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Kommunalnämnden. 

Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: 

lan tbrukaren An id Ericsson, Kumla by, ordförande. 
lantbrukaren John H. Johansson, Brånsta, v. ordförande, 
häradsdomaren Aug. Eriksson, Sickelsta, 
disponent Eric eariell, y xhult, 
fön'altaren Erik Hökerberg, Säbylund, 
\'erkmästaren Arthur Hall , 1 orra Mossby, 
byggnadssnickaren Knut Eklund, Hällabrollet, 
skofabriksarbetaren Lennart Jansson, Stene, samt 
skofabl'iksarbetaren Einar Björk, Älvesta. 

Kommunalkamreraren har fungerat såsom sekrete~are . 

. ämnden har haft 15 sammanträden och dän'id behandlat 143 
ärenden. 

Centralisering av medelförvaltningen. 

Den 1 januari '9-+3 genomfördes den av kommunalfullmäktige år 
19-P beslutade centraliseringen av kommunens medelsfön'altning. Kom
ll1unalkontor har inrättats i fastigheten Haga vid Sveavägen i Kumla 
s tad. Kommunalkontoret handhar enligt gällande reglemente medels
förntltningen för samtliga kom mUllens nämnder och styrelser. 

På kommunalkontoret har under året en kommunalkamrer och ett 
ex tra skri\'bit riide ,",Irit anställda. Den av kommunalfullmäktige den 21 

(lee. 19-+2 \'alck kommunalkamreraren Edvin Andersson inträdd,'c i tjänst 
den 1 jan. 19-+3. Till extra skri\'biträdc utsåg kommunalnämnden bland 
tre sökande fröken {argit Gustavsson, Kumla. På grund av kommunal
kontorets Slora arbetsbörda anställdes med kommunalfullmäktiges med
givande en extra kommunalkamrersassistelll för tiden J 5 okt 19~3-

3 f jan. 1944· 

Kommunalbmreraren har tjänstgjort såsom sekreterare i kommunal
fullmäktige. koml11unalf ullmäkt iges beredningsutskott, kommunalnämnden, 
fall ig\ å rdsstyrelscn. barnavårdsnämnden, hälsovårdsnämnden och ]öne
n;imndcn samt dessutom fungerat såsom barna\'årdsman för amtliga 
under Ilarna\ , j rdsn iimndens tillsyn stående barn. Samtliga des:;a inst i
tul iOller ha därför haft ina expeditioner förlagda till kommunalkontoret. 

F. d. barnmorskeboslad,en i Rumla by har omiindrats till bostad :"1 l 

komtnunalkamrerarcn. Ombyggnadsarbetet har dragit en kostnad Et 
kronor 20·757: 45· 
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uppgörelse med Kumla stad. 

Den 7 december träffade lefiniti\' uppgorele med 'Kumb :-.tad 
rörande fördelningen a\ 'Kumla förut\ 'arandc kommuns tillganriar och 
skulder.L'ppgörel en innebiir, at l 'Kumla land kommun fran 'Kumla för
ut \ arande kommun övertagit de tillgångar och skulder, som finnas upp
tagna i balan riikning pa sid. 23. Denna halan rakning kdjcr ~ig fran 
de11l iamband med uppgörcl en redo\i ade a tilh ida, att kommuncns 
fordran a\ 'Kumla stad kronor 23,903: 47 utbrutits. Beloppet h,lr i 
ställct bokförts sasom \'erklig inkomst för kommunen för är 1 <),1.) \·ilkcl 
kom mc r till syncs i budget redo vi ningen I kommunen stat fiir aret 
\'ar nämligen en bcriiknad crsättning från Kumla stad om 25,000: - kr. 
uppförd så om en \ erklig inkom I. Det skulle därför ha \ arit orikt igt 
att inbalansera denna fordran. Beloppet utgjorde ju för ö\'rigt en ('r
sättning fran Kumla stad och ic kc frän Kumla förut \'arande kommun, 

Sedan denna ju tering \erkSlällrs, har i tiillet för dct i snmband 
med uppgörel en redo\'i ade ö\crskottet ä kr, 1<),516: 16 upp:itatt ett 
undcrskott å kr. 4,387: 31 i balansräkningen från Kumla förut\'arande 
kommun men härigenom öka samtidigt 1<)43 ars ö\'erskott med kr 
23,903: 47· 

ppgörel en innebär \ idare att staden skulle I iII landskomm\llH'11 
erlägga kr. 32.736: 56 sa om ersättning för adopp i Södra i\!os, di\'. 
inventarier, tandpolikliniken, skyddsrum m. m., amt att landskom
munen skulle till stadcn erlagga kr. 8,833: 0<) sasom ersätt ning för di\. 
likvida tillgångar, förrad \'id alderdom hem mc t och äterburet tatsbi
drag. Kommunen har alltsa från staden erhallit netto kr. 23,<)03: .J.7. 
Da kommunen under år 1942 av staden erhöll kr. 45,500: - såsom er-
ättning för a\ loppsledningar, uppgår alltsä det sammanlagda ers;ltt

ningsbcloppet till kr. 6<),403: 47. 

Förmedling av bostadslån. 

ndcr året har kommunalnämndcn förmedlat 6 an ökningar om bo
stadslan, dåra\ 5 an ökningar om. tertiärlan och en ansökan om bn tIll 
bostadshus för barnrik familj. Till 5 bo tadsförctag har Byggna(bl,lne
byran preliminärt be\ iljat lan mcd sammanlagt kr. 49.74t: -. Beträffande 
cn ansökan föreligger ännu cj bcslut, 

Dcn under årct inköpta fastighetcn Sanna Södra 2: 51 har nämnden 
hyrt ut till en barnrik familj, Arshyran har fastställt till 300 kr. 

Hittills har kommunen förmedlat lån till 15 lal1lagare. Den sam
manlagda lånesumman uppgar till J 14,805 kr. 

I samband mcd en fastighetsförsäljning har ett av kommunen ut
lämnat lån ä kr. 606: 39 aterbetalats. 
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Verksamhet såsom arbetslöshetsorgan . 

. \rhctslöshet utö\'er normalomsättningsarbetslöshet har icke före
kommit i nagon nämm'ärd utsträckning inom socknen under det gångna 
aret. ])c arbetslö a ha utan större svårigheter kunnat beredas sysscl
"iittlling. Jnom jordbruket har för önigt beho\'et av arbetskraft icke 
helt kunnat tillgodose . Da nämnden salunda icke haft anledning in
gripa . har n,igra hjälpatgärder icke vidtagits och någon registrering av 
arbetslö a icke ägt rum. 

Cenom kommunalfullmäktiges beslut den 3\ maj 19~3 ha sådana 
skogsarbetare, \ilka a\' arbetsmarknadskommissionen tilldelats familje
tillägg. bcrrtl möjlighet att erhalla kommunal hyreshjälp. Under året 
har endast en ansökan inkommiL. Av de till verksan1hcten anslagna 
medlen äro endast 60 kr. förbrukade. 

Civila luftskyddet. 

Enligt ö\'erenskommclse med Kumla stad skola administrations
ko tlladema för luftskyddsbyrån fördelas mellan staden och socknen i 
förhallande till antalet för luftskyddstjänst uttagna personer inom resp. 
områden. . 

Kostnaderna för ar 1943 uppgå till kr. 1,425: -. Anslag härtill 
har upptagits i staten för år 1944. 

l"::ostnaderna för underhåll avet t offentligt skyddsrum vid kyrkan 
skola bestridas av socknen. 

Brandväsendet. 

Enligt vid kommundelningen träffad överenskommelse med Kumla 
sIad skall en den 16 maj 1940 betald motorspruta med diverse attiralj 
\'ara staden och ocknens gemensamma egendom. Sprutan skall an
\ ändas inom socknen för släckning av såväl skogsbrand som annan 
brand. Av tadens och socknens gemensamma utgifter för sprutan 
skall ocknen bestrida 35 o/o. 

Vidare skall enligt ett den 2 febr. 1933 upprättat avtal 6 brandmän 
och \ befäl, 1 st. brandbil, fullt färdig, utrustad med 500 meter slang 
samt I. st. bogserbar, tvåhjulig motorspruta om en kapacitet av 800 
minutliter och div. annan attiralj stå till förfogande för släckning av 
cldsY"ådor i soch.'"Tlen. 

I Hällabroltet finnes en frivillig brandkår, bestående av 17 brand
miin och 3 brandbefäl. Brandkåren har till sitt förfogande 1 st. bogser
bar motorspruta om 800 minutliter och div. annan materiel. KQmmunen 
har tidigare lämnat bidrag till ifrågavarande motorspruta med ett be
lopp, mots\'arande hah'a anskaffningskostnaden eller kr. 1,750: - . 
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l'ndcr aret har el! an lag å kr. -l.000: be\'iljats til1 2 t. brand-
dammar i JlällabrOllel. Anslaget har upptagit i laten för ar 19H. 

Kommunen har \ idare be\iljal fastighet ägarna i Stene ett anslag a 
kr. 250: lill ko ltladerna för inköp av 3 t. lIebra blockpump\·crk. 

Uppbörd och restindrivning . 

. \\' debiterade kommunalutskylder kr, 27~.02y: SS har 86) "n eller 
kr, 237.565: 82 influtit \ id uppbörd, Kr. 36,36-l: S l har uppförts P;l 
re~thingd och kr. 99: 22 har avkortats, Till församlingen har redo\ isats 
kr. 35,685: ,8, 

A\' re tförda utskylder har kr, 23,1~1:05 influtit under ,ret, vilket be
lopp överstiger det i staten beriiknade med kr. '3,ql :05, 

ö\-ri/-{t häm'i as till sammandrag a\ uppbörds- och restalllil~ 
redo\ isning a id, 33 3-l, 

Enär den odelade kommunens re tlängder ännu ej uppdelats mellan 
staden och socknen har kommunalnämnden icke kunnat upprälla full
st;indig re tantieredovisnin /-{ för 1937 (9~0 års kommunalutskylder, 
Innan sådan uppdelnin~ s!.;:ctt kan nämligen sockn ns andel a\' utesta
l'ndl' restantier för niimnda ar i ke särskilja frein stadens, edan 
kommunalfullmäktige numCTa så om \ illkor för bidrag til1 ko tnaderna 
för adönin/-{ al et t skri\'bit riide pa land fi 'kal :kontoret upp täJlt kra\ 
på att land fiskal kontor t \'erk täJler en uppdelning a\' restlängderna, 
hoppas kommunalnämnden kunna upprätta en mera ful1 tändig redo
\ isning nästkommande år, 

Årets räkenskaper, 

Beträffande årets ri,ken kaper hän\'i as till bilagda räkenskaps al1l
lI1andrag, Trots at t man \'id tidpunkten för utgifts- och ink('mststalens 
upprättande saknade jämförel c iffror, har räkenskaperna i tort sell 
mots\'arat de i staten \erk tällda b~'r;i knin/-{arna, ehuru \'i a ansla/-{ a\ 
naturliga skiil ma I ö\'C'rskrida, Salunda har an laget till löner och 
beklädnad ersättning- lilJ fjärdingsmänncn ö\'er kridits på grund ,1\ he
slutad lönereglering, lika å an laget till di\', utgifter för poli di ·endet. 
enär del vi at ig nöch-ändigt alt komplettera fjärding männen ut
rustning och bc\'äpning. Pa grund a\' att staten icke varit tillräckligt 
specifiserad, har an laget lill di\er e utgifter bli\'it Ö\l'r kridet med 
närmare 8 .000 kr, 

Då nämnden numera efter omläggning a\' räkenskaperna reglerar 
överskott respekli \'(' underskott gC'nom att i taten upplaga n ~i Iföregii
ende år \'e rkliga ö\erskott l'1I r under kolt cnli/-{t av lutade riikell
skaper, har hela beloppet »bcriiknad behallning (5,000 kr. bland kom
l11unalnämndens inkom ter nI. stat utförts si'lsom undcr kott. 
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Statshidrag till pulis\'åsendct för ar 1<J.p har sökts i riitl lid 1ll1.:11 

iekl.: illflutit förriin den 22 febr. 1944, d<l bukslUlct för äret förclag färdigt. 
) [cia elob i t ;lten uppt agna beloppet har därför utförts såsom underskott. 
Del influtna bcloppet kr. 3.463: 50 kommer i stället upp såsom inkomst 
ar '944. 

Arets lutrc ultat har bli\·it ett ö\·erskott mol sLalen fl kr. 27.971 :04. 

Kumla i februari 1944 

ARVID ERJCSSOl 

Edv in Anders!lo /'l 
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Folkskolestyrelsen. 

Sammansättning. 

Styrel en har undrr aret haft följande amman<;iittning: 
skofabriksarbetaren (;u t af E. Steen. Stene, ordförande. 
lantbrukaren John II. Johans~"on, Bransta, \'. ordförande. 
kyrb'ärden .\n id Eric'> on, Kumla by, 
lantbrukaren Gustaf ,\nc.1crs on Black"ta, 
stenarbetaren E\'ald Jonas on, lIaIIabrott t. 
skofabrik arbetaren Oscar Johansson. .\h esta. 
\ägarbetaren Tore Andersson, Byrsta, 
häradsdomaren t\ug. Erikson, Sickelsta, samt 
lantbrukaren IIaraId .\x 'Is on, Vesta. 
Lärarperonalens reprcentant: folkskoll. Artur i\ordq\ ist. J;irsjii. 
(i\'e rlärare: Josef S\ ensson, Hörsta. 

Suppleanter ha funnit. en för \'arjc ledamot av styrelsen, samt ('n 
för lärarpersonalens representant. 

Styrelsen, som ä\ en handha f t ärenden rörand fort iittning kolan . 
har haft ch'a sammanträden. 

FolkskolcstyreI ens särskilda nämnd, som a styrelsens viignar hand-
!ngt mindre årenden och förberett andra, har be tått av 

lantbrukaren John II. Johansson. ordförande, 
skofabrik arbetaren Gustaf E. Stel-n, \', ordforandt" 
kyrhärden An id Eric son. 
häradsdomaren Aug. Eri ks on, samt 
stenarbetaren E\'a ld Jonasson. 

;-":ämnden har haft ro sammanträden. 

Betygsnämnden, som haft att utfärda tjänstgöringsbetyg, har br
Sl.ltl a\' hrr Steen, ,\1"\ id Ericson och GliSt. .\ndcrsson. 

Sekrelt'rarl'n i .1\ iii styre! en som n,imnderna har ii\ er!iirarrn varit. 

Skolorna allmänna anordning, 

l ' nek r Iiisaret I c).p.U skedde linden isningrn \ id sju a\' dist riktrls 
atla skolor i det barnl'n fran Sannahe<! {(inks med skjuts till Kyrk
. kolan. dctt a Il" bekostnad ;\\ fii rs\·ar. omradct, fiir vars rakning Sanna
heds kola togs i bruk 193CJ. 
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\ 'Il(!t-r b!:>.Iret i().p/~3 \oro Kyrkskolan, l\1t.Js5by, Br;msta, I1ör5ta och 
Stl'lle anordnade enligt första B-formcn, samt \festa och Järsjö enligt 
andra B-formcn. 

t'nckr sommaren lämnadc militärcn Sannaheds skola och skolhus
bygglladcll \1ndergick en riitt omfattandc rcno\'ering prl fo-stabens bc
kostnad. 

1\f('d IiIsaret 1\)~J'-4-4 kOI11 Sannaheds skola i gang igcn, anordnad 
l'nligt andra B-formen. (;('nol11 ö\erflytlningen och genom att barnen, 
' :Olll g,dtt j Kyrkskolan, fast dc tillhört Kumla stad, f1yttacles till sladens 
skolor, ble\ barn :lI11alet \ id Kyrkskolan så litet, all denna skola blev 
anordnad ellligt andra B-formen. 

Diirelllot har barnantalet lid Järsjö stigit, så att denna skola fdn 
och Illed 1,Isarct 1<).+3.+.+ anordnats enligt första B-formen. 

lnne\arandc läsår iiro sllllnda ~10 sby, Brän ta. !lörsta. Stene och 
Jiirsji, anordnade cnligt första B-formen samt Kyrkskolan, Sannahed och 
"est a cnligt andra B-formcn. 

\'id \ arje skola finnes en m;lskolea\'clelning. 

I;. n. finne allt a ii läraral'dclningar i småskolan och 13 i folk
skolan. tillsammans 2 t. 

Slöjdundenisning bedri\ e inom 8 avdelningar för gossar och II 

för flickor. 

Fortsiit tnings kolan har \'arit allmän för gossar, I aI'dclning, och 
yrkl'sbctonad i anslutning till husligt arbctc för flickor, lInden'isningcn 
gemellsam ocksä för flickor fran KUl11la stad och meddelad i skolköket i 
Ilagaskolan, 

Lärarpersonalen. 

l'nder 19~3 har folkskollärarinnan Sigrid Lyman, Brånsta, avgått 
l1Ied pellsion. Ky ordinarie lärare har \'alts till Vesta, n~imligen folk
skoll.irarclI har Björklund. FolkskolHiraren Josef S\"cnsson, I!örsta, har 
ullder aret ",d t till ö\'cr!iirare, efter att sedan ingången av 19.+2 ha 
uppehallit tjänsten som t. f. 

Till e. o. j den nyinrättadc a\delningen i ]ärsjö har utsetts folk
skolhiraren Dal id Berglund, förut i Kumla stad. Den ordinarie små
sk()ll,lrarillnctj~inslen i "esta har med inspektörens medgivande ej ut
;11l1l0IlSl'rats, utan för Iiisåret 19.+3 H besatts med e. o. fröken Greta 
(;ustafsson. Sannersta .. Som limliirarinna j överlärarens avdelning. 5 
t im1llHll: i ,eckan, har anstii1\ts folkskollärarinnan Signe Filllling, "allersta. 
i'l\ erliirarcn skall nämligen enligt av Kungl. Skolöverstyrelsen 3 nov, 
19-13 fastställd instruktion lInden'isa 2.+ 26 timmar. Folksko\cslyrelscn 
har bestämt hans lIndcn iningssk) ldighet till 25 \ cckotimmar. I folk-
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· kolliirarinn,l har hcla flrct ha fl ledighcl för egna angeliigenhelcr och 
, folk koll,iran' har hela aret \'a rit ledig ]la grund a\ sjukdom och cll.'ra,> 
tjän ler uppehallits a\' vikarie med e, o, an Iii lIning, 

Lärjungarna, 

"id \'arterminen slut 1943 \OH antalet barn ikolalderll 7 q ar ) , 
tillhörande koldistriktel. 4'5 , i\ \ ' de a skulle 46 för . t vid h6;;IIl'r
minen börja kolgangen , 352 und n 'i ado3 i di triktets skolor, 8 i skolor 
inom annat di lrikt, 7 i läro\'erk och realskolor och 2 i kommunala 
flickskolor, 

Vid lä arets lul fanns barn från Kumla tad i Kyrkskolan J 3 st. 
och i Ilörsta q, Från och med hö tterminen finne barn tillhiirande 
sladen endast illörsta, 

Folk- och sm skolebarnens fördelning på skolor och skolformer läs-
aret 1943/44 ut \'isas a\' följande sammanställning: 

Kyrkskolan B 1 N 
Mossby B 1 59 
Brånsta B J 58 
Hörsta B 60 
Stene B 63 314 
Ves ta B 2 27 
]ärsjö B 2 46 73 

Summa 387 

A\' dessa tillhörde 27 Kumla lad, 5 annat di trikt och 3 \'oro ö\'er 
q år, 

Vid distriktets kolor a\'gingo vid \'ärterminen slut enligt ~ ~7 
54 ele\'er från 7 :de klassen och r från 6:te, 

[ kolköksunden i ningen ha 2' flickor dcl tagit och i den allmiinn;l 
fortsiit tningsskolan 27 , 

SociaJpedagogiska anordningar, 

L ii. k a r un d e r ö k n i n g a\' samtliga skolbarn har under hö ten 
förrättat a\' stad läkaren Erland Franklin, Kumla, Undersökningarna 
gjorde läkarens mottagning rum, Smaskolekla crna jämte n, gra barn, 
om saknade cykel, kjutsad - på land tinget b kostnad, De ö\'riga 

harnen cyklade under re pekti\e lärare tillsyn, 

Dr Franklin ger det omdömet, all det allmänna hälsotilIstandet 
hland barnen är gott, Inte ett enda fall av undernäring har kUlmat 
konstateras, \ilkel ju \'i ar, att \'aruknappheten under denna kristid ej 
\'arit s\. r, Skillnaden mot förra världskrigets tid är i det fallet för oss 
ofantligt. 
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dssa speciella fall ha föräldrarna underrättats om fel å barnen och 
gi\ its um'isningar och råd. De flesta felaktigheterna ha gällt ögon 
och öron. 

1-:0 tnadema för skoldi triktet ha uppgått till I: SO pr barn. 

S k o I t a n d \' å r d e n har utfört \·id landstingets tandpoliklinik i 
Kumla .. \ntul behandlade barn \'ar 378 o. utförda tandvårdsarbeten 1,716, 

Räkning från landstinget har ej kommit ännu. 
Bilskjutsar till kliniken för småskolebarnen ha under nuvarande för

hallanden dragit rät t höga kost nader. De större barnen ha cyklat. 

S k o I b a d ha förekommit 4 gånger. De mindre barnen ha frak
tats med bil och de törre ha under lärares uppsikt cyklat till badhuset. 
namen kunna nu ej fa bad annat än under första delen av höstterminen 
och si ta delen av drterminen, dä dc kunna cykla till badet. 

Simunder\' i ning har varit ordnad vid en simkurs vid Djupa
dalsbadet, ordnad gemensamt av Kumla stads och sockens folkskole
styreIser undcr mcd\'crkan av Simklubben. 

Sammanlagt från staden och socknen deltogo 204 barn, därav 49 
förut simkunniga. Av de 155 icke simkunniga \'oro 83 från socknens 
skolor. ,\ \' dcs a 83 kunde vid kursens slut H st. simma So m., IS st, 
25 m .. 6 st. 10 m. och 10 st. kunde simma med h}älp av simdyna. 
8 SI. kunde endast flyta på simdynan. Detta resultat kan betecknas som 
gott. Vid en poängsättning av :-I- för 50 m., 3 för 25 m., 2 för 10 m. 
och I för flytning pa dyna kom socknens barn upp till högsta jämförelse
talet 2,9 mot 2,5 och 2,3 för skolorna i staden. Simläraren hr Erik 
Crllnd tröm. säger i in redogörelse, att besöksfrekvensen varit hög, 
och hade han »kunnat konstatera, att barnen från landsbygden varit de 
allra flitigaste kursdeltagarna». 

Kostnaden för socknens deL blev kr. 500 : 45. 
Samarbetet med staden har varit det bästa och det må uttalas en 

förhoppning, att simkursen må kunna anordnas i fortsättningen och 
omfattas med stegrat intresse av föräldrar och barn. 

S k o I s p a rv e r k s a m h e t har införts under året i samarbete med 
Kumla Sparbank. 338 barn ha gjort en sammanlagd insättning av kr. 
1,900:25.85 insättare från småskolan ha i genomsnitt insatt 7:13 och 
253 från klasserna 3- 7 kr. S: I I. Verksamheten har varit igang sedan 
oktober. 

För alt sporra intresset visades i samtliga skolor ett par sparfilmer, 
a\' \ilka »Trollbrudcl1 i) intresserade barnen i hög grad och säkerligen 
gjorde nytla. 

Undervisningsmateriel. 

likhet med en lång följd a\' år har åtskillig ny materiel inköpts till 
~kolol1la. Särskilt må nämnas 19 st, filmband för skolornas småbilds-
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projektorer. amt planscher om hjälp vid undervisning i fysik och 
hälsolära. 

Små kolornas förrad av materiel för bollekar utökade redan HJ.p 
med sådant om var av ett till inköp först 19-1J, d 'tta för att fiJr;ikra 
skolorna om materiel, om \'ar s\år att skaffa. 

Till Sannaheds skola ha inköp gjort av sadant, om köpts till dc 
andra skolorna under tid, d, Sanna heds kola legat nere, 

Samtliga barn ha haft fri förbrukningsmateriel i sihäl folbkolan 
!:lom 1 slöjd- och fort ättningsskolan. 

Fastigheter och inventarier. 

Genom en särskild kommittc amt \ederbörande till )l1ingsman och 
till yningslärare förrättas varje år besiktning av fastigheterna. \areftn 
nödiga reparationer beslutas av folkskolestyrel en. Så gjorde orka 
194J. Vid Vesta höll folkskolin pektören syn i anledning av ny ordinarie 
lärares tillträde av tjänsten. Vid Br, nsta hölls liknande syn 19p . 

• ·\x under året ut förda arbeten m nämna: 
Kyrk kolan: reno\ ering av ett rum och tambur i {olkskollärarebo laden . 
Sanna hed : huset reno\'erat invändigt på fo- tabens bekostnad . 
Vesta: två rum i folkskollärarebostaden samt r rum och kök i smaskol-

lärarinnans bo tad renov rade. 
Mossby: nya kaminer i skol alarna i gamla skolhuset, renovering av 

folkskollärarinnans bostad, ny stentrappa vid södra skolhu et. 
Br, nsta: vid tillträdessynen 1942 påyrkade ändringar i källare och 

tvättstuga utförda. 
Jlörsta: yttre målning av fönstren i gamla skolllll et, avfärgning a\ nya 

skolhuset, tapet ering i smaskollärarinnans bostad, tak byggt 
över källaren. 

Slene: ekgoh' inlagt pa dc utslitna gohen i t\', folkskolc alar. tak 
byggt över källaren. 

]ärsjö: lagning av takrännor a skolhu et, mindre reparation a\' en 
uthyrd bostad. 

Samtliga kolor: isolering arbeten il värmeledning pannor. 
Av im'entarierna ma nämna : nya katederbord och dito lolar till 

tre sala,r i Br nsta och en i Kyrkskolan. Syma kin till löjden i Eran ta, 
hel uppsättning a\' h)'\'elbänkar och annan materiel till en go löjda\
delning i Kyrk kolan, Samtliga orglar ha rengjorts och r parerat, 
Dammsugare ha inköpts till samtliga kolor. 

Skolbiblioteken. 

Följande uppgifter må anföras: 
bokbeståndet vid årets början . .. ..... . 2,50J 
bokbeståndet vid årets slut .... .. ........... 2,71J 
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antal boklån 8,[5[, därav facklitteratur 655 
och skönli lterat ur 7,496 
antal lånt agare 4H. 

Ett bibliotek finnes inom varje läraravdelning. 
Bibliotekarie är folkskollärare David Enemar, Brånsta. 

Kostnader för skolväsendet. 

Styrelsen häm isar till al' kommunalkontoret upprättat räkcnskaps
~ammandrag för [943 . 

. \ tt I is il anslag i staten ölerskridits, är beroende på att ett slorl 
antal r:ikningar för 1C)-t2 kom in först [943, samt all genom Sannaheds 
skolas aterupptagande och ny tjänst i Järsjö lärarpersonalen utökats 
med tIa. Dessutom blcvo I'is a arbeten, som skulle ha utförts 1942, på 
grund a I snirigheter at t få dem verkställda, uppskjutna till 19,U. A l' 
anslaget till underhall av fastigheter å 20,000: - blev ar 1942 endast 
S,484: 48 förbrukade, 

En blick framåt. 

Då distriktets nuvarande reglemente utarbetades efter kommundel
ningen, stod det klart, att Sannaheds och Kyrkskolans skolornråden 
borde sammanslås och en skola förläggas vid Blacksta, dit också en 
stor del av nuvarande Vesta skolområde kunde föras. Östra delen av 
\ 'esta skolomrade skulle kunna läggas till Mossby. På så sätt kunde hela 
östra delen al' distriktet och därmed också hela distriktet få skolor av 
första B-formen. Till Blackstaskolan skulle fortsättningsskolorna kunna 
förläggas. Frågan har varit uppe till överläggning i styrelsen, dels i 
samband med Kyrkskolans ändring till andra B-formen, dels i sam
band med fråga om nybyggnader vid Mossby. Folkskojinspektören har 
givit dessa förslag sin fulla anslutning. 

För närvarande har folkskolcstyrelsen tillsatt kommitteer för för
beredelser till skolbyggnader vid Mossby och Stene. Byggen vid dessa 
skolor ha anmälts till investeringsutredningen såsom lämpliga. Vid 
l\Ios by saknas gymnastiksal, det gamla skolhuset är dåligt och saknar 
I'ärmeledning, skolplanen är splittrad och olämplig för sitt ändamål. 
\ 'iel Stene saknas såväl slöjd- som gymnastiksal samt bostad åt den 
l'nc folkskolläraren, vilkcn måste bo i Kumla stad, enär inga hyres
mö jligheter finnas vid Stene. 

Kumla den 16 februari 1944. 

För folkskolestyrelsen: 

GUSTAF E . STE:tN 
ordförande 

I Josef Svensson 
lIu~rUjrare 
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Fattigvårdsstyrelsen. 

Fattig\<lrdsstyrelscn har under aret haft följande sammansättning: 

lägenhetsägaren Adolf Larsson, Folketorp. ordförande, 
lantbrukaren Per Persson, Rösad, v. ordförande, 
lärarinnan Gerda Larsson, Blacksta, 
stenarbetaren Ech in Andersson, Kjettskede, 
skofabriksarbetaren Gustaf E . Steen, Stene, 
lantbrukaren Arthur Carlsson, I orra Sanna, 
lantbrukaren . n id Johansson, Ekeby, 
lantbrukaren Harald Axelsson, edre Vesta, och 
lantbrukaren Oscar Ericsson, Byrsta. 

Kommitterade rör förvaltning av alderdomshemmct ha\'a varit liigen
hetsägaren Adolf Larsson, Folketorp, lantbrukaren Per Persson, Rös<l\ i. 
och lantbrukaren Arthur Carlsson, r orra Sanna. 

Styrelsen har haft 13 sammanträden. 

Kommunalkamreraren har fungerat såsom sekreterare. 

Ålderdomshemmet. 

Under året har S6 pensionärer erhållit yard på ålderdomshemmet, 
därav 18 från Kumla stad och 6 fre n andra kommuner. Kommunens 
egna pensionärer \'id ålderdomsshemmet voro alltså till antalet 32, dära\ 
I I sjäh'betalande. Hemmet har \ arit fullbelagt under större delen av 
aret. Varddagarna antal uppgår till Q,919, därav 4,471 å Kumla st;ld. 

Samtliga utgifter för ålderdomshemmet uppgå till kr. 39,863: 60. 
Sedan de belopp, som inbetalats av Kumla stad, andra kommuner, en
skilda drdtagare och folkpen ioncringen. a\ dragits, aterstår en netto
kostnad av kr. 4,510: 31. 

Utgiftema för kosthåll uppgå till kr. q,064: 35 eller 94 öre pr 
\·;lrddag. 

Kumla stad har erlagt fickpengar till sina egna pensionärer samt en 
\'ardavgift av kr. 2: 81 pr vårddag till fattigvårdsstyrelsen. Vid beräk
ningen a\' vardkostnaden för Kumla slads pen ionärer har styrelsen 
uppskattat de egentliga driftskostnaderna ( alderdomshemmets utgifter 
under året med a\'drag för kostnaderna för anSkaffning av inventarier, 
flit- och fickpengar o. dyl. ) lill kr. 33,374: 12. Till detta belopp har 
lagts avskri\"11ing a fastigheter och il1\"entari r kr. 4,500: samt rä.nta 
a fastighelskapilalct kr. 4,000: . Pa s<l. sätt uträknade uppgä brutto-
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kostnaderna t iII kr. 41 ,8i.f: 12, vilket belopp didderats med antalet vård
dagar 14,')1'). 

,\\' mera betydande im'entarieanskaffningar må nämnas j st. kyl
skiLp. rymd 600 liter, för kr. 1,765: -, ny radioapparat i utbyte mot 
dell gamla kr. 285: ,tclcfonsnören till radiohörlurar kr. 227: - samt 
I st. schäslong till personalrum kr. 4~0: 

Jordbruket. 

.\r('lS spannn1ålsskörd uppg~r till 9,800 kg. höstvete, 2,400 kg. v~lr
\ etc, I 1,000 kg. nig, 39.000 kg. havre, samt 17,000 kg. potati!,. 

Den indigda mjölkmängdell uppgår till .fI ,047 kg. eller i genomsnit t 
cirka 3,000 kg. pr ko. Jordbruket har till ålderdomshemmet le\'ererat 
11 .2')0 liter oskummad mjölk, 3,317 liter skummjölk, 370,5 kg. smör, 69,2 
kg. ost. :q,2 kg. mesost, 577 kg. fläsk samt 3,316 kg. potatis, allt Ii)], 
ett uppskattat \ärde a\' kr. 6,356: 12. 

Till jordbruket ha följande Ilyanskaffningar gjorts: I st. höinjektor 
J ,050 kr., 1 st. el.-l11otor 700 kr. samt 1 st. bilvagn 700 kr. 

Öppna iattigvarden. 

LJ nder redogörelsearet ha 371 personer, eller 8,7 0/o a\' folkmängden 
tltnjutit understöd av fattigvården, därav 96 barn under 16 år. 71 per
soner ha åtnjutit mana t liga bidrag eller pensionstillskott och 50 personer 
ha p{l styrelsens beko tnad varclats på sjuk\'årdsanstalter. 

De \'ardtagare, som åtnjutit månatliga tmderstöd, ha wlder året blivit 
l}('sökta a\' dels styrelsens ledamöter och dels kommunalkamreraren. Efter 
~adana besök har styrelsen företagit omprövning av understödsbcloppen, 
\ ilket resultera't i en höjning ay de månatliga understöden med samman
lagt cirka 280 kr. i månaden. l form av hemunderstöd har utbetalats 
kontant kr. 18,226: 15 och in natura kr. 4,553: 98 eller tillhopa kr. 
22,780: 13, vilket i jä.mförelse . med fjolårets siffra innebär en ökning med 
i nmt tal 5,800 kL, men samtidigt ha de kommunala pensionstillskotten 
minskat från 8,643: - till 6,168: 42. Detta förhållande är en följd av 
att fattig\·årdsstyrclsen. i samtliga de fall, da styrelsen har möjlighet at t 
erhålla ersättning för bidragen, beviljat understöd i stället för pensions
tillskott. Till sjukvårdsanstalter har utbetalats kr .17,810: 76 och för 
läkan'ård och medicin kr. 2,156: 04. l ersättning från andra kommuner 
har styrelsen erhållit kr. 6.736: 94, fran enskilda 2,252: 74 och från folk
pensioneringen 9,237: 95. I form av landstingsbidrag har styrelsen er
hållit kr. 9,237: 95 och i form av statsbidrag kr. 1,066: 40. Om ersätt
ning för vård pä ålderdomshemmet medräknas, blir ersättningsbeloppen 
följande: andra kommuner 22,779: 79, enskilda 10,970: 03 och folkpen
sioner kr. 19,172: 65· 

l ettokostnaden för fattigvården uppgår till kr. 34,73 T: 73, eller kr. 
I: o:\- pr skattekrona, Då invånareantalet i socknen den 31/12 1943 var 
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4,264 blir falligvårdskostnaden pr invånare kr. 8: 14. I övrigt hänvi aS 
till a\ kommunalkontoret upprättat räkenskapssammandrag. 

nder året har tyrel en handlagt H fattigvård mål, c\ära\' 24 kray 
mot andra och 20 kra\' från andra kommuner. l 2 [ fall ha andra kom
muner godkänt styrcl ens kra\'. I ett fall har styrelsen anhängiggjort 
talan hos K. B. och, i två fall har svar ännu ej inkommit. Styrel en hal"' 
godkänt ersättningskra\' från andra kommuner i [7 fall m('11 bestridit 
ersättningskrav i 3 fall. 

Styrelsen har vidare i 15 fall anhängiggjort talan rörande felaktig 
mantals skri vning. 

Kumla i februari 1944. 

ADOLF LARSSON 

/ Edvin Ander$son 
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Barnavårdsnömnden. 

Barnavårdsnämnden har under året haft följande sammansiittning: 

folkskolläraren Artur Nordq\'ist, Järsjö, ordförande, 
maleriarbetaren Axel Vidlund, Ö\'re Vesla, v. ordförande, 
lärarinnan Gerda Larsson, Blacksta, 
fru Gerda Persson, Äl\'esta, 
lantbrukaren Birger Sättergren, Örsta, 
prosten . Gottfrid \Villcn, Prästgården, samt 
lantbrukaren K. Valter Karlsson, Vallersta. 

Nämnden har haft q sammanträden och därunder behandlat 110 

iirenden. 

Kommunalkamreraren har fungerat såsom sekreterare. 

l' nder redogörel caret ha 15 barn varit föremål för nämnrlens verk
samhct. \'id rClS början voro 2 barn omhändertagna för skyddsupp
fo tran och 5 för samhäl1svård. Av 8 nytillkomna barn ha 4 blivit om
hiindertagna för samhäl1s\'ård och en för skyddsuppfostran. r 3 fall 
har nämnden \ id tagit förebyggande åtgärder enligt 23 § barnavårds
lagen. J 5 fall har omhändertagande för samhälls\'< rd och kydds
uppfostran upphört. Vid årets slut äro 6 barn omhändertagna för sam
h;ill \'ilrd och I barn omhändertaget för skyddsuppfostran. 

'S fosterbarn ha under < ret stått under nämndens tillsyn. K\'ar
\arande \ id årets slut II. 

'ämnden har behandlat 35 ansökningar om mödrahjälp. Av dessa 
ha 29 helt eller deh'i bifallits av mödrahjälpsnämnden. Fyra ansök
ningar ha avslagits, en överlämnats till annan kommuns barnavårds
niimnd, pa grund av att sökanden utfl),ttat, och en an ökan återkallats. 
Sammanlagt har under året beviljats mödrahjälp med kr. 4,658: 30. 

i\ämnden har jämlikt lagen om förskottering av underhållsbidrag 
lill barn utgi\'it bidragsförskott till II barn, födda utom äktenskap. 
Sa 0/11 ersättning har av barnafäderna inbetalats kr. 1,969: - . Ansökan 
om tatsbidrag för under ar 19.P utbetalda' bidragsförskott har ingivits 
till län styrelsen, men vid årsskiftet har något statsbidrag ännu ej 
influtit. 

Beträffande nämndens räkenskaper hänvisas till ett av kommunal
kontoret upprättat räkenskapssammandrag. 

l 4 fall har nämnden anmanat andra kommuner att utgi\'a ersätt
ning för kostnader för omhändertagna barn och i 3 fall har nämnden 
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erhållit anmaning från harnavårdsnämdcr i andra kommuner. Samtliga 
fall utom ell ha (l\'gjorts utan process. 

Nämnden har haft tillsyn ö\'cr barna\'ardsmallllaskapct för 95 barn 
födda utom äktcn kap. Vid arcts slut uppgår antalet till 61. I\:om
munalkamrerarcn har tjänstgjort så om barnadrdsman för samtliga 
bam under nämndcn tillsyn. 

Bama\·årdsnämndens ordförande har granskat barnavarclsmanncn!:> all
t cckningar och räkenskaper. 

Barnavårdsmannen har förmedlat inbetalningar av underhallsbiclrag
med ett belopp av sammanlagt kr. 8,086: 33. 

Antalet uncler året utom äkten kap födda barn är 7. I samtliga 
fall utom ctt har fadcrskap och underhållsbidrag kunnat fast t iillac; ge
nom fri\ illig överenskommelse. 

Kumla i februari 1944. 

ARTUR NORDQVIST 

/ Edvin Andersson 
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Nykterhetsnämnden. 

:\"ykt erhetsnämnckn har under 19-U haft följande samman<;:iltning: 

folkskollåraren Da\id Enemar. Brånsta. ordförande. 
lantbrukaren Frans r\nd<'f son. Yallersta. 
\erkmästaren t\rthur Hall. lIiillabrottet. 
\'i igarbetaren Karl Karl tröm. Södra Sanna. samt 
lärarinnan Jcnny Lars on. Jiir. ji!. 

Ombud för län nykterhetsnämnden har \'CHi t folkskoll iiran'n Bror 
I.agerberg. Kumla. 

Vid handläggning a\' löpande ärenden mellan nämnden sa'nman
trädell har ordföranden pr t Idon tatt i förbindelse med nii mndens 
Ic'damöter. 

i'\ämnden har under redogörel eåret behandlat 102 motboksärenden 
i\nmärkning i nykterhetshänseende förekom härvid i 8 fall . 

Kämnden har \'idan' a\'gi\it yttrande i q fall i ärenden enligt 
motorfordonsförordningen . Inga anmärkningaT i nykterhetshänsecllde har 
därvid förekommit. 

I I personer ha varit föremål för nämndens ingripande eller upp
märksamhet. Av dessa ha 10 personer tilldelats varning för fylleri för
seel c, i fyra fall genom personligt besök av ordföranden eller annan 
ledamot a\' nämnden . 1 person har bli\'it a\'stängd från pil ncrköp. 

Kämnden har varit an luten till örebro läns nykterhetsnämndsfören. 

A ntalet beivrade fylleriförseelser har und r aret \'aril 33 mot 46 
å r 1942, ,'ilkct alltsä "isar en nedgång med ungefär 28 0;'0. Vad denna 
förbättring beror på är svårt alt säga. Som en förbättring kan väl 
ock a anses den omständigheten, alt under året endast en person blev 
sakfälld för fylleri mer än en gång, under det att under år 19~2 11101-

,arande antal personer var fyra. 

Ser man på fylleristernas ålder, framkommer följande jämförelse: 

-~ . ar 1942 t. o. m. 25 års ålder 13 st. ung. 26 Oja av alla 

lO 19~3 lO " »13 " " 39 0/0" " 

Inom nämnden omni.de tycks alltså fylleriet procentuellt ha ökats 
de yngre årsklasserna, jämfört med närmast föregående år. 

Såsom ett önskemal beträffande åtgärder för förbättrande av nykter
hetstillståndet inom kommunen får nämnden slutligen anföra följande: 
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Sy"tl'ITI"kl i\'ho1. skull!- "liggas at t till nyktl'rhctsnil\lll1den undall för 
lIlldan pa reg-i · tcrkort 1,II1111a uppgift angacndc alla förändringar rörande 
inköp rätten . som bt'rör p"r ollcr inom nämndens vcrk amhetsområde 
' utfärdade och indragna motböcker. förhöjd och inskränkt tilldelning. 
,lteruppli\Jling D;1 bl(',e n,[mncl('lI kortregistcr ständigt andindbarl. 

KllITtla i januari J9H. 

D.\ V ID E~EMAR 
ordförande 

Hemsysterstyrelsen. 

Den 23 scptcmber 19.P "aldes en hemsy tcrstyrcJsc för dcn beslutade 
hem ysten crk amheten . Dc valda ,'oro övcrläraren Josef Svensson, Hör
sta . kofabl;ksarbetaren Gustaf E. Stcen, Stene och fru Karin Johan -
son, Brånsta . \ 

Bland dessa ,aldo kommitten S"cn son till ordförande, Steen till 
,' . ordförande och fru Johansson till arbctsledare. Samma kommitte 
utsags '943 för liden J9H 19-1i. 

På grund av varighcter med att skaffa bostad åt hemsy tern kundo 
intc verksamheten komma i gang förrän l oktober '9-l3, sodan det 
lyckats kommitten att hyra lägenhet i Abytorp. 

Som hemsystcr har anställts frökcn Sara Rydin, född 1916 i ' ittorps 
församling, .:l.h-sborgs län, Syster Sara har gcnomgått Uppsala hem
systcr kola. 

llemsystem har under oktobcr- december 1943 biträtt 7 hem och 
varit t oavbruten ,erksamhct scdan sitt tillträdc till platsen, Efter
fragan visar ig ibland ,'ara större än möjligheten att hjälpa, 

Dc som vilja anlita hems)' tcm ha att "ända sig till fru Karin Jo
haliS on, Brånsta, tel. 700 -l3. 
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För hemsysterstyrelsen: 

JOSEF S\'E~SSO:-'; 
ordförandc 



Kristidsnämnden . 

Sammansättning m. m. 

Kri"tidsllämnden har under aret haft följande sammansiittning: 

lantbrukaren John l\. Johansson. Brånsta. Kumla . ordförande . 
fön'altaren Erik l [ökcrhcrg, S iibylund, K:umla, v. ordförande. 
reparatören Emil Winnberg. \hcsta, Hällabrotlet, 
skofabriksarbetaren Lennart Jansson, Stene, Kumla, 
lantbrukaren Arthur Jonas on, Via. Kumla. 
lantbrukaren Ilarry earl s on, Björka, Kumla, samt 
skofabriksarbetaren no S. Carl son, S:a Mossby, IläJlabrollet. 

Under året har hallits ..J. sammanträden. Nämnden har inom ig 
utsett 2 delegationer "ara, en behandlar jordbruksärenden och en 
f ragor rörande ran ollerings;\ tgärder . Som ö,'crblockledare är utsedd 
lantbruka ren Axel Johan son, Br;\nsta, Kumla. Samarbete är i detta 
fall ordnat med Kumla stads ö,'erblockområde. 

Kortutdelningen sker genom ombud, "an-id nämndens omrade indelats 
i 21 di trikt. I "is a fall sasom "id utbyte av textil kort har detta skelt 
centralt a nämndens expedition. Expeditionen hålles öppen varje helg
fri dag kl. 9 12. Expeditionen föres t ändar e är herr Aug. l' ehnherg, 
Kumla. 

Jordbruksfrågor . 

Efter förslag fran ö,'erblocklcdaren har fördelats c :a r80 st. upp
giftskorl, "ilka legat som grund för be"iljacl tjänstledighet från bered
skapstjänst under sänings- och skördetider. Som ett allmänt omdöme 
om dessa uppgiftskorl kan sägas, att . -korten äro för få inom nämn
dens omrade, där nä tan amtliga gärdar äro i storlek mellan 10- 30 
har och manliga anställdal i dc flesta fall saknas. 

Tilldelningen av gödningsämnen har kUlUlat ske i tmgcfärligen sam
ma omfattning som föregående år. Tilldelningen av kli och kraftfoder 
har däremot "arit mindre än året förut, varjämte den, på grund aV' 
he tämmelserna angående \ i s mjölklc"erans pr ko, som a"görande för 
tilldelningens storlek, "arit mycket ojämn. Främsta orsaken härtill torde 
"ara, att den mjölk, som använts för uppfödning av kalvar icke med
räknats. Dessbättre "ar foderskörden 19..J.3 relativt god, så att några 
större svårigheter alt hålla utfodringen icke förefunnits. 

Av 1943 års foderskörcl har nämndens område ålagts en leverans
skyldighet av 1,85°,000 kg, vilket till största delen levererats till den 
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1 januari. Med all säkerhe t kommer hela hantitcten att fyllas inom 
fa~ t st iilld t id. 

Den inom Ilamndl'm; ornräclt, alagda hllggnillgsskyldighctell <1\' briilln
\ cd har med rå undantag frllts . Encla~t i ett fall har <llgärder vidtagits 
för att fa skyldigheterna uppfyllda. ,ellom d "- l1 vara tormfällnillgcn 
i skogarna i mar 1943 har i manga fall betydligt större balllitctcr a\
\·erkats . SkogstillgrlJ1gen är dock för ringa inom nämnden olnrade i 
förhällande till det stora beho\"ct a\' brännved, varför \"issa sd'trighetcr 
!11ed anskaffande a\ erforderliga balllit e ter sådall uppst ;ltl. F. n. torde 
dock kcll1na siigas att förhitllandcna är betydligt förbättrade. 

Kristidsnämndens arbete iir av mycket kiin lig art och ingriper 
starkt i elen enskilde medborgarens fri- och rattigheteT. Särskilt jord
brukets utÖ\'are liro ständigt utsatta för <1\ liimnanele a\ uppgifter :\\ 
olika slag och de flesta proclu klema och likasa förnöd enheterna :iro 
förClllaI för ransonering. Stor förstacl c för nämndens arbete har dock 
\arit rådande. varigenom dN s\ara arbetet betydligt lIndrrliit talS . 
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Kumla den 2; februari 19H. 

JOII ' II. JOHA lSS0 T 

ordförande 


