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Uddrag fra byrådsmødet den 13. marts 1902 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)
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Fra Udvalget for Alderdomsunderstøttelse var modtaget følgende Indstilling af Ilte d. M. :

"For at Opførelsen af det af Byraadet vedtagne Alderdomsasyl kan fremmes saa hurtigt
som muligt, vil det være nødvendigt, at en Arkitekt for Arbejdet antages, og Udvalget skal
derfor udbede sig Byraadets Beslutning herom, hvorefter man altsaa vil konferere med den
paagældende Arkitekt og anmode ham om at foretage de fornødne Skridt til Sagens videre
Fremme.

Man gaar ud fra, at det af Arkitekt Valdemar Schmidt af København indgivne, som Nr. 1
præmierede, Projekt vil være at lægge til Grund for Opførelsen.

Sagens Dokumenter tillige med de i sin Tid præmierede 3 Projekter følge.

Udvalget maatte derhos bede sig underrettet om, hvor hurtigt det paagældende Jordareal
kan faas disponibelt samt Vilkaarene herfor."

Byraadet vedtog at bemyndige Udvalget til at foretage det videre fornødne til Fremme af
Byggeforetagendet paa Grundlag af Arkitekt Vald. Schmidts Planer.

Uddrag fra byrådsmødet den 6. november 1902 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Til videre Indsendelse til Indenrigsministeriets Approbation var der fra Udvalget for
Alderdomsunderstøttelsen modtaget Beskrivelse med Tegninger til det ny Alderdomsasyl.

Det tilføjes, at Ministeriet i Skrivelse til Amtet af 26de Januar 1903 har godkendt Planerne.

Uddrag fra byrådsmødet den 27. november 1902 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Ved den over Murerarbejdet til det ny Alderdomsasyl afholdte Licitation var det laveste Bud
paa 81,500 Kr. afgivet af Murermester N. Nielsen, Aarhus; da han imidlertid ikke var
Medlem af Murermestrenes Organisation og kun beskæftigede Folk, der var Medlemmer af
"Kristeligt dansk Fællesforbund", og derfor ikke kunde faa Arbejdskraft fra de faglige
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Arbejderorganisationer, havde Byggeudvalget ikke ubetinget turdet indstille hans Bud til
Approbation, uagtet det var ca. 8000 Kr. billigere end det næstlaveste, men henstillede
Sagen til Byraadets Afgørelse.

Byraadet vedtog at bemyndige Udvalget til at overdrage Murermester Nielsen Arbejdet i
Henhold til hans ovennævnte Tilbud paa Vilkaar, at han forpligter sig til saavel til det her
omhandlede som til andre Arbejder, han for Tiden har under Udførelse, kun at anvende
indenbys Arbejdere (o: saadanne, der have haft Bopæl her i Byen siden 1ste d. M.), og idet
det betydes ham, at den Situation, i hvilken han for Tiden befinder sig over for Mester- og
Svendeorganisationerne, ikke vil berettige ham til at opnaa. nogen Begunstigelse m. H. t.
Tidsfristerne for Arbejdets Fuldførelse i Henhold til § 6 i "de almindelige Betingelser"
angaaende Strike og Lockout.

Det tilføjes, at Nielsen senere erklærede sig villig til at underkaste sig de stillede Vilkaar.

Efter Indstilling af samme Udvalg blev Granitarbejdet til Asylbygningen overdraget
Entreprenørerne S. C. & J. E. Johansen, Aarhus, som de ved Licitationen lavest bydende,
for 8990 Kr.

Uddrag fra byrådsmødet den 11. december 1902 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Efter afholdt Licitation over et Varmeværk til det ny Alderdomsasyl vedtog Byraadet at
antage det fra Firmaet Bruun & Sørensen, Aarhus, fremkomne næstlaveste Tilbud paa
21,660 Kr.

Uddrag fra byrådsmødet den 22. januar 1903 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Efter Indstilling af Udvalget for Alderdomsunderstøttelse blev Tømrerarbejdet til det ny
Alderdomsasyl i Henhold til afholdt Licitation overdraget til Tømrermestrene R. J. Schriver
og C. J. Andersen i Forening for 26781 Kr. og Leverancen af Jærnbjælker til Smed M.
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Johansen for 1766 Kr.

Uddrag fra byrådsmødet den 30. april 1903 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

I Henhold til en over en Del af Stenhuggerarbejdet til det ny Alderdomsasyl afholdt Licitation
antoges det fra Brødrene Villefrance i Nørre-Sundby fremkomne laveste Tilbud lydende paa
6894 Kr. 50 Øre.

Uddrag fra byrådsmødet den 14. maj 1903 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

I Anledning af en fra Murersvendenes herværende Fagforening fremkommen Besværing
over, at Murermester N. Nielsen i Strid med sin Entreprisekontrakt ved Opførelsen af Aid er
doms asylet beskæftigede 2 Svende, der ikke havde Bopæl her i Byen den 1ste November
f. A. (se Forhdl. 1902, S. 268), vedtog man at svare overensstemmende med en fra
vedkommende Udvalg modtaget Erklæring, at den omhandlede Kontraktsbestemmelse
ikke skønnedes at kunne komme i Anvendelse paa det foreliggende Tilfælde, da de to
Svende havde haft Bopæl her i Byen siden Maj f. A. og kun midlertidig havde været
bortrejste 4 å 5 Uger i September-Oktober s. A.

gende Tilfælde, da de to Svende havde haft Bopæl her i Byen siden Maj f. A. og kun
midlertidig havde været bortrejste 4 å 5 Uger i September-Oktober s. A.

Uddrag fra byrådsmødet den 9. juli 1903 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Efter Indstilling af vedkommende Byggeudvalg blev Leveringen af en Sygeelevator og 2
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Madelevatorer til det ny Alderdomsasyl i Henhold til under Haanden indhentet Tilbud
overdraget Ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen for 8050 Kr.

Blikkenslager- og Kobbersmedarbejdet til samme Bygning blev i Henhold til afholdt
Licitation efter Udvalgets Indstilling overdraget Blikkenslager Ankjær for 6177 Kr.

Efter samme Udvalgs Forslag vedtog Byraadet at lade installere elektrisk Belysning i
Asylbygningen.

Uddrag fra byrådsmødet den 8. oktober 1903 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Efter Indstilling af Udvalget for Alderdomsasylets Opførelse blev Kloakarbejdet til samme i
Henhold til Licitationsbnd overdraget Entreprenørerne Chr. Christensen & Co. for 4418 Kr.
70 Øre.

Uddrag fra byrådsmødet den 29. oktober 1903 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Snedkerarbejdet til Alderdomsasylet blev efter vedkommende Udvalgs Indstilling i Henhold
til afholdt Licitation overdraget til den næst lavest bydende: "Aarhus Maskinsnedkeri og
Listefabrik" for 14,940 Kr.

Uddrag fra byrådsmødet den 19. november 1903 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Efter Indstilling af Udvalget for Alderdomsasylets Opførelse vedtog man i Henhold til afholdt
Licitation at overdrage Udførelsen af Gas- og Vandmesterarbejdet i Bygningen til den
lavest bydende: Gas- og Vandmester J. H. Hess for 1870 Kr. 90 Ø.
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Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1904 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Efter Indstilling af Udvalget for Alderdomsunderstøttelse blev Installationen af elektrisk
Belysning i det ny Alderdomshjem overdraget det ved Licitationen lavest bydende Firma
Bruun & Sørensen for 4320 Kr. til Trods for, at der ikke som forlangt i Konditionerne var
opgivet Enhedspriser i Tilbudet; disse vare senere bleven meddelt Udvalget og fundne i
Overensstemmelse med Tilbudssummen. - Samtidig med Tilbudets Antagelse vil det være
at tilkendegive Firmaet, at man ikke fremtidig vil tage Hensyn til Bud, der paa den angivne
Maade ikke ere konditionsmæssige.

Uddrag fra byrådsmødet den 16. juni 1904 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Efter Indstilling af Udvalget for Alderdomsasylets Opførelse blev i Henhold til foreliggende
Licitationsbud Opførelsen af en Hegnsmur omkring Asylet overdraget Murermester N. L.
Christensen for 6492 Kr.

Uddrag fra byrådsmødet den 14. juli 1904 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Efter Indstilling af Udvalget for Alderdomsasylets Opførelse vedtog Byraadet at lade
anbringe Lynafledere paa Bygningen samt at udbyde Arbejdet ved offentlig Licitation.

Efter at en saadan var afholdt, blev Leverancen efter Udvalgets Indstilling i Mødet den 25de
August overdraget "Dansk Lynafleder Konsortium", Hjørring, for 900 Kr.

Uddrag fra byrådsmødet den 6. oktober 1904 - side 1
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Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 432-1898)

Efter Indstilling af Udvalget for Alderdomsunderstøttelsen blev Haveanlæget ved "De
gamles Hjem" overdraget Gartner L. Diedrichsen som den ved den foretagne Licitation
lavest bydende for 550 Kr.
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