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f l r s b e r ä f f e l s e 

1890. 

I. Stadsfullmäktige. 

B l a n d de af Stadsfullmäktige under året handlagda ärenden omnämnas 

liär följande! 

a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. 

Vid det Drätselkammaren uti skrifvelse till Stadsfullmäktige af den Arrendetomten 
N:o 36 vid An-

1 3 December 1 8 8 7 föreslog att åtskilliga vid redan planerad samt med negatan npplå-

vatten- och afloppsledning försedd gata belägna arrendetomter skulle t e n tlU inlosen' 

under år 1888 till inlösen upplåtas, utverkade Kammaren tillika Stadsfull-

mäktiges samtycke till att innehafvarene af särskilda andra, under hösten 

1887 värderade tomter, belägna vid planerade men ännu icke med vatten-

och afloppsledning försedda gator, skulle på skild ansökan få inlösa de-

samma efter de vid omförmälcla värdering, som skett under den förut-

sättning att dylika ledningar förefunnos, föreslagna pris. Ef ter derom 

gjord ansökning och på framställning af Drätselkammaren,2) beviljade 

Stadsfullmäktige3) innehafvarene af den till nästnämnda kategori hörande 

tomten Nio 36 vid Annegatan i qvarteret Nio 162 Handlanden J . F. Lund 

och Gårdsegaren K. R. Aström rättighet att, under de för inlösen af 

arrendetomter gällande vilkor, gemensamt inlösa sagda tomt för ett pris 

af en mark per qvadratfot. 

Ef ter det Stenhuggaren P . J . Svensson hos Drätselkammaren anmält F o r s a l jm n j af 
0 0 tomterna N:ns 

sig villig att inlösa odisponerade tomterna N.'ris 7 vid Eödbergsgatan ?v i d Rödbergs-
gatan och 46 vid 

och 4 6 vid Stora Eobertsgatan i qvarteret N:o 9 2 , under förbehåll att Stora Robertsga-

samtidigt få på entreprenad öfvertaga b ort sprängningen af det berg, t a u 1 qv' 

hvaraf dessa tomter då upptogos, samt syn å platsen jemte värdering af 

Se 1888 års berättelse pag. 1. — 2) Drkns skrifv. N:o 177 af 12 juni. — 3) Stfgs 

prot. den 9 sept. § 18. 
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de ansökta tomterna af Kammaren föranstaltats, beslöto Stadsfullmäktige, 

på Drätselkammarens framställning,1) bemyndiga Kammaren att, jemte 

infordrande af entreprenadanbud å b ort sprängningen af omförmälcla berg, 

till bestridande af kostnaderna liärför till den mestbjudånde försälja nämnda 

tomter till ett pris ej understigande 2 mark per qvadratfot för tomten 

Nio 46 vid Stora Robertsgatan och 2 mark 10 penni per qvadratfot för 

tomten Nio 7 vid Rödbergsgatan, dock sålunda att entreprenadanbud å 

stensprängningen icke definitivt antoges, innan köpeanbuden å tomterna 

blifvit godkända. 

Försäljning- af p ^ s a m n i a g å i i p ' biföllo Stadsfullmäktige till Drätselkammarens här-
tillskotssområ- . 

den tin tomterna yid äfven gjorda framställning att, för reglering af qvarteret Nio 92, 

bergsgatan och få till egarene af tomterna Niris 5 vid Rödbergsgatan och 35 vid Stora 
3 5 b e r t s g a t " Robertsgatan försälja det i nämnda qvarter förefintliga odisponerade om-

rådet, utgörande i areal 6,486 qvadratfot, för att med dessa tomter före-

nas, emot derför erbjudet pris af 40 penni per qvadratfot. 

Försäljning af E t t i qvarteret Nio 84 befintligt staden tillhörigt område af 12,500 
ett område i qv. 

N.-o 84. qvadrattots areal, hvilket område, å tidigare stadsplaner upptaget såsom 

en förlängning af Abrahamsgatan söder om Boulevardsgatan, sedan längre 

tid tillbaka begagnats af egaren till tomten Nio 25 vid sistnämnda 

gata, blef på Drätselkammarens framställning2) försåldt till Aktiebolaget 

P . Sinebrychoff, såsom nuvarande egare af tomten, för ett pris af 2 mark 

per qvadratfot. 

Ansökning- om Sedan Handlanden K. F. Blomberg hos Drätselkammaren anhållit 

fabriksqvarteret att föi' en tilltänkt industriel inrättning få inlösa fabrikstomterna Niris 
N'° lösen!11D~ 6 och 8 vid Ärtholmsgatan i qv. Nio 178, samt syn och värdering af 

dessa tomter af Kammaren föranstaltats, öfverlemnade Drätselkammaren, 

med afseende derå att de nämnda qvarter omgifvande gatorna voro opla-

nerade samt då vid syneförrättningen föreslagits att qvarteret skulle åt 

söder och vester erhålla en förändrad begränsning, i syfte att åt staden 

reservera strandområdet, ärendet till Stadsfullmäktiges pröfning och före-

slog 3) att Fullmäktige skulle utverka fastställelse af den för qvarterets 

reglering nödiga ändring af stadsplanen, samt att Kammaren emellertid 

måtte bemyndigas att genom offentlig auktion försälja de ansökta tom-

terna för ett minimipris per qvadratfot af 60 penni för tomterna Niris 

4 och 6 samt 65 penni för Nio 8 under förbehåll att definitivt köp komme 

till stånd först efter det stadsplanen i ofvan antydt afseende undergått 

Drkns skrifv. N:o 42 af 30 jan.; Stfgs prot . 4 febr. § 4. — 2) Drkns skrifv. N:o 

76 af 6 mars; Stfgs prot . den 11 mars § 11. — 3) Drkns skrifv. N:o 276 af 27 nov. 
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ändring. Yid ärendets behandling funno Stadsful lmäktige r) nödigt att 

deri höra Hamnbanebyggnadsstyrelsen, hvars yt trande ej inom året inkom. 

Genom Magistraten hade till Stadsfullmäktige inkommit en skrifvelse Tomtplats för en 
0 allmän musei-

f rån Ecklesiastik-Expeditionen i Kejs. Senaten, innehållande förfrågan byggnad å Bro-
berget. 

huruvida och på hvilka vilkor staden vore villig att till Statsverket af-

träda erfoderligt område af Broberget för att användas till tomt för en 

ifrågasatt museibyggnad. P å Drätselkammarens förslag 2) beslöto Stads-

fullmäktige 3) förklara staden vara villig att till staten kostnadsfrit t afstå 

för den tilltänkta museibyggnaden erforderlig tomtplats å Broberget, un-

der förbehåll att staden hvarken nu eller framdeles kunde sk}ddigkäiinas 

att för museitomtens behof verkställa planeringsarbeten å Broberget, vare 

sig föi' vägar eller andra ändamål, samt att området, innan detsamma till 

statsverket afträddes, uppmättes och till begränsningsliniema bestämdes. 

Sedan den i antydt afseende föreslagna platsen emellertid befunnits Tomterna N:ris 5 och 7 vid Skep -

för ändamålet mindre lämplig, gjordes genom Guvernören i länet hos paregatan samt 

stadsmyndigheterna förfrågan angående de vilkor hvarunder till stats- ansökta 

verket kunde såsom plats för den blifvande museibyggnaden afstås tom- t lU pla
u
ts for 

J o o museibyggnad. 

terna N.'ris 5 och 7 vid Skepparegatan samt 19 vid Fabriksgatan, alla i 

qvarteret Nio 126, under förutsättning att det kostnadsfrit t erbjudna om-

rådet å Broberget ej komme att tagas i anspråk. Uti yttrande, som i 

anledning häraf aflemnades, meddelade Drätselkammaren,4) att ifråga-

varande tomter vid värdering åsatts ett pris af 1 mark 75 penni per 

qvadratfot. Ärendet blef först under följande år af Stadsfullmäktige 

slutbehandladt. 

P å sätt uti nästföregående års berättelse3) omnämnts, hade Jern- Afstående af mark till ban-

vägsstyrelsen uti skrifvelse till Stadsfullmäktige af den 1 6 November gårdens utvidg-

1889 ej mindre anhållit om tillstånd att, för utvidgning af härvarande mUg' 

bangård, utfylla en del af Tölö viken än förfrågat sig huruvida och på 

hvilka vilkor staden vore villig att, för en ifrågasatt förändrad anordning 

af bangården, afstå staden tillhöriga tomten N:o 13 i qvarteret N:o 99 

samt området mellan Gasverkets tomt i vester och statsjernvägarnes om-

råde i öster äfvensom en del af villan Hagasund. Uti detta ärende hade 

Fullmäktige infordrat Drätselkammarens utlåtande, och beslöto Fullmäk-

Stfgs prot . den 2 dec. § 6. — 2) Drkns skrifv. N:o 54 af 6 febr. — 3) Stfgs 

prot . den 11 febr. § 6a. — é) Drkns skrifv. N:o 218 af 18 sept. — 5) 1889 års berät telse 

pag. 15. 
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tige, seclan detta inkommit,1) i hufvudsaklig öfverensstämmelse med Kam-

marens förslag, att till svar å berörda framställning meddela: 2) 

att Stadsfullmäktige samtyckte till utfyllning, genom Jernväggssty-

relsens försorg, af så stor del af Tölöviken som den Jernvägsstyrelsens 

skrifvelse bilagda karta utvisade samt åt Statsjernvägarne afstode det 

vattenbetäckta område, der utfyllningen skulle ske, utan ersättning, men 

med skyldighet för Statsjernvägarne att ej mindre låta utföra häraf på-

kallad förändring af den nyligen anlagda kloaken genom villan Hagasund 

utan ock vidtaga särskilda af Stadsingeniören föreslagna åtgärder för 

befrämjande af vattencirkulationen i Tölöviken samt till förekommande 

af dess uppgrundning genom det der nedlagda fyllnadsmaterialet, hvar-

utom vid meddelandet af tillstånd till utfyllningen fästes det vilkor att 

en gångbana längs jernvägsbanken öfver Tölöviken f rån Kaisaniemi park 

till Djurgårds villan Nio 14 borde på Statsjernvägarnes bekostnad anläg-

gas och innan utgången af år 1891 till allmänt begagnande upplåtas äf-

vensom derefter af Statsjernvägarne underhållas; 

att Stadsfullmäktige vore villige att, såframt definitivt aftal derom 

före utgången af år 1891 träffas med stadsmyndigheterna, i och för ut-

vidgning af härvarande bangård, ett år efter det uppgörelsen skett, upp-

låta tomten N:o 13 i qvarteret Nio 99 Hillern jemte det staden tillhöriga 

området mellan Gasverkets tomt och jernvägens mark äfvensom till sagda 

område stötande gatuandelar, efter ett enhetspris af tre mark per qvadrat-

fot samt med skyldighet för Statsjernvägarne att med, förslagsvis, högst 

35,000 mark ersätta staden för b ortflyttningen af Byggnadskontorets här 

befintliga materialgårdar; äfvensom slutligen 

att för samma ändamål jemväl södra delen af villan Hagasunds om-

råde, med sådan begränsning som en bilagd kartaeskiss utvisade, kunde 

få, sedan lägenheten kommit i stadens besittning, af Statsjernvägarne 

öfvertagas med full eganderätt emot en löseskilling beräknad efter 20 

penni per qvadratfot, under förbehåll att äfven härom definitivt aftal 

träffas med stadsmyndighet erna innan år 1891 tilländagått. 

Af Jernvägsstyrelsen framställdes sedermera, uti skrifvelser af den 

11 och 25 november, törslag ttll ändringar uti de af Stadsfullmäktige 

sålunda uppställda vilkoren, jemte det Jernvägsstyrelsen anhöll att få 

emottaga förslag till kontrakt angående omförmälda marks afstående; och 

x) Drkns skrifv. N:o 103 af 13 febr. (Stfgs t ryck ta handl. N:o 14). — 2) Stfgs prot . 

den 29 april § 10. 



5 

remitterades ärendet i anledning liäraf ånyo *) till Drätselkammaren, utan 

att dock nyt t utlåtande af Kammaren hann under året afgifvas. 

Yid af Stadsingeniören verkstäld uppmätning af gasverkets tomt Rä&lerins 
x j. o o gasverkets tomt. 

(qvarteret N:o 103 Gasverket) hade denna befunnits vara i norr 1, i söder 

1,4, i öster 3,2 och i vester 3,2 fot större än anteckningarne i stadens tomtbok 

vidhandengåfvo. Stadsingeniören hade emellertid ansett sig böra föreslå 

sådan reglering af qvarteret att detsamma bibehölles såsom det härintills 

blifvit häfdadt och bebygdt. P å derom af Magistraten gjord anmälan 2) 

biföllo Fullmäktige :i) till den föreslagna regleringen. 

Direktionen för Finska Konstföreningen, hvilken genom testamente Ans5knins om 
° ° rätt till inlösen 

af framlidne Arkitekten Aug. Boman tillagts eganderätt till åbyggnaden af villatomten 
. " N:o 22 i Östra 

å villan N:O 22 i östra området af Brunnsparken, hade hos Stadsfullmäk- Brunnsparken, 

tige ansökt att få till ego inlösa sagda villatomt ; och hemställde Drät-

selkammaren uti afgifvet yt trande 4) om bemyndigande för ksmmaren att 

till inlösen upplåta villan efter ett densamma vid värdering åsätt pris af 

40 penni per qvaclratfot, att till stadskassan erläggas inom samma tid och 

i samma ordning som bestämts beträffande löseskillingen för af staden 

försålda arrendetomter. Ärendet, som vid dess behandling hos Stadsfull-

mäktige 5) ställdes i samband med en tidigare af särskilda villainnehaf-

vare i vestra Brunnsparken gjord men af hanmbanefrågan beroende 

ansökning att få inlösa sina villor, företogs på grund häraf icke till slut-

lig åtgärd. 

Ef te r det Hans Kejs. Majestät genom nådigt reskript till Guvernö- Stad«n 
J J ö ö r eganderätt till 

ren i Nylands län af den 13 Augusti 1890 förordnat, att, sedan utaf i [:] särskilda hoi-
mar, förut til 1-

af Bertas, finska militieverket tillhöriga, skattehemman i Drmnsö by af höriga Bertas 

Helsinge socken6) Melkö holme blifvit för militära ändamål upplåten, 

lägenhetens öfriga holmar, skär och fiskevatten, undantagande Grönviks-

grund, Not grund och andelen i Drums ö hatten, skulle öfverlemnas till 

Helsingfors stad, under eganderätt, i vederlag för staden donerade grund-

räntan f rån sagda lägenhet, blef staden den 11 Oktober genom krono-

fogden i Helsinge härad satt i besittning af det staden sålunda tillagda 

området. ^ 
P å derom af Drätselkammaren gjord framställning biföllo Stadsfull- ^«rendering ö J o af tomten N:o 

mäktige 8) till utarrendering af bostadstomten N:o 21 vid andra l inien2 1 vid audra 

° 7 ö nien å Berghäll. 

Stfgs prot . den 16 dec. § 5. — 2) Magns skrifv. N:o 64 af 17 mars. — 3) Stfgs 

prot . den 18 mars § 3. — 4) Drkns skrifv. N:o 143 af 5 juni . — 5) Stfgs prot . den 10 

juni § 7. — 6) Se 1889 års berättelse pag. 7. — 7) Drkns skrifv. N:o 258 af 16 okt.; Stfgs 

prot . den 4 nov. § 3. — 8) Drkns skrifv. N:o 178 af 26 j u n i ; Stfgs prot. den 9 sept. § 16. 
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inom förstaden Berghäll på en tid af 30 år emot en årlig arrendeafgift 

af 231 mark och för öfrigt på de för utarrendering af tomterna å Berg-

häll fastställda vilkor. 

Ny utarrende- ^ t Assessorn A. v. Alfthan, som genom transport blifvit innehaf-
ring af lotten 
N:o 3 å Norra vare af den dittils såsom upplagsplats utarrenderade lotten Nio 3 å Norra 
Blekholmen. 

Blekholmen, beviljade Stadsfullmäktige, på Drätselkammarens framställ-

ning, ]) rätt ighet att disponera sagda område på enahanda sätt som de 

tidigare 2) till honom på arrende upplåtna lotterna Niris 1 och 2 af samma 

holme, eller för anläggning och bedrifvande af ett tidsenligt båtvarf med 

tillhörande inrättningar, och biföllo Fullmäktige tillika Assessor v. Alfthans 

anhållan om förlängning af arrendetiden för lotten Nio 3 intill utgången 

af åi* 1915, emot skyldighet för honom att i årligt arrende derför f rån 

och med år 1890 erlägga under de första tio åren 260 mark, under de 

följande tio åren 455 mark och under den återstående tiden 650 mark 

samt för öfrigt med förbehåll att det arrenderade området skulle för det 

uppgifna ändamålet användas, vid äfventyr att staden eljes kunde förklara 

arrendekontraktet förverkadt. 

utarrendering- p ^ c i e r o m }10iS Drätselkammaren g i ord ansökning och i enlighet af Djurgårds- ö ö 

viiian N:o 8. med Kammarens förslag biföllo Stadsfullmäktige till utarrendering af 

Djur gårdsvillan N:o 8 3) till Senatskanslisten A. Granström för en tid af 

50 år emot årlig arrendeafgift af 190 mark per tunnland och för öfrigt 

på de för Djurgårdsvillorna fastställda vilkor. Enär rågränsen mellan 

villan och det tillstötande jernvägsområdet ej ännu blifvit af landtmätare 

uppgången, gjordes derjemte förbehåll om skyldighet för arrendatorn att 

underkasta sig möjligen skeende reglering af villans vestra och norra 

rå-linier. 

Kapitalisering- Beträffande den år 1889 till föreningen „De gamles vänner" utar-af arrendeafgif-

ten för Djur- renderade Djur g år dsv Ulan N:o 13 hade Hofrådet W . Brummer, hvilken 

- r r iklädt sig proprie borgen för betalning af den för villan utfästa årliga 

arrendeafgälden 285 mark, uti en till Drätselkammaren ingifven skrift 

utbedt sig att få, för att derigenom söka i någon mon befrämja nyss-

nämnda förenings uppgif t och dess fortbestånd, med en viss bestämd 

penningesumma förskottsvis godtgöra stadskassan arrendeafgiften för 

hela den tid af 50 år, på hvilken omförmälda villa blifvit utarrenderad. 

I enlighet med Drätselkammarens tillstyrkan biföllo Stadsfullmäktige4) 

Drkns skrifv. N:o 135 af 16 m a j ; Stfgs prot . den 27 m a j § 13. — 2) Se 1889 års 

berättelse pag. 9. — 3) Drkns skrifv. N:o 235 af 23 okt.; Stfgs prot . den 4 Nov. § 4. — 
4) Drkns skrifv. N:o 33 af 30 jan.; Stfgs prot . den 11 febr . § 4. 
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denna anhållan sålunda att Hofrådet Brummer berättigades att på en 

gång förskottsvis för hela arrendetiden liqviclera arrendet medelst utbe-

talning af ett kapital af 5,202 mark 94 penni. P å Drätselkammarens 

förslag beslöto Fullmäktige tillika, att det inbetalt-a kapitalet skulle dispo-

neras på enahanda sätt som inflytande tomtlösen och i sammanhang 

med denna. 

Sedan Folkskolelärarinnan Fröken A . Trygg med framlidne Villaega- upplåtande af J 0 0 ° tomtplats å vil-

ren P. Michailoffs arfvingar, hvilka på arrende till utgången af år 1906 lan Eko för en 
läsesal för arbe-

innehafva staden underlydande villan N:o 26 Eko, t ränat af tal om upp- tare. 

låtande å sagda lägenhet af en tomtplats invid östra chausséen för upp-

förande af en byggnad, afsedd att inrymma en tillärnad läsesal jemte 

bibliotek för arbetare äfvensom lokaler för en af Helsingfors Utskänk-

ningsaktiebolag understödd barnträdgård samt en barnkrubba, hade Frö-

ken Trygg hos Drätselkammaren ansökt att sagda tomtplats, med en 

areal af 37,950 qvadratfot, måtte såsom särskild lägenhet disponeras för 

ofvan omförmälda ändamål intill utgången af den för villan Eko fast-

ställda arrendetiden; och biföllo Stadsfullmäktige, på Drätselkammarens 

framställning,1) denna ansökning sålunda att ifrågavarande tomtplats finge 

afskiljas f rån lägenheten Eko och åt Fröken Trygg arrendefritt upplåtas 

intill utgången af år 1906, under förbehåll att några andra byggnader än 

de som för berörda inrättningar vore erforderliga ej å tomtplatsen upp-

fördes samt att byggnaderna, hvilka ej heller finge för annat ändamål 

begagnas, vid arrendetidens utgång undanskaffades, utan anspråk på er-

sättning af staden och utan att eganderätten till dessa byggnader begrun-

dade någon företrädesrätt till vidare besittning eller, eventuelt, inlösen af 

den mark livarå desamma voro belägna. 

Ef te r derom hos Drätselkammaren gjord ansökning och i enlighet utarrendering af Edesholmen. 

med Kammarens tillstyrkan, bemyndigade Stadsfullmäktige 2) Kammaren 

att på arrende utgifva holmen Edesholmen för en tid af 30 år emot en 

vid auktion clerför erbjuden arrendeafgift af 30 mark samt i öfrigt under 

de för stadens bostadsvillor gällande vilkor. 

Likaså erhöll Drätselkammaren, på derom af Kammaren gjord fram- utarrendering af villalotterna 

ställning,3) bemyndigande till utarrendering af villalotterna Nlris 19 och N:ris 19 och 21 

21 Humleberg, hvardera på en tid af 30 år och emot årliga arrendeaf- Humlebeig* 

Drkns skrifv. N:o 122 af 1 m a j ; Stfgs prot . den 13 ma j § 7. — 2) Drkns skrifv. 

N:o 255 af 23 okt.; Stfgs prot . den 4 nov. § 5. — 3 ) Drkns skrifv. N:o 258 af 20 dec. 1889 

och Stfgs prot . den 21 jan . § 6; Drkns skrifv. N:o 225 af 25 sept. och Stfgs pro t . den 30 

sept. § 13. 
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gif ter till belopp som vicl auktion för dem utfästs, eller för den förra 

130 mark ocli för den senare 225 mark äfvensom för öfr igt på enahanda 

vilkor som gälla för stadens bostadsvillor. 

Förlängning af j anledning af en ut-af Handlanden N. Koroleff hos Drätselkamma-
arrendetiden för 

vil lan Kammio. ren g jord ansökning att, för möjl iggörande af en t i l l tänkt fabriksanlägg-

ning, erhålla för längning af den med år 1902 utgående arrendet iden för 

villan N:o 57b Kammio, beslöto Stadsful lmäktige, på Drätselkammarens 

tillstyrkan,1) t i l l försäkra Handlanden Koroleff, efter det arrendet iden för 

sagda villa med år 1902 utgåt t , fö r längning af arrendeaftalet på ytterli-

gare 12 års tid emot skyldighet att under den sålunda bestämda för-

längningst iden erlägga en med 500 mark per år förhöjd arrendeafgäld 

för lägenheten samt att, närhelst sådant af staden, efter den ursprungl iga 

arrendetidens u tgång, påyrkades, u tan ersät tning till stadens disposition 

afstå marken närmast ehausséen och fa t t iggårdsvägen, till den utsträck-

ning en å Byggnadskontore t uppg jord kar ta närmare utvisade. 

Eventuelt med- Sedan Enkedoktori imaii Sofia Lovisa Lybeck, med förmälan att hon, 
gifven ytterliga-

re förlängning som med aiTenclatorn af villan Kammio träffat, förberedande af ta l om af arrendetiden i - n i -i r> p • 

for vil lan Kam- öfver tagande af besi t tningsrät ten till nämnda villa, hade för afsigt at t 
m10' dit för lägga den af henne härstädes, under benämningen „privata sjuk-

hemmet" , uppehål lna s jukvårds anstalt, ansökt att till be f rämjande af 

denna a l lmännyt t iga inrä t tn ing blifva t ryggad vid lägenhetens besi t tning 

under en tid af 50 år samt att clerjemte få för hela arrendet iden tillgodo-

n j u t a någon nedsät tn ing i det nuvarande arrendet, beslöto Stadsfullmäk-

tige, i hufvudsakl ig Öfverensstämmelse med Drätselkammarens förslag, 2) 

att, för den händelse Doktor innan Lybeck finge arrenderät ten till villan 

N:o 57b Kammio å sig öfverlåten samt dit för lade och deref ter behörigen 

uppehölle den af henne här i staden inrät tade pr ivata s jukvård s anstalt, 

t i l lförsäkra henne rät t at t u tan förhöjn ing af den årliga arrende afgälden 

af 1,000 mark i penningar och 2,OG5 tunnor råg i g rundrän ta besitta lägen-

heten intill u tgången af år 1940, med skyldighet dock ej mindre att 

underkas ta sig derförinnan möjligen skeende reglering af villans grän-

ser samt att vid bl i fvande byggnadsföre tag å lägenheten rä t ta sig ef-

ter de föreskrif ter som af Drätselkammaren, med afseende å en sådan 

eventuel reglering, kunde meddelas i f r åga om byggnadernas placering, 

ä n att , när helst sådant f r ån stadens sida påfordrades, till stadens förfo-

Drkns skrifv. N:o 73 för den 13 febr.; Stfgs prot . den 11 mars § 10. 

skrifv. N:o 244 af 16 okt.; Stfgs prot . den 4 nov. § 10. 

— *) Drkns 
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gande afstå den närmast cliausséen belägna delen af lägenhetens område 

till en bredd af 200 fot längs chansséen, emot åtnjutande, i händelse 

sagda mark afträddes före utgången af år 1902, af en motsvarande ned-

sättning i arrendeafgiften till nyssnämnda tid, men eljest utan ersättning 

och under förbehåll för öfrigt att, ifall af uraktlåtenhet att fullgöra of-

vanstående vilkor om sjukhusanläggningens behöriga upprätthållande, 

eller, derest villaområdet utan särskildt tillstånd användes för ändamål' 

som ej st ode i sammanhang med den tilltänkta sjukvårdsinrättningen, de 

Doktorinnan Lybeck nu utöfver innehållet af det mellan staden och nu-

varande arrendatorn Handlanden Koroleff ingångna arrendeaftalet tillför-

säkrade förmoner komme att upphöra. 

Ef te r det ej mindre Arkitekten Jac. Ahrenberg än Aktiebolaget ansök-
ning- om utarren-

„Granit", hvardera för sig, hos Drätselkammaren ansökt att få arrenderadering af berg-

odisponerade villalotterna Nlris 9 och 10 å Mejlans södra udde i och f ö r b °södra udde. 

upptagande och bearbetande af bergbrott clerstädes, samt Drätselkamma-

ren i anledning här af hemstält1) om bemyndigande för Kammaren att 

genom auktion, under särskilda vilkor, för omförmälda ändamål utarren-

dera sagda villalotter på en tid af 10 år emot årlig arrendeafgift af minst 

350 mark, beslöto Stadsfullmäktige2) att afslå ansökningen. 

Yid af Drätselkammaron föranstaltad afträdessyn å lägenheten N:o 87 KIyfnine och ny utarrendering af 
Tjärholmen, för hvilken arrendetiden, som år 18883) förlängts med 2 år, lagenheten Tjär-

holmen. 

utginge med år 1890, väcktes af synemännen förslag att nämnda, till kol-

upplagsplats använda holme måtte, innan ny utarrendering deraf skedde, 

klyfvas uti tvenne lika stora delar, hvilka hvardera skulle såsom upplags-

platser utgifvas; och beslöto Stadsfullmäktige, med bifall till detta, af 

Drätselkammaren förordade4) förslag, att af Tjärholmen skulle vid den nu-

varande arrendetidens utgång bildas tvenne upplagsplatser, benämnda 

N:ris 87a och 87b, jemte det Drätselkammaren bemyndigades på arrende 

utbjuda dessa upplagsplatser för en tid af alternativt 5 eller 10 år emot 

en minimiafgäld af 1 penni per qv. fot samt under de allmänna vilkor som 

gälla för dylika platser. 

P å derom gjord ansökning och i enlighet med Drätselkammarens Delnit)s af bo" Ö J ö ö stadsvillan N:o 1 

tillstyrkan biföllo Stadsfullmäktige5) till sådan delning af bostadsvillan å wai igård. 

N:o 1 å området Waiigård, att af sagda villa, hvilken år 1876 upplåtits 

på arrende åt Banmästaren Matts Rudnäs till utgången af år 1905 emot 

Drkns skrifv. N:o 21 af 3 jan . — 2) Stfs prot . den 25 febr. § 7. — 3) Se 1888 års 

berät telse pag. 14. — 4) Drkns skrifv. N:o 275 af 27 nov.; Stfs prot. den 2 dec. § 4. — 
5) Drkns skrifv. N:o 246 af 16 okt.; Stfs prot. den 21 okt. § 13. 
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årlig afgäld af 341 mark, bildades tvenne bostadstomter Niris l a och lb, 

af hvilka den förra, med en areal af 25,750 qv. fot, komme att fortfarande 

innehafvas af Banmästaren Rudnäs emot årligt arrende af 250 mark och 

den senare, med en areal af 51,670 qv. fot, finge öfvertagas af Handlan-

den A. Gr. Lamroth emot arrende af 300 mark om året. Arrendetiden 

blef vid delningen oförändrad. F rån tomten N:o l a skulle ett jordstycke 

af 50 fots bredd närmast järnvägsområdet afskiljas för väganläggning till 

framdeles möjligen uppstående fabriksplatser, dock sålunda att å sagda 

jordstycke inskjutande byggnader finge qvarstå. Tvenne å tomten N:o l b 

befintliga, öfver villans vestra gräns skjutande uthus borde deremot bort-

flyttas så snart det angränsande området blifvit utarrenderad!. 

Ny utarrende- Emedan arrendetiden för bad- och simhusen i Brunnsparken, hvilka 
ring af bad- och 

simhusen i äl' 1888 af Drätselkammaren upplåtits åt doktorn W . Diakoffsky på två 

Biunnsparken. ^ e m o t årligt arrende af 4,000 mark, utgick den 1 Maj 1890, infordra-

des af Kammaren förseglade anbud å nämnda inrättningars öfvertagande 

på nyt t arrende för en tid af tre år. Fyra i sådant afseende inlemnade 

anbud, hvaribland äfven ett af förre arrendatorn, underställdes af Kam-

maren1) Stadsfullmäktiges pröfning. Fullmäktige beslöto2) att, med för-

kastande af samtliga nu gjorda anbud, bemyndiga Drätselkammaren ej 

mindre att ånyo infordra förseglade anbud å arrenderätten till bad- och 

simhusen i Brunnsparken för en tid af alternativt 5 eller 10 år, räknadt 

f rån den 1 Maj 1891, än att emellertid, efter det de spekulanter som nu 

inlemnat anbud satts i tillfälle att derom uttala sig, upplåta ifrågavarande 

arrenderätt på ytterligare ett års tid f rån den 1 Maj 1890 åt den person 

Kammaren funne dertill lämpligast. 

Ny utarrende- Restauratoren Josef Wolontis, hvilken enligt kontrakt af den 22 Maj 
ring af „Kapel-
let" jemte om- 1885 erhållit den „Kapellet" benämnda restaurationspaviljongen i Espla-
byggnad d a r a f - n a ( j e n p^ arrende för tiden till den 1 December 1890 emot årlig arrende-

afgift af 6,500 mark samt skyldighet att underhålla och försköna platsen 

framför restaurationsbyggnaden, hade hos Drätselkammaren framställt ett 

förslag att honom måtte tillåtas på egen bekostnad enligt för ändamå-

let uppgjorda projektri tningar verkställa ti l lbyggnad och förändring af 

paviljongen, emot det att honom i ersättning härför tillförsäkrades viss 

tids förlängning af arrendet, vid hvars utgång sagda tillbyggnad, hvilken 

komme att bestå af tvenne sidopaviljonger af jern och glas samt särskilda 

under byggnaden inrättade ekonomirum, skulle utan ersättning tillfalla 

Drkns skrifv. N:o 90 af 20 mars. — 2) Stfs prot . den 1 april g 6. 
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staden. På Drätselkammarens tillstyrkan1) beslöto Stadsfullmäktige att, 

med afseende å de stora fördelar Wolontis sålunda erbjudit staden, be-

myndiga Drätselkammaren att, utan auktion, med Wolontis afsluta nyt t 

kontrakt om öfvertagande af „Kapellet" på arrende för en tid af 15 år, 

räknadt f rån den 1 December 1890, under vilkor om skyldighet för honom 

att ej mindre på sin bekostnad före utgången af år 1891, under inseende 

af arkitekt som dertill af Drätselkammaren utsåges, verkställa den utlof-

vade ti l lbyggnaden än att under de första tio åren af nämnda tid erlägga 

i årligt arrende 7,000 mark och under de följande fem åren detta belopp 

förhöj dt med 40 procent, hvarutom i godtgörelse för det af staden öfver-

tagna anordnandet jemte underhåll af de dekorativa planteringarne å plat-

sen borde till stadskassan årligen erläggas under de första tio åren 1,500 mark 

och derefter 2,100 mark. Arrendator ålåge jemväl att, enligt sitt åtagande, 

underhålla byggnaden i prydligt och klanderfri t t skick. Den framför bygg-

naden befintliga springbrunnen borde arrendator på sin bekostnad bort-

taga och ersätta med tvenne mindre springbrunnar enligt af Drätselkam-

maren godkänd ritning. Vid arrendetidens u tgång skulle såväl spring-

brunnarne med till dem hörande grupper som alla paviljonger och öfriga 

af arrendator bekostade anläggningar utan ersättning öfvergå i stadens ego. 

Vid af Stadfullmäktige år 18893) verkställd fördelning af Helsingfors Observatoriiber-
gets försköning. 

Utminuterings Aktiebolags, till Fullmäktiges förfogande öfverlemnade 

vinstmedel för år 1888 beviljade Fullmäktige det belopp af 6,982 mark 

60 p., som återstod sedan de för åtskilliga andra ändamål bestämda ansla-

gen utgått, till försköiiingsarbeten å Observatoriiberget, att utföras i en-

lighet med plan som kunde af Fullmäktige godkännas. Redan 1888 hade 

af Trädgårdsarkitekten S. Lindh, f rån Stockholm, hvilken besökt orten för 

att, enligt anmodan, uppgöra en plan för Brunnsparkens anordning, i sam-

manhang härmed, på uppdrag af Drätselkammaren jemväl utarbetats pro-

jekt till förskönande af Observatoriiberget. Enär Drätselkammaren emel-

lertid fann detta förslag, som gick ut på att å nämnda berg anlägga 

en i parkstil hållen promenadplats, lemna rum för flere anmärkningar, 

anmodade Kammaren den i stadens t jenst nyligen anställde Stads-

trädgårdsmästaren S. Olsson att utarbeta nyt t förslag för ifrågavarande 

försköiiingsarbeten, med begagnande, såvidt sådant funnes lämpligt, af 

det tidigare uppgjorda förslaget men med beaktande af de mot detsamma 

l) Drkns skritv. N:o 257 af 23 okt. - 2) Stfs prot . den 4 nov. § 7. — 3) 1889 års 

berät telse pag. 39 o. 40. 
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gjorda anmärkningarna. Sedan Stadsträdgårdsmästaren härå till Kamma-

ren inkommit med tre i berördt afseende uppgjorda alternativa projekt, 

insände Drätselkammaren1) dessa till Stadsfullmäktiges granskning, för-

ordande ett af desamma. Då af ofvannämnda anslag redan största delen 

åtgått till anskaffande af fyllningsmaterial, hemställde Drätselkammaren 

tillika, att Fullmäktige måtte vid dispositionen af Utminuteringsaktiebo-

lagets vinstmedel för år 1889 till Observatoriibergets förskönande ytter-

ligare anslå minst 15,000 mark. 

Den s . k. Dahi- ^ bergets norra sluttning förefanns en tomtplats af 3,500 q v. alns 
strömska badstu-

gans undanskaf areal, som redan år 1830 upplåtits „för uppförande af en för allmänheten 

tillgänglig badstuga", med rättighet för innehafvaren att emot visst årligt 

arrende besitta platsen så länge allmän badstuga der underhölles och plat-

sen ej vore behöflig för allmänna eller stadens enskilda inrättningar. Enär 

åbyggnaderna å denna tomtplats, som för närvarande innehades af hus-

hållerskan A. S. Sahlbom, borde för det blifvande försköningsarbetets skull 

undanskaffas, hvarvid det dock syntes skäligt att arrendatorn blefve, på 

sätt med innehafvare af egentliga arrendetomter i dylika fall förfarits, 

tillagd någon ersättning för byggnaderna, föreslog Kammaren, som med 

afseende härå låtit värdera nämnda byggnader, att Hushållerskan Sahlbom 

skulle i ersättning för dessa byggnader, hvilka borde innan den 1 Juni 

1891 undanskaffas, tillerkännas inalles 950 mark. 

projekt om^ an- j sammanhang härmed förelåg till Stadsfullmäktiges behandling en 

villastad å ob-af Arkitekten Friherre K . A. Wrede till Fullmäktige insänd ansökning2) 
servatoriiberget. . 

att Observatornberget, med undantag af platsen närmast omkring Obser-

vatoriet, måtte upplåtas åt ett Aktiebolag, hvilket sökanden hade för af-

sigt att bilda, i och för anläggning derstädes af en villastadsdel efter 

mönster af de större tyska städernas villastadsdelar. 

Ef te r det ett af Stadsfullmäktige för ärendet tillsatt utskott afgifvit 

utlåtande deri3), beslöto Fullmäktige4) i öfverensstämmelse med utskot-

tets förslag: 

att lemna Friherre Wredes ofvan omförmälda ansökning utan af-

seende; 

att deremot uppdraga åt Drätselkammaren att låta i enlighet med 

utskottets, f rån Drätselkammarens i någon mon afvikande, förslag planera 

Observatoriberget sålunda att främst östra körvägen f rån Unionsgatan 

Drkns skrifv. N:o 82 af 13 mars. — 2) Stfs prot . den 18 mars § 6. — 

t ryckta haudl. för 1890 N:o 18. — 4) Stfs prot. den 10 juni § 13. 

3) Stfs 
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öfver berget ocli utsigtsplatån på samma sida 0111 Observatoriet äfvensom 

derefter öfriga anläggningar utfördes, i den mon de för ändamålet anvi-

sade medlen medgåfve; samt 

att anmoda Drätselkammaren att, på sätt Kammaren föreslagit, vid-

taga åtgärd om undanskaffande af den s, k. Dahlströmska badstugan. 

Angående anslag för försköningsarbetena å Observatoriiberget fatta-

des af Fullmäktige beslut vid fördelningen af Helsingfors Utminuterings 

Aktiebolags vinstmedel. 

Såsom i berättelsen för nästföregående år1) omnämnts, hade Drätsel- Hamnbane-
ftågan. 

kammaren under sagda år aflemnat förslag och alternativa kostnadsberäk-

ningar för åstadkommande af en hamnbana f rån statsjernvägarnes ban-

gård till Skatuclden. Detta ärende behandlades sedermera af Stadsfull-

mäktige i förstärkt antal, hvilka dervid2), i hufvudsaklig öfverensstäm-

melse med Drätselkammarens förslag, beslöto, att till H. K. M:t ingå med 

unclerd. ansökning om: 

att Helsingfors stad måtte meddelas tillstånd att anlägga en jernväg 

f rån jernvägsbanken vid Kaisaniemi öfver Kampmalmen, längs vestra och 

södra hafsstranden, Parkgatan, Skeppsvarfsområdet och kajen kring Södra 

hamnen till Skatudden, för hvilken jernväg kostnaderna voro beräknade 

till 2 , 2 9 9 , 2 3 2 mark; 

att ifrågavarande jernväg, hvars anläggning komme att vidtaga 

omedelbart sedan koncessionsansökningen beviljats samt slutföras senast 

inom tre år derefter, måtte genom Jernvägsstyrelsens försorg, på vilkor 

som genom öfverenskommelse mellan sagde styrelse och vederbörande 

stadsmyndighet framdeles bestämmas, för statsjernvägarnes räkning ex-

ploiteras ; 

att staden för jernvägs byggnadens utförande måtte af allmänna me-

del förunnas ett förskott till belopp af 200,000 mark att lyftas i mon af 

behof uti poster af 100,000 mark, med skyldighet för staden att återbe-

tala förskottet sedan jernvägs byggnaden blifvit färdig och afsynad samt 

i hvar je fall inom fem år efter det första raten lyf tats ; 

att för jernvägsanläggningen och dermed förenade hamnarbeten måtte 

af statsmedel beviljas en subvention till belopp af en miljon mark; 

att den del af jernvägen, som faller inom statsjernvägarnes område, 

måtte af Jernvägsstyrelsen på statsverkets bekostnad utföras; samt 

att staden måtte berättigas att för återbetalande af de utaf stats-

l) 1889 års ber. pag. 94. — 2) Förs t . Stfs prot . för den 8 april § 1. 
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verket för jernvägsanläggningen för skott er acle medlen, till den del desamma 

icke betäcktes af ofvannämnda subvention, upptaga ett obligationslån med 

längre amorteringstid. 

Ordinarie Stadsfullmäktige, hvilka af förstärkte Fullmäktige bemyn-

digats att vidtaga de af sagda beslut påkallade åtgärder, beslöt o derefter *): 

att för den händelse den för ifrågavarande jernväg erforderliga mark 

icke kunde genom godvillig uppgörelse med vederbörande egare eller ar-

rendatorer åtkommas, staden skulle förbinda sig att såsom säkerhet för 

de vid sagda områdens expropriation äskade ersättningar deponera den 

penningesumma Kejs. Senaten kunde finna skälig; samt 

att likaledes tillförbinda staden att, jemlikt 24 § i gällande förord-

ning angående enskilda jernvägar för allmän samfärdsel, till kronan er-

lägga nödigt bidrag för afiönande af den person Senaten kunde finna 

godt utse till inspektör för omförmälda jernväg. 

skatuddens p ^ g r a r L d af förstärkte Stadsfullmäktiges, i sammanhang med frågan 

om hamnbanan, fat tade beslut om utverkande af fastställelse å det af 

Fullmäktige redan den 18 och 20 Oktober 1887 godkända förslaget till 

reglering af Skatudclen, uppdrogo Stadsfullmäktige2) åt Drätselkammaren 

att till Kejs. Senaten ingå med sådan hemställan i ämnet som af omstän-

digheterna påkallades. 
Inköp och expro- Yör utförandet af den utvidgning af Badhusgatan till 60 fots bredd, 
priation af mark 

för Badhusga- för hvilken anslag uti årets budget upptagits, behöfde de vester om sagda 
tans utvidgning . . „ 

gata belägna magasmstomterna JNIris 19—27 äivensom en del at det till 

tomten N:o 1 vid Bergmansgatan hörande trädgårdsområdet tagas i an-

anspråk. Sedan Drätselkammaren med egarene af tomterna N:o 23, Gods-

egaren J . F. Lindroos, samt N:ris 24—27, Handlanden F. J . F. Sjöblom, 

träffat aftal om inköp af nämnda tomter emot ett pris af 3 m. per qv. fot 

för N:o 23 samt 4 m. per qv. fot för de öfriga tomterna, beslöto Stads-

fullmäktige i förstärkt antal, på derom af Drätselkammaren gjord fram-

ställning3), bemyndiga Kammaren att med Herrar Lindroos och Sjöblom 

afsluta köp om nyssberörda tomter uppå sålunda öfverenskomna vilkor. 

Enär med egarene af öfriga ofvan uppräknade tomter icke kunnat i godo 

träffas uppgörelse angående det pris som för dem borde erläggas, hade 

Stadsfullmäktige tidigare4) uppdragit åt Drätselkammaren att i vederbör-

lig ordning ansöka om rätt för staden att expropriera ej mindre maga-

*) Stfs prot. den 29 april § 6. — -) Stfs prot. den 29 april § 7. — 8) Drkns skrifv. 

N:o 67 för 20 febr. — 4) Stfs prot . den 25 febr. § 13. 
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sinstomterna N:ris 19—22 med å dem befintliga magasinsbyggnader än 

erforderlig del af det till tomten N:o 1 vid Bergmansgatan hörande träd-

gårdsområdet. 

Under år 1889 l) hade af Stadsfullmäktige tillsatts ett utskott af sak- Rättighet tm 
uppsättande af 

kunnige personer, med uppdrag att föreslå de allmänna regler, som borde elektriska ijus-

fastställas till iakttagande vid uppsättandet af elektriska ljusledningar. e " "gai" 

Närmaste anledningen härtill var en af Agenten F. Wilén för Helsingfors 

Elektriska Belysnings Aktiebolags räkning gjord ansökning att få här i 

staden anlägga en centralbelysningsstation för levererande af elektriskt 

glöd- och bågljus till abonnenter äfvensom en af Hofrådet D. J . Wadén 

framställd anhållan om tillstånd att å särskilda gator uppställa jernkolon-

ner för uppbärande af ledningstrådar f rån sökandens härstädes inrättade 

elektriska centralbelysningsanstalt. 

Till samma utskott remitterades sedan äfven2) en af Omnibus Aktie- Ansökning om tillstånd att be-

bolaget i Helsingfors till Stadsfullmäktige ingifven skrift, deri bemälda gagna elektrici-

bolag, som3) erhållit tillstånd att under vissa vilkor i staden anlägga och^aft™fö™ spår-

trafikera spårvägar och nu stod i begrepp att härom med staden afsluta va^nar-

kontrakt, förfrågade sig huruvida något hinder för användande af elektrisk 

dr i fkraf t för spårvagnarne skulle f rån Stadsfullmäktiges sida möta, för 

den händelse att bolaget eventuelt skulle besluta sig för begagnandet af 

dylik dr i fkraf t , att direkt genom luftledning tillföras vagnarne. 

Ef te r det utskottet rörande de till detsamma hänskjutna frågor af-

gifvit betänkande4), beslöto Stadsfullmäktige5), i hufvudsaklig öfverens-

stämmelse med utskottets förslag i allt öfrigt utom beträffande Omnibus 

Aktiebolagets ofvanberörda framställning, hvilken utskottet ansett sig icke 

kunna förorda! 

att tillåta ej mindre Helsingfors Elektriska Belysnings Aktiebolag 

och hofrådet Wadén att å stadens gator och allmänna platser uppställa 

och begagna stolpledningar för levererande till abonnenter af elektrisk 

belysning för användning inom hus samt å gårdsplaner och byggnader, 

dock endast för en tid af fyra år, efter hvilken tids förlopp ledningarna 

borde, der icke tillstånd till deras bibehållande ofvan jord på ytterligare 

någon kortare tid hos Stadsfullmäktige utverkades, utan ersättning un-

danskaffas än ock Omnibus Aktiebolaget i Helsingfors, utan inskränkning 

i tiden, att för öfverförande af elektricitet såsom drifkraf t , sådana lednin-

1) 1889 års ber. pag. 20. — 2) St fs p ro t . den 11 febr . § 6. — 3) 1889 års ber. pag. 16. 

— 4) S f t s t r y c k t a handl . N:o 16. — 5) S t fs p ro t . den 10 jun i § 11. 
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gar i staden anlägga, på vilkor likväl att sagda bolag och liofrådet ¥ a -

dén i afseende å ledningarnas anläggande och begagnande underkastade 

sig de bestämningar, vederbörande myndighet kunde komma att före-

skrifva; 

att anmoda Drätselkammaren, att, ifall ofvannämnda bolag och hof-

rådet Wadén underkastade sig förenämnda vilkor, vidtaga åtgärd om an-

ställandet i stadens tjenst af en elektrotekniker med uppdrag särskildt att 

öfvervaka efterlefnaden af de föreskrifter, som i ämnet komme att utfär-

das, hvarjemte Drätselkammaren egde uppgöra och till Stadsfullmäktige 

öfverlemna förslag till instruktion och afiöning för nämnde t jensteman; samt 

att slutligen uppdraga åt Drätselkammaren att genom behörig fack-

man låta utarbeta förslag till såväl ordningsstadga för elektriska lednin-

gar af livad slag som helst, som, utöfver egarens till ledningarna område, 

af enskilde i staden inrättades eller redan vore anlagda, som ock ofvan-

nämnda föreskrifter samt detta förslag sedermera till Stadsfullmäktiges 

granskning insända. 

Bestämningar j överensstämmelse med det af Stadsfullmäktige i sådant afseende1) 
om spårvägar-
nes sträckning, godkända förslag hade af Drätselkammaren den 10 Jun i 1890 med Om-

byggnadssätt -I A I • I I - T • N R\ 

m. m. ni bus Aktiebolaget, som numera antagit benämningen Spårvägs- och Om-

nibus Aktiebolaget, afslutats kontrakt angående rätt igheten att i staden 

anlägga och trafikera spårvägar. Bolaget inkom härefter till Stadsfull-

mäktige med en skrift, hvari bolaget, under åberopande af § 3 mom. c 

uti sagda kontrakt, anhöll att omedelbart få nedlägga spår å särskilda 

närmare angifna gator, jemte det rörande den tilltänkta anläggningen för 

öfrigt meddelades följande upplysningar: 

Banan komme att erhålla enkelt spår utom vid de blifvande, till an-

talet 15, mötesplatserna, hvarest på en längd af 54 meter dubbelt spår 

skulle nedläggas. 

Spåret komme i allmänhet att följa gatans midt, men vilie bolaget 

dock förbehålla sig rätt att på de ställen der omständigheterna sådant 

fordrade, få placera detsamma på sidan, så att spårets midt komme att 

ligga 1 V2 meter f rån trottoirkanten. Då vagnen i bredd hölle omkring 2 

meter skulle afståndet mellan denna och trottoiren blifva minst l/2 meter. 

Spåret erhölle en vidd af 1 meter och skenorna, af det s. k. Phoenix-

systemet, komme att nedläggas direkte på en tillstampad grusbädd utan 

användande af annat underlag. 

J) 1889 års ber. pag. 16 
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Yicl kurderna skulle såsom regel iakttagas, att vagnarne icke finge 

komma närmare trottoaren än 0,25 meter, hvilket med användande af 

kontrakurver lätt ernåddes, blott minimikrökningsradien på några ställen 

toges till 12 meter. 

Vid mötesplatserna skulle omgångsspåren inrättas med symmetriska 

vexlar med fast tunga. 

Vagnarne, beställda hos firman „Scandia" i Randers, Danmark, voro 

afsedda att rymma 22 personer och att dragas af 1 häst. På de ställen, 

der gatornas stigning sådant fordrade, komme hjälphästar att tillkopplas. 

Ef ter det Drätselkammaren uti afgifvet yt t rande 1) tillstyrkt bifall 

till ansökningen, under påpekande likväl att bolaget icke uppfyll t kontrak-

tets föreskrift om framläggande till Stadsfullmäktiges granskning af en full-

ständig planritning, upptagande spårens läge i resp. gator, beslöto Stads-

fullmäktige 2) medgifva, att nedläggningen af spårvägsskenorna finge ome-

delbart vidtaga, med förbindelse för Spårvägsbolaget att, så snart ske 

kunde, inlemna ofvanberörda planritning och med vilkor att utläggningen 

af spåren borde föregås af vederbörlig utstakning af linien å den gatu-

andel som för tillfället vore ifråga; att sagda utstakning borde af stadens 

byggnadskontor, före arbetets påbörjande, godkännas; samt att spår ej 

finge dragas öfver Salutorget. Med godkännande af de af bolaget an-

tagna skentyper och vagnskonstruktioner, öfverlemnade Stadsfullmäktige 

derjemte åt Drätselkammaren att med Fullmäktiges rätt bestämma om 

spårets läge å gatorna. 

I anledning af Spårvägs Aktiebolagets senare framställda anhållan Förordnande t m 
& r ° ö afsyning af de 

att någon person eller myndighet måtte utses att afsyna de delar af spår- färdiga spårvä-

vägarne, hvilka dåmera vore färdiga att till trafik upplåtas, beslöto Stads- S 

fullmäktige3) uppdraga åt Drätselkammaren att utse synemän för ifråga-

varande ändamål. — Nämnas må äfven, att ett af Magistraten uppgiordt ordningsregler ° i r o J för spårvägarne. 

förslag till ordningsreglor för spårvägarne öfverlemnats till Stadsfullmäk-

tiges yttrande, utan att Fullmäktige der vid4) funnit något att emot de före-

slagna ordningsreglorna erinra. 

Ut öfver de allmänna arbeten, för hvilka anslag beviljats i årets ut-

giftstat och för hvilkas utförande närmare redogöres i berättelsen om Drät-

selkammarens och Byggnadskontorets verksamhet, vidtogo Stadsfullmäk-

tige under året särskilda förfoganden beträffande dylika arbeten. 

Drkns skrifv. N:o 181 af 2 aug. — 2) Stfs prot. för den 9 sept. § 1. — 3) Stfs 

prot . för den 18 nov. § 3. — Stfs prot . för den 21 okt. § 5. 
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Rådhusets om- Såsom förut o m n ä m n t s h a d e uti utgift storslagen för 1889 och 1890 
byggnad. 

upptagits anslag med tillsammans 100,000 mark för projekterad ombygg-

nad af rådhuset, rörande hvilken ombyggnads beskaffenhet något defini-

tivt beslut dock ännu icke blifvit fattadt. I detta afseende hade af Magi-

straten och Drätselkammaren uppgjorts f rån hvaranclra något afvikande 

förslag, för hvilka äfven tidigare redogjorts. Sedan Samfälta rådstufvu-

rätten, hvars yt trande i ärendet, såvidt rörde de för rådstufvurät ten pro-

jekterade lokalerna, Stadsfullmäktige velat inhemta, sådant yt t rande af-

lemnat, tog Drätselkammaren, enligt anmodan af Fullmäktige, f rågan un-

der ytterligare pröfning och afgaf deri ett nyt t utlåtande2), hvari Kam-

maren föreslog ombyggnadens utförande i hufvudsaklig öfverensstämmelse 

med det af Magistraten gjorda projektet, för en beräknad kostnad af 

130,000 mark. Yid ärendets behandling hos Stadsfullmäktige framställdes 

f rån en del håll, likasom tidigare hos Samfälta rådstufvurätten, yrkande 

att hela ombyggnadsfrågan måtte få förfalla, i anseende till nödvändig-

heten för kommunen att ändock förr eller senare vara betänkt på upp-

förandet af ett nyt t tidsenligt stadshus, och beslöto Fullmäktige jemväl3) 

att låta f rågan om rådhusets ombyggnad för närvarande förfalla. I be-

traktande likväl af nödvändigheten att såväl Poliskammaren som polis-

häktet äfvensom Byggnadskontoret så snart som möjligt erhölle ökadt 

utrymme och de åt dessa inrättningar nu upplåtna lokaler underginge 

omändring och reparation, samt då Fullmäktige funno det vara önskligt 

att äfven Helsovårdsnämndens lokal förlades till rådhuset, i hvilket afse-

ende det syntes lämpligt att den för Fattigvårdsstyrelsen projekterade 

lokal i rådhusets nedra våning blefve åt nämnden upplåten, beslöto Stads-

fullmäktige anmoda Drätselkammaren att med utredning och kostnadsför-

slag i angifna syfte inkomma; och skulle emellertid med dispositionen af 

de uti budgeten upptagna anslagen för rådhusets ombyggnad tills vidare 

anstå. — Denna utredning hann dock icke under året afgifvas. 

Spanmåismaga- AiTendatorn af staden tillhörande tullmjölqvarnen i Gammelstaden, 
sin vid qvarnen 

i Gammelstaden H. Y. Nordlin, hade hos Drätselkammaren framställt anhållan att staden 

måtte låta i närheten af qvarnen uppföra och till arrendatorns disposition 

ställa ett spanmålsmagasin, inrymmande omkring 600 tunnor säd; och 

beslöto Stadsfullmäktige4), på Drätselkammarens framställning, att, enär 

ett dylikt magasin, inrymmande omkring 500 tunnor, ansågs kunna inre-

das å qvarnvinden, för detta ändamål bevilja ett anslag af 1,130 mark. 
>) 1889 års ber. pag. 23. — 2) Drkns skrifv. N:o 21 för 3 jan. (Stfs t ryckta handl. 

N:o 3). — 3) Stfs prot. för den 11 febr. § 1. — 4) Stfs prot . för den 1 april § 8. 
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U t i det fastställda utgiftsförslaget för 1 8 8 9 hade upptagits anslag till i n s a t t för-ö ö ö ö ändrad riktning 

belopp af 8 , 2 5 0 mark för en ailoppskanal genom Skeppsdockans område för den beslutna 

f rån Munkholmsgatan till Sandviken. I anseende dertill att tillträde till skeppsdockans 

den del af Skeppsdockans område, hvarigenom kanalen var afsedd att otnrade-

dragas, icke kunnat erhållas, hade densamma icke under år 1889 kommit 

till utförande. Under framhållande af att nämnda kanal, om den utför-

des i den derför föreslagna riktningen och utmynnande strax framför in-

loppet till clocksbassinen, komme att för Skeppsdockan medföra flera be-

aktansvärda olägenheter, anhöll egaren af nämnda inrättning Ingeniören 

Oskar Eklund sedermera hos Drätselkammaren att åt kanalen måtte gif-

vas sådan förändrad riktning att den icke berörde Skeppsdockans område. 

Drätselkammaren ingick i anledning häraf 1) till Stadsfullmäktige med 

framställning om icke skäl möjligen forekomme att, för tillgodoseende af 

det med ifrågavarande kanal afsedda ändamålet, anlägga en annan ailopps-

kanal, utmynnande antingen uti Sandviken, norr om Skeppsdockans om-

råde, eller ock vid södra hafsstranden, hvilken sistnämnda sträckning, så-

som ledande kanalen ut på djupare och mera rörligt vatten, Kammaren 

för sin del ansåg sig böra förorda. Stadsfullmäktige beslöto2) att låta med 

kanalarbetets utförande tills vidare anstå samt att upptaga f rågan ånyo vid 

behandlingen af nästkommande års budgetsförslag. 

För anläggning af en ny ailoppskanal, afsedd att ersätta en förut % afloppskanai 

befintlig men numera otillräcklig blifven privat ailoppskanal f rån gården vestra Kajen tm 

N:o 4 vid Vestra Kajen, beviljade Stadsfullmäktige, på ansökning af ega-

ren till sagda gård och i enlighet med Drätselkammarens framställning3) 

ett anslag af 700 mark. 

Under sommaren hade Drätselkammaren, i anseende dertill att några 

sammanträden af Stadsfullmäktige då ej egt rum, funnit sig föranlåten 

att vidtaga åtgärd om utförande af en del arbeten, för hvilka anslag ej 

förefunnits, men hvilka af särskilda anledningar ansetts icke tåla uppskof; 

och blefvo de sålunda vidtagna åtgärderna, på derom af Kammaren seder-

mera hos Fullmäktige gjord anmälan, godkända4). 

Dessa arbeten voro: 

Anläggning af vattenledning och ailoppskanal till de af Arbetarebygg- vatteniedmngs-

nads Aktiebolaget „ Askel" disponerade tomterna Nlris 2 3 och 2 5 vid a n d r a läggning tm bo-
lä^ct Askels" 

linien samt 24 och 26 vid t redje linien å Berghäll. Den härför beräknade tomteiå Berg-

häll. 

*) Drkns skrifv. N:o 144 af 27 mars. — -) Stfs prot . den 10 juni § 6. — 3) Drkns 

skrifv. N:o 226 af 25 sept.; Stfs prot. den 30 sept. § 14. — 4) Drkns skrifv. N:o 227 af 

25 sept.; Stfs prot . den 21 okt. § 7. 
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kostnaden, 27,700 mark, hade försträckts af bolaget „Askel" emot löfte 

att återfå medlen, sedan anslag för arbetet, hvilket ingår uti den af Bygg-

nadskontoret uppgjorda allmänna planen för utsträckning af vattenled-

nings- och kloaknätet inom området Berghäll, blifvit uti budgetsförslaget 

för nästkommande år upptaget. 

Ny afioppskanai Anläggning af en afloppskanal f rån gården N:o 26 vid Unionsgatan 

26 vid unions-under Salutorget till Södra hamnen. Detta arbete, som på anhållan af 
gatan till Södra - n i i r» t n i i n i • 

hamnen. egai'en till nyss berörda gard utfördes lör en kostnad at 540 mark i sam-

manhang med pågående omläggning af Unionsgatan och Salutorget, var 

nödvändigt för att genom en kanal af ändamålsenligare konstruktion er-

sätta den äldre bristfälliga kanal som f rån nämnda gata ledde till Södra 

hamnen. 

N-äggning^ Nedläggning af ett ny t t 6 tums vattenledningsrör under Badhusga-

ledningsrör un- tan. För att på samma gång som Badhusgatan planerades tillförsäkra 
g 7:de och 9:de stadsclelarne en äfven för framtiden tillräcklig vattentillför-

sel, hemställde Byggnadskontoret hos Drätselkammaren om bemyndigande 

att för nämnda ändamål använda ett belopp af omkring 4,900 mark; och 

ansåg sig Kammaren böra härtill bifalla, då nedläggningen af omförmälda 

rör syntes lämpligast kunna ske i sammanhang med det pågående pla-

neringsarbetet. 

Besluten ansök- Emedan, enligt hvad Drätselkammaren anmält1), öfverenskommelse 
ning om expro-

priation af mark icke kunnat på antagliga vilkor träffas med egaren af Gumtäckt säteri i 
säteri för™tten-Helsinge socken, Friherre H. Standertskjöld-Nordenstam, angående rättig-

ledmngens rak- ^ ^ ^ g ^ a c j e n g e n o m säteriets mark, invid det därstädes förut ned-

lagda vattenledningsröret, nedlägga en ny rörsträng, utgörande en del af 

det nya sug- och tryckrör f rån vattenledningsfiltrerna i Gammelstaden till 

den s. k. Janssonska mossan, för hvilket i årets budget upptagits ett an-

slag af 236,000 mark, beslöto Stadsfullmäktige, i enlighet med Drätsel-

kammarens förslag2), bemyndiga Kammaren att i vederbörlig ordning an-

söka om rät t för staden att, i och för underhåll och komplettering af 

stadens genom Gumtäckt säteris mark nedlagda vattenledningsrör, expro-

priera af sagda mark ett område af vidpass två tunnlands areal, sträc-

kande sig 12 fot åt hvardera sidan f rån det redan nedlagda vattenled-

ningsrörets midt. 

ifrågasatt för- jjfa skrifvelse till Stadsfullmäktige hade Helsovårdsnämnclen anmält3), 
bättring af vat-

tenledningens att Nämnden utaf de genom stadens Sundhetsinspektör under år 1889 filtrer. 
l ) Drkns skrifv. N:o 136 af 22 maj . — 2) Stfgs prot . den 27 maj § 14. — 3) Stfgs 

t ryckta handl. N:o 13. 
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verkställda bakteriologiska undersökningarne af stadens vattenlednings-

vatten funnit att vattenledningens filtra icke alltid verkade på tillfreds-

ställande sätt och att detta särskildt vore fallet då nyss rengjorda filtra 

igångsatts. Jemte det Nämnden dock, enär stadens vattenledningsingeniör 

vore sysselsatt med genomförande af särskilda förbättr ingar af filtra, icke 

velat nu föreslå någon vidare åtgärd härutinnan, hade Nämnden emeller-

tid ansett sig böra hädanefter kontrollera filt er af delningarnes verksamhet 

redan före deras igångsättning och komme att regelbundet underrätta Bygg-

nadskontoret om resultaterna af såväl dessa som' öfriga vattenanalyser i 

och för vidtagande af de åtgärder beträffande filtrationsprocessens utfö-

rande som med filtrernas nuvarande konstruktion och utsträckning vore 

utförbara. Härvid ville Nämnden äfven påpeka, att det blefve en nöd-

vändighet. att de bakteriologiska och kemiska undersökningarne af vatten-

ledningsvattnet i framtiden verkställdes af en enkom derför anställd per-

son samt oftare än härintils samt att en särskild lokal för ändamålet seder-

mera också blefve anskaffad. — Vid föredragning af detta ärende ansågo 

Stadsfullmäktige1) ifrågavarande skrifvelse för närvarande icke böra till 

någon åtgärd föranleda. 

Uti det f rån föregående år2) beroende ärendet angående åstadkom- Gatubeva  

mandet af en ändamålsenligare gatuspolning samt det af Magistraten i 

sammanhang härmed framställda förslaget om gårdsegarnes förpligtande 

att omedelbart före gatornas rensopning låta bevattna desamma hade sta-

dens vattenledningsingeniör, på anmodan, aflemnat utlåtande till Drätsel-

kammaren. I detta utlåtande3) hade bemälde ingeniör på anförda skäl 

afstyrkt att de privata gårdsegarne skulle för närvarande åhvälfvas en 

dylik skyldighet och jemte det han föreslagit att f rågan om den definitiva 

anordningen af gatubevattningen, ställd i sammanhang med en förändring 

i sättet föi' gaturenhållningen, skulle öfverlemnas till beredning af ett 

särskildt, af Stadsfullmäktige tillsatt utskott, ansett staden emellertid böra, 

för vinnande af erfarenhet rörande de faktiska kostnaderna för bevatt-

ningen, samt lämpligheten af de dertill använda vagnarne, till en början 

anordna en regelbunden bevattning af de gator och chausséer, hvilka däraf 

voro mest i behof. Med anslutning till nämnda utlåtande hemställde Drät-

selkammaren4) att åt Kammaren måtte lemnas tillfälle att framdeles, se-

dan på nyss antydt sätt någon erfarenhet i saken kunnat vinnas, inkomma 

Stigs prot. den 29 april § 18. — 2) 1869 års ber. pag. 26. — 3) Stfgs t ryck ta 

handl. N:o 17. — 4) Drkns skrifv. N:o 145 af 22 maj . 
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med fullständigare forslag, men att Kammaren emellertid blefve bemyn-

digad att för anskaffande af ytterligare 2 bevattningsvagnar enligt den af 

vattenledningsingeniören föreslagna typ, hvarigenom staden komme att, 

inberäknadt de förut inköpta, förfoga öfver 4 sådana vagnar, samt för be-

stridande af öfriga kostnader för bevattningen under året använda inalles 

5,500 mark. Med tillsättande af det föreslagna utskottet ansågs der emot 

böra tills vidare anstå. Denna framställning blef af Stadsfullmäktige 

bifallen1). 

Förslag om in- Brandkommissionen hade uti skrifvelse till Stadsfullmäktige anmält, 
rättande af en ° 

branddepot i att inrättandet af en branddepot uti f jerde stadsdelen i en snar framtid 
4:de stadsdelen. 

blefve en nödvändighet. Beträffande den lämpligaste placeringen för en 

sådan depot framhölls af Brandkommissionen, att tomten Nio 3 vid Folk-

skolegatan i qv. Nio 162, hvilken vore af staden reserverad till plats för 

ett t redje brandtorn, men hvilken i anseende dertill att det under bygg-

nad varande nya b rand verkshus et komme att förses med ett högt utkiks-

torn, icke vidare vore för sagda ändamål behöflig, ej rätt väl lämpade sig 

för en branddepot, hvartill densamma för öfrigt vore onödigt stor, men 

att brandkommissionen deremot funnit odisponerade tomten N:o 13 vid 

Gräsviksgatan i qv. N:o 166 vara för ändamålet särdeles lämplig, hvarför 

Brandkommissionen hemställt att af det mellan Gräsviks- och Lappviks-

gatorna belägna hörnet af sagde tomt måtte reserveras 10,000 qv. fot till 

plats för en blifvande branddepot. — Uti afgifvet yttrande2) tillstyrkte 

Drätselkanmaren bifall till denna framställning och föreslog att af den 

återstående delen af berörda tomt skulle bildas tvenne nya tomter, hvilka 

kunde af staden försäljas. Yid ärendets handläggning beslöt o Stadsfull-

mäktige 3) återremittera detsamma till Drätselkammaren, som egde inkomma 

med utredning huruvida icke någon annan tomt i f jerde stadsdelen lämp-

ligen kunde användas för uppförande af en branddepot eller om ifråga-

varande tomt vid Gräsviksgatan möjligen kunde genom annan indelning 

än den nu föreslagna dertill upplåtas. Nyt t utlåtande hann ej under året 

af Kammaren aflemnas. 

Föreslagen ut- XJti skrifvelse till Stadsfullmäktige hade Hälsovårdsnämnden fram-
vidgniog af 

kommunala hållit4) hurusom de uti staden förefintliga sjukhusen, i den mon innevå-

sjukhuset. n a r e a i l t , a } e t tillväxte, allt mer visat sig otillräckliga för upptagande af så-

väl i akuta som i kroniska lidanden insjuknade. Då stadens krafter här-

J) Stfgs prot. den 10 juni § 10. — 2) Drkns skrifv. iST:o 185 af 26 juni (Stfgs t ryckta 

handl. N:o 22). — 3) Stfgs prot, den 30 sept. § 8. — Stfgs t ryck ta handl. N:o 20. 
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intills i jemförelsevis ringa utsträckning tagits i anspråk för beredandet af 

sjukhus vård åt stadens sjuke, af hvilka en stor del funnit plats i det af 

staten underhållna allmänna sjukhuset, men då det icke kunde förväntas 

att staten inom närmaste framtid skulle i nämnvärd mon utvidga de henne 

tillhöriga sjukhus, har Hälsovårdsnämnden funnit det vara klart att kom-

munen utan t idsutdrägt borde vidtaga åtgärd för fyllande af det stora 

behofvet af ökadt antal sjukhusplatser. I sådant afseende har Nämnden 

särskildt påpekat behörigheten af ett epidemisjukhus, för upptagande af 

i smittosamma sjukdomar insjuknade. För öfrige invärtes sjuke äfvensom 

för kirurgiska sjuke borde det nuvarande kommunala sjukhuset utvidgas 

genom nybyggnader å samma tomt, hvarjemte till dårvårdsafdelningen af 

fatt iggårdens lasarett borde göras tillbyggnader för beredande af plats 

för ökadt antal fattige sinnessjuke. För att i möjligaste mon tillgodogöra 

den erfarenhet, som i de skandinaviska länderna vunnits, särskildt med af-

seende på konstruktion af epidemisjukhus, har Nämnden föreslagit att en 

arkitekt och en läkare skulle sättas i tillfälle att på stadens bekostnad i 

nämnda länder studera nyare sjukhuskonstruktioner. — Med bifall till 

Helsovårdsnämdens derom gjorda framställning, beslöto Stadsfullmäktige1) 

bemyndiga Nämnden att vidtala lämplig arkitekt äfvensom en läkare att 

under sommaren i de skandinaviska länderna studera sjukhuskonstruktio-

ner, för hvilket ändamål af Stadsfullmäktige beviljades ett reseanslag af 

2,000 mark, äfvensom att åt Helsovårdsnämnden uppdraga att på grund 

af sålunda vunnen erfarenhet låta utarbeta eskissritningar och kostnads-

förslag till ett epidemisjukhus samt till utvidgning af kommunala sjuk-

huset och stadens dårvårdsinrättning äfvensom i sinom tid till Stadsfull-

mäktige insända desamma. 

Under år 1889 hade Stadsfullmäktige infordrat Drätselkammarens ifrågasatt tin-
byggnad till tull 

utlåtande ej mindre öfver en af Fullmäktige för härvarande Handelsför- och packhuset 

ening gjord framställning om att på södra delen af tull- och packhustomten v ldVes t i aka jen 

måtte uppföras ett packhusmagasin för tyngre gods än2) öfver den af Kejs. 

Senaten; i anledning af Stadsfullmäktiges derstädes gjorda ansökning att 

tullbehandlmg af varor måtte få ega rum jemväl uti stadens äldre pack-

hus, till stadsmyndigheterne ställda förfrågan huruvida staden ville till-

förbinda sig att- innan utgången af år 1891 låta å den nya packhustom-

ten uppföra och i ful l färdigt skick till tullverket öfverlemna ändamålet 

motsvarande ti l lbyggnader af den beskaffenhet och det omfång att trafi-

Stfgs prot. den 10 juni § 4. — 2) 1889 års ber. pag. 63. 



kens behof af beqvämlighet och. ökadt utrymme i packhuslokalerna der-

igenom kunde anses vara för en längre tid f ramåt behörigen tillgodosedt. 

Drätselkammaren, som för frågans beredning tillsatt ett utskott, hvari äf-

ven ingått representanter för stadens köpmannakår, föreslog uti sitt se-

dermera till Stadsfullmäktige afgifna utlåtande1), att den projekterade 

tillbyggnaden till det nuvarande packhuset icke måtte komma till stånd, 

samt att Fullmäktige skulle, uti sitt till Kejs. Senaten afgifvande yttrande 

Fråga om tuii-i ärendet, ytterligare framhålla nödvändigheten af att det äldre packhuset 
behandling i 

äldre packhuset. finge användas för tullbehandling af derstädes upplagdt gods samt att en 

tredje packhusinspektor måtte för detta ändamål anställas. P å samma gång 

borde, enligt Kammarens förmenande, hemställan göras, huruvida icke i 

projekt om in- e n s n a r framtid åtgärder kunde vidtagas derhän att tullbehandling af rättande af flere 
förtullnings- varor finge ega rum å åtskilliga andra punkter af stadens hamnområde, 

stationer. 
såsom Sandvikshamnen, Hafskajen och Skatudden, i hvilken händelse sta-

den kunde för antydda ändamål reservera nödiga platser vid den blifvande 

hamnbanan. Med godkännande af Drätselkammarens förslag, beslöto Stads-

fullmäktige2) att i enligt dermed till Kejs. Senaten aflåta underd. fram-

Ansiag för re- ställning. För bekostande af de, ifall tullbehandling i äldre packhuset 
montarbeten i 

äldre packhuset. blefve tillåten, derstädes nödiga remontarbeten, upptogs, på Drätselkam-

marens tillstyrkan, i utgiftsförslaget för 1891 ett anslag af 4,500 mark. 

Afsiagen fram- XJt.i skrifvelse till Stadsfullmäktige hade Magistraten gjort framställ-ställning om # . . 

borttagande af ning att, enär Magistraten, som tidigare, på Hälsovårdsnämndens anhållan, 

byggnaden & låtit stänga den å Kaserntorget befintliga brunnen, ansett öfverbyggnaden 

Kaserntorget. ^ Sagda brunn böra, för beredande af bättre utrymme å torget, undan-

skaffas, samt brunnen, för att ändock fortsättningsvis kunna begagnas för 

eldsläckningsbehof, öfverhvälfvas och förses med schaktlucka i gatans plan, 

anslag för detta ändamål måtte med 1,130 mark beviljas. Ehuru bifall 

härtill förordats såväl af Drätsekammaren som af Brandkommissionen, be-

slöto Stadsfullmäktige dock3) att, ined afseencle å de dryga kostnader det 

af Magistraten föreslagna arbetet komme att medföra, låta brunnsöfver-

byggnaden tillsvidare qvarstå oförändrad. — Anslag för ombyggnaden 

upptogs likväl sedermera uti 1891 års budget. 

Ef te r det en enskild person hos Drätselkammaren anhållit om rät-

Annonskiosker. tighet att å skilda ställen i staden uppställa 4 st. annonseringskiosker, af 

det utseende en bifogad ritning angåfve, för att till allmänhetens begag-

nande, emot betalning, upplåtas, hemställde Drätselkammaren4) att ansök-

Drkns skrifv. N:o 111 af 24 apri l ; Stfgs t ryckta handl. N:o 24. — 2) Sftgs prot. 

den 4 nov. § 12. — 3) Stfgs prot. den 1 april § 9. — 4) Drkns skrifv. N:o 256 af 23 okt. 
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ningen måtte på särskilda vilkor bifallas. Enär Stadsfullmäktige1) funno 

den för ifrågavarande kiosker uppgjorda plan, såväl hvad deras utseende 

som placering beträffade, vara mindre ändamålsenlig, återremitterades ären-

det till Drätselkammaren, som egde inkomma med förslag, huruvida icke 

ett antal kiosker, uppförda af jern och af mindre storlek än de af sökanden 

föreslagna, kunde af staden inrättas och å entreprenad utbjudas åt någon 

person, som vore villig att upplåta dem åt allmänheten till annonsering. 

I sammanhang med fastställandet af utgiftsstaten för följande år be-

slöto Stadsfullmäktige efter vanligheten till utförande af särskilda allmänna 

arbeten, för hvilka nu återstår att redogöra. 

För utvidgning af vattenledningens rörnät genom utförandet af en utvidgning af 
vattenlednin-

rörledning f r ån gamla pumphuset till sancltvättningsanstalten vid filtrerna gens rörnät. 

äfvensom förbindning af rörsträngarne under särskilda gator anslogs2) 

inalles 6,570 mark. 

Likaså upptogos anslag för följande uti det af Drätselkammaren af- êgienngsarbe-ten. 

gifna budgetsförslaget, bland regleringsarbeten, afsedda att bekostas med 

det blifvande nya obligationslånet, upptagna utsträckningar af vattenled-
ningen, nemligen3) för vattenledning under! 

Kaptensgatan f rån Fabriks- till Lilla Fabriksgatan . . . Smf 15,800: — 

Hafsgatan från N:o 5 till Nio 9 „ 4,500! — 

Lilla Fabriksgatan f rån Kaptens- till Skepparegatan . . „ 14,500! — 

till Djurgår ds villorna öster om jernvägen „ 33,000: — 

äfvensom i förstaden Berghäll under! 

2:dra linien f rån tvärgatan B till N:o 23 „ 4,100: — 

3:dje linien f rån N:o 5 till N:o 22 . „ 19,600: — 

Summa &rnf 91,500: — 

Såsom vilkor för utförandet af vattenledningen till Djurgår ds villorna 

uppställdes dock, att af villainnehafvarene skulle aflemnas en garantiför-

bindelse, hvarigenom staden blefve säkerställd för en till 8 procent af an-

läggningskostnaden beräknad inkomst af den blifvande vattenkonsumtionen. 

Emedan sandförrådet för filtrerna behöfde kompletteras genom in- IuköP af sand 
1 ° till filtrerna. 

köp af ny sand, uppfördes3) för detta ändamål ett anslag af 3,000 mark. 

För att kunna f rån planen omkring pumphusen afhålla obehöriga s taket t klin& 
pumphusplanen. 

anslogs3) föi' uppförande af ett stakett kr ing nämnda plan ett belopp af 

900 mark. 

Stfgs prot. den 4 nov. § 6. — 2) Drkns skrifv. N:o 263 af 27 okt. (Stfgs t ryckta 

handl. N:o 28); Stfgs t ryck ta handl. N:o 34; Stfgs prot. den 29 dec. § 5. — 3) Drkns skrifv. 

•N:o 263 af 27 okt.; (Stfgs t ryck ta handl. N:o 28); Stfgs prot . den 29 dec. § 5 och t ryckta 

handl. N:o 34. 4 



omläggning âf j}^ bristfälligheter yppat sig å den gamla ledningen f rån Södra Ma-

kokhuset. gasinsgatan till Kokhus et, upptogs l ) för omläggning af denna rörledning 

ett anslag af 1,000 mark. 

Nya afstäng- -pöv anbringande af tvenne större af stängnings ventiler å tilloppsled-
ningsventiler. ^ ° x ± 

ningen mellan vattenborgen och staden samt fem mindre dylika å rörnätet 

anvisades *) tillsammans 2,900 mark. 

Det uppgjorda förslaget till ny t t reglemente och taxa för vattenled-

ningen2) blef den 4 mars 1890 af Stadsfullmäktige faststäldt. Enär det 

Verkstad för vat-enligt sagda reglement e häreft er ankom å Vattenledningskontoret att ut-tenlednings-

arbeten. föra alla metallarbeten, som erfoidrades för verkställande af anslutningarna 

till hufvudröret samt dettas förbindande med konsumernas privata servis-

ledningar, måste till Vattenledningskontorets disposition ställas en mindre 

verkstad. Drätselkammaren hade uti sitt budgetsförslag i enlighet med 

Vattenledningsingeniörens framställning3) förordat uppförande å Kamp-

malmen af en verkstadsbyggnad jemte uthus för en beräknad kostnad af 

32,000 mark, hvartill komme för vattenledning, planering af tomten och 

hägnad 8,000 mark. Stadsfullmäktige beslöto dock, att verkstaden skulle 

till en början inrymmas uti hyrd lokal, samt upptogo i budgeten endast 

ett hyresanslag till belopp af 2,000 mark. Till aflöning åt den verkmästare, 

som komme att förestå nämnda verkstad, uppfördes ett anslag af 1,000 

mark, utgörande lön och hyresmedel för ett hälf t år, efter beräkning af 

lön 1,600 mark och hyresmedel 400 mark per år. Eör maskiner och verk-

tyg till den nya verkstaden upptogs en anslagspost af 9,000 mark. 

Sedan Drätselkammaren under året slutbehandlat ett af Stadsingeniö-

ren inlemnadt förslag om förändring af Byggnadskontorets organisation 

och verksamhet, aflät Kammaren till Stadsfullmäktige framställning4) om 

godkännande i hufvudsak af sagda förslag, som gick ut på afskiljande f rån 

vattenlednings- Byggnadskontoi 'et af allt hvad till vattenledningens förvaltning, underhåll 
kontorets sär-
skiljande från och utvidgning hörde samt dettas öfverlemnande åt ett under vattenled-

iomoret!" ningsingeniörens chefskap stående vattenledningskontor. Ehuru berörda 

förslag ej blef under detta år af Stadsfullmäktige handlagdt, hade det-

samma dock uti flere afseenden inverkan på följande års budget. Sålunda 

upptogs, på Drätselkammarens framställning5), uti vattenledningens utgifts-

!) Drkns skrifv. N:o 263 af 27 okt. (Stfgs t ryckta handl. N:o 28); Stfgs prot. den 29 

dec. § 5. och t ryckta handl. N:o 34. — 2) 1889 års ber. pag. 103. — 3) Drkns skrifv. N:o 

263 af 27 okt. (Stfgs t ryckta handl. N:o 28 pag. 12 o. 44). — 4) Drkns skrifv. N:o 282 af 

16 okt. (Stfgs t ryckta handl. N:o 33). — 5) Drkns skrifv. N:o 263 af 27 okt. (Stfgs t ryckta 

handl. N:o 28); Stfgs prot. den 29 dec. § 5. 
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stat arvode med 2 , 4 0 0 mark för en bokhållare, som komme att anställas Inrat[aude af en 

bokhål laretjenst 

vid Vattenledningskontoret, med uppgift hufvudsakligen att föra Kontorets vid vattenied-

böcker och räkenskaper, verkställa uppdebitering af konsumtionsafgiften Ao"toiet' 

samt förvalta material- och instrumentalförrådet. Vidare uppfördes i samma penser åt vat-
T T tenlednings-

utgiitsstat1) ett särskildt anslag tör expenser med 600 mark. kontoret. 

I anseende till rörnätets stora utvidgning under de senaste åren b e - ö k n i n g af vat-

fanns det nödigt r) att öka anslaget för remont af vattenledningens bygg- anslag förGre-

nacler m. m. jemte öfrigt underhåll till 1 3 , 0 0 0 mark f rån 1 1 , 0 0 0 mark i ^n^rMu^1^ 

föregående års budget. 

Deremot kunde1), då utgif terna för ved, kol, olja och trassel antogos Anslaget för vat~ tenledningens 

ej skola under nästkommande år uppgå ens närmelsevis till samma belopp ved, koi, m. m. 

som år 1890, då remonten af det gamla pumpverket nödvändiggjort re-

servpumpverkets hållande i gång under längre tid än under normala för-

hållanden blefve fallet, anslaget för dessa förnödenheter nedsättas f rån 

1 1 , 0 0 0 mark i 1 8 9 0 års budget till 6 , 0 0 0 mark. 

Då för tillämpniningen af den nya vattentaxan förutsattes, att samt- Anslag för inköp af vattenmätare. 

liga konsumenter skulle förses med vattenmätare, upptogs1) för inköp af 

sådana ett, anslag af 4 0 , 0 0 0 mark, utgörande den aproximativt beräknade 

kostnaden for det antal mätare hvilkas uppsättning ansågs kunna under 

år 1891 medhinnas, hvarjemte för tillbehör till uppsättningen af dessa 

mätare anslogs 12,000 mark. 

För inköp af materialier till 50 st. anslutningar, som pröfvats skola Materiaiier un anslutningar. 

af vattenledningens verkstad kunna verkställas f rån hösten .1891 till på-

följande sommar, uppfördes1) ett anslag af 1 7 , 0 0 0 mark. Denna utgifts-

post komme att ersättas stadskassan af resp. konsumenter, för hvilkas räk-

ning nämnda arbeten utförts, i den mon räkningar å desamma hunne ut-

färdas och indrifvas. 

De uti 1891 års utgiftsstat för vattenledningens förvaltning, drift och Anslagen för vattenlednin-

underhåll upptagna anslagsposter uppgingo till inalles 5 7 , 0 3 0 mark, un- gens förvän-

der det motsvarando anslag i 1 8 9 0 års budget utgjorde 6 8 , 3 8 0 mark. Den 

minskning, som förstnämnda utgiftsstat synes vidhandengifva, härrör utom 

af ofvanberörda nedsättning af anslagsposten för ved, kol, m. m. deraf 

att för inköp af vattenmätare, hvarför år 1890 fanns under „förvaltning 

och drif t" upptaget 7 , 5 0 0 mark, uti 1 8 9 1 års budget observerats särskildt 

anslag. 

*) D r k n s s k r i f v . N : o 2 6 3 a f 2 7 o k t . ( S t i g s t r y c k t a h a n d l . N : o 2 8 ) ; S t i g s p r o t . d e n 

2 9 d e c . § 5 . 
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ombygguad̂ af Förutom det tidigare omnämnda anslaget för remont i gamla paek-

Munkholmssun- huset beviljade Stadsfullmäktige1) i 1891 års utgiftsstat för stadens bygg-
det. 

saiupiatser för nåder och lägenheter, utöfver det öfliga remontanslaget, hvilket förhöjts 

" n e r t i l l 17,000 mark, för ombyggnad af ett simhus vid Munkholmssundet 1,500 

piank kring m a r k , för inredning af saluplatser för fiskhandeln i Saluhallen 4,950 mk, folkskoletomten . 

å Berghäll, föi' plank omkring folkskoletomten å Berghäll samt planering af tomten 

niemi park. 2,200 mk äfvensom för ett afträde inom Kaisaniemi park 2,800 mk. 

Emedan det uti årets budget beviljade anslag af 294,000 mark för 

Tiiiskottsajisiag uppförande af det nya brandverkshuset visat sig otillräckligt, dels till följd 

verkshuset. deraf att det å byggnadsarbetet erhållna entreprenadanbud med 13,000 

mark öfversteg hvad derför beräknats, dels på grund deraf att under ar-

betets for tgång åtskilliga extra kostnader tillkommit, beviljades1), på Drät-

selkammarens framställning, ett tillskottsanslag af 28,000 mark för nämnda 

byggnad. 

Föreslagen om- Bland gatläggningsarbeten, hvilka under år 1891 borde utföras, hade läggning af en 

del af Salutorget Drätselkammaren2) upptagit omläggning af den mellan Sofie- och Katrine-

TagdTasfau"' gatorna belägna delen af Salutorget, hvarvid föreslagits att, för ernående 

af en beläggning som vore tvättbar och såvidt möjligt ogenomtränglig för 

väta, måtte såsom beläggningsmaterial användas nubbsten, lagd i asfalt 

på betonunderlag. För nämnda arbete äfvensom i sammanhang härmed 

föreslagen omläggning af angränsande del af N. Esplanadgatan med nubb-

sten och det närmast kajen belägna, för torghandeln ej använda området 

med vanlig fältsten hade uti Kammarens budgetsförslag uppförts 66,960 

mark. Ifrågavarande anslag blef dock af Magistraten3), som ansåg vidare 

utredning angående det lämpligaste materialet för sagda omläggning böra 

inhemtas, uteslutet och ingick ej heller i det af Stadsfullmäktige fastställda 

utgiftsförslaget. 

öfr iga omiägg- Dereinot upptogos4), på Drätselkammarens förslag, anslag såväl för 
nings- samt pla-
nerings- och ny- omläggning som planering och nyläggning af särskilda andra gatuande-

* arbeten.S lar i den äldre delen af staden. Sålunda beviljades för : 

Omläggning af: 

Norra Esplanadgatan f rån Unions- till Sofiegatan (med 

nubbsten) 3mf 5,150: — 

Transport &mf 5,150: — 

Drkns skrifv. N:o 263 af 27 okt. (Stigs t ryckta handl. !ST:o 28), Stigs prot . den 29 

dec. § 5. — 2) Drkns skrifv. N:o 263 af 27 okt. (Stfgs t ryckta handl. N:o 28). - - 3) Magns 

skrifv. N:o 218 af 2 dec. (Stfgs t ryckta handl. N:o 29). — 4) Stfgs t ryckta handl. N:o 28 

pag. 16 och N:o 34 pag. 23. 
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Transport 8mf 5,150: — 

Slot tskajen (hamnpiren)  

Kanal torget , jemte infalls brunnar . . . , 

Kaserntorget (saluplatserna och clerintill stötande del af 

torget jemte infal lsbrunnar)  

Skilnadstorget, mellersta delen  

Unionsgatan f r ån adr. Nio 2 till Observatoriet, jemte pla-

ner ing  

P laner ing af: 

Nikolaigatan f r ån Gengatan till Broberget  

Nykyrkobr inken och Annega tan längs nya kyrkans tomt 

Nyläggn ing af: 

Packhuska jen (nybyggnaden) med nubbstens gångbana 

längs ka jens y t t re kant  

Skatudds norra ka jen jemte omplanering f r ån Skatudds-

bron till afs t je lpningsbron  

Sandviks södra kajen, körbana  

Sandvikstorget , jemte planering  

Kamptorget , körbana f r å n Kampga tan till Malmbrinken 

Båtsmansgatan u tanför N:o 16 och vid korsningen med 

je rnvägen  

Gångbana å Jungf rus t igen utanför Niris 3—9 . . . . 

Munkholms gatan midt emot Nlris 1—5 

eller inalles 9mf 104,820: — 

Vid det först ärkte Stadsful lmäktige den 20 Mars 18881) beslöto om verk- Regierings-
arbeten. 

ställande under treårsperioden 1888—90 af särskilda för genomförande af 

senast fastställda stadsplan nödiga regleringsarbeten, bestående i gatupla-

ner ing jemte anläggning af vatten- och afloppsledningar, lemnade Stads-

ful lmäkt ige i uppdrag åt Drätse lkammaren att innan u tgången af år 1890 

till Ful lmäkt ige inkomma med plan till de allmänna arbeten, f rämst för 

det vidare genomförandet af stadsplanen, som Drätse lkammaren ansåge 

yt ter l igare vara af behofvet påkallade. Den af Kammaren i berörda af-

seende till Stadsful lmäkt ige aflåtna framstäl lning 2) hann ej under året af 

Ful lmäkt ige handläggas. Af deri föreslagna regler ingsarbeten hade emel-

lertid särskilda, afsedda att u t föras under år 1891, blifvit upp tagna uti det 

1888 års ber. pag. 21. — 2) Drkns skrifv. N:o 290 af den 2 dec. (Stigs t ryckta 

handl. N:o 32). 

5,790: — 

7,060: — 

9,780: — 

6,210: — 

4,470: — 

10,420: — 

5,800: — 

13,400: — 

8,500: — 

5,170: — 

10,000: — 

4,370: — 

2,230: — 

3,800: — 

2,670: — 
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af Drätselkammaren dessförinnan uppgjorda budgetsförslaget för sagda 

år1). — Stadsfullmäktige2) godkände förslaget beträffande följande plane-

ringsarbeten, för hvilka anslag i budgeten upptogs, nämligen för: 

R̂egien n gs ar be Observatoriigatan f rån Kaserngatan till uppgången mel-

pianerings- lan qvarteren N:ris 100a och 100b $mf 7,240: — 

ai beten. Kaptensgatan f rån Bergmansgatan till Strandgatan . . „ 59,500: — 

Hafsgatan f rån N:o 5 till Kaptensgatan „ 4,500: — 

Strandgatan f rån Kaptens- till Skepparegatan . . . . „ 13,700: — 

Lilla Fabriksgatan f rån Kaptens- till Skepparegatan . . „ 17,400: — 

Tillskottsanslag för expropriation af magasiner och tom-

ter för Badhusgatans utvidgning „ 30,000: — 

eller inalles 9mf 132,340: — 

Förslag om för- Stadsfullmäktige beslöto tillika anmoda Drätselkammaren att inkomma 
ändrad riktning ° 

för Lilla Fa- med fôi'slag rörande ifrågasatt förändrad riktning af Lilla Fabriksgatan 
briksgatan och 
ny indelning af emellan qvarteren N:ris 180 och 183 samt till ny indelning af nämnda 

na" fabri k sq var" T^arter och af det till fabrikstomter disponerade området vester om Skep-
ter* paregatan. 

Aflu°nde8iki89ier F or kanaler och afloppsdiken upptogos3), utom för vanligt underhåll, 

följande anslag, nämligen för : 

Ombyggnad af kanaler under: 

Freds- och Riddaregatorna, f rån N:o 15 vid Freds- till 

N:o 7 vid Eiddaregatan Smfi 1,650: — 

Packhustorget f rån Södra Magasinsgatan till den ny-

byggda kajen 3,650: — 

Anläggning af kanaler under: 

Wladimirsgatan f rån N:o 17 till N:o 13 „ 2,300: — 

Villan Toivo f rån villan Stengård längs Djurgårdsvägen 

till Tölöviken „ 5,600: — 

äfvensom en förslagspost för ombyggnad af äldre trä-

kanaler „ 5,000: — 

eller inalles Smf 8,200: — 

Regieringsarbe- Derjemte observerades4) följande anslag för sådana kanalanläggnin-

Afloppskanaler. gar, hvilka hänföra sig till regleringsarbetena, nämligen för kanal under: 

' ) Stfgs t ryckta handl. N:o 28 pag. 17. — 3) Stfgs prot . den 29 dec. § 5. — 8) Stfgs 

t ryck ta handl. N:o 28 pag. 18; Stfgs prot . den 29 dec. § 5. — 4) D:o d:o pag. 19; d:o d:o. 
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Kaptensgatan f rån Fabriksgatan till Lilla Fabriksgatan 

Hafsgatan f rån N:o 9 till N:o 5 

Lilla Fabriksgatan f rån Kaptens- till Skepparegatan . 

Docksgatan f rån Fabriksgatan till Södra hafsstranden 

äfvensom i förstaden Berghäll under! 

Andra linien f rån N:o 25 till Tvärgatan B . . . . 

Tredje linien f rån N:o 22 till Östra chausséen . . . 

29,100: — 

4,900: — 

19,100: — 

33,600: — 

4,100: — 

23,000: — 

eller inalles &nf 113,800: — 

Till regleringsarbeten hänfördes iemväl föliande väganläggningar å uegieringsarbe-
ö . J J ö & e > & ten under 1891: 

Berghäll, för hvilka1) uti budgeten beviljades anslag, nemligen för pla- väganiäggnin-

nering af: gar' 

Andra linien f rån N:o 25 till tvärgatan B 3mf 19,500: — 

Tredje linien f rån N:o 22 till Tvärgatan A „ 25,200: — 

eller inalles Smf 44,700: — 

För öfrigt observerades, på Drätselkammarens framställning2), uti vä^an-läggningar. 

1891 års budget anslag för nedannämnda väganläggningar med följande 

belopp, nemligen för 

Remont af: 

Vägen f rån Lappviksgatan till fabrikerna på Sandudd . Smf 2,980: — 

Mejlansvägen utanför villan Toivola „ 830: — 

Vägen f rån Östra chausséen till Sörnäs lastageplats . . „ 1,370: — 

Nyanläggning af: 

Väg genom Djurgårds villorna N:ris 13 och 14 f rån den 

nyanlagda gångbanan på jernvägsbanken till bron 

öfver jernvägsgenomsprängningen samt 

Väg f rån Kaisaniemi park till samma gångbana, tillsam-

mans „ 6,380: — 

Väg f rån Vestra chausséen till N:o 14 Humleberg . . . „ 2,300: — 

eller inalles $tnf 13,860: — 

Enligt den plan för utförande af nya kaj anläggningar, som ett af Hamnarbeten. 

Stadsfullmäktige tillsatt utskott framlagt uti dess under 1889 härom af-

gifna betänkande3), borde de till utförande under 1890 föreslagna kaj-

arbetena i Norra och Södra hamnarne 4 ) påföljande år fortsättas medelst 

byggande af den norra delen af den T-formiga kajen i Norra hamnen 

samt den framför Packhustorget ti l lbyggda nya kajens förlängande åt 

Stfgs t ryckta handl. N:o 28 pag. 20; Stfgs prot. den 29 dec. § 5. — 2) D:o d:o; 

d:o d:o. — 3) Stfgs t ryck ta handl, för 1889 N:o 28. — 4) 1889 års ber. pag. 25. 
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T" formif fakaJenMagasinskaien. P å Drätselkammarens förslag upptogs dock1), enär sist-
i Norra hamnen. 0 ° o x ± o 

nämnda arbete ansågs böra föregås af mudclring framför clen blifvande 

kajen, uti budgeten för 1891 anslag endast för utförandet af förberörda 

kaj arm med 88,500 mk samt för förberedande arbeten för tillbyggnaden 

till Magasinskajen med 15,000 mk. 

Förlängning af yöy förlängning af lastbron i Sörnäs hamn genom en 50 fot lång; lastbron i Sor- o o ö ö 
näs. t i l lbyggnad till vestra broarmen uppfördes2) ett anslag af 16,400 mark. 

Hamnspår ge- j g y - f t e a t t åstadkomma större beqvämlighet för inlastningen af trävaror 
nom vestra upp- ° x ° ° 
lagsplatserna i v i d sagda hamn beviljades 3) för inrättandet af ett hamnspår genom 

Sörnäs. _ 

de vestra upplagsplatserna i Sörnäs ett anslag af 35,000 mark, hvar-

vid förutsattes att öfverbyggnaclen för spåret skulle af Statsjernvägarne 

bekostas. 

^̂ onirTaifde Emedan klagomål ofta försports öfver olämpligheten af den hittills 

för handeln med lefvande fisk begagnade fiskarhamnen, hvars vatten är 

starkt förorenadt genom der utmynnande kloaker, hade af Stadsingeniören 

uppgjorts ett förslag för anordnande af denna handel på ett lämpligare 

sätt. Enligt detta förslag4) skulle de fisksumpar som hafva fasta platser 

i den nuvarande fiskarhamnen förflyttas till Hafshamnen, som bland alla 
Ny fiskarhamn i g ^ a ( j e n g b ä n d e r erbiuder det renaste vatten och hvarest för förtöjning 

Hafshamnen. 0 J O 

af dessa sumpar skulle, längs stranden söderom Parkgatans förening med 

Hafsgatan, anläggas en platform, jemte det framför denna skulle till skydd 

mot vågsvallet anbringas en rad af förankrade timmerflottor. Då emel-

lertid den sålunda föreslagna nya fiskarhamnen blefve temmeligen afläg-

sen f rån Salutorget, hade Stadsingeniören tänkt sig att, för möjliggörande 

inredande af a £ ^ ^ ¿ g j m e c ] lefvande fisk på närmare håll, uti Saluhallens hittills obe-fiskforsaljnings- x 

piatser i Salu- gagnade midtelparti skulle inrättas 6 salustånd, försedda med bassiner för 
hallen. 

förvaring af fisken. Till staden inkommande skärgårdsallmoge, som van-

ligen utom fisk medförde äfven andra matvaror till försäljning, borde 

deremot tills vidare tillåtas att fortfarande begagna den nuvarande fiskar-

hamnen, hvarjemte handel ined slaktad eller sjelfclöcl fisk borde tillåtas 

äfven på andra saluplatser. Detta, af Drätselkammaren5) förordade, förslag 

blef af Stadsfullmäktige godkändt, och upptogs6) i budgeten, utom det 

tidigare7) omnämnda anslaget för inredande af stånd för fiskhandeln i 

Saluhallen, för anordningarne i Hafshamnen ett anslag af 15,000 mark. 

Stfgs t ryckta liandl. N:o 28 pag. 21; Stfgs prot. den 29 dec. § 5. — -) D:o d:o 

pag. 22; d:o d:o. — 3) D:o d:o; d:o d:o. — 4) Stfgs t ryckta liandl. N:o 28 pag. 30 o. 39. — 
5) D;o d:o pag. 14 och 21. — 6) Stfgs prot. den 29 dec. § 5. — 7) pag. 28. 
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Bland öfriga hamnarbeten, som ingingo i den af Stadsfullmäktige 

fastställda budgeten, må nämnas följande, för hvilka anslogs1): 

Ombyggnad af två duc d'alber i Sörnäs hamn . . . . 9mf 800: — 

Ombyggnad af lastbron på Fatt iggården „ 4,760: -— 

Provisorisk lastbro vid Skatudds Norra kajen . . . . „ 2,100: — 

Angslupsbro vid badhuset i Brunnsparken, jemte väg till 

stranden „ 3,170: — 

Klappbryggor i Hafshamnen, Gräsviken, Tölöviken och 

vid Fat t iggården „ 2,800: — 

Provisorisk lastbro i Brobergshamnen, för förstaden Berg-

häll, jemte väg och planering „ 3,500: — 

Ombyggnad af tvenne mudderpråmar samt remont och 

nyinredning af tvenne dylika „ 5,000: — 

Muddring i hamnarne . . . . . . . . . . . . . „ 20,000: — 

eller inalles &mfi 42,130: — 

För ombyggnad af de numera stängda brunnarne å Kaserntorget och Brumiar-

Skilnaden, sålunda att dessa, oaktadt öfverbyggnaden borttoges, blefve an-

vändbara för eldsläckningsbehof, upptogs, på Drätselkammarens framställ-

ning2), anslag med tillsammans 2,150 mark. 

Ehuruväl de påbegynta planeringsarbetena å Observatoriiberget an- Ansla£ för 0b-
r
 e

 0 t 7 r ° ö servatoriibergets 

sågos böra hufvudsakligast bekostas med de anslag som kunde för ända- planering, 

målet påräknas af Helsingfors Utminuteringsaktiebolags vinstmedel, upp-

togs dock, på Drätselkammarens förslag3), uti 1891 års budget f ö r s amma 

ändamål ett anslag af 5,000 mark, att användas för anskaffande af fyll-

ningsmaterial. 

Såsom uti föregående års berättelse4) omnämnts, hade en plan för Brunnsparkens omordnande. 

omreglering af Brunnsparken blifvit uppgjord och, efter det ett af Stads-

fullmäktige tillsatt utskott derom uttalat sig, remitterats till Drätselkam-

maren, för inhemtande af den nyantagne Stadsträdgårdsmästarens utlå-

tande öfver densamma. Jemte anmälan att Stadsträdgårdsmästaren var 

sysselsatt med utarbetande af ett nyt t förslag till parkens omordnande, 

hemställde Drätselkammaren5), att i budgeten för 1891 emellertid måtte 

för fullföljande af de i parken påbegynta arbetena upptagas ett anslag 

af 10,300 mark. Stadsfullmäktige6) biföllo till denna framställning. 

Stfgs t ryckta handl. N:o 28 pag. 22 och 39; Stfgs prot . den 29 dec. § 5. — a) D:o 

d:o pag. 22 och 41; d:o d:o. — 3) D:o d:o pag. 23; d:o d:o. — 4) 1889 års ber. pag. 27. - -
5) Stfgs t ryckta handl. N:o 28 pag. 23. — 6) Stfgs prot . den 29 dec. § 5. 

5 



Fabriksparken. Till planeringsarbeten i Fabriksparken och för stängsel kring parken 

upptogs1) i budgeten ett anslag af 5,000 mark. 

Anslag för nya Emedan antalet soffor i stadens parker och planteringar fortfarande 
trädgårdssoffor. x i ö 

var otillräckligt, upptogs, pä Drätselkammarens förslag2), för komplette-

ring af förrådet i 1891 års budget ett anslag af 3,000 mark, hvarjemte 

Lider och repa- ffø. uppförande å lämpligt ställe af ett lider för vinterupplae; af sofforna, rationsverkstad 1 r 1 0 ö ' 
för trädgårds- hvilket lider tillika kunde begagnas som reparationsverkstad, upptogs 

soffor. 
2,500 mark. 

inköp af träd Den orkan, som öfvergått staden och dess omnejder den 28 Augusti 
och buskar. . 

1890, hade anstalt stora härjningar i stadens parker. Häraf nödvändig-

gjordes utförandet af trädplantering i större skala under år 1891, hvar-

före i budgeten upptogs3) för inköp af träd och buskar ett anslag af 

1,500 mark. 

Försköning af p ^ uppdrag af Drätselkammaren hade Stadsträdgårdsmästaren upp-
strandorarådet . 

nedanför Djur- gjort förslag till förskönande af det staden tillhöriga strandområdet ne-
gN:ris i-o. danför Djurgårdsvillorna N'.ris 1—5. För påbörjande af dessa förskönings-

arbeten äfvensom i sammanhang härmed en strandskoning å samma ställe 

upptogo Stadsfullmäktige, på Drätselkammarens framställning4), i budge-

ten ett anslag af 2,000 mark. 

Muddringi Kai- Ut om ofvaiiiiämnda anslag för planteringarne upptogos under denna 
saniemi dam-

mar. titel5) anslag för nödig befunnen uppmuddring af dammarne i Kaisaniemi Vattenposter för 

Trekanten, park med 1,000 mk samt i ö r uppställande at vattenposter tör l rekaii ten, 
o c h Elisabetstorget 600 mark. 

Höjning af an- Anslaget för underhåll af planteringar och trädskolor blef på Drät-

derh&u i f r p i a n " s e l k a m m a r e n s framställning förhöj dt f rån 26,500 mk i 1890 års budget 

teringar och ^ill 32,100 mk. Likaledes") höjdes anslaget för underhåll af hägnacler trädskolor samt 

hägnader. f rån 1,500 till 1,900 mk. 

Afträde vid för- Stadsingeniören hade föreslagit att för försälj arenes å Kasernt orget 

na i iiaserntor-räkning skulle inredas ett mindre afträde uti ett af de igenfyllda hvalf-
get' ven under Kaserngatan; och upptogs7) härför på Drätselkammarens till-

s tyrkan i budgeten ett anslag af 550 mk. 

pissoirer tiii Bland öfriga anslag för renhållningsväsendet upptogos8) för anskaf-Teateresplana-

den och Narin- faiicle af en större pissoir till Teateresplanaden 2,060 mk samt en mindre 

dylik till månglerihanclelsplatsen vid Simonsgatan 400 mk äfvensom för 

tvenne nya afstjelpningspråmar 9,000 mk. 

Stfgs t ryck ta handl. N:o 28 pag. 23; Stfgs prot . don 29 dec. § 5. — 2) D:o d:o; 

d:o d:o. — 3) D:o d:o; d:o d:o. — 4) D:o d:o; d:o d:o. — 5) D:o d:o; d:o d:o. - 6) D:o d:o; 

d:o d:o. — 7) D:o d:o pag. 42; cLo d:o. — 8) D;o d:o; d:o d:o. 
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Stadsingeniøren hade hos Drätselkammaren upprepade gånger fram- Anskaffande¡af 
GH chaussevält 

hållit o ändamåls enlighet en af de härintills för underhåll af chausséerna för ångkraft, 

använda, primitiva arbetsredskapen, hvilka, enligt Stadsingeniørens åsigt, 

omöjliggjorde åstadkommandet af en fast körbana och derigenom äfven 

förorsakade en orimligt hög underhållskostnad. Med anledning häraf och 

då nya chausseringsarbeten föreslagits till utförande under år 1891, ansåg 

sig Drätselkammaren1) böra understöda Stadsingeniørens framställning om 

upptagande i sagda års budget af anslag till inköp för stadens räkning 

af en cliaussévält, drifven med ångkraft , samt af en dermed kombinerad 

stenbokningsmaskin. Med bifall härtill anslogo Stadsfullmäktige2) för 

detta ändamål 33,000 mark. 

b) Ärenden beträffande stadens lösa egendom och penningeväsen. 

Under föregående år3) hade Stadsfullmäktige, iemlikt Keis. SenatensG r u n d e n för to" 
ö 7

 # o j lagsafgiftensbc-

förordnande, affordrats yt trande huruvida den förra grunden för tolagens räknande, 

utgörande borde fortfarande efter 1892 bibehållas eller icke, samt-, under 

förutsättning att grunden blefve oförändrad, förslag till det procenttal af 

tullsatsen, hvarmecl tolagen ansåges böra i staden för framtiden uppbäras. 

I öfverensstämmelse med det utlåtande Drätselkammaren sagde år till 

Fullmäktige afgifvit, beslöto desse4) att i underd. hemställa att den nu-

varande grunden för t olags afgift ens utgörande efter 1892 blefve oförändrad 

samt att sagda afgif t i Helsingfors fortfarande finge uppbäras med två 

procent af tullsatsen. 

Såsom kronans andel i kostnaden för gatubelysningen i staden hade, statsverkets bi-
° _ ° drag till gatube-

på grund af Kejs. Senatens beslut af den 8 Februari 1881, f rån och med lysmngskostna-

sagde år årligen utbetalts 12,000 mark. Den tid, för hvilken nämnda 

statsbidrag beviljats, utgick emellertid med år 1890. Med anledning häraf 

hemställde Drätselkammaren5), att Stadsfullmäktige måtte till Kejs. Sena-

ten ingå med underd. framställning att bidrag af statsverket till bekostande 

af gatubelysningen i staden måtte tillgodokomma staden jemväl efter detta 

års utgång, samt att sagda bidrag måtte under de närmaste tio åren få utgå 

årligen med en femtedel af den nuvarande gatubelysningskostnaden, eller 

i rundt tal med 17,500 mark. Sådan framställning blef jemväl af Stacls-

Stigs t ryckta handl. N:o 28 pag. 24. — 2) Stigs prot . den 29 dec. § 5. — 3) 1889 

års ber. pag. 34. — 4) Stfgs prot. den 4 febr. § 1. — 5) Drkns skrifv. N:o 109 af 27 mars. 
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fullmäktige1) aflåten, utan. att ärendet dock liann under året blifva å högsta 

ort afgj or dt. 

ifrågasatt befri- Sedan Generalguvernören i landet hos Kejs. Senaten gjort framställ-
else från ntskyl-
der för ryska iä- ning om vidtagande af åtgärd derhän att de härvarande ryska läroverkens 
rov 6rksby ä* • « 

der. byggnader blefve befriade f rån kommunala utskylder, infordrades, genom 

Guvernören i länet, Stadsfullmäktiges yt trande i ärendet. Ef te r det Drät-

selkammaren, på anmodan2), till Fullmäktige inkommit med utredning om 

beloppet af utskylder, som vid senast skedda kommunaltaxering påförts 

de ryska lärovärken i staden, äfvensom aflemnat uppgif t å de läroverks-

hus härstädes hvilka för närvarande voro f rån kommunala utskylder be-

friade, hvarvid Kammaren 3 ) fäste uppmärksamheten på att befrielse f rån 

kommunala utskylder för skolgårdar hittills tillgodokommit, förutom stats-

verket tillhöriga skolbyggnader, för hvilka dock erlades bidrag till stadens 

brandverk och gatubelysning, endast stadens egna folkskolor och sådana, 

genom donationer tillkomna och hela kommunens nyt ta afseende välgö-

renhetsinrättningar, hvilka voro ställda under de kommunala myndighe-

ternas kontroll, beslöto Stadsfullmäktige4) återremittera ärendet till Drät-

selkammaren, för erhållande af upplysning 0111, hvilka myndigheter eller 

enskilda personer de ryska läroverkshusen i staden tillhörde. 

Torghandelns Genom resolution af den 25 Februari 18905) hade Guvernören i länet ordnande. 

fastställt Stadsfullmäktiges den 29 Oktober 1889°) fattade beslut angående 

torghandelns ordnande, i de delar sagda beslut understälts Guvernörens 

pröfning, eller beträffande följande punkter! 

att torghandeln å Salu- och Strandtorgen skall afslutas, med undan-

tag af handeln med kokad mat, kl. 12 på dagen; 

att plats för all slags torghandel upplåtes å den stenlagda delen af 

Sandvikstorget samt å särskildt område af Jernvägstorget enligt Polis-

kammarens anvisning, utan att några afgifter affordras dervarande försäl-

jare samt med rätt for desse att idka handel under hela dagens lopp; 

att å Kaserntorget fasta försäljningsplatser af 55 qv. fots areal an-

ordnas för handel med inhemska fabriks- och hemslöjdsalster, för hvilka 

platser bör erläggas en likformig afgift af t jugu mark årligen; samt 

att i stadens polisordning införes stadgande 0111 att någon försäljning 

vid bord, stånd eller diskar med undantag af handeln å Narinken samt 

x) Stfgs prot. (len 29 april § 11. — 2) Stfgs prot . den 4 nov. § 1. 

N:o 279 af 20 nov. — 4) Stfgs prot . den 2 dec. § 7. — 5) Stfgs prot . 
6) 1889 års ber. pag. 37. 

— 3) Drkns skrifv. 

den 18 mars § 2. 
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försäljning af läskdrycker icke vidare får ega rum å stadens gator och 

öppna platser utom å marknader. 

Vid fastställelsen fästades dock af Guvernören det vilkor, att de fasta 

försäljningsplatser för handel uied inhemska fabriks- och hemslöjdsalster, 

hvilka komma att anordnas å Kaserntorget, icke få utsträckas längre å 

berörda torg än 70 fot, räknadt f rån Kaserngatan. 

Om införandet af ofvanberörda tillägg till stadens polisordning komme 

beslut att fattas af Guvernören i samråd ined Magistraten. 

Helsingfors Utminuteringsaktiebolag hade, jemlikt de för bolaget gäl- Fördelningen af 

lande stadgar, till Stadsfullmäktiges disposition ställt största delen af bo- bolagets vinst, 

lagets vinst för 1889 med 47,573 mark 85 penni, för att till allmänt nyt-

tiga ändamål användas. Rörande fördelningen af nämnda vinst beslöto 

Stadsfullmäktige, på förslag af ett i saken tillsatt utskott1), att deraf anslå2): 

4,000 mark till betäckande af förskottsvis gjorda utbetalningar för 

Observatoriibergens försköning samt 15,000 mark till fortsättande af ar-

betena derstäcles efter den plan, Stadsfullmäktige finna godt framdeles 

fastställa; 

till svenska teaterns bestyrelse, för anordnande under nästkommande 

spelår af 5 folkrepresentationer, 5,000 mark, att utgå med 1,000 mark för 

h värj e föreställning, med vilkor likväl att representationerna gifvas före-

trädesvis på sön- och helgdagar samt under lämplig årstid äfvensom att 

biljettprisen icke öfverstiga 75 penni för plats i 2:dra radens fond- och 

50 penni i dess sidologer, 25 penni på tredje raden och 50 °/0 af vanliga 

biljettpriset för öfriga platser i salongen; 

åt bestyreisen för finska teatern för samma ändamål 4,000 mark, 

med enahanda vilkor som för svenska teatern beträffande representatio-

nernas antal och anordning samt biljettprisen i öfrigt, utom att biljett-

priset för plats å galleriet bestämmes till 25 penni; 

åt aktiebolaget „Orkesterföreningen i Helsingfors" 5,000 mark för 

att under tiden f rån den 1 oktober 1890 till den 1 maj 1891 utbetalas i 

månatliga rater mot skyldighet för bolaget att under sagda tid underhålla 

en god orkester af minst 34 man samt minst en gång i månaden uti en 

för ändamålet lämplig lokal anordna folkkonserter emot en inträdesafgift 

af högst 25 penni, till hvilka konserter biljetterna böra försäljas främst 

genom Helsingfors arbetareförening och de sålunda oförsålda vid ingången; 

Stfgs t ryckta hand]. N:ris 15 o. 19. — 2) Stfgs prot . den 29 april § 15 och 10 

juni § 14. 
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åt bestyrelsen för Sörnäs arbetarekök 1,000 mark; 

till f ru Lybecks sjukhem 2,000 mark, för upprätthållande derstäcles 

af 2 sjuksängar för pauvres honteux, att disponeras efter fruntimmersför-

eningens bestämmande samt mot skyldighet att till Stadsfullmäktige af-

lemna berättelse om platsernas begagnande; 

åt Helsingfors arbetareförening 1,500 mark för underhåll af elemen-

tarkurser för arbetare med försummad skolbildning och för anställandet 

af folkliga föredrag; 

till den för botande af drinkare inrättade anstalten „Turva" 5,000 mk 

mot skyldighet att. under ett års tid i anstalten bereda plats för minst 5 med-

lemmar af Helsingfors kommun, utaf hvilka de, som af Fattigvårdsstyrelsen 

intygas vara medellösa, skola i asylen kostnadsfrit t underhållas, samt öfver 

anstaltens verksamhet till Stadsfullmäktige aflemna årsberättelse; 

till Mariaföreningen för underhållet af dess herberge för arbetande 

qvinnor 800 mark; samt 

det återstående beloppet 4,273 mark 85 penni åt Fröken Alli Trygg 

för inrättandet af ett arbetarehem i Sörnäs. 

utdelning ur j enlighet med Stadsfullmäktiges tidigare1) beslut om den årliga ut-
fotiden för dyg-

digt tjenstefolks delningen af räntorna å „fonden för dygdigt tjenstefolks belönande", be-

slöto Fullmäktige2), på framställning af ett utskott, att genom Drätsel-

kontorets försorg låta å sparbanksbok insätta ett belopp af 50 mk för 

onhvar af t jenarinnorna Kristina Sofia Kallberg, Maria Josefa Ahman, 

Amanda Josefina "Wikström, Matilda Karolina Johansdotter, Olivia Ale-

xandra Högberg, Lovisa Charlotta Söderström, Lovisa Loman, Henrika 

Malm, Maria Mattsdotter och Maria Sofia Sjöblom. 

Fröken M. c. ^ f utredningsmannen i afiidna Fröken Maria Charlotta Öländers bo 
Öländers dona-
tion till en fond hade hos Stadsfullmäktige anmälts, att Fröken Olander genom den 22 

b°arnTvåTda Januar i 1888 upprät tadt skriftligt testamente förordnat, att hennes qvar-

låtenskap så i löst som fast skulle, sedan deraf utbetalts några mindre 

legat, öfvertagas af Helsingfors Stadsfullmäktige och genom deras försorg 

realiseras, hvarefter kontanta behållningen borde förvaltas intill dess den-

samma stigit till ett kapital af minst 80,000 mark, clå räntan årligen skulle 

användas till vanföra och sjukliga barns skötsel och vård. Stadsfullmäk-

tige beslöto i anledning häraf3) anmoda Drätselkammaren att gå i författ-

ning om testamentets bevakning samt derefter i sinom tid till Fullmäktige 

inkomma med förslag till åtgärder för egendomens realisering. 
v) Stigs prot. den 20 okt. 1886 g 25. — 2) Stigs prot. den 2 dec. § 11. — 3) Stigs 

prot. den 21 jan. § 2. 
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Genom den 21 Januar i 1887 upprä t tad t testamente hade Professorn, F- J- v-B e c k e r s 
x x och Johanna v -

Statsrådet Frans Josef von Becker och lians hus t ru Johanna von Becker Beckers dona-
tion tiii en upp-

förordnat att, ef ter utbetalningen af några i testamentet närmare angi fna fos t ringsanstalt 

legat till testamentsgifvaren.es anförvandter , återstoden af deras qvarlåten- f m blnula bain-

skap skulle till stadens kommunalförval tn ing öfverlemnas för att använ-

das till en fond för inrä t tande och underhål l af en uppfostr ings- och un-

dervisningsanstalt för blinda i denna stad. Sedan statsrådet von Becker, 

hvilken öfver lefvat sin hustru, nu jemväl aflidit, beslöto Stadsfullmäktige, 

hos livilka Drätse lkammaren anmält om i f rågavarande donation1), att emot-

taga densamma samt bemyndiga Kammaren att vidtaga å tgärd om testa-

mentets b e vak an de. 

Yid uppgörandet af budgetsförs laget för året hade förutsatts , att det ^r*™8kjn
f
tam|et 

nya obligationslån, hvarom Stadsful lmäktige redan år 1 8 8 7 fa t ta t beslut, nya obiigations-
i r > n n i r » lånets uppta-

skulle under loppet af 1890 upptagas och finnas att tillgå, dels för att gande, 

dermed bestrida åtskilliga utgif tsposter i budgeten, hvilka ansågos vara 

af den beskaffenhet att till dem borde användas på längre tid upplånade 

medel, dels till å tergäldande af f r å n stadskassan under de närmast Före-

gående åren verkställda utbetalningar, hvilka var i t afsedda att bestridas 

med dylika medel och för ty ut i böckerna påför ts „förskot terade låneme-

dels konto" . Drätse lkammaren anmälte emellertid uti skrifvelse2) till 

Stadsfullmäktige, att ett utskott , som Kammaren tillsatt för förberedande 

af omförmälda låns upptagande, funni t den närvarande t idpunkten, då 

e f te r f rågan på penningar vore stor och räntefoten i föl jd deraf hög, vara 

för i f rågavarande låneoperation olämplig, samt att Kammaren fördenskull 

ansåge sig böra föreslå att med lånets uppnegocierande måt te ännu nå-

gon tid få anstå, Kammaren anhöll tillika om bemyndigande att för an- Lån På kortare ö _ . . . återbetalnings-

Skaffande af medel till bestr idande af de under året förefallande utgif ter , ud. 

som bort med sagda lån betäckas, upp taga lån. till sammanlagdt belopp 

af 800,000 mark uppå kortare återbetalnings tid än två år och emot högst 

fem procents ränta. Hvardera f ramstäl lningen bifölls af Stadsfullmäktige3) . 

U tö fve r hvad i det föregående anförts bevil jade Stadsful lmäktige un-

der året föl jande extra anslag: 

bidrag till den af filosofiemagistern Edvin L. Hedman inrät tade upp- -^siag un skola for andesvaga 

fostrings- ocli undervisningsanstal t för andesvaga barn 2,000 mk, för un- barn. 

derhåll af tio medellösa ba rn i skolåldern f r ån Helsingfors kommun 4 ) ; 
Drkns skrifv. lST:o 286 af 15 dec.; Stigs prot. den 16 dec. § 9. — 2) Drkns skrifv. 

N:o 121 af den 8 maj . — 3) Stfgs prot. den 13 maj § 2. — 4) Drkns skrifv. N:o 59 af 6 

febr.; Stfgs prot . den 25 febr. § 10. 
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Anslag till hyra t-ill hyra för en åt Helsovårclsiiämndeii upphyrd lokal 600 mark 
för lokal åt Hel- 17 . . . 
so vårdsnämnden samt till bekostande af lokalens möblering och inventarier till densamma 
samt till möbler I V 
och inventarier. i - ,UUU mai'K J , 

understöd åt förhöjning af det värneplige skomakaren J . E . Lindbergs hustru 
värnepligtigs ^ . 

hustru. tillagda månatliga understöd af 15 mark till 25 mark i månaden, att utgå 

f rån den 1 februari intill dess Lindberg ful lgjort sin värnepligt2); 

Anslag tili vika- ^ill arvode för aflönande af vikarie för den genom Justit ierådmannen 
riatsarvode för 0 

just i t ierådmans-F. A. Åkerbergs frånfälle ledigblifna justitierådmanstjensten i Magistraten 
tjensten vid Ma- . »n 1 i • i i r » 

gistraten. 300 mark i månaden till dess t jensten bletve återbesatt^); 

Anslag för un- -før bekostande af undersökningar, två gånger i veckan, af lysgasens dersökningar af fc> > ö b > J S lysgasens svaf- svafvelhalt 1,500 mark4); 
velhalt. 

Anslag tillinköp af en häst för för inköp af en häst för polisinrättningens behof 395 mark5); 
polisinrättnin-

gen. 

Förskottsanslag för utförande af särskilda förberedande arbeten för hamnbanebygg-

ha m nba n a n ̂  n a ( l en , såsom ut s t åkning och afvägning af jernvägslinien, utarbetandet af 

konstruktions- och detalj ritningar 111. 111., ett förskott af 20,000 mark6); 

lieseunderstöd anslag af 2,400 mark, att af Folkskoledirektionen tilldelas såsom 
åt folkskol- ° 

lärare. reseunderstöd åt fy ra lärare och lärarinnor vid de högre samt fy ra lära-

rinnor vid de lägre folkskolorna i staden, för besökande af det under som-

maren infallande allmänna skolmötet i Köpenhamn, med skyldighet för 

dem att öfver sina iakttagelser vid mötet till Folkskoledirektionen afgifva 

berättelse7); 
Lifstidspens?on lifstidspeiisioii åt Stadsbetjenten A. J . Boström af 800 mark 0111 året, 
åt 8tadsbetjent. 

räknadt f rån den dag afsked blefve honom beviljadt f rån hans vid Ma-

gistraten innehafvande stadsbetjentssyssla8); 

Anslag till fest- bekostande af en festmiddag, anordnad för medlemmar af den i middag för pe-
nitentiävkon- S:t Petersburg samlade internationela penitentiärkongressen vid deras be-

gressen. 
sök i Helsingfors, 5,500 mark9); 

Anslag för be- f ö r a n 0 r d n a n d e af belysning vid Sörnäs hamn med 4 0 st. Forselles'ska 
lysning vid Sör-

näs hamn. lyktor, 5 , 0 0 0 mark10); 

>) Drkns skrifv. N:o 62 af 13 febr.; Stfgs prot. den 25 febr. § 11. — 2) Stfgs prot . 

den 25 febr. § 8. — 3) Stfgs prot . den 11 mars § 4. — *) Helsovårclsnämndens skrifv. N:o 22 

af 26 mars ; Stfgs prot. den 8 april § 2. — 5) Magns skrifv. N:o 90 af 16 april ; Stfgs prot-

den 29 april § 3. — 6) Stfgs prot . den 13 ma j § 11. — 7) Folkskoledir:ns skrifv. af 9 apri l ; 

Stfgs prot. den 13 m a j § 8. — 8) Magns skrifv. den 24 ma j N:o 105; Stfgs prot. den 27 

m a j § 12. — 9) Stfgs prot . den 27 m a j § 16 och den 9 sept. § 33. — ,0) Drkns skrifv. 

N:o 80 af 19 juni ; Stfgs prot. den 9 sept. § 17. 
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understöd åt förre Stadsträdgårdsmästaren L. A. Jernström med 500 Årligt understod 
åt förre Stads -

mark om året, att utgå f rån den 1 januari 1890 så länge lian vore af trädgårdsmästa-

sjukdom urståndsatt att sig sjelf lifnära1); i en Jeinstl0rn-

tilskottsarvode af 1,000 mark om året till distriktsläkarens i Sörnäs Tillskottsarvode åt distriktsläka-

ailöning, att utgå f rån den 1 september 1890 till den 1 juni 1892, inom ren i sörnäs. 

hvilken tid Helsovårdsnämnden egde till Stadsfullmäktige inkomma med 

framställning ej mindre om de lönefömåner som för nästkommande tre-

årsperiod borde distriktsläkaren tilldelas än angående möjligen erforderlig 

omreglering af läkaredistrikten i staden2); 
• T~r i i Tillskotttill Hel-

tillskott i anslaget lör Helso vårasnämnd ens expenser med 1,200 mk3); sovårdsnämn-dens expens-

till betäckande af stadens andel i kostnaden för folkräkningen den anslag. 
Kostnader för 

1 december 1890, inalles 7,000 mark3); folkräkningen, 

till understöd for Helsingfors kommun tillhörande blinda barn, in- Anslag för biin-
da barns under-

tagna i härvarande blmdanstalt, 1,000 mark4). visning. 

Det utgifts- och inkomstförslag för 1891, som af S t a d s f u l l m ä k t i g e Budgeten för år 

fastställdes, visade i jemförelse med budgeten för föregående år följande med'föregående 

slutsummor5): ar* 

U t g i f t e r : 1891. 1890. 

Stadens skulder &nf 377,059: 25 9mf 264,412: 06 

Stadens embetsverk , . . . . „ 185,041:67 „ 170,500: — 

Kommunalförvaltningen „ 153,980:— „ 151,930: — 

Gatubelysningen . . - „ 120,946:54 „ 114,730:89 

Brandverket „ 88,463:— „ 71,461:30 

Polis- och fångvården „ 173,658:— „ 159,802: — 

Sundhets- och sjukvården „ 72,597:— „ 66,008: — 

Fatt igvården „ 190,100:— „ 172,360: — 

Undervisningsväsendet „ 410,113:12 „ 355,437:20 

Staden åliggande allmänna onera . . „ 309,883: 04 „ 299,186: 79 

Yattenledningen „ 236,000:— „ 425,850: — 

Saluhallen . . . „ 7,050:— „ 7,050: — 

Allmänna arbeten „ 928,860:— „ 1,438,825: — 

Pensioner „ 7,276: 67 „ 6,426: 67 

Diverse „ 135,850:— „ 113,820: — 

Summa Smf 3,396,878: 29 $Fnf 3,817,799: 91 

D r k n s skr i fv . N:o 207 af 14 aug.; St fgs prot . den 9 sept. § 6. — z) Helsovårds-

nämndens skr i fv . N:o 77 af 19 sept.; S t fgs pro t . den 30 sept. § 17. — 3) Helsov:ns skrifv. 

N:o 88 af 1 okt.; St fgs pro t . den 4 nov. § 9. — 4) St fgs pro t . den 4 nov. § 8 och den 16 

dec. § 10. — 5) Magns skr i fv. N:o 249 af 24 nov.; St fgs pro t . den 2 dec. § 2. — 6) Drkns 

skrifv. N:o 263 af 27 o k t ; Magns skr i fv. N:o 218 af 2 dec.; St fgs prot . den 29 dec. g 5. 

(Stfgs t r y c k t a handl . N:o 28, 29, 31 och 34). 6 



I n k o m s t e r : 1891. 1890. 
Beräknad disponibel behållning . . . ®kf 744,500: — 9mfi 628,600: — 
Räntor v 67,400: — 52,400: — 
Tomtlösen r> 185,000: — 185,000: — 

Stadens fasta egendom v 200,900: — 204,635: — 
Tomtören ?? 1,900: — 1,900: — 
Inkomstgifvande rättigheter v 550,950: — 498,602: 09 
Diverse ii 353,904: 46 335,662: 21 
Statsbidrag ii 169,710: — 164,210: — 
Vattenledningen ii 243,300: — 210,300: — 
Lån ii 91,500: — 836,190: 31 

Uttaxering ii 787,813: 83 700,300: 30 

Summa 3,396,878: 29 ®nf 3,817,799:91 

Olikheten mellan dessa budgetsförslag föranleddes, förutom af hvad 

tidigare omnämnts, förnämligast af följande omständigheter, nämligen: 

Anslag för afbe- beträffande utgifterna: att för af betalning af halfva beloppet å det 
talning å korta 1 

lån samt ökadt enligt Stadsfullmäktiges beslut af den 2 1 dec. 1 8 8 9 upptagna lån på kor-

å^nka^åiToch t are åt er betalningstid än två år upptogs ett anslag af 80,000 mark, samt 

å kassakreditiv. a t t a n s i a g e t för ränta å kassakreditiv och korta lån ökades f rån 3 0 , 0 0 0 

till 9 0 , 0 0 0 mark1); 
Personelt veder- a t t personela vederlag för f rångångna bouppteckningsprocenter, 

lag bortfallet. # _ 0 

som åtnjutits af Justi t ierådmannen A. Åkerberg, hvilken under året af-

• lidit, bortföll2); 
Eventuelt anslag såsom eventuelt tillskottsanslag för en f je rde afdelning vid Råd-
för en 4:de råd-
stufvurättsafdel- s tufvurät ten upptogs ett belopp af 1 5 , 0 0 0 mark3); 

mng ' att de för Trafikkontoret upptagna anslag till extra biträden och till 
Höjning af Tra-
fikkontorets stat. mätarearvoden ökades, det förra f rån 1 , 7 0 0 till 1 , 8 5 0 mk och det senare 

f rån 1,000 till 1,500 mk samt anslaget för Trafikkontorets expenser för-

höjdes f rån 800 till 900 mk4); 

uteslutning af a n s i ao;et till ved och belysning för tull- och packhuset uteslöts, det särskilda an- ö J ° r 

slaget för ved e i i a r dessa kostnader ansågos framdeles böra påföras det allmänna ansla-
och belysning 

t m t u i i - o c h get för „eldnings- och lysningsämnen"5); 
packhuset. 

y hamnkonsl 

peissyssia. Sörnäs, upptogs ett arvode af 7 5 0 mk6); 

att för anställande af ytterligare en hamnkonstapel, med station i 
Ny hamnkonsta- d 0 x 

' ) Stfgs t ryckta handl. N:o 29 pag. 1 och N:o 31 pag. 2 och 3. — 2) Stfgs t ryckta 

handl. N:o 28 pag. 2. — 3) Stfgs prot . den 29 dec. § 5. — 4) Stfgs t ryck ta handl. N:o 28 

pag. 3. — 5) D:o d:o pag. 3. — 6) D:o d:o pag. 3. 
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gen. 

att i stället för clet i årets budget upptagna anslag af 700 mk förF ö r h ö jd t an8lae ö 1 r ö ° för skogsvakta-

skogs vaktarebiträden, uppfördes ett anslag af 2,000 mk för „skogsvaktare- rebiträden m . m. 

biträden, plantskola och inköp af skogsplantor"1); 

att anslaget för gaslysningen, dels i föl jd af under året skedd ökning 0 k a d t a n s l a g f ö r 
o o ^ o _ ' J ö gaslysningen. 

af gatulyktornas antal dels i föl jd af observerande af ett extra anslag å 

8,000 mk för eventuel uts t räckning af belysningstiden och förökadt antalA n s l a g for even ' 
° J ° tuel förbättring 

lyktor i de centrala delarne af staden, upptogs med 8 6 , 9 6 9 mk 9 pii mot af gatubeiysnin-

7 2 , 8 0 6 mk 7 0 p.*i under föregående år2); 

att för eventuel uts t räckning af lysningstiden för pet roleumgatulyk- 0 k a d t ansla&for 
° J ° x ° J petroleumgatu-

torna, hvilkas antal äfven under året ökats, likaledes upptogs ett extra belysningen, 

anslag, till belopp af 1,500 mk3); 

att för elektrisk belysning å Broholmsvägarne och Östra chausséenE l e k t r i s k bel>'s-1 / 0 0 ning a Brohol-upptogs ett anslag af 1,885 mk4); men
 och östra 
chausséen. 

att, i anseende dertill att stadens nya brandverkshus blefve färdigt Nedsättnin& af 

clen 1 juni 1891, hy ran för brandmanskapets lokaler beräknades blott för b r a n d" e r k e tfy ; o j x resanslag och af 
ett hälf t år, eller till 3,450 mk mot 6,900 mk under föregående år, samt brandmästare-

nes hyresmedel. 

att brandmästarens och underbrandmästarens hyresmedel af samma orsak 

kunde nedsättas till 416 mk 47 p:i för den förre och 208 mk 33 p:i för 

den senare5); 

att såsom eventuelt tillskottsanslag för brandverkets reorganisation Anslag för 
c brandverkets re-

upptogs ett belopp af 20,000 mk 6 ) ; organisation. 
att hyresbidraget för polisvaktkontoren vid chausséerna ökades f r ån F°rhö.idt hyres-J o jr anslag for polis-

360 till 720 mk, jemte det anslaget för Poliskammarens expenser förhöj- H™^°nt°f
Tp0. 

des till 2,200 mk7); S f 

att för polisinrättningens reorganisation upptogs ett eventuelt till-Anslas f°r p°lis-
inrättningens re-

skottsanslag af 15,000 mk8); organisation, 

att anslag beviljades till hyra för helsovårdsbyrån med 800 mark Anslag tm hyra m. m. för helso-
samt till ved och belysning clerstäcles med 5 0 0 mk, jemte det Helsovårds-.. vårdsbyrån. 

Okadt expensan-

nämndens exp ens anslag förhöides till 2,000 mk9); s l a^ % 
-i O J 7 js vardsnamnden. 

att anslaget för kommunala sjukhuset ökades f rån 13,928 mk till Förhöjning af 

16,123 mk, samt att för reservsjukhuset för smittosamma sjuka likaledes klmmul^a 

upptogs förhöj dt anslag1 0); sjukhuset och re-
-L 1 0 J 0 7 7 servsj uk huset. 

att kostnaden för bedr i fvande af desinfektionsinrättningen upptogs ökadt anslag för 

till förhöj dt belopp af 1,400 mk, hvar jemte till hyra för ett s. k. desin- inrättningen. 

Stigs t ryckta handl. N:o 28 pag. 5. — 2) D:o d:o d:o. — 3) D:o d:o d:o. — 4) D:o 

(l:o d:o. — 5) D:o d:0 pag. 6. ~ 6) Stfgs prot. den 29 dec. § 5. — 7) Stfgs t ryck ta handl. 

N:o 28 pag. 6 o. 7. — 8) Stfgs prot. den 29 dec. § 5. — 9) Stfgs t ryck ta handl. N:o 28 

pag. 7. — 10) D:o d:o d:o. 



58 

Hyra för ett des- fektionsherberge, afsedt att provisoriskt inrymma obemedlade personer 
infektionsher- . 

berge. och familjer, Ii vilkas bostäder undergå desinfektion, anslogs 4 8 0 mk1); 

^ö^^xnde^sök-^ att för fortsatt undersökning angående lysgasens svafvelhalt upptogs 
ning af lysga- a n S l a g a f 2 5 0 m k 2 ) ; 

sens svafvelhalt. 

uteslutning af a t t deremot anslaget 750 mk för bakteriologisk undersökning; af 
anslaget för bak- 0 o o 
terioiogisk un- vattenledningsvattnet bortlemnades, enär verkställandet af denna under -

dersökning af . 
vattenlednings- sökning ansågs framdeles ankomma å sundhetsinspektören3); 

vattnet. 

Löneförhöjning att sekreterarens i Fattigvårdsstyrelsen arvode förhöjdes f rån 1,600 
åt sekreteraren i o 

F a t t i Ss l e r n! 8 t y " tiU 2 > 0 0 0 l l l k 4 ) ' 

Anställande af att för aflönancle af ett kontorsbiträde åt Fattigvårdsinspektorn an-
ett kontorsbiträ- 0 x 

de at fattigvårds-g^p^s 600 lXllv5); 
inspektor n. ö / ' 

ökade anslag för att anslagen för fattiges sjuk- och dårvård, beklädnad m. m. för-
fattigvården. 

höjdes0); 
understöd åt ^t yärnepligtige Snickaregesällen A. J . W. Nybergs, Sättaren 

värnepligtiges #
 ± ° ° ° J ö ' 

hustrur. J . Jur jeffs och Arbetaren M . Leppiojas hustrur beviljades understöd af 

15 mk i månaden för de tvenne förstbemälda samt 25 mk i månaden för 

den sistnämnda, att utgå under den tid deras män qvarstode i aktiv mi-

litär tjenst 7); 

Bidrag uii sko- ^t den af filosofiemagistern Edvin L. Hedman inrättade skolan lan för andesva-

ga barn. för anclesvaga barn beviljades ett bidrag af högst 4 , 5 0 0 mk, att utgå med 

300 mk för hvarje i anstalten intagen frielev f rån Helsingfors8); 

understöd åt a t t till understöd åt härvarande blindanstalt anslogs 2 0 0 mk för blindanstalten. ^ ° 

hvarje i anstalten underhållet medellöst barn f rån Helsingfors kommun, 

dock till sammanlagdt belopp af högst 2,000 mk9); 

ökadt anslag för a M 0 aktadt bortlemnandet af det i årets budget upptagna särskilda 
folkskoleinrätt- _ ° J r i ° 

ningen. anslag af 3 , 5 0 0 mk för undervisning af barn som sysselsättas i fabriks-

eller annat arbete, folkskolestatens aflöningsstat ändock, genom tillkom-

sten af nya lärare och lärarinnor ökades med 1 5 , 0 3 9 mk 9 2 p:i, hvar-

jemte anslagen för hyror, ved, belysning, skolmöbel m. m. förhöjdes med 

5,180 mk10); 

Eventuel löne- a t t såsom eventuelt tillskottsanslag till förbättr ing af de vid folksko-förbättring för 

folkskollära- lorna anställda lärarenes och lärarinnornas löneförmoner observerades ett 

belopp af 20,000 mk11); 
l ) S t fgs t r y c k t a handl . N:o 28 pag. 8. — 2) D:o d:o d:o. — 3 ) D:o d:o d:o. — 4) D:o d:o d:o. — 

5) D:o d:o d:o. — 6) D:o d:o d:o. — 7) S t fgs pro t . den 16 dec. § 6. — 8) St fgs t r y c k t a handl . 

N:o 28 pag. 9 och N:o 31 pag. 5. — 9) S t fgs p ro t . den 2 dec. § 2 och t r y c k t a handl . N:o 31 

pag. 5. — 10) Stfgs t r y c k t a hancll. N:o 28 pag. 9. — u ) St fgs p ro t . den 29 dec. § 5. 
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att for inrättande af ett folkbibliotek jemte läsesal uti „Folkets liem"Alls la^ för ett 
J folkbibliotek och 

i Sörnäs samt för underhåll af nämnda inrättningar beviljades ett anslag läsesal i sömäs. 

af 7 , 6 5 0 mk 1) ; samt 

att en årlig lifstidspension af 400 mk tillerkändes OrdningsmannenP e n s i o n åt ord" ^ ningsmannen J. 

vid brandverket J . Eönneberg2) ; äfvensom Rönneberg. 

beträffande inkomsterna: att den disponibla behållningen f rån före-DISP°NIBEL BE-M r ö hållning från 

gående år kunde beräknas till något högre belopp än uti årets budget3); föregående år. 

att räntor å utestående tomtlösen kunde, i följd af under året skedd Ranta å utestå-ende tomtlösen. försäljning af tomter, påräknas inflyta till något förhöj dt belopp4); 

att, i anseende dertill att ett stort antal arrendetomter numera blif- Minskad in-
komst af arren-

vit till inlösen upplåtna, inkomsten af arrenden för byggnader och tom- den för tomter 
inom stadspla-

ter inom stadens plan måste nedsättas f rån 3 0 , 0 0 0 till 1 8 , 0 0 0 mk5); n e n . 

att deremot ökad inkomst kunde upptagas genom arrenden för l ä - ökad an-endein-
x x ° komst från lä-

genheter utom stadsplanen samt tillfälliga arrenden och planhyror6); gstad8pUnenm 

att hyra för fiskförsäljningsplatserna i iiskarhamnen, i anseende till Hyra för fiskför-

föreslagen bortflyttning af iiskhandeln, upptogs blott med hälften af det J ff P 

förra beloppet7); 
att i följd af fortfarande stegring af trafiken inkomster af tolags- stegrade trafik-

inkomster. 

och trafik- samt hamnafgifter kunde uppskattas högre än under före-

gående år8); 

att inkomsterna af vattenledningen likaledes beräknades stiga genom ö k a d e inkom-° ° ° ster af vatten-

ökad konsumtion samt genom inkomsten af arbeten hvilka komme att ut- ledningen, 

föras af stadens vattenledningsverkstad9); samt 

att kostnaden för den till utförande under år 1 8 9 1 beslutna utsträck- Lånemedel för vätte nlednin-
ning af vattenledningen med 9 1 , 5 0 0 mk påfördes det blifvande nya obli- gens utsträck-

ning. 
gationslånet10). 

Stfgs t ryckta harull. N:o 31 pag. 5 o. 6. — 2) Drkns skrifv. N:o 278 af 20 nov.; 

Stfgs prot, den 2 dec. § 9. — 3) Stfgs t ryckta handl. N:o 29 pag. 14 och N:o 31 pag. 1 o. 2. 
4) D:o d:o N:o 28 pag. 25. — 5) D:o d:o pag. 26. — (i) D:o d:o d:o. — 7) D:o d:o d:o. — 
8) D:o d:o d:o. — 9) D:o d:o d:o. — 10) D:o d:o d:o. 
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man, 

c) Särskilda andra, af Stadsfullmäktige handlagda ärenden. 

Reglemente för a n m o d a i i af Stadsfullmäktige hade Fattigvårdsstyrelsen uppgjort 
den nya arbets- ° o «/ JriröJ 

inrättningen för och till Fullmäktige inkommit1) med ett förslag till reglemente för sta-

dens nya arbetsinrättning för män. Sedan nämnda förslag granskats af 

ett för sådant ändamål tillsatt utskott, fastställde Stadsfullmäktige, på ut-

skottets förslag2), följande reglemente för inrättningen: 

„§ 1. Uti arbetsinrättningen, som utgör en af delning af arbets-och 

fattiggården, intagas: 

l:o. Nödstälda, Helsingfors fattigvårdssamhälle tillhörande arbets-

före män, hvilka, saknande arbete och stadigt hemvist, åstunda att såsom 

hjon varda i inrättningen inskrifna; dock beror af fattigvårdsstyrelsens 

eller dess ordförandes pröfning huruvida förut intagen, men för våldsamt 

sinnelag eller uppstudsighet f rån arbetsinrättningen afvisad person må 

ånyo der intagas. 

2:o. Personer, hvilka, jemlikt 31 § i Nådiga förordningen af den 17 

mars 1879, angående allmänna fatt igvården i Finland, stå under fattig-

vårdsstyrelsens i Helsingfors husbonderätt och hvilkas arbetskraft styrel-

sen vill å inrättningen använda. 

§ 2. Nödställda medlemmar af Helsingfors kommun, hvilka hafva 

bostad i staden, men för tillfället sakna arbetsförtjenst, kunna efter pröf-

ning erhålla tillstånd att på kortare tid under vissa timmar af dygnet 

emot faststäld betalning verkställa arbete å inrättningen i den mån sådant 

finnes att tillgå och kan dem anförtros. 

§ 3. För intagning i arbetsanstalten af personer, hvilka, jemlikt § 

31 i Nådiga förordningen angående allmänna fatt igvården af den .17 mars 

1879, stå under fattigvårdsstyrelsens husbondevälde, må handräckning 

äskas hos stadens polismyndighet. 

§ 4. Vägrar hjon att verkställa honom å inrättningen förelagdt ar-

bete eller att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som till vidmakt-

hållande af ordning, snygghet och sedlighet inom inrättningen af styrel-

sen eller föreståndaren meddelas, eller visar h jon eljes treclska, sjelfsvåld, 

o ordentlighet eller uppstudsighet, äge föreståndaren förfara på sätt gäl-

lande föreskrifter för sådant fall bestämma. 

Stfgs prot . den 21 jan. § 9. — 2) Stfgs t ryckta handl. N:o 10; Stigs prot. den 29 

april § 17. 
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§ 5. Den, som önskar bereda sig arbetsfört] e-nst, på sätt i § 1 mom. 

1 och § 2 sägs, äger derom göra anmälan hos fattigvårdsstyrelsen eller 

dess ordförande, som skriftligen hänvisar sökanden till inspektorn for arbets-

och fatt iggården. Med dylikt h jon afslutas skriftligt aftal om dess vistelse 

i inrättningen och öfriga vilkor derför. 

§ 6. Arbetsinrättningen underlyder Helsingfors fattigvårdsstyrelse, 

som förty äger tillse att inrättningens syftemål behörigen iakttages och 

fullföljes, hvarför styrelsens ordförande, likasom äfven dess ledamöter, vid 

dem åliggande besök å fat t iggården jemväl böra vaka deröfver att styrel-

sens föreskrifter fullgöras och inrättningens syftemål befordras. 

§ 7. Inspektorn vid arbets- och fatt iggården handhar närmaste till-

synen öfver arbetsinrättningen och dess tjenstepersonal, ansvarar för in-

rättningens behöriga gång, för vården af inrättningens inventarier, persed-

lar och materialier samt afgifver redovisning såväl härför som för tillverk-

ningen och deraf influten arbetsförtjenst efter de föreskrifter fattigvårds-

styrelsen i sådant afseende finner nödigt meddela. 

§ 8. Inspektorn åligger vidare at t : 

a) öfver de å arbetsinrättningen intagna hjon utöfva husbonde välde; 

b) sorgfälligt vaka deröfver att underlydande betjening uppfyller sina 

skyldigheter, att gifna befallningar punkligt fullgöras samt att sträng ar-

betsamhet, ordning, snygghet och sedlighet noggrant iakttagas; 

c) föra fullständig förteckning öfver alla å inrättningen intagna hjon, 

med ordentliga anteckningar om hvarje persons hemvist, ålder samt tiden 

för hans inskrifning och afgång samt hans uppförande i anstalten; 

d) upprät ta t jenstekontrakt och aftal med hjon hörande under § 1 

mom. 1 och § 2; samt 

e) der h jon vägrar fullgöra arbete eller eljes förbryter sig mot ord-

ningen inom inrättningen, befordra dylikt hjon till laga näpst, hvarom 

anteckning för hvar je gång bör göras i namnrullan. 

§ 9. Inspektorn till biträde antages en tillsyningsman, som tillika 

är arbetsledare vid inrättningen, och två vaktmästare. 

§ 10. Tillsyningsmannens åligganden äro*. 

a) att föra fullständig dagsverkslista, upptagande hvai je i inrättnin-

gen intaget h jon; 

b) att mottaga, numrera och bokföra intagna hjons egen beklädnad 

samt föranstalta om dess tvät tning och iståndsättande; 

c) att föra memorial-kladd öfver verkstälda arbeten och dem åsatta 

pris, hvarom hos inspektorn dagligen anmäles för uppdebitering i huf-
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vudboken och erhållande af motanteckning derom i nämnda memorial-

kladd ; 

d) att ansvara för alla inventarier, materialier och klädespersedlar, 

som till honom af inspektorn utlemnats; 

é) att handhafva ledningen af och tillsynen öfver alla å inrättningen 

förekommande arbeten, enligt inspektorns föreskrift, samt efter slutadt 

arbete sjelf stänga arbetssalarna och hos sig förvara nycklarna; samt 

f ) att närmast ansvara såväl för ordningen inom inrättningen som 

att antagne vaktmästare fullgöra sina åligganden samt vid förefallande 

oordningar, sjukdoms- eller olycksfall sådant hos inspektorn genast an-

mäla äfvensom i öfrigt ställa sig de ytterligare föreskrifter, hvilka in-

spektorn, såsom hans närmaste föiman, honom i t jensten meddelar, till 

noggrann efterrättelse. 

§ 11. Yaktmästarene underlyda närmast tillsyningsmannen och äga 

åtlyda af honom gifna befallningar, hvarhos dem vidare åligger: 

a) att på bestämda klockslag öppna och stänga logementerna, verk-

ställa ringning morgnar och kvällar samt till arbets- och måltider; att 

tillse det boningsrummen äro sopade och vädrade samt sängarna upp-

bäddade; 

h) att i tur clejourera i arbetssalarna eller å arbetsplatserna och dervid 

handleda hjonen uti deras arbeten; att öfver vaka matutdelningen och mål-

tiderna; att närvara vid morgon- och aftonbönerna; samt att om sön- och 

helgdagarna åtfölja hjonen till guclstjensten å fat t iggården; 

c) att noga tillse det portarne äro stängda samt att visitera hjonen 

vid ut- och ingåendet, på det de hvarken må olofligen bortföra inrättnin-

gen tillhöriga persedlar och effekter eller medhämta bränvin och andra 

rusgifvande drycker eller annat, som är förbjudet att till inrättningen 

införa; samt 

d) att tillse det hjonen vid utgående f rån inrättningen äro försedda 

med permissionsbiljett samt att permitteradt h jon är rent och snyggt. 

§ 12. Samtliga i inrättningen intagna hjon förses med föda och 

beklädnad. 

§ 13. Alla i inrättningen intagna hjon äro skyldiga att verkställa 

det arbete, som af styrelsen eller inspektorn dem anvisas, vare sig inom 

eller utom inrättningen. 

Utan inspektorns tillåtelse få de i inrättningen intagna hjonen icke 

derifrån sig aflägsna, ej heller de personer, hvilka der arbeta för dagen, 

förr än vid arbetstidens slut bortgå, vid äfventyr för de sistnämnda att 
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förlora hela clen för arbetet betingade ersättningen. Då hjon arbetar utom 

hus, äfvensom då h jon eljes undfår tillåtelse att f rån inrättningen sig af-

lägsna, förses hjonet med en pollet med uppgif t om den tid, under hvil-

ken hjonet eger vistas utom inrättningen. 

§ 14. Med afseende å beskaffenheten af det arbete, hvarmed hjonen 

komma att sysselsättas, bestämmes hvad de utan öfverdrifven ansträng-

ning kunna och böra på dagen fullgöra; ägande fattigvårdsstyrelsen att 

åt hjon, som ådagalagt synnerlig flit och pålitligt uppförande, efter be-

pröfvande och på inspektorns förslag tilldela flitpenningar eller annan 

lämplig uppmuntran. 

§ 15. Hjon, som omförmäles i § 1 mom. 2 af detta reglemente, godt-

göres för utfördt arbete å dess skuld till kommunen efter för året gäl-

lande markegångspris, såvida ej inspektorn med afseende å arbetets be-

skaffenhet finner skäligt hemställa om högre ersättning. 

§ 16. Rymmer h jon f rån inrättningen, skall anmälan derom hos 

poliskammaren ofördröjligen göras i och för hjonets inställande. Försking-

rar hjon inrättningen tillhörig beklädnad eller annan dess egendom, for-

fares enligt allmän lag. 

§ 17. Yid hjons utskrifning tilldelas detsamma skriftligt besked rö-

rande tiden för hjonets vistelse vid inrättningen och dess uppförande der-

städes under samma tid." 

Af några enskilda personer hade hos Guvernören i länet gjorts fram- Förslag om 
åstadkommande 

ställning om åtgärd för åstadkommande härstädes af en arbets- och för- af en arbetsan-

b ättrings anstalt för fallna och arbetslösa qvinnor. Sedan Stadsfullmäk- q v innor . 

tige, genom skrifvelse f rån Magistraten1), affordrats yt trande i detta ärende, 

remitterades detsamma af Fullmäktige till Fattigvårdsstyrelsen, som dock 

ej under året hann afgifva utlåtande deri. 

Med bifall till Stadsfullmäktiges derom under sistlidet år3) giorda Fastställd ändring af §§ 1 

underd. framställning, hade Kejs. Senaten den 1 1 Jun i 1 8 9 0 4 ) fastställt och 6 i stadens 

förslaget till ändring af §§ 1 och 6 i den för Helsingfors gällande brand- b rand0ldmng,  

ordning i det syfte att stadens brandområde utsträcktes till villalägenhe-

terna Berghäll, Hagnäs och Necken. 

Under 18895) hade Stadsfullmäktige uppdragit åt Brundkommissio-.Förstarknins af 
stadens brand-

nen att taga under öfvervägande och till Fullmäktige inkomma med för- väsende, 

slag till de åtgärder för brandväsendets förstärkning eller förbättr ing som 

Magns skrifv. N:o 544 af 10 maj . — 2) St fgs p ro t . den 27 ma j § 8. — 3) 1889 års 

ber. pag. 53. — 4) Magns skrifv. N:o 153 af 21 j u n i ; Stfgs prot . den 9 sept. § 7. — 5) 1889 

års ber . pag. 54. 

5 
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Kommissionen fann vara af stadens utveckling och brandområdets nödiga 

utvidgande påkallade. I slutet af 1890 inkom Brandkommissionen jem-

väl med ett i berördt afseende uppgjordt förslag, som af Stadsfullmäktige1) 

remitterades till behandling af ett utskott. Emellertid reserverade Full-

mäktige, vid budgetens fastställande, såsom ofvan nämnts, för brandver-

kets omorganisation ett eventuelt anslag af 20,000 mk. 

Byggnads konto- afseende å de år f rån år ökade arbetena vid stadens Byggnads-
rets omorganisa-

tion. kontor hade Drätselkammaren, på dertill af Stadsingeniören O. Ehrström 

taget initiativ, utarbetat och till Stadsfullmäktiges pröfning insändt ett 

förslag angående omorganisation af Byggnadskontoret2) . Enligt sagda 

förslag skulle Byggnadskontoret för f ramtiden befrias f r ån all befat tning 

med vattenledningens skötsel, underhåll och utvidgning, samt dess ålig-

inrättande af e t t p . a n d e n härut innan öfverlemnas åt ett särskildt Vattenledninqskontor, stå-särskildtVatten- ö ^ 

ledningskontor, ende under ledning af nuvarande äldre biträdande ingeniören vid Bygg-

nadskontoret, hvilken derefter skulle benämnas V attenledning singeniör. För 

förande af Yattenledningskontontorets böcker, uppclebitering af vatten-

konsumtionen m. m. borde vid kontoret för öfrigt anställas en Bokhållare. 

Nya ingeniörs- j^yp'm^dsk^oiitoret till biträde vid utförandet af de göromål, som fortfa-tjenster vid J ö 

Byggnadskon- rande skulle ankomma å detsamma, skulle på ordinarie stat anställas tvenne 

ingeniörer, af hvilka den ena, arbetschefen, skulle hafva till åliggande att 

öfvervaka de allmänna arbetena, och den andra, för hvilken föreslagits be-

nämningen geodet, skulle utföra mätningar och affattningar samt deltaga 

instruktioner för j syneförrät tningar å stadens i ordlägenheter. I öfverensstämmelse med Byggnads- och J ° . 

Vattenlednings- dessa principer hade förslag till detaljerade instruktioner för Byggnads-

on oien. ^ ^ Yattenledningskontoren blifvit af Drätselkammaren uppgjorda, i sam-
Ny taxa för m a n h a n g hvarmed insändes ett af Stadsingeniören uppgiordt förslag till 

Byggnadskonto- ö ^ ° r r & J o 

rets f ö r r ä t t n i n - n y taxa för förrät tningar som utföras af Byggnadskontorets ingeniörer. 
gai ' — För ärendets beredning tillsattes af Stadsfullmäktige3) ett utskott, som 

dock ej hann under året fullgöra sitt uppdrag, 

ombiidning af Ef t e r det sekreteraretiensten i Drätselkammaren, genom förre inne-seki'eteraretj en-

sten i Drätsel- hafvarens vid slutet af 1889 inträffade afgång, blifvit ledig, ingick Kam-
m s trak ti o n^ föi*1 maren till Stadsfullmäktige med framställning4) om ombiidning af sagda 

8 0 0 h antagande af en ny instruktion för Kammarens kansli, afseende 

hufvudsakligast att å sekreteraren öfverföra en del af de åligganden hvilka 

härintills ankommit på Kammarens ordförande. Såsom motiv härför fram-
Stfgs prot. den 2 dec. § 6. — 2) Drkns skrifv. N:o 282 af 16 okt. (Stfgs t ryckta 

handl. N:o 33). — 3) Stfgs prot . den 16 dec. § 7. — 4) Drkns skrifv. N;o 36 af 23 jan. 

(Stfgs t ryck ta handl. N:o 5). 
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hölls den flere gånger, vid val af ordförande för Drätselkammaren, yppade 

svårigheten att, med den omfattande verksamhet som för närvarande an-

komme å nämnda funktionär och specielt med afseende å skyldigheten för 

honom att t jenstgöra å kansliet för att bereda ärendena till föredragning, 

till denna befattning finna en person som vore på en gång lämplig och 

villig att åtaga sig så pass arbetsdryga och tidsödande åligganden. Kam-

maren föreslog clerföre, att ordföranden skulle för framtiden befrias f rån 

den regelbundna tjenstgöringen å kansliet samt att skyldigheten att be-

reda ärendendena till föredragning och ansvara för verkställigheten af 

Kammarens beslut skulle åhvälfvas sekreteraren, hvilken äfven egde vid 

sammanträdena föredraga ärendena. För att till sekr eter aret jenst en erhålla 

en fullt lämplig person, som kunde befinnas vara villig att en längre tid 

qvarstå, föreslogs förhöjning af den med tjensten förenade aflöningen, 

hvarjemte det, för att icke inskränka valfriheten vid tjenstens besättande, 

ansågs nödigt att låta det hittills på sekreteraren ställda anspråket å kun-

skap i lagfar enhet en för framtiden bortfalla. De rent juridiska uppdrag, 

hvilka förut tillhört sekreteraren, skulle derefter ombesörjas af Kamma-

rens notarie, som borde hafva juridisk bildning och för hvilken med af-

seende härå föreslogs en mindre löneförhöjning. Den notarien åliggande 

cliariiföringen skulle öfverlemnas åt kanslibiträdet, som framdeles erhölle 

benämningen kanslist och hvars lön äfven komme att något förhöjas. 

Till alla de föreslagna löneförhöjningarna skulle, utan förhöjning af Kam-

marens nuvarande stat, medel erhållas genom motsvarande reduktion af 

ordförandens arvode. Såsom korrektiv mot de vådor hvilka kunde upp-

stå deraf att den person, som blefve till sekreterare utsedd, möjligen se-

dermera kunde visa sig olämplig, föreslogs att sekreteraren skulle anta-

gas på obestämd tid med sex månaders ömsesidig uppsägning. 

I hufvudsaklig öfverensstämmelse med Drätselkammarens förslag be-

slöto Stadsfullmäktige1), att godkänna följande förändrade instruktion för 

Drätselkammarens kansli: 

„Sekreteraren, som icke får innehafva eller förestå annan tjenst, åligger: 

att till föredragning bereda samt föredraga de till Kammarens hand-

läggning hörande ärenden; 

att för hvar je sammanträde uppsätta föredragningslista; 

att uppsätta af Kammaren beslutade skrifvelser, utlåtanden, anord-

ningar och kungörelser; 

l) Stfgs prot . den 4 febr. § 7. 
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att tillse att justerade skrifvelser och utlåtanden ofördröjligen expe-

dieras, att öfriga beslut varda behörigen verkstälda och vederbörande del-

gifna; att diarier och andra förteckningar, hvilka af Kammaren anses er-

forderliga, ordentligen föras, äfvensom att arkivet omsorgsfullt vårdas; 

att ansvara för vården af stadens säkerhets handlingar; 

att hvar je år före den 1 December uppsätta en, så vidt möjligt, full-

ständig berättelse öfver stadens kommunalförvaltning under det nästföregå-

ende året, hvarvid särskild uppmärksamhet bör egnas kommunens statistik; 

att, då notarien är af tillfälligt förfall hindrad, föra Drätselkamma-

rens protokoll och fullgöra notariens andra tjensteåligganden; samt 

att i öfrigt lemna det tjenstebiträde, hvarom Drätselkammaren eller 

dess ordförande honom anmodar. 

Notarien åligger: 

att föra protokollet vid Drätselkammarens sammanträden och expe-

diera utdrag derur till vederbörande; 

att enligt Drätselkammarens förordnande föra dess talan inför dom-

stolar, exekutionssäten och andra myndigheter; 

att uppsätta förslag till kontrakt ; 

att ombesörja inteckningar, hvilka enligt Kammarens beslut böra 

utverkas eller förnyas; 

att vid tillfälligt förfall för sekreteraren fullgöra dennes åliggan-

den; samt 

att i öfrigt lemna det biträde hvarom ordföranden eller sekreteraren 

honom anmoda. 

Kanslisten åligger: 

att fora diarier och andra förteckningar, hvilka af Drätselkammaren 

anses erforderliga; 

att vårda arkivet; 

att besörja afskrifter och öfrig renskrifning; 

att biträda vid kollationering; samt 

att i öfrigt lemna det tjenstebiträde, hvarom ordföranden, sekrete-

raren eller notarien honom anmoda. 

Sekreteraren och kanslisten skola hvar je helgfri dag minst f rån kl. 

11 f. m. till kl. 2 e. m. vara tillstädes å Drätselkammarens kansli. Om 

tiden för notariens t jenstgöring å kansliet eger Drätselkammaren bestämma." 

Stadsfullmäktige beslöto derjemte vidare: 

att det ordföranden i Kammaren tillkommande arvode skulle utgöra 

2,500 mk om året; 
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att sekreteraren skulle tillsättas på obestämd tid med 6 månaders 

ömsesidig uppsägning; 

att fastställa sekreterarens och notariens samt kanslistens aflöningar 

att utgå med följande belopp per år, nemligen; för sekreteraren tiotusen 

mark, med ettusen marks förhöjning efter fem och tio års tjenst, för no-

tarien tretusen mark och för kanslisten ettusen åttahundra mark; 

att bemyndiga Kammaren att, med afseende å sålunda vidtagna för-

ändringar uti sekreterarens t jens te åligganden och aflöning anslå sekret e-

raretjensten ånyo ledig att i vederbörlig ordning ansökas; samt 

att uppdraga åt Kammaren att så snart som möjligt till Stadsfull-

mäktige inkomma med förslag beträffande de ändringar uti gällande reg-

lemente för Drätselkammaren, som kunde af omständigheterna påkallas, 

dervid Kammaren särskildt egde beakta huruvida icke i reglementet borde 

ingå föreskrift derom att ordföranden hade att tillse det sekreterarens 

åligganden blefve behörigen fullgjorda. 

Enär öfver Stadsfullmäktiges ifrågavarande beslut anfördes besvär 

af några medlemmar i kommunen, samt Guvernören i länet sedermera i 

följd af dessa besvär, genom utslag1) af den 20 juli 1890, på grund af 

vid beslutets fat tande begånget formfel, upphäfde detsamma, kunde den 

tilltänkta omorganisationen ej under året genomföras. 

P å grund af ofvanberörda, Drätselkammaren meddelade uppdrag in- Föreslagna 
ändringar uti 

kom Kammaren emellertid till Stadsfullmäktige med framställning2) om Drätseikamma-

utverkande af fastställelse å särskilda ändringar uti gällande reglemente g 

för Kammaren, hvilka ändringar dels föranledts af det uppgjorda försla-

get till ny instruktion för Kammarens kansli dels betingades af numera 

förändrade förhållanden. Stadsfullmäktige3) beslöto äfven, sedan de af 

Drätselkammaren framställda ändringsförslagen blifvit uti några delar om-

formulerade, att i vederbörlig ordning ansöka om fastställelse å de sålunda 

vidtagna förändringarna uti omförmälda reglemente. Äfven öfver detta 

beslut anfördes besvär af några kommunens medlemmar, och fastställelse 

å det förändrade reglementet blef först under nästföljande år meddelad. 

Den af Stadsfullmäktige under föregående år4) godkända nya m-Fas t s t ä l l dny i n-ö ö ; ö J struktion för di-

struktion för clistriktsläkarene i staden hade, enligt meddelande f rån Ma- striktsiäkarene. 

gistraten5), blifvit af Guvernören i länet genom resolution af den 18 mars 

1890 gillad och till efterrättelse fastställd. 

*) Stfgs prot. den 9 sept. § 26. — 2) Drkns skrifv. N:o 81 för den 13 mars (Stfgs 

t ryck ta handl. N:o 9). — 3) Stfgs prot. den 18 mars § 7 och den 29 april § 8. — *) 1889 

års ber. ptag. 57. — 5) Stfgs prot . den 9 sept. § 8, 
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Förslag till nytt Sedan Folkskoledirektionen till Stadsfullmäktige inkommit med för-
reglemente för ° 
stadens foiksko-slag till nyt t reglemente för stadens folkskolor, blef af Fullmäktige1) ett 

lor. 
utskott tillsatt för förslagets granskning, utan att utskottet dock hann 

under året fullgöra sitt uppdrag. 

Faststäiieise af Emedan den af Stadsfullmäktige den 12 februari 18892) fastställda nya ordnings- ° J 

regier för tiii- ordning för tillfällig inqvartering i Helsingfors af finska och ryska trup-
fäll ig inqvarte- . 

ring. per i de tall, som finnas angifna i § 2 mom. c och § 7 af Kejs. förord-

ningen den 18 januari 1882, angående grunderna för inqvarterings utgö-

rande i Finland, antagits att gälla endast till den 1 juni 1890, insände 

Inqvarteringsnämnden till Stadsfullmäktiges pröfning ett nyt t förslag till 

ordningsregler för dylik inqvartering, afsedda att träda i tillämpning f rån 

sistsagde dag; och blef detta förslag, hvilket i allt väsentligt öfverens-

stämde med de tidigare antagna ordningsreglerna, sedan detsamma gran-

skats af ett för ändamålet utsedt utskott, af Stadsfullmäktige3) faststäldt, 

att tillsvidare lända till efterrättelse. 

stallrum för mi- Såsom i föregående årsberättelse4) omnämnts, hade Keis. Senaten litarhastar vid ^ J ° 

mobilisering, genom utslag af den 19 november 1889 ålagt Stadsfullmäktige att icke 

allenast på förhand vidtaga åtgärd derom att stallrum till placering af 

400 hästar, ifall mobilisering af t rupperna möjligen komme att under kall 

årstid inträffa, funnes i staden disponibla utan ock med fullständigt för-

förslag dertill senast inom tre månader till Guvernören i länet inkomma. 

Sedan Stadsfullmäktige i anledning här af genom Inqvarteringsnämnden 

införskaffat såväl uppgifter öfver antalet stallrum eller spiltor, hvilka för 

antydda ändamål knnde i olika delar af staden upphyras som ock detal-

jerade förteckningar öfver de gårdar livar est sådana lägenheter förefun-

nos, beslöto Fullmäktige5) att till Guvernören aflåta skrifvelse, hvari skulle, 

under framhållande af att, enligt berörda uppgifter, inom staden samt de 

närmast belägna villorna å Broholmen och vid Vestra chausséen funnes 2,181 

stallrum och spiltor, af hvilka 693 för närvarande voro lediga, meddelas 

det Stadsfullmäktige vid sådant förhållande och då den i Helsingfors sta-

tionerade militärens hästar, hvilka icke kunde erhålla stallrum i kronans 

byggnader, enligt Kejs. Senatens förenämnda utslag borde genom kom-

munens försorg inqvarteras, voro beredda att, i händelse mobilisering af 

t rupperna komme att under den kalla årstiden inträffa, låta för 400 hästar 

hörande till 24:de artilleribrigaden, upphyra så stort antal stallrum som 

Stigs prot . den 16 dec. § 12. — 2) 1889 års ber. pag. 47. — 3) Stfgs prot . den 13 

ma j § 10. — 4) 1889 års ber. pag. 48 o. 49. — 5) Stfgs prot . den 11 febr. § 2. 
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för sagda häst-numerär kunde erfordras, dervid den vederbörande gårds-

egare i sådant afseende tillkommande ersättning skulle, i öfverensstäm-

melse med innehållet af Senatens omförmälcla utslag, i fredstid godt-

göras af kronan. 

För beredande af logis åt sådana, till inqvartering berättigade mili-Lokal för tm" 
° ^ . f ä l l i f f inqvarte-

tärpersoner, hvilka i tillfälliga t jensteuppdrag vistas i staden, hade In- ring. 

qvarteringsnämnden sedan ilere år tillbaka haf t en lokal upphyrd per år1). 

Som dock anmärkningar emot sagda lokal försports och flere militärper-

soner hellre önskat uppbära hyresmedel, hvartill komme att upphyrandet 

af ett bestämdt antal rum per år visat sig medföra förlust för kommunen, 

hade Inqvarteringsnämnden för det den 1 juni 1890 vidtagande hyresåret 

träffat aftal med innehafvaren af ett af stadens hotell, att för militärer, hö-

rande till ofvannämnda kategori, hvilka önska inqvartering in natura, till-

handahålla rum emot en ersättning af 8 mk om dagen för generaler och 

regementskommendörer, hvilka äro berättigade till tvenne rum, samt för 

öfriga stabs- och öfverofficerare äfvensom tjenstemän i motsvarande rang-

klasser efter 4 mk för dag, eller således samma ersättning som kommunen 

enligt gällande tariff får uppbära af ryska kronan för i dylika fall utgifven 

inqvartering. Endast i det fall att rum till 8 mk icke funnes att tillgå vore 

hotellvärden berättigad att anvisa rum till 10 mk. Till de officerare, hvilka 

deremot önska de erhålla hyresmedel i stället för inqvartering in natura, 

skulle sådana på kommendantens reqvisition ut anordnas. — P å Inqvarte-

ringsnämndens framställning beslöto Stadsfullmäktige2) godkänna denna 

af Nämnden vidtagna åtgärd. 

Yid det Stadsfullmäktige den 8 april fattade beslut om byggandetTns t ruk t ion fSr-ö r J 0 0 Hamnbanebygg-

af en hamnbana för stadens räkning, tillsatte Fullmäktige tillika en sär- nadsstyreisen. 

skild byggnadsstyrelse, åt hvilken utförandet af berörda jernvägsbyggnad 

öfverlemnades. P å framställning af nämnda byggnadsstyrelse godkände 

Stadsfullmäktige sedermera3) följande instruktion för densamma: 

„Helsingfors Hamnbane-Byggnad s styrelse tillkommer att utföra den 

af Helsingfors Stadsfullmäktige den 8 April 1890 beslutna hamnbana jemte 

dermed i samband stående arbeten. I sådant afseende eger Byggnads-

styrelsen : 

att för ledandet af byggnadsarbetet antaga erforderliga tekniska och 

andra biträden samt att bestämma desses aflöning; 

1888 års ber. pag. 57; 1889 års ber. pag. 49. — 2) Stfgs prot . den 29 april § 14. 

— 3) Stfgs prot . den 13 ma j § 11. 
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att med vederbörande jordegare och arrendatorer träffa uppgörelse 

angående afstående af den för jernvägen nödiga marken; skolande dock 

öfverenskommelse, som föranleder till vigtigare ändring i arrendeaftal, un-

derställas Stadsfullmäktiges pröfning och godkännande; 

att fastställa skadeersättningar, som till följd af byggnadsarbetet 

kunna ifrågakomma; 

att, der sådant befinnes nödigt, utverka expropriation af mark eller 

byggnader, som för jernvägen tagas i anspråk, samt att vid expropria-

tionsförrättningen eller deraf föranledd rät tegång bevaka stadens rätt 

och fördel; 

att granska och fastställa konstruktions- och detalj r i tningar; 

att underhandia med Jernvägsstyrelsen angående sättet för järnvägens 

anslutning till statsjernvägarne; 

att afsluta alla i och för byggnadsarbetet nödiga köpe-, leverans-, 

entreprenad och arbetsaftal; 

att granska och till utbetalning godkänna arbetslistor och räknin-

gar; samt 

att på reqvisition och emot redovisningsskyldighet hos Drätselkam-

maren lyfta erforderliga medel för byggnadsarbetet. 

Byggnadsstyrelsen, som sammanträder på kallelse af ordföranden 

eller, då han är förhindrad, viceordföranden, är beslutför då minst tre 

ledamöter, inberäknad ordföranden eller viceordföranden, är o närvarande 

och om beslutet enas." 

Poiisinrättmn- Genom remiss f rån Guvernören i länet infordrades Stadsfullmäktiges 
gens reorgani-

sation. y t t rande i anledning af en f rån stadens Poliskammare till Guvernören af-

låten framställning om dennes åtgärd för genomförandet af en tidsenlig 

omorganisation af polisinrättningen i Helsingfors. Nämnda framställning 

åsyftade hufvudsakligast ökande af polispersonalen samt förbättr ing af 

densammas lönevilkor. Tillväxten af stadens befolkning, bebyggandet af 

ailägsna stadsdelar, trafikens tilltagande och stadens hastiga utveckling i 

alla afseenden hade nemligen, enligt hvad Poliskammaren framhåller, 

verkat derhän att för ordningens och säkerhetens upprätthållande större 

kraf ter än förut voro erforderliga, medan, å andra sidan, ökade göromål, 

stegrade lefnadskostnader och större anspråk på polispersonalens egenska-

per betingade höjandet af samma personals löneförmåner. Den af Polis-

kammaren föreslagna ökningen af personalen skulle åstadkommas genom 

förstärkande af detektiva polisafdelningen med en öfverkonstapel och fy ra 

konstaplar samt bildandet af tvenne nya, under ledning af hvar sin af de 
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nuvarande kommissarierne ställda polisafdelningar, nemligen instruktions-

polisen och. prostitutionspolisen, af hvilka den förra, med uppgif t att ut-

bilda kompletteringsmanskap till fyllande af inträffande vakanser bland 

polispersonalen, skulle utgöras af en öfverkonstapel, åtta ordinarie f rån 

distriktspolisen tillkommenderade konstaplar samt åtta extra konstaplar, 

äfvensom den senare, med uteslutande syfte att öfvervaka åt prostitutio-

nen hemfallna qvinnor, bestå af en öfverkonstapel och två konstaplar. 

Den nödigansedda löneförhöjningen skulle i främsta rummet tillgodo-

komma de vid polisinrättningen anställda öfverkonstaplar och konstaplar, 

men föreslogs på samma gång äfven förhöjda aflöningar för Poliskamma-

rens sekreterare och kanslister samt den för polisinrättningen engagerade 

läkaren äfvensom för detektiva afdelningens kommissarie, hvarjemte och 

enär Poliskammarens ifrågavarande förslag äfven afsåg att i spetsen för 

detektiva afdelningen ställa en af stadsfiskalerne, hvilken skulle, med 

biträde af kommissarien, verkställa undersökningarne, härför åt denne 

föreslogs ett särskildt arvode. Genom den sålunda föreslagna omorgani-

sationen af polisinrättningen samt regleringen af polispersonalens löneför-

moner komme utgiftstaten för polisen att ökas med 53,545 mk. I sam-

manhang härmed uttalades af Poliskammaren det önskningsmål, att i 

grundlagsenlig väg måtte åvägabringas sådan ändring uti den i landet 

gällande domstolsförfattningen samt allmänna rättegångsordningen, att 

Poliskammaren blefve tillagd befogenhet att handlägga och afdöma mindre 

brottmål. — Stadsfullmäktige beslöto1) att för ärendet tillsätta ett utskott; 

och afgaf detta utskott sedermera ett betänkande2), som dock ej hann före 

årets u tgång af Fullmäktige till behandling upptagas. 

Uti en till Stadsfullmäktige aflåten skrifvelse framhöll Samfälta Båd- Förslas om in" 
rättande af en 

stufvurätten, att den af folkmängdstillväxten förorsakade starka ökningen fjerde afdeining 
p , , t p -i t - n -i • . -. vid Kådstufvu-

ai antalet mål och ärenden älvensom den ytterligare tillökning, som vid rätten, 

den nya strafflagens trädande i tillämpning vore att emotse, med nödvän-

dighet påkallade inrättandet redan f rån 1891 års ingång af en f jerde af-

deining af Eåd stufvurätten, med enahanda arbetsordning som andra och 

tredje afdelningarna; och hemställde Samfälta Rådstufvurät ten att för 

nämnda nya afdeining måtte beviljas ett årligt anslag af 24,200 mark 

samt, till dess t jensterna vid afdelningen blefve ordinariter besatta, anslag 

för vikariers aflönande, beräknadt efter 13,200 mk för året. Sedan Stads-

fullmäktige 3) åt ett utskott uppdragit att inkomma med yttrande och för-
l) Stfgs prot . den 25 febr. § 3. — 2) Stfgs t ryck ta handl. N:o 30. — 3) Stfgs prot. 

den 30 april § 9. 

11 
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slag i ärendet, samt utskottet uti afgifvet betänkande1) afstyrkt inrättan-

det af en f jerde permanent af delning af Eådstufvurät ten men ansett Stads-

fullmäktige deremot böra, intill dess en polisdomstol, bestående af en enda 

domare, för handläggning af de å Eådstufvurät ten framdeles ankommande 

polismål jemte til läfventyrs andra smärre brottmål kunde fås till stånd, 

anslå medel för uppehållande provisoriskt af en f jerde afclelning för polis-

mål vid Eådstufvurät ten, beslöto Stadsfullmäktige2) att öfver nämnda af 

utskottet väckta förslag inliemta Samfälta Eåclstufvurättens utlåtande, 

hvilket dock ej hann under året afgifvas. 

Nybyggnadsord- Sedan Stadsfullmäktige under föregående år3), efter genomgående af 
ning för staden. # _ ° ö /> ö ö 

det uppgjorda förslaget till ny byggnadsordning för staden, åt ett derför 

tillsatt redaktionsutskott uppdragit att i formelt afseende ytterligare gran-

ska förslaget och derefter underställa ärendet Fullmäktiges förnyade pröf-

ning, inkom utskottet under året med förslag till slutlig redaktion af bygg-

nadsordningen4), uti hvilket förslag det af Stadsfullmäktige tidigare god-

kända blifvit, beträffande såväl uppställningen som formuleringen af de 

särskilda föreskrifterna så godt som fullständigt omarbetadt. Sedan detta 

förslag blifvit af Stadsfullmäktige vid särskilda sammanträden5) behand-

laclt och genomgånget, hvarvid några smärre ändringar deri vidtogos, be-

slöto Fullmäktige att det sålunda godkända förslaget skulle i afseende å 

pröfning och fastställelse till Kejs. Senaten insändas. 

Tolkning af be- p ^ Drätselkammarens framställning beslöto Stadsfullmäktige6), i f råga stämningarna 

rörande bebyg-om tolkningen af 2 § senare mom. ut af de af Stadsfullmäktige den 12 

stadsviiior. n i a i 'S 1 8 8 9 fastställda bestämningar rörande bebyggandet af de s. k. bo-

stadsvillorna, förklara, att det i berörda 1110111. ingående stadgandet derom 

att hus ej finge uppföras närmare inre tomtgränsen än 15 fot skulle gälla 

blott för hus af trä och sådana hus hvilkas nedra våning vore af sten 

och den öfra af trä, men deremot ej för stenhus. 

Renhåiiningsvä- Sedan Hälsovårdsnämnden till Magistraten inkommit7) med framställ-sendet vid sta- # . 

dens bostadsvii-ning om att, med afseende å de faror som i sanitärt hänseende och sär-

skildt i betraktande af möjligheten utaf koleraepidemins uppträdande här-

stäcles vore förenade med det nuvarande sättet för aflägsnande af spill-

vat ten och hushållsaffall f rån åtskilliga af stadens villalägenheter, hvilka 

ej voro i tillfälle att uttömma dylikt vatten och affall uti kloak eller vid 

Stfgs t r y c k t a handl . N:o 27. — 2) S t fgs pro t . den 16 dec. § 11. — 3) 1889 års 

ber. pag. 51. — 4) S t fgs t r y c k t a handl . N:o 25. —- ö) S t fgs pro t . den 4 nov. § 13, 11 nov. 

§ 1, 18 nov. § 6, 2 dec. § 12 och 16 dec. § 2. — G) D r k n s skr i fv. N:o 65 af den 20 febr.; 

S t fgs pro t . den 25 febr . g 15. — 7) Helsovårdsnämndens skrifv. N:o 58 af 11 ju l i . 
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ålagda att inrätta täta behållare för uppsamlande af spillvattnet, hvilka 

behållare så ofta behof deraf gjordes borde af villainnehafvarene tömmas 

på af Helsovårdsnämnden uti sagda skrifvelse föreslagna afhällningsstäl-

len, der särskilda anordningar borde af staden för sådant ändamål vidta-

gas, samt Byggnadskontoret , på anmodan af Magistraten, beräknat kost-

naden för de provisoriska anordningar, hvilka härför borde af staden vid-

tagas, till 6,900 mk, anhöll Magistraten1) om Stadsfullmäktiges yt trande 

ej mindre angående ifrågavarande förslag än huruvida Fullmäktige ville 

anslå de härför erforderliga medlen, hvilka i sådan händelse komme att 

i budgeten för år 1891 upptagas. Vid ärendets behandling ansågo Stads-

fullmäktige2) Hälsovårdsnämndens förslag i den form, hvari detsamma 

förelåge, icke vara fullt ändamålsenligt, livarföre Fullmäktige beslöto att 

ärendet icke skulle för närvarande till någon åtgärd f rån deras sida för-

anleda. 

Genom utslag af den 6 Augusti hade Guvernören i länet fastställt 0rdnin-sstad^ar 

för virkesfiott-

en ordningsstadga för flottning af skogsalster i Vanda å. Härvid hade ning i vanda å. 

de f rån stadens sida uti detta ärende framställda önskningsmålen3) vunnit 

beaktande i allt öfrigt utom beträffande det af Stadsfullmäktige påyrkade 

förbud mot flottning af aspvirke, hvilket yrkande af Guvernören lemnats 

utan afseende. Enär Fullmäktige dock ansågo nämnda yrkande hafva 

varit full t befogaclt, beslöto clesse4) uppdraga åt Drätselkammaren att öf-

ver Guvernörens utslag i denna clel anföra underd. besvär. 

I anledning af Statistiska Centralbyråns genom Magistraten5) gjorda Folkräkning, 

förf rågan huruvida Helsingfors stad vore villig att deltaga i kostnaderna 

för en folkräkning, hvilken vore föreslagen att uti några af landets största 

städer försiggå den 1 december, beslöto Stadsfullmäktige6) meddela att 

kommunen vore villig att för den föreslagna folkräkningen anskaffa nödiga 

kanslilokaler och behöfligt antal räknebiträclen äfvensom i förhållande till 

stadens folkmängd bidraga till kostnaderna för de vid folkräkningen be-

höfliga räkne blankett er och listor m. m. P å anmodan utsågo Stadsfull-

mäktige7) sedermera ett antal ledamöter uti den för folkräkningen till-

satta centralkomité. 

Magns skrif. N:o 185 af 27 aug. (Stfgs t ryck ta handl. N:o 21). — 2) Stfgs prot . 

den 4 nov. § 11. — 3) 1888 års ber. pag. 93. — 4) Drkns skrifv. N:o 242 af 16 okt.; Stfgs 

prot . den 21 okt. § 10. — 5) Magns skrifv. N:o 84 af 20 jan. — 6) Stfgs prot. den 21 jan. 

§ 4. — 7) Stfgs pro t . den 30 sept, § 16 och 21 okt. § 1, 
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Frågor angående j ) e t a f Stadsfullmäktige tillsatta utskott, som haf t att yt t ra sig öfver 
gaslysningen. 0 J 0 

särskilda frågor rörande gaslysningen i staden1), afgaf under året sitt be-

tänkande i saken2), hvari utskottet, som ansåg gaslysningsaktiebolaget 

hafva genom levererande af undermålig gas brutit det med staden in-

gångna kontraktet, föreslog några åtgärder med anledning häraf och till 

afhjelpande af andra emot gaslysningen framställda anmärkningar. I sam-

mliijuTfSr ga's m a n ^ a n S härmed förelåg till Stadsfullmäktiges behandling ett af gas-

kontroiien. kontrollören uti skrifvelse3) till Fullmäktige framstäldt förslag att de vid 

gaskontrollen härtills använda normalljusen måtte utbytas mot en ny ljus-

enhet, v. Hefner-Altenecks s. k. amylacetatlampa, hvilken af gaskontrol-

lören vitsordats säsom en lätt reglerbar och konstant ljuskälla, enkom 

afsedt att ersätta normalljuset vid fotometriska undersökningar. Stads-

fullmäktiges beslut i ärendet blef4) : 

att anmoda Drätselkammaren att med gaslysningsaktiebolaget träda 

i underhandling om införande i det mellan staden och bolaget ingångna 

kontraktet af närmare bestämningar beträffande gasens lyskraft, och att 

om utgången af dessa underhandlingar hos Stadsfullmäktige anmäla; 

att jemväl uppdraga åt Drätselkammaren att inkomma med förslag 

till regler om sättet för gaskontrollens handhafvande, dervid Kammaren 

egde beakta de af gaskontrollören uti ofvanberörda skrifvelse derutinnan 

framställda önskningsmål; äfvensom 

att låta genom Hälsovårdsnämndens försorg verkställa undersökning 

af gasens svafvelhalt, om resultatet af hvilken undersökning sedermera 

borde till Stadsfullmäktige inberättas. 
Anordnande af XJti årets budget hade, på förslag af budgetsutskottet, upptagits ett 
belysning med 

Forseiies'ska anslag af 9,000 mk för anordnande af elektrisk belysning vid Sörnäs 

ifamn^f ttäiiet hamn. Enär emellertid Drätselkammaren, som haf t att vidtaga förbe-

eiektdsk'6 bti^ ö d a n d e åtgärder för denna belysnings åstadkommande, fann de der-

ning. m e ( j förenade kostnaderna skola betydligt öfverstiga nämnda anslag, hvar-

till komme att det föreslagna belysningssättet äfven hade sina olägenhe-

ter, härrörande dels af ljusets beskaffenhet dels af svårigheten att inom 

lastageplatsens område inrymma för dess frambringande nödig loko-

mobil och dynamomaskin, såg sig Drätselkammaren5) föranlåten att vid 

Sörnäs hamn i stället för den projekterade elektriska belysningen anordna 

belysning med 40 st. s. k. Forseiies'ska lyktor af den förbättrade kon-

1888 års ber. pag. 55 och 1889 års ber. pag. 59. — l ) Stfgs t ryck ta handl. N:o 2. 

— 3) Stfgs t ryck ta handl. för 1891 N:o 10 pag. 18 o. 19. — 4) Stfgs prot . den 11 febr. § 5. 

— ») Drkns skrify. N:o 180 af 19 j u n i ; Stfgs prot . den 9 sept. § 17. 
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struktionen, medförande en kostnad af 2,500 mk för anskaffande af lyk-

tor och stolpar samt lika belopp för belysningens uppehållande under en 

tid af 120 dagar; och godkände Stadsfullmäktige, på Drätselkammarens 

framställning, denna åtgärd af Kammaren. 

P å derom hos Stadsfullmäktige väckt motion beslöto Fullmäktige1), Kommunal sta-

att tillsätta ett utskott med uppdrag att utarbeta ett detaljeradt förslag 

för åvägabringandet af en fullständig kommunalstatistik öfver Helsingfors 

stad, uti hvilket förslag äfven borde angifvas lämpligaste tiden och sättet 

för de statistiska uppgifternas publicerande, för att motsvara ej mindre 

stadsförvaltningens än allmänhetens behof och fordringar. 

P å derom af Drätselkammaren gjord framställning beslöto Stadsfull-Bes lu ten ari8Ök* 
ning om delak* 

mäktige2) bemyndiga Kammaren att i vederbörlig ordning ansöka om rät- tighet för stads-

t ighet för stadskassören i denna stad till delaktighet uti Civilstatens enke- vustate^enke-

och pupillkassa, i den pensionsklass hvartill han med afseende å storlekenoch pupll lkassa ' 

af den honom enligt stat tillkommande aflöning kunde blifva hänförd. 

Utgången af denna ansökning erfors först under följande år. 

Enligt hvad Magistraten uti skrifvelse3) till Stadsfullmäktige med-Meddelad fast* ° ° y ö ställeiso å stad-
delade, hade de af Fullmäktige under år 1889 antagna „stadgar för mjölk- garna för mjöik-

. handeln och för 

handeln i Helsingfors", och „stadgar för fiskes idkande i de staden unde r - f i S kes idkande i 

lydande fiskevatten" blifvit den 1 februari 1890 af Guvernören i länetstadens^kevat-

fastställda. 

Af Helsovårdsnämnden hade uti skrifvelse4) väckts förslag om så- Fi>resla&et tiI1-lägg till stadgar-

dant tillägg till förenämnda stadgar för mjölkhandeln att, till underlät-na ang. mjöik-

tande af kontrollen, all söt mjölk som i staden hölles till salu, skulle vara 

inrymd i kärl med tydlig påskrift , angifvande mjölken såsom skummad, 

oskummad eller separerad, samt att mjölkförsäljare, som i staden f rån 

fordon tillhandahölle allmänheten mjölk, skulle å sitt fordon eller å kär-

len hafva sitt namn och sin adress tydligt utsatta. Stadsfullmäktige5) 

beslöto dock att, då de nu framställda förslagen redan vid ärendets före-

gående behandling varit föremål för pröfning men då icke blifvit af Full-

mäktige godkända, och då erfarenheten ännu icke gifvit vid handen huru-

vida och i hvilka afseenden den fastställda ordningsstadgan vore i behof 

af ändring, Hels o vårdsnämndens framställning för närvarande icke skulle 

till någon åtgärd föranleda. 
l) Stfgs prot. den 21 okt. § 16. — -) Drkns skrifv. N:o 74 af 13 febr. och N:o 243 

af 16 okt.; Stfgs prot . den 11 mars § 8 och 21 okt. § 9. — 3) Magns skrifv. den 8 febr.; 

Stfgs prot. den 25 febr. § 2. — 4) Helsovårdsn:s skrifv. N:o 75 af 11 juli. — 5) Stfgs prot. 

den 30 sept. § 7. 
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Nytt reglemente förslag till nyt t reglemente och ny taxa för stadens vattenled-
och ny taxa för ° J ° J 

vatteniednin- ning, som af Drätselkammaren under föregående år1) utarbetats och in-
gen fastställda. 

sändts till Stadsfullmäktiges granskning, blef af Fullmäktige oförändradt 

godkändt. Uti reglementet och taxan ingå, bland annat, följande be-

stämmelser : 

„§ 1. Helsingfors stads vattenledning, som under inseende af drät-

selkammaren förvaltas af stadens vattenledningskontor, har till ändamål 

att förse staden med vatten såväl för allmänna behof som för enskild 

förbrukning. 

§ 2. För all konsumtion, för hvilken afgift erlägges, utdelar vatten-

ledningen vatten endast efter uppmätning, som verkställes medels staden 

tillhöriga vattenmätare. 

§ 3. Hvarje fastighet, till hvilken vatten inledes, bör hafva sin sär-

skilda, med stadens hufvudrör i direkt förbindelse stående ledning, derest 

icke drätselkammaren uti undantagsfall medgifvit en annan anordning. 

§ 4. Allt metallarbete å tilloppsledningen f rån hufvudröret till vat-

tenmätaren, äfvensom dennas uppsättning samt förbindningsröret mellan 

densamma och servisledningen, utföras uteslutande af stadens vattenled-

ningskontor på konsumentens bekostnad, enligt taxa som årligen faststäl-

les af drätselkammaren. 

Samtliga öfriga arbeten äfvensom servisledningen utföras, med iakt-

tagande af föreskrifterna uti detta reglemente, genom konsumentens försorg. 

§ 6. Hvar je kontrakt om vattenleverans afslutas tillsvidare, med en 

uppsägningstid af tre månader, dock så att leveransen alltid slutar vid 

utgången af ett kalenderqvartal. Uppsägning af slikt kontrakt bör f rån 

konsumentens sida ske skriftligen; f rån vattenledningskontorets sida verk-

ställes den antingen skriftligen eller genom kungörelse uti de af drätsel-

kammaren för dess offentliga meddelanden begagnade tidningar. 

§ 15. Reparationer och förändringar å enskilda rörledningar jemte 

tillbehör, räknaclt f rån hufvudröret till och med förbindningsröret mellan 

mätaren och servisledningen, få hädanefter utföras endast af stadens vat-

tenledningskontor, äfven å sådana ledningar som icke blifvit af kontoret 

inrättade. 

Enskilda ledningar, som af vattenledningskontoret anlagts, repareras 

af detsamma kostnadsfritt , såvida de utan konsumentens vållande tagit 

skada inom tvenne år efter det ledningen upplåtits till begagnande, 

*) 1889 års ber. pag. 103. 
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§ 16. Konsument är skyldig att å vattenledningskontoret ofördröj -

ligen tillkännagifva upptäckta skador å tilloppsledningen mellan hufvud-

röret och vattenmätaren, samt ansvarar för all skada som genom dröjsmål 

härutinnan uppkommit. 

Har genom läcka å enskild servisledning vattenförlust uppstått af 

orsak, som ej kunnat af konsumenten genom vanlig vård förekommas 

eller omedelbart upptäckas, är han för sålunda bortrunnet vatten berätti-

gad till en nedsättning af 50 % uti den konsumsionsafgift, han annars 

bort erlägga. 

För att komma i åtnjutande af dylik nedsättning bör konsument, 

såsnart vattenförlusten upptäckts, omedelbart derom anmäla å stadens 

vatteiilediiingskontor, hvilket med ledning af konsumentens föregående 

kända vat tenförbrukning och förefallna omständigheter eger konstatera 

vattenförlustens storlek äfvensom orsaken till densamma. 

Sådan nedsättning tillkommer dock icke konsument, som ej jemlikt 

stadgandet i § 14 ändrat eller iståndsatt sin ledning enligt vattenlednings-

kontorets anvisning. 

§ 17. Ersät tningen för vatten, som användts för enskild förbruk-

ning, beräknas sålunda att för hvar je kalender qvartal erlägges: 

a) vid en konsumtion, som icke öfverstiger 125 kubikmeter, 

för hvar je kubikmeter 30 penni 

b) för hvar je kubikmeter f rån 126 till och med 375 kubikmeter 28,5 „ 

c) för hvar je kubikmeter f rån 376 till 750 kubikmeter . . . . 27 „ 

d) för hvar je kubikmeter, som öfverskjuter 750 kubikmeter . 25,5 „ 

Har under ett qvartal någon vattenförbrukning icke egt rum eller 

är densamma mindre än 10 kubikmeter, erlägger konsumenten dock så-

som bidrag till förvaltningskostnaderna ett belopp af 3 mark, hvilken af-

gift gäller för fullt qvartal äfven om konsumtionen börjat eller slutat 

under loppet deraf. 

§ 18. För vatten, som användts till släckandet af vådeld, erlägges 

ingen afgift. Har vatten, som användts för detta ändamål, passerat genom 

mätare, bör derför anmälan om förhållandet omedelbart göras å vatten-

ledningskontoret, som eger beräkna mängden af det sålunda förbrukade 

vattnet, samt observera densamma vid skeende debitering. 

I undantagsfall kunna af konsumenterne brandkranar eller poster 

inrättas, till hvilka vattnet strömmar utan att passera genom mätaren. 

Att medgifva tillstånd till sådana kranars inrättande ankommer å drät-
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selkammaren, hvilken i hvar je särskildt fall fastställer vilkoren för brand-

kranars inrättande och begagnande. 

§ 19. Utöfver den i § 17 omnämnda förbrukningsafgif t bör hvar je 

konsument vid kalenderqvartalets utgång för den af honom använda vat-

tenmätare erlägga hyra, hvilken utgör (från 2 mk till 17 

mk 50 penni i qvartalet, beroende af mätarens inloppsdiameter). 

§ 20. I och för uppdebitering af konsumtionsafgiften ailäses vatten-

mätareståndet genom vattenledningskontorets försorg mot slutet af hvar je 

qvartal samt för vinnande af nödig kontroll jemväl en gång under qvar-

talets tvänne öfriga månader. 

Debetsedel öfver vattenkonsumtionsafgift bör angifva ej mindre af-

giftens belopp och vattenmätareståndet vid qvartalsafläsningen samt dagen 

för densamma, än tiden för nästföregående qvartalsafläsning och det der-

vid antecknade mätareståndet. 

Önskar konsument erhålla kännedom om mätareståndet vid öfriga 

afläsningar, eger han derom erhålla uppgif t å vattenledningskontoret, hvil-

ket jemväl, i händelse en så stor vat tenförbrukning iakttages, att tillvaron 

af en läcka med sannolikhet kan befaras, omedelbart bör vidtaga åtgärd 

om att konsumenten varder derom underrättad. 

§ 21. Konsument är skyldig att vid hvar je tid på dagen lemna vat-

tenledningskontorets t jenstemän fri t t tillträde till de lokaler, inom hvilka 

rörledningen, kranar samt vattenmätaren jemte tillbehör finnas anbragta, 

äfvensom att tillåta ombyte och rengöring af vattenmätaren. 

Treclskas konsument att bereda fr i t t tillträde till ledningen eller vat-

tenmätaren, är han förpligtad att på vattenledningskontorets yrkande till 

stadkassan erlägga ett vite af en mark. Upprepas sådant flere gånger, 

får ledningen omedelbart afstängas intill dess den blifvit tillgänglig. 

§ 22. Hvar je vattenmätare profvas och justeras före uppsättningen 

genom vattenledningskontorets försorg samt ombytes och rengöres i mån 

af behof, men senast efter fy ra års begagnande. 

Uppstår tvifvel om mätarens riktighet, eller yrkas sådant af ve-

derbörande konsument, aftages densamma och profvas i konsumentens 

eller hans ombuds närvaro, medels en härför bestämd apparat. Resulta-

ten af denna profiling är såväl staden som konsumenten skyldig att un-

derkasta sig. 

Konsument, som sådant önskar, är berättigad att få profningen öf-

vervakad af en utaf magistraten utsedd sakkunnig person, som för hvarje 

af honom bivistad profiling eger uppbära ett arvode af åtta mark. 
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Befinnes mätaren vara så missvisande, att differensen uppgår till mer 

än 5 °/0, samt mätaren visat för stor konsumtion, afdrages motsvarande 

procenttal å konsumtionen för föregående qvartal och. intill tiden då prof-

ningen försiggått ; har mätaren åter visat för liten konsumtion, är konsu-

menten förbunden att för samma tid erlägga ett motsvarande tillskott. I 

båda dessa fall bestridas kostnaderna för profningen utaf staden. Befin-

nes der emot mätaren vara rättvisande eller är missvisningen 5 °/0 eller 

mindre, sker ingen ändring uti den skedda debiteringen och kostnaderna 

för profningen ersättas af konsumenten, ifall han påyrkat profningen. 

Ersät tningen för mätares profning, med inberäknande af aftag-

ning, transport och uppsättning af ny mätare, utgör vid profning af 

mätare med 

13—25 millimeters inloppsdiameter 8 mark 

30—50 „ „ 12 „ 

75—150 „ „ 16 „ 

§ 23. Ombyter en fastighet egare, är den, som afslutat kontrakt 

om vattenleveransen, det oaktadt förpligtigad att erlägga betalning för 

det till fastigheten levererade vattnet, intill dess han uppsagt vapenleve-

ransen eller stadens vattenledningskontor befriat honom f rån hans förbin-

delse. Yattenledningskontoret står det emellertid fr i t t att vid inträffande 

ombyte af fastighetsegare fordra omedelbar betalning för det levererade 

vattnet af den som afslutat kontraktet härom samt att afstänga ledningen 

i händelse betalning icke följer. 

§ 24. Stadens vattenledningskontor är berättigadt att omedelbart 

afstänga vattentillförseln för konsument i följande fall: 

a) då konsument icke iakttager föreskrifterna i detta reglemente; 

b) vid bristande betalning för vattenkonsumtion; 

c) vid bristande betalning af kostnaderna för arbeten och reparatio-

ner å konsumentens ledning jemte tillbehör samt för profning af vatten-

mätaren ; 

d) vid inträffad läcka i rörnätet eller å privat tilloppsledning eller 

då arbetena för underhåll eller utvidgning af vattenledningen sådant på-

kalla ; samt 

é) på anhållan af stadens brandmästare vid inträffande eldsvåda, så 

länge denna varar, i händelse brist på vatten för eldsläckning annars är 

att befara. 

Uti alla dessa fall, liksom ock om tillförseln eller begagnandet af 

vat tnet omöjliggöres genom någon ovanlig af vattenledningens förvalt-

9 
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ning icke förvållad händelse, är konsument icke berättigad till någon 

ersättning för det sålunda uppkomna af brottet i vattenserveringen. 

§ 25. Yid företagandet af arbeten, som förutses komma att nöd-

vändiggöra vattentillförselns afstängande för en konsument, bör han eller 

hans på orten befintliga ombud genom vattenledningskontorets försorg 

skriftligen underrättas om den tillämnade stängningen 24 timmar förrän 

densamma eger rum. 

Om stängning af hela rörnätet eller delar deraf kan ock underrät-

telse meddelas vederbörande konsumenter, då sådant låter sig göra, genom 

tillkännagifvande i de tidningar, uti hvilka drätselkammarens kungörelser 

i allmänhet offentliggöras." 

Tiden för det Angående tiden, f rån hvilken det nya reglementet och taxan borde 
nya vattenled- ° J O 
ningsregiemen- tillämpas, samt beträffande vidtagandet af dertill nödiga förberedande åt-

tets t i i iampnmg. G» r ( j e r ^ ¿ [ Q Drätselkammaren förbehållit sig att i sinom tid få till Stads-

fullmäktige inkomma med särskild framställning. 
Förfrågan ang. j^f Militie Expeditionen i Kejs. Senaten hade, genom Guvernören i 
lämplig mark till 

ny begrafnings- länet, infordrats stadsmyndigheternas yt trande och förslag huruledes be-
P garnison^ hofvet af ny, ändamålsenlig begrafningsplats för jordfästning utaf aflidna 

personer, tillhörande ryska garnisonerna i Helsingfors och å Sveaborg, 

lämpligast kunde tillgodoses. P å Drätselkammarens förslag beslöto Stads-

fullmäktige1) i anledning häraf meddela, att inom stadens af hy sta mark 

icke funnes något jordområde, som vore lämpligt för inrättande af ny 

begrafningsplats och derutinnan uppfyllde de i gällande helsovårdsstadga 

för staden stipulerade betingelser. 

Ansökt förbud Sedan Consistorium vid Kejs. Alexanders universitet till Kejs. Se-mot uppförande 

af höga byggna-näten ingått med hemställan om förordnande derhän att uti byggnads-

^In^af^Berg81 ordningen för Helsingfors stad måtte införas bestämning om att tomterna 

mansgatan. ; 3 e r g m a n S g a t a n ej finge å deras norra sida bebyggas med hus af så 

stor höjd att desamma komme att hafva menligt inflytande på observa-

tionerna å astronomiska observatorium, infordrades, genom Guvernören i 

länet, Stadsfullmäktiges yt t rande i ärendet; och beslöto Fullmäktige2) i 

anledning häraf anmäla, att de f rån stadens sida icke funnit något att 

erinra emot utfärdandet af förbud i omförmäldt afseende, under förbehåll 

dock att någon deraf föranledd ersättningsskyldighet gentemot vederbö-

rande tomtegare i ingen händelse skulle staden åhvälfvas. 

*) Drkns skrif. N:o 266 af 27 dec. 1889; Stfgs prot . den 21 jan . § 8. — 2) Stfgs prot . 

den 9 sept. § 2. 
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För att å kommunens vägnar utöfva inseende öfver de allmännyttiga u tsedd
 bestyrei-

ö J ö se för „Folkets 

inrättningar, som komme att inrymmas i den af Fröken A. Trygg för ar- hem« i sörnäs. 

betareklassens i Sörnäs bästa uppförda, „Folkets hem" benämnda bygg-

nad å villan Eko, utsågo Stadsfullmäktige1), på derom af Fröken Trygg 

framställd anhållan, en bestyrelse af sju personer, hvilkas uppdrag komme 

att fortfara intill utgången af år 1891. 

Uti 11 fall tillstyrkte Stadsfullmäktige beviljande af finsk medbor- Medborgarerätt och näringsrätt. 

garrät t åt utländingar2) samt uti 18 fall tillstånd till bedrifvande af han- — Rätt t m han-

del eller annan näring3). Uti 5 fall förordades beviljande af rätt till han-d e l ämnen!^* 

del med giftiga ämnen eller att för tekniska behof använda sådana4). 

Sedan Magistraten5) i enlighet med 6 § uti Kejs. förordningen den 

16 juli 1886 ang. vilkoren för, bl. a., försäljning af bränvin och andra 

brända eller destillerade drycker, till Stadsfullmäktige öfverlemnat att 

besluta huruvida och till hvilket antal rättigheter till utminutering och 

utskänkning af spritdrycker borde under tiden f rån den 1 juni 1890 till 

den 1 juni 1892 upplåtas samt i hvilka delar af staden de ifrågakommande 

utminuterings- och utskänkningsställena borde förläggas, beslöto Stads-

fullmäktige6), i hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad som under när-

mast föregående period varit stadgadt, 

att för tiden f rån den 1 juni 1890 till den 1 juni 1891 medgifva 

rättigheter till utminutering och utskänkning af spritdrycker i staden till 

följande antal, nämligen: 

5 rättigheter till utminutering af bränvin; 

25 rättigheter till minutförsäljning af andra brända och destillerade 

spritdrycker; samt 

60 rättigheter till utskänkning af spritdrycker; 

allt dock, likasom förut, med iakttagande deraf att utskänknings- och 

utminuteringsrörelse ej finge bedrifvas inom sjette, sjunde och åttonde 

stadsdelarne eller uti första stadsdelen norr om Fredsgatan eller vid de 

delar af f jerde och femte stadsdelarne, som äro belägna vester om Fredriks-

gatan, och icke heller utom stadens tullar eller i närheten af kyrka, skol-

hus, kasern, sjukhus eller sådant ställe der tillopp af folk eger rum, lika-

Handel med 
spritdrycker. 

1) Stfgs prot . den 21 okt. § 6. — 2) Stfgs prot. den 21 jan. § 1, den 25 febr. § 1, 

den 11 mars § 5, den 1 april § 2, d. 29 april § 1, d. 9 sept. §§ 5, 12, 21 o. 22, cl. 30 sept. 

§§ 4 o. 5. — 3) Stfgs prot . d. 21 jan. § 2, d. 1 april § 3, d. 13 ma j § 3a, d, 27 m a j §§ 3 ; 

4, 5, 6 o. 7, d. 9 sept. §§ 4, 11, 19, 20, 27, 28 o. 29, d. 30 sept. § 3, d. 21 okt. § 2 o. d. 

16 dec. § 3. — 4) Stfgs prot, den 27 m a j § 2, d. 9 sept. §§ 3 o. 10, d. 4 nov. § 2 o. d. 18 

nov. § 1. — 5) Magns skrifv. N:o 8 af den 20 jan. — 6) Stfgs prot . den 4 febr. § 2. 
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som ej heller vid Salutorget, Vestra Kajen eller de närmast tullarne be-

lägna delarne af Östra och Vestra Henriksgatorna, f rån hvilka inskränk-

ningar undantag likväl kunde göras för hotell, belägna vid Salutorget, 

för platserna Hesperia, Alphyddan, Kaisaniemi, Sörnäs, Blekholmen, Hög-

holmen och Brunnshuset samt för teatrar och klubbar. 

P å grund häraf verkställdes sedan fördelningen af de hithörande 

rättigheterna1). 

Rättigheten tiii Beträffande åter det antal rättigheter till utskänkning af maltdryc-
utskänkning af 

maltdrycker, ker, som borde under tiden f rån den 1 Jun i 1 8 9 0 till den 1 Jun i 1 8 9 2 

i staden beviljas, samt de delar af staden der sådana utskänkningsställen 

finge inrättas, beslöto Stadsfullmäktige2) att, uti sitt häröfver till Magi-

straten afgifna yttrande, förorda ökandet af nämnda rättigheter med tvenne 

samt sådan fördelning af desamma, 

att inom f je rde stadsdelen finge öppnas sex, inom hvardera af andra 

och femte stadsdelarne fem, inom tredje stadsdelen fyra, inom sjette stads-

delen tre samt inom hvardera af första och sjunde stadsdelarne två ut-

skänkningsställen. 

inskränkning i J afseende å affordradt yt trande öfver en af särskilda personer hos 
tiden för ut-

skänkning af Guvernören i länet framställd anhållan om utfärdande af förbud mot ut-
spntdrycker. g j ^ n k n i n g a f spritdrycker f rån lördagafton kl. 6 till påföljande måndag-

morgon kl. 8 beslöto Stadsfullmäktige3) utlåta sig derhän att Fullmäktige 

icke kunnat förena sig om det af sökandene framställda önskningsmålet, 

som icke heller uppbures af en allmännare opinion, hvaremot Fullmäktige 

biträdt ett hos dem gjordt uttalande derom att slik utskänkning kunde å 

stadens samtliga värdshus förbjudas f rån och med kl. 12 om natten mot 

sön- och helgdagar till samma dagar kl. 6 e. m. Sedan Guvernören emel-

lertid genom utslag af den 23 juli 1890, på grund af berörda ansökning, 

funni t lämpligt föreskrifva, att all utskänkning af rusdrycker skulle f rån 

1891 års början inställas uti alla de värdshus i Helsingfors, — med un-

dantag endast af enskilda klubbar och föreningar samt bufetterna i sta-

dens teatrar, — hvilka för närvarande ej vore försedda med rum för 

resande, f rån lördag afton efter kl. 6 till påföljande måndag kl. 8 f. m. 

och under marknadsdagar äfvensom dagen före och efter marknad, samt 

besvär öfver omförmälda utslag anförts af särskilda värdshusidkare i sta-

den, beslöto Stadsfullmäktige4), hvilka öfver besvären affordrats underd. 

Stfgs prot . den 1 april § 11, d. 29 april §§ 4 o. 5, d. 13 ma j § 12, d. 27 ma j § 10 

och d. 29 dec. § 4. — 2) Magns skrifv. N:o 9 af 20 jan.; Stfgs prot . den 4 febr. § 3. — 
3) Stfgs prot. den 13 m a j § 3. — 4) Stfgs prot . den 21 okt. § 14. 
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förklaring, att cleri hemställa om upphäfvancle af det ifrågavarande utsla-

get, hvars såväl laglighet som ändamålsenlighet Fullmäktige ansågo sig 

böra ifrågasätta, under uttalande af att inskränkningar i utskänknings-

rät ten icke borde i annan eller vidsträcktare omfattning vidtagas än Stads-

fullmäktige tidigare föreslagit. 

Uti ett fall förordades af Stadsfullmäktige1) bifall till en ansökning Biijardrättighet. 

om rättighet att i staden hålla biljard till allmänhetens begagnande. 

Stadsfullmäktige tillstyrkte jemväl2) bifall till en af utländing gjord utiändings rätt 

ansökning om rätt att i staden besitta fastighet. het. 

P å Drätselkammarens förslag förordade Stadsfullmäktige tillstånd till sammanbyggan-
de af tomter. 

sammanbyggande af följande i enskilda personers ego befintliga tomter, 

nemligen: 

tomterna Niris 11 och 13 vid Högbergsgatan i qvarteret Nio 52 Stören3); 

tomterna Nio 8 vid Andrégatan och Nio I l a vid Georgsgatan i qvar-

teret Nio 62 Påfågeln4); samt 

tomterna Nio 4 vid Berggatan och 2d vid Fabiansgatan i qvarteret 

Nio 37 Eigen5). 

Deremot afstyrkte Stadsfullmäktige bifall till en ansökning om klyf- Kiyfning af tomter. 

ning af tomten Nio 17 vid Smedsgatan i qvarteret Nio 123°). 

Oaktadt Stadsfullmäktiges under föregående år gifna afstyrkande 

utlåtande hade, enligt meddelande f rån Magistraten'7), tillstånd af Kejs. 

Senaten medgifvits till k iyfning af tomten Nio 9 vid Bergmansgatan i 

qv. Nio 100b Yimban. 

Af Helsovårdsnämnden afgafs under året utlåtande öfver det i sådant Byggnadsstadga för fabriksqvar-

afseende till Nämnden remitterade8), af ett utskott uppgjorda förslaget teren. 

till byggnadsstadga för fabriksqvarteren; och hemställde Nämnden häri9) 

om några tillägg och ändringar till förslaget. Ärendet ansågs af Stads-

fullmäktige1 0) böra till pröfning upptagas först efter det förslaget till ny 

byggnadsordning blifvit slutbehandladt; och förekom detsamma ej före årets 

u tgång till vidare åtgärd. 

*) Stfgs prot . den 21 okt. § 3. — 2) Stfgs prot . den 10 juni § 3. — 3) Drkns skrifv. 

N:o 63 af 13 febr.; Stfgs prot . den 25 febr. § 12. — 4) Drkns skrifv. N:o 133 af den 16 

m a j ; Stfgs prot . den 27 maj § 11. — 5) Drkns skrifv. N:o 238 af den 2 okt.; Stfgs prot . 

den 21 okt. § 8. — 6) Drkns skrifv. N:o 217 af den 18 sept. — 7) Stfgs prot. den 25 febr. 

§ 4. — 8) Se 1889 års ber. pag. 52. — 9) Stfgs t ryckta handl. N:o 12. — 10) Stfgs prot. 

den 29 april § 16. 
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Stadsfullmäktige under året voro generalen J . af Lindfors, profes-

sorn H. Holsti, sakföraren R. Elving, referendariesekreteraren J . A. Nord-

man, hofrådet W. Brummer, bagaren G. A. Wellingk, referendariesekrete-

raren F. Stjernvall, handlanden J . Tallberg, hofrådet C. Nummelin, ban-

direktörsassisten Th. Frosterus, trafikdirektörsassistenten C. G. Standert-

skjöld, generalen F . Neovius, öfverläraren E. J . Mellberg, folkskoleinspek-

torn Y. Ohberg, handlanden N. A. Turdén, rådmannen A. Nyberg, inge-

niören R. Huber, öfveringeniören Th. Tallqvist (befriad i början af året 

och ersatt af handlanden K. H. Renlund), byggmästaren K. G. Sivenius, 

professorn J . Forsman, professorn J . W. Runeberg (ordf.), ombudsmannen 

M. A. Wænerberg, handlanden M. Hallberg, kommerserådet L. Borg-

ström, professorn G. Asp (befriad i början af året och ersatt af bandirek-

tören E. Wasast jerna och efter dennes afsägelse af handlanden Th. Stude), 

kapten K. O. Wasast jerna, gårdsegaren K. R. Åström, slagtaren C. F. Wik-

ström, kyrkoherden F. L. Bengelsdorff, hofrättsassessorn J . J . Serlachius, 

doktorn E. Juslin, handlanden P . Sinebrychoff, prokuratorsadjointen H. 

Borenius (befriad under året och ersatt af ingeniör F. Rosberg), bankdi-

rektören Th. Wegelius, arkitekten Th. Höijer, bankdirektören A. Norrmén, 

öfversten K. Anteli (viceordf.), maskindirektören K. A. Nordman, proto-

kollssekreteraren T. J . Boisman, handlanden N. Kochtomow, byrådirek-

tören C. B. Federley, kommunalrådet F. W . Grönqvist, direktören S. Kull-

hem, fabrikanten R. Heimberger, arkitekten K. G. Nyström, konsuln V. Ek, 

professorn K. R. Wahlfors och professorn F. Gustafsson. 

Stadsfullmäktige sammanträdde under året 23 gånger, hvarutom Full-

mäktige till förstärkt antal sammanträdde en gång. 

Paragraf antalet i Fullmäktiges protokoll utgjorde 314 och antalet 

bref, som å Fullmäktiges vägnar aflätos, uppgick till 349. 


