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Kommunalnämnden. 

Kommunalnämnden har under ~ret haft följande sammansättning: 

Kyrkovärden Arvid Ericsson, Kumla by, ordförande, 
Lantbrukaren John H. Johansson, Brånsta, vice ordförande, 
lIäradsdomaren August Eriksson, Sickelsta, 
Lantbrukaren Birger Sättergren, Örsta, 
Förvaltaren Erik Hökerberg, Säbylund, 
Verkmästaren Arthur Hall, Hällabrottet, 
Reparatören Erik Lööv, Hällabrottet, 
Skofabriksarbetaren Lennart Jansson, Stene, 
Skifferoljearbctaren Einar Björk, Älvesta. 

Till ny ledamot efter disponent Eric Carlen, Yxhult, vilken a\'sagt 
sig uppdraget, har sålunda utsetts lantbrukaren Birger Sättergren, Örsta. 

:'-Jämnden har haft 10 sammanträden och därvid behandlat 171 ärenden. 

Kommunalkamrerarcn har fungerat som nämndens sekreterare. 

Vatten- och avloppsfrågor. 

början av året avlämnades länsutredningen för vattenförsörjning 
och avlopp. Den sammanlagda kostnaden för iordningställande av full
värdiga anläggningar för vatten och avlopp inom kommunens tätbe
byggda orter skulle enligt utredningen uppgå till omkring 4 miljoner kr. 
För exempelvis ett fullt utbyggt system i Stene-Abytorp-Långgälla-Sörby 
beräknas kostnaderna till c:a 550.000 kr., för Hällabrottets mp och 
Kumla by gemensamt till c:a 1.000.000 kr. och för ' Blacksta-Sanna-Granby
Rala till c:a 500.000 kr. Dessa arbeten äro främst avsedda såsom in
vesteringsobjekt under tider med mindre goda arbetstillfällen men fordra 
en noggrannare planering, s. k. detaljutredning, för att då utan dröjs
m~l kunna sättas igång. Till följd av de mindre tillfredsställande sani
tära förhållandena inom Stene och Abytorp har kommunen låtit före
taga en detalj utredning inom dessa områden och sökt statsbidrag till 
framdragande av vatten- och avloppsledningar inom de centrala delar
na därstädes. Någon större entusiasm för företaget från befolkningens 
sida har med få undantag dock ej förmärkts. Inom Hällabrottets mp 
är en detaljutredning bestämd äga rum under år 1947. 
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De statliga kontrollorganen inom byggnadsmarknaden tillämpa numer 
;wse\'ärt skärpta krav på bl. a. de planerade bostädernas anslutning till 
förefintliga allmänna vatten- och avloppsledningar. Dispensmöjligheter 
finna naturligtvis, men i händelse aven intensifierad bostadsproduktion. 
\ ilkcn s)'l1e sannolik, t\ingas kommunen nödvändigt vis lö a vatlen- och 
adoppspJ oblemen snabbar än \'ad som ursprungligen avsetts. 

Pensionärshem. 

Pensionärshemskommitten har framlagt förslag till uppförande av 
28 lägenheter om vardera 1 rum och kök å fastigheten Abytorp 1 :8. 
Kommunen har också beslutat uppföra ett första pensionärshem om 12 
lägenheter å nämnda fastighet. Hemmet, som är avsett byggas i ett 
hus av tegel, inrymmer bl. a . värmecentral och tvättstuga för de tvenne 
byggnad kroppar om vardera 8 lägenheter, som uppföras senare, och är 
kostnadsberäknat till 180.000 kr. Statsbidrag torde erhållas med 50.000 
kr. , medel från tillfälliga fonden skall tillskjutas med 50.000 kr., och 
resterande täckas medelst upplåning. Arbetena å byggnaden äro avsedda 
igång_ätt a senast maj månad 1947 och slutföras före kommande vinter. 
Planerandet för pensionärsbostäder i östra kommundelen pågår. 

BostadsförmedJingsverksamheten. 

Cnder året har nämnden förmedlat 14 ansökningar om tertiärlån och 
bo tadsanskaffningslån. Vid årets slut lågo ytterligare 12 ansökningar 
inne för behandling. Kommunen har inköpt 6 fastigheter i Abytorp och 
I, tit a\'stycka 5 tomter från S. Sanna 2 :5 1 i bostadsexploaterande syfte. 
Kommunala sub\'entioner ha utgivits till ett värde av 6. 500 kr. 

Statens byggnadslånebyrå har under året beviljat lån j 14 ärenden 
med sammanlagt 202.258 kr. Hittills har kommunalnämnden förmedlat 
J 5 bo tadsanskaffningslån och 21 tertiärlån å sammanlagt 381.842 kr. 
Den 31 december 1946 stod kommunen i borgensansvar för 196.339: 10 
kr. ii bostadsanskaffningslån och 38.972 kr. å räntefri stående del av 
tertiärlån. 

UppbÖTds- och restantieredovisning. 

Av debiterade kömmunalutskylder, kronor 374.590: J3 (år 1945 
352.325:21 ) har 88,3 (86,4) % eller kronor 330.692:87 (304.280: II) in
flutit vid uppbörd. Kronor 43.897:26 (47.698:91) ha uppförts på rest
längd. Till församlingen har under året redovisats kronor 25.980: 46 
(32.020 : 05)· 
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Av debiterad skogsaccis, kronor 917 :-, har hela beloppet influtit 
vid uppbörd. 

l ö\Tigt händsas till sammandrag av uppbörds- och restantieräkning 
ä id. 36-37. 

Kommunindelningen. 

Genom beslut av Kungl. Maj:t den 22 mars 1946 har Hässleberg, 
\'ikatorp samt delar av Vissberga, Järsjö, Rala och Björka fr. o. m. 
I januari 1947 införlivats med Hallsbergs köping. Exkorporeringen, som 
beslutats mot kommunens bestridande, berör c:a 100 personer och om
kring 1.200 skattekronor. 

Det av årets riksdag fattade principbeslutet om kommunsammanslag
ningen synes av hittills verkställt utredningsarbete påverka landskommu
nens fortbestånd. Sålunda har föreslagits att Hardemo, Mosjö och alter
nali\,t ä\'en Täby kommuner skulle sammanläggas med Kumla lands
kommun och bilda en kommun med namnet Stora Kumla. Kommunens 
rcpl'e ~entanter ha dock vid sammanträden inför den av län tyreIsen 
t iII alle utredningsmannen hävdat. att man vill behålla den nuvarande 
kommunenheten ograverad. 

I amband med denna utredning ha både Kumla stad och Hallsbergs 
köping \'äckt fråga om inkorporering av betydande områden från lands
kommunen, som i ett preliminärt yttrande funnit dc båda stadsorternas 
kra\' på ul\'idgning mindre akligt motiverade. 

Fastighetsförvaltning. 

Reparation arbeten å fastigheten S. Sanna 2 :5J ha under året av
slutats och de däri inrymda lägenheterna numer uthyrts. Kommunen 
har under året inköpt fastigheterna Abytorp [:8, l :73-78 samt 1:63. 
Fa tigheterna Stene 1 :24 och Abytorp 1:73 och J 76 ha under året 
för ålts och därvid erhållna belopp ha tillförts tillfälliga fonden. 

nderh< IIskostnaderna för kommunens övriga fastigheter och bygg
nader ha varit normala, även om materielbristen menligt inverkat på 
reparationernas omfattning. 

Kumla i april 1947. 

ARVID ERICSSO 
Ordf. 

IN. E. Arre 
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Fol ksk olestyrei sen. 

Sammansättning. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Skofabriksförmannen Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, 
Lantbrukaren John H. Johansson, Brånsta, v. ordförande, 
Kyrkvärden rvid Ericsson, Kumla by, 
Skofabriksarbetaren Oscar Johansson, Älvesta, 
Lantbrukaren Gust. Andersson, Blacksta, 
Lantbrukaren Harald Axelsson, Ves ta, 
Stenarbetaren Evald Jonasson, Hällabrottet, 
Häradsdomaren Aug. Eriksson, Sickelsta, 
Vägarbetaren Tore Andersson, Byrsta. 
Lärarpersonalens representant: folkskoll. Artur ordqvist, ]ärsjii 
Överlärare: Josef Svensson, Hörsta. 

Suppleanter ha funnits, en för varje ledamot samt en för lärarperso 
nalens representant. 

Styrelsen har under året haft I l sammanl:råden. 
ågot gemensamt sammanträde med folkskolestyrelsen och lärar

personalen har inte hållits under året. Enligt folkskolestadgan skall ett 
ådant hållas varje läsår. lnnevarande läsår har det hållits vid vårter

minens början 1947. 
Folkskolestyrelsens särskilda nämnd har bestått av: 

Lantbrukaren John H. Johansson, ordförande, 
Skofabriksförmannen Gustof E. Steen, v. ordförande, 
Kyrkvärden Arvid Ericsson, 
Häradsdomaren Aug. Eriksson, 
Stenarbetaren Evald Jonasson. 

Betygsnämnden har ut9m folkskolestyrelsens ordförande bestatt av 
hrr Arvid Ericsson och Gust. Andersson samt överläraren som föredra
gande och sekreterare. 

Skolornas allmänna anordning. 

Under det senast avslutade läsåret 1945- 46, ha skolorna vid Moss
by, Bdn ta, Hörsta, Stene och Järsjö varit anordnade enligt första 
B-formen samt Kyrkskolan, Sannahed och Vesta enligt andra B-formen. 
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Småskolans barn har undervisats av småskollärarinnor, en vid var 
skola utom vid Mossby, där två lärarinnor haft var sin klass, och vid 
Vesta, där ingen småskollärarinna undervisat, utan barnen skjutsats till 
Mossby. 

F. n. finnes alltså 8 avdelninga'r i småskolan och 13 i folkskolan. 
Slöjdundervisning har bedrivits i 8 avdelningar för pojkar och 9 för 

flickor. 
Fortsättningsskolan har vant allmän för gossar och omfattat en 

kurs i Mossby med folkskolläraren Allan Svensson som lärare och en i 
Stcne med folkskolläraren Per Hasselgren som lärare. Flickorna ha 
fullgjort sin fortsättningsskolplikt i skolköket vid Hagaskolan, Kumla 
5tad. 

Lärarpersonalen. 

Två av de ordinarie lärarna ha under året avlidit, nämligen smhskol
lärarinnan Ruth Karlsson, Stene, den 14 juni och folkskolläraren vid 
Kyrkskolan musikdirektör Rolf Forssman, den ]2 oktober. 

Fröken Ruth Karlsson var född i Kumla 1898 och tillträdde sin tjänst 
i Stene såsom ordinarie [ juli 1919 efter att ett år varit vikarie på 
platsen. Under de 28 år, hon hade anställning inom distriktet, utförde 
hon ett mycket värdefullt arbete. Hon var rikt begåvad, ägde stor för
måga att undervisa och nedlade en aldrig sviktande omsorg om de 
unga, som hon hade i sin skola, Saknaden efter den goda lärarinnan :var 
allmän bland elever och målsmän, och minnet av henne och hennes gär
l:ing kommer att länge leva i den bygd, där hon utfört sitt arbete. 

Direktör Rolf Forssman var född i Uppsala 1900, Efter att i elva 
ar ha tjänstgjort som rfolkskollärare och organist i Bettna, Söderman
land, tillträdde han liknande befattning vid 'Kumla kyrkskola 1 juli 1935. 
lians tjänstgöring där kom likaledes att omfatta en tid av elva år. 
Det var som lärare i sång som direktör Forssman gjorde sitt namn känt 
vida omkring. Kumla barnkör blev vid sitt framträdande livligt uppmärk
sammad både vid kyrkokonserter och i radio. Direktör Forssman lade 
i sin skola stor vikt vid barnens fostran. Han sparade sig aldrig, utatn 
tog ut sina krafter till det yttersta, såväl i skolan som' i kyrkans tjänst. 
H an var den siste som. innehade förenad folkskolIärare- och organisttjänst 
i Kumla. Dessa tjänster komma nu att skiljas, Direktör Forssman kom
mer att minnas av många såsom en särpräglad och rik personlighet. 
rolkskolestyrelsen erinrar med tacksamhet om hans insatser som en 
barnens undervisare och fostrare under de år han utförde sin gärning i 
Kumla kyrkskola. 

Folkskoll. Simeon Vilden, Sannahed, avgick med pension vid läsårets 
slut. l hans ställe har valts folkskoll. David Berglund, förut extra ordi
narie i ]ärsjö. 
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Folkskoll. Konstantin Sandell, Stene ,har haft tjänstledigt hela året 
19-+6. Som vikarie har folkskoll. Dagny Mossvald tjänstgjort under vår
terminen och folkskoll. Märit Isaksson under höstterminen. 

Folkskoll. Anna Olsson, Stene, hade tjänstledighet under vårterminen 
och avgick från tjänsten från och med 1 juli. Vikarie har varit under 
\'åren folkskoll. Per Hasselgren och under hösten folkskoll. Elov Ed
man. Som vakansvikarie i Stene har under höstterminen småskol!. Gerda 
Boström tjänstgjort. Den extra ordinarie folkskolläraretjänsten i Järsjö 
har uppehållits av folkskoll. Linda Dahl, sedan folkskoll. David Berglund 
f juli tillträdde tjänsten vid Sannahed. Vakanta småskollårarinnetjänsten 
yid Vesta uppehålles av småskol\. Maj-Britt Stefansson med tjänstgöring 
\·id Mossby skola, dit barnen från Vesta småskola skjutsas. Vid Kyrk-
kolan har pens. folkskolläraren Bror Lagerberg uppehållit den vakanta 

folkskolläraretjänsten. 
Folkskoll. Josef Svensson, Hörsta, har förordnats till överlärare intill 

pensionsåldern. 

lärjungarna. 

\-id vårterminens slut 19-+6 var antalet barn i kolåldern tillhörande 
distriktet 44-+. Av dessa skulle 60 först under hö tterminen börja skol
gången. 36-+ undervisades i distriktets folkskoloT, 7 i skolor inom annat 
di trikt , f i ersättningsskola. f i praktisk mellanskola, 6 i allmänna 
läroverk och realskolor, 2 i kommunala fliclkskolor. I hade avgått enligt 
§ 47, I hade på grund av sjukdom ej varit inskriven i skola, 1 hade 
inflyttat från annat distrikt efter att ha avgått från 6-klassig folkskola. 

Antalet barn. om vid lä årets slut åtnjöto undervisning vid distrik· 
tets skolor var 383, varav 18 voro kyrkobokförda utom distriktet. 

Lärjungarnas fördelning på skolor och skolformer läsåret '9-+5 -+6 
VI as av följande sammansättning: 

Mossby B 67 
Brånsta B ···.0'0 ........ . ... 53 
Hörsta B l ,- ... .......... .. 59 
Stene B .. •••• · •••• 0.0" • 59 
Järsjö B .. ... .... 50 288 
Kyrkskolan B 2 ... ..... ... ......... 33 
Sannahed B 2 ................. . ........... 39 
Vesta B 2 ................. ............... 23 95 

Summa 383 
r den allmänna fortsättningsskolan och ersättningsskolan har under 

läsåret deltagit 33. 
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Socialpedagogiska anordningar. 

S k o l h ä I s o v å r d e n har handhafts a\' stadsläkaren Erland Franklin 
om skolläkare samt distriktssköterskorna, inom ramen för deras tjänst

giirings kyldighet, som skolsköterskor. 
r skolläkarens årsberättelse för läsåret 19~5-46 må anföras följande: 

Totalantalet inskrivna lärjungar var 403. 
Totalantalet kontrollbarn 74. 
\'id klassundersökning tuberkulinpositiva 

och i sista klassen 35 (av 55). 
Häm i ning till skolkoloni 20. 
I hjälpundervisning ha deltagit 8. 
Skolmåltider ha ej förekommit. 

första klassen 8 av 71) 

S k o I t a n d v å r d e n har utförts vid landstingets tandpoliklinik 
Kumla. 

S k o l b a d har förekommit regelbundet. Barnen ha skjutsats till 
Kumla \'armbadhus, utom barnen från Järsjö skola, där det finnes 
ba tubad. Numera få barnen bad var fjärde vecka under skolterminerna. 

S i m u n d e r v i s n i n g e n har "arit ordnad vid en gemensam simkurs 
för Kumla stads och Kumla sockens skolor under tiden 1 juli- 3 augusti 
1946 under ledning av gymnastikdirektör Stig Eriksson, Undersåker . 

Från socknen fullföljde 87 barn kursen. Av dessa voro 66 icke sim
kunniga vid kursens början och 4 vid dess slut. Alltså hade 62 lärt 
sig simma under kursen. De 4 återstående kunde simma medelst dyna. 

Besöksfrekvensen var mycket god. Antalet övningsbesök var för 
socknens skolor 869. För första gången i simskolans historia utdelades 
en pri - för 5-årigt deltagande utan förfall, nämligen till Maria Larsson 
frän Hörsta skola. Av q möjliga besök pr elev hade Hörsta 12,7, San
nahed 12,4, Stene 10,8 och ]ärsjö 10,1, de övriga mindre. 

Det är en stor glädje att vara med vid sim kursens avslutning och 
e, \'ad magistrar och kandidater kunna prestera. Men det mest im

ponerande är dock, att se alla dessa, som vid kursens början ej voro 
imkunniga vid kursens slut kunna simma. 1946 var det ej mindre ~n 

100 i denna rad av nybörjare, som vid avslutningen sam från bryggan 
in mot land. En vacker synl 

Av barnen, som \'oro inskrivna i socknens skolor i klasserna 4- 7 
si ta läsdagen vårterminen 1946 kunde 68,2 0/O simma. Det är vacke;rt.' 
sä ute på närkesslätten. Men det funnes möjligheter att komma upp tiIl 
mellan 90 och 100 0/O, om simkurserna frekventerades livligare. Del är 
ingen kostnad för föräldrarna. Inträdesbiljetter, unden·isning och mjölk 



åt barnen be~alas av skolkassan. Simkunnigheten är ju till så stor nytta 
och glädje. Bäst är om barnen komma med i sim kolan i 3:e eller 
.+:c klass, ut\'erklade barn ä\'en något tidigare. Ha inte barnen lärt sig 
imma i dc lägre klasserna, blir det i allmänhet ogjort. 

S k o I s p a r ve r k s a m h e t e n har fortsatt. Ett antal lärara\'delning
ar. där samtli3"a barn deltagit i vcrk amheten läsåret 19-+5 .+6 har a\ 
Slcn ka sparbanksföreningen tilldelats diplom såsom bevi på föreningens 
uppskattning al' lärarnas och barnens intresse. 

Enligt meddelande frän Kumla Sparbank insattes under läsårct 
19-15 - 46: 

Kyrkskolan 
Sanna hed 
\'esta 
Mos by 
Brån ta 
Hörsta 
Stene 
Järsjö 

Summa 

1.001: 10 

42 4: 57 
367:37 
777: 59 
881: 16 
666: 79 
6°7:97 

1.23': 48 
5.958:°3 

f r i a I ä r o Il ö c k e r o c h f r i f Ö r b r u k n i n g m a t e r i e I har till
delat:. samtliga barn i folk- och fortsättningsskolor. 

K o II e k t i \' o I y c k s f a II s f ö r s ä k r i n g har \arit ordnad Fylgia 
för alla e1c\'cr. 

Undervisningsmateriel. 

För folkskolea\'delningama har inköpts: Lutande plan med vikter, 
lodikriktare, elektromagnet med biapparater. 

för smä kolca\'delningarna har inköpts läseböcker »\ iII du läsa», av 
Sicgll"ard-Bcsko\', Arbet öming i räkning av Sjöholm, Språkets van
iigaste ord al' IIessler-Göransson, 

\'i del al' anslaget till unden'isningsmateriel har reserverats för 
inköp '947. 

Fastigheter och inventarier. 

Tomt har inköpts för nytt skolhus i Mossby. Arkitekt Nils Brink 
har uppgjort skisser för den nya skolanläggningcn och styrelsen har 
inJalt till skolöverstyrelsen för att få skisserna förhandsgranskade. 
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:\ länsarkilektkontoret ha skissritningar gjorts upp för ändring av 
Slenc skolhus at t illnchälla endast underl'isningslokalcr. Dcssa ritningar 
ha iörj~ and~granskats al' öI'crstyrelscn, Skisscr till lärarbostädcr vid Stene 
utarbctas för nän'arande å länsarkitektkontoret. 

IZeno,'ering har utförts av skolsalar och avklädningsrum I'id Sannahed, 
:\ ya golv ha inlagts i Järsjö skola. 
C;oh SI amp har i rätt stor omfattning påträffats i folkskollärarbo· 

~taucll i \'csta. Byggmästare E\'ert Johansson utarbetar fiirslag för 
nödl illldig rcnol'cring av bostadcn. 

l Stene, ]ärsjö och Sanna hed ha behöl'liga skåp insatts. 

Skolbiblioteken. 

Fiirc ,t ,\ndarc: folk koll. D. Enemar, Brånsta. 
Ett bibliotek finnes i varjc lärara,·c1elning. Bokbeståndet har under 

arct ökat till 351 I . 

• \nlal boklån: 
facklittcratur J .J35, skönlitteratur 8.023. Summa 9.158 . 

• \nlal boklän pcr barn: 21. 

.\nlal låntagare: 427. 

lönereglering. 

På framställning al' folkskolcstyrelsen ha fullmäktige bcslutat en 
I)('hö,lig reglcring al' släderskornas löner lik om av betalningcn till eldar 
na I id skolorna. 

Den kommunala indelningsansökningen. 

Frågor, som uppkomm~t i samband med utredningen om den beslutade 
kommunala indelningsändringcn, föror aka viss osäkerhet vid planlägg
ningcn al' arbetet, och det vore väl, om tillståndct av ovisshet snart 
toge slut. 

Kumla den !O april 1947. 
GUSTAF E. STEi!: 

Ordf. i Kumla sockens folkskolestyrelse. 

/Josef Svensson 
Sekreterare. 
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Fattigvårdsstyrelsen . 

rattigdrdsstyrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Lägenhet ägaren Adolf Larsson, Folketorp, ordförande, 
Lantbrukaren Per Persson, Rösavi, v. ordförande, 
Lärarinnan Gerda Larsson, Blacksta, 
Stenarbetaren Edvin Andersson, Kjettskede, 
S:"'ofabriksförmannen Gustaf E. Steen, Stene, 
Lantbrukaren Artur Carlsson, Norra Sanna, 
Lantbrukaren Arvid Johansson, Ekeby, 
Lantbrukaren Harald Axelsson, Nedre Vesta, 
Lantbrukaren Oscar Ericsson, Byrsta. 

Kommitterade för förvaltning av ålderdomshemmet ha varit lägen
heL~ägaren Adolf Larsson, Folkelorp, lantbrukaren Per Persson, Rösavi, 
och lantbrukaren Artur Carlsson, orra Sanna. 

Styrelsen har haft q sammanträden och därvid behandlat 286 
ärenden. 

Kommunalkamreraren har fungerat som styrelsens sekreterare. 

Slutna vården. 

nder året ha 59 (å r 1945 53 ) pensionärer erhållit vhrd vid kommu
nens ålderdomshem, därav 19 ( 13) från Kumla stad och 6 (7) från 
andra kommuner. v kommunens egna pensionärer voro 13 ( 12) sjäh'be
talande. Antalet vårddagar uppg r till 14.323 ( 15 .117), därav på Kumla 
stad 4. 173 (3.592) . 

Samtliga utgifter för ålderdomshemmet uppgå till 59.358: 08 kr. 
55.879: 90). Sedan de belopp avdragits, som inbetalats av staten, lands

tinget, andra kommuner, vårdtagare och K. Pension styrelsen, återstår 
r n nettokostnad av kronor 13.124: 47 (7 -760: 96). I stat beräknade över
~ kjutande utgifter utgjorde 21.5q. kr., varför således uppstått ett över
~kotl å hemmet med cirka 8-400 kr. 

Kumla stad har erlagt fickpengar till sina pensionärer jämte en 
lardal'gift al' kr. 4: 40 (3= 70) per vårddag. Vid beräkningen av I'ård
ko tnaden har styrelsen uppskattat de verkliga utgifterna till kr. 55.605 :50 
-+7.379:9°/, vartill lagts avskrivningar med 4.500 kr. samt ränta å ned-
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lagt kapital med 3.000 kr. På så sätt beräknat uppgå bruttoutgifterna 
till kr. 63.105: 50, vilket belopp di\'iderats med q.323 vårddagar. 

[ önigt hälwi as till redogörelse för ålderdomshemmet å sid 39 40. 

Antalet å sjukvårdsanstalter vårdade personer har varit 65 med 
tillhopa 7.i3-\. vårddagar och en sammanlagd vårdkostnad av 14.824 kr. 

Öppna vården. 

J kontanta hemunderstöd har utglVltS 20.6-\.9 kr. och hem understöd 
in natura har utbetalats med 6.6<)6 kronor. Läkarvård och medicin ha 
ko tat 1.330 kr. [O personer ha erhållit kommunalt pensionstillskott med 
tillhopa 3.735 kr. Kostnader för utackordering ha erlagts med 1.650 kr. 

l ~at bidrag har erhållits 500 kr., ilandstingsbidrag 5.[ 58 kr. och 
av pen ionsmedel 9.3-\.2 kr. Från andra kommuner har inbetalats 7.400 kr. 
och av enskilda 8.192 kronor. 

Jordbruket. 

kerjorden vid Sannahed har i likhet med föregående år varit ut
arrenderad till traktens lantbrukare och de flesta ekonomibyggnader 
di ponerats för försvarsområdets behov. Jordbruket, som i utgifts- och 
inkom tstaten redo\i as om särskild förvaltningsenhet. har till ålderdoms
hemmet levererat potatis och kött för 3.690 kr. samt ved för 4.190 kr. 

övrigt. 

Överskjutande utgifter för fattigvården uppgå till 32.956: o-\. kronor 
år 1945 27.390: 96) mot i årets budget upptagna 60.881: 50, vilket inne

bär ett överskott med 27.925: 46. ettokostnaden per skattekrona uppgår 
:;,i1edes till o: 63 kr. Fattigvårdskostnaderna per innevånare bli kr. 7: 64 

Under året har fattigvårdsstyrelsen handlagt 42 fattigvårdsmål, varav 
18 riktats mot andra kommuner. I 15 fall har styrelsens krav godkänts 
Styrel~en har anhängiggjort talan hos K. B. i 2 fall. I 14 fall har K. B. 
bifallit styrelsens talan. Fattigvårdsstyrelsen har i 4 fall anfört besvär 
hos K. kammarrätten, där styrelsens talan i 3 ärenden godkänts. 

Fattigvårdsstyrelsen har vidare anfört besvär i 8 mantals- och kyrko
bokföringsärenden. 

Kuml.a i april 19~7. 

ADOLF LARSSON 
Ordf. 

/N. E. Arre 
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Barnavårdsnämnden. 

Barnavårdsnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Folkskolläraren Artur Jordqvist, ]ärsjö, ordförande, 
Målaren Axel Widlund, Övre Vesta, v. ordförande, 
Småskollärarinnan Gerda Larsson, Blacksta, 
Fru Gerda Persson, Älvesta, 
Lantbrukaren Birger Sättergren, Örsta, 
Komminister Gunnar Jönsson, Kumla, 
Lantbrukaren K. Valter Karlsson, Vallersta. 

-ämnden har haft 12 sammanträden och därunder behandlat 93 
ärenden. 

Kommunalkamreraren har fungerat såsom sekreterare. 
Under redogörelseåret ha 18 barn varit föremål för nämndens verksam

het. Vid årets början voro [O barn omhändertagna för samhällsvård och 
[ barn för skyddsuppfostran. 2 nytillkomna barn ha blivit omhändertagna 
för samhällsvård och i 4 fall har omhändertagandet upphört. Vid årets 
lut äro 8 barn omhändertagna för samhällsvård. 

ämnden har jämlikt lagen om eftergift av åtal mot vissa minder
åriga avgivit yttrande i ett fall. 

24 fosterbarn ha under året stått under nämndens tillsyn. Kvarva
rande vid årets slut voro 22. 

iämnden har jämlikt lagen om förskottering av underhållsbidrag till 
barn utgivit bidragsförskott till 5 barn med sammanlagt 1.085 kronor. 
Såsom ersättning har av barnafäderna inbetalats 693: 75 kr. I stats
bidrag för under budgetåret 1944-1945 utbetalda bidragsförskott har 
under året influtit kronor 696: 66. 

ämnden har behandlat 39 ansökningar om mödrahjälp, vilka samt
liga tillstyrkts. Av dessa ha 27 helt eller delvis bifallits av mödrahjälps
nämnden. Av de 12 ansökningar, som avslagits av mödrahjälpsnämnden, 
har 1 bifallits av socialstyrelsen efter 2 anförda besvär. Sammanlagt har 
under året beviljats mödrahjälp med kronor 5.844 :-. 

Beträffande nämndens räkenskaper hänvisas till ett av kommunal
kontoret upprättat räkenskapssammandrag. 
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\'ämnden har haft tillsyn över barnavårdsmannaskapet för 61 barn, 
födda utom äktenskap, samt för 5 barn, födda i äktenskap. 

\'id årets slut uppgår antalet till 67 resp. 7. Kommunalkamreraren 
har tjänstgjort som barnavårdsman för samtliga barn under nämndens 
tillsyn. 

Barna\·årdsmanne.n har under året förmedlat inbetalningar av under, 
hallsbidrag med sammanlagt kronor 7·382: 45· 

Barna\'årdsnämndens ordförande har granskat barnavårdsmannens an
tcckningar och räkenskaper . 

. \ntalet under året utom äktenskapet födda barn är [2. I 10 fall har 
faderskap och underhållsbidrag kunnat fastställas genom frivillig ö"er
cl1skommelse och 2 fall äro föremål för domstols prövning. 

16 barn och of husmödrar ha under året nyttjat möjligheterna till 
f ria resor. Två husmodersstipendier ha förmedlats. 

K umla i april 1947. 

ARTUR NORDQVIST 
Ordf. 

IN. E. Arre 
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Nykterhetsnämnden. 

l'\ykterhetsnämndcn har under 19.+6 haft följande samman ättning: 

folkskollärarcn David Enemar, Brånsta, ordförande, 
Skofabrik arbetaren Uno Carlsson, Hallabrottct, 
Förrådsförmannen Karl Karlström, Södra Sanna, 
Lärarinnan Jenny Larsson, Järsjö. 

Ombud för länsnykterhetsnämnden har varit folkskolläraren Bror La
gcrbcrg, Kumla. 

~imnden har under året hållit 6 sammanträden. Vid handläggningcn 
<1\" löpande ärenden har ordföranden stått i telefonförbindelse med nämn
dcn s övriga ledamöter. 

~ämnden har under redogörelseåret behandlat 84 motboksärenden. An
märkning i nykterhetshänseende förekom härvid i 7 fall. 

Nämnden har vidare avgi\rit yttrande i III ärenden enligt motorfor
donsförordningen. l nykterhetshänseende förekom härvid anmärkning i 3 
fall. 

15 pcrsoner ha varit föremål för nämndens ingripande eller upp
märksamhet, av dessa ha 8 pcrsoner tilldelats varning för fylleriför
cclsc. I 4 fall har ingen åtgärd (utom undersökning) vidtagits. 

l ämnden har varit ansluten till Örebro läns nykterhetsnämndsföre
ning. 

Enligt nämndens uppfattning är nykterhetstillståndet ej tillfredsställan
de inom kommunen och i jämförelse med föregående år tämligen likt 
dctta, dock att antalet yngre fyllerister (under 25 år) visat minskning. 

Kumla i april 1947. 
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Hemhjölpsnömnden. 

Sammansättnjng. 

llemhjälp nämnden har bestått a\' följande ledamöter: 

Överlärare Josef Svensson, Hörsta, ordförande, 
Skofabriksförman Gustaf E. Steen, v. ordförande. 
Fru Karin Johansson, arbetsledarinna. 

För varje ledamot finnes personlig suppleanl. 

Nämnden har haft 3 sammanträden. 

l'nder året har t\'å hemsystrar varit anställda. 

Ilemsy trarna ha biträtt i 37 hem under sammanlagt 430 dagar. Dess
utom har under 20 dagar ett antal gamla personer fått hjälp vid tillfälliga 
be ök. Sammanlagda antalet arbetsdagar är sålunda 450. Därtill kommer 
I I vaknätter . 

Antalet hjälp dagar ha varierat mycket för olika hem. Utom 30, som 
iiI' största antalet dagar i något hem har ett hem biträtts 27 dagar, 
tre hem i 24 dagar o. s. v. ned till I dag. 

Avgifter ha debiterats i 18 fall med sammanlagt 393 kronor. 

Statsbidrag utgår med 2.000 kr. och landstingsbidrag med J .000 kr. 

I stort sett har efterfrågan på hemsystrarna kunnat tillfredsställas, 
ii\en om i nAgra fall hjälp ej kunnat lämna. Med nu\'arande efterfrågan 
är det tillräckligt med två hemsystrar. 

Kumla den 10 april 1947 . 

JOSEF SVE SSON 
Ordf. 
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Hälsovårdsnämnden. 

JTäl o\'årdsnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Fabrikören Makus Johansson, Stene . ordförande . 
Förr, d mannen Karl Karl tröm, S, Sanna, \'. ordförande, 
Lantbrukaren h 'ar Karlsson, Vall ers ta, 
Stenarbetaren E\'ald Jonas son, Box 2.p, Hällabrottet , 
Fjärding mannen S\'en Persson, Abytorp. 

:"Jämnden har haft 7 sammanträden och därvid behandlat 65 ärenden . 

Kommunalkamreraren har fungerat som nämndens sekreterare . 

Sundhetsinspektion. 

Inom kommunens tätorter råder fortfarande brist på nöjaktiga anord
ningar för \'atlen- och avloppsförsörjning. Analyser från t. ex. Stene-byn 
har utvisat , att kvaliteten på vattnet i åtskilliga brurular är synnerligen 

. dålig. Inom kommunen finnes även ett grovt förorenat vattendrag, s . k. 
Rala-an , vars rening numer ålagts annan kommun ombesörja. Spillvattnets 
avledande har på många platser inom kommunen åstadkommit sanitär 
oliigenhet och nämnden har i största möjliga mån sökt avhjälpa dessa 
IIli förhållanden. Kommunens ansökan om statsbidrag till vatten- och 
;1\ lopps!edningar inom Stene-Abytorpsområdet har tillstyrkts av nämnden, 
.. 0111 med tillfred ställelse hälsar lösningen av detta problem inom det 
mest aktuella området. 

Pro\ in ialläkarcn har under året företagit inspektion av kommunens 
skolor, dän'id en del smärre bri 'ter påtalats och av skolstyrelsen seder
mera avhjälpts. 

Bostadsinspektion. 

Den fortlöpande allmänna boslad inspektionen har under året ej 
kUllnat slutföra till följd av andra tids;krä\'ande arbetsuppgifter. Si 
llinda har b!o t t ett hundratal bostäder hunnit granskas. I 3 fall har före
lägganden om förbä t trande ano rdningar måst givas. Uraktlåtenhet att trots 
gi\ et vitesföreläggande följa nämndens föreskrifter har i ett fall or
sakat åtal. 
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Med hänsyn till bristen på arbetskraft och byggnadsmaterial har 
nämnden tdngal - ändra sin målsättning vid bostadsinspektionerna. S -
lunda har en bered kap51ista upplagts, som i angelägenhetsgrad upptager 
de bostäder, vilka under normala tider antingen helt böra utdömas eller 
genomgå mera omfattande reparationer. 

;\ämnden kan ej underlåta att framhålla det erkännande I:e pro
\ in "ialläkaren i länet givit nämnden i sin årsberättelse för dess arbete 
inom bo tadsinspektionen. 

Statliga bidrag och lån till bostadsförbättring har under året sökts 
m ' 21 per oner. Egnahemsnämnden har beviljat medel! i 9 ärenden, 7 ha 
ej slutbehandlats och 5 ha överförts till beredskapsanläggningar. De 
b('\'iljade beloppen fördela sig sålunda: 

Förbätlling bidrag ......................... ............................ .. 
'ybyggnadslån .... ........ ... ... ........ ............... ............. .......... . 

Förbätt ringslån ..... ............................................... .. 

Kumla april 1947. 

Kronor 

MALCUS JOHANSSON 
Ordf. 

6.950 :-

7.300 : -

/N. E. Arre 
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Kristidsnämnden. 

Den stilla förhoppning om hela ransoneringssystemets snara slopande, 
om \'äl alla hyste vid 19+6 års början, har tyvärr icke kunnat uppfyllas. 

En del lättnader har visserligen kunnat åstadkommas, men å andra sidan 
har läget i vis a fall ytterligare skärpts så att vi i början av r 1947 i 
stället fa I t \·issa tidigare släppta regleringsåtgärder åter införda. A\' 
allt att döma torde detta dock vara av övergående natur. 

Stör ta svårigheterna framåt torde utan tvivel vara den minskning 
:\\. brödsädestillgångarna, som måste bliva en naturlig följd av den 
rcgniga \'ädeIleken hö tcn 1946, vilken för vårade och i många fall omöj
liggjorde hö tsädden samt förhållandena på bränslefronten. t ikterna för 
(' 11 tillfrcd ställande brän leför ärjning nästa vinter inge allvarliga far
hiigor för att brän letilldelningcn blir knapp. 

l ämndens expedition förestås, som tidigare av hr Aug. Rehnberg 
och hålles fortfarandc öppen varje dag. 

Från expeditionen har utlämnats 
1.050 l. förmalningskort. 

+49 st. slakt liren er, 207 övcrlåtelselicenser å levande djur, 
148.070 kg. kli, 
166.365 kg. kraftfoder, 
25.670 kg. fodersäd, 
4°.35° kg. hönsfoderblandning, 

166.970 kg . gödningsämnen, 
23.483 st. tilläggskort har utlämnats utöver ord. kOrl, samt 
22.838 st. re taurangkort och 1.972 st. rabattkort. 

Snlrigheterna att kunna erh. Ila tillräcklig arbet kraft för jordbrukets 
beho\' under skördetiden vallar mycket arbete och detta tordc icke under 
innc\arancle iir bliva lättare . 

Stora krav pe leveranser av fodersäd har även detta år ställts av 
myndigheterna. Trots alla svårigheter vid foderskördens bärgning torde 
c1() ~' k i allmän het leveranserna kunna fullföljas. Kristidsnämndens arbete 
med skördeupp kaltning och bedömning har avsevärt utökat, varjämte 
kontrollen a\' skördeskador genom höstens översvämningar varit rätt 
besvärlig. 
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Den vederbörande skogsägare ålagda huggningen av bränn ved har i 
stort sett uppfyllts. 

,\ ,"cn om utsikterna för dagen ej kunna betecknas som ljusa, torde 
man dock våga hoppas på betydande lättnader i ransoneringsbestämmcl-
cma till hösten. Bl. a. överväges allvarligt på högrc orl atl då slopa 

ransoncJingcn helt på kött och fläsk. Må vi hoppas, alt förhållandcna 
bli, a sädana, att dessa planer på en efterlängtad lättnad också må 
kunna förverkligas. 

Kumla i april 1947. 

• 

JOH H. JOHANSSON 
Ordf . 
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