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Kommunalnämnden. 

Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: 
Kyrkovärden Arvid Ericsson, Kumla by, ordförande, 
Skofabri ksförman Gustaf E. Steen, Stcne, v. ordförande, 
Häradsdomaren August Eriksson, Sickelsta, 
Landstingsman John H. Johansson, Brånsta, 
Förvaltaren Erik Hökerberg, Säbylund, 
Verkmästaren Artur Hall, Hällabrottet, 
Reparatören Erik Lööv, Hällabrottet, 
Skofabrikören Lennart Jansson, Stene, 
y tongarbetaren Einar Björk, Hällabrottct. 

Nämnden har hållit 12 sammanträden och protokollet omfattar 187 
paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. 

Fastighetsförva ltn ingen. 

I kommunalhuset, Stationsgatan 22, har en av hyresgästerna, Maggies 
damfrisering, uppsagts till avflyttning, för att bereda plats till en utök
ning av kommunalkontoret. Hyresgästen anförde besvär hos hyresnämn
den, som dock ogillade besvären. Besvären hos hyresrådet var vid års
skiftet ej avgjorda. 

På "skoltomten" Hjortsberga 220 samt "pensionärshemstomten" .i\lves
ta 263 har gallring skett under året. Stockar och ved har utvunnits för 
6.480:- kronor. För .i\lvesta 263 har dels tillstyrkts stadsplaneändring, 
dels har Hällabrottets municipalsamhälle medgivits uppföra pumphus på 
tomten. 

Under året har köp av mark från fastigheten Äbytorp 110 och 1 3 pa
börjats (cirka 30.000 kvm.) men ännu ej avslutats. 

Tomt till provinsialläkarbostaden i Hällabrottet (cirka 4.000 kvm.) 
inom kvarteret Knostret har kontrakterats men ej kunnat fullföljas i av
vaktan rå tomtindelning. Att upprätta ritningar till byggnaden har upp
dragits at arkitekt G. Hållen, Orebro. 

Till idrottsplats i Äbytorp har under året erhållits lagfart på samman
lagt 23.584 kvm. från fastigheterna Åby Ostra 1\ 22 och 24 för en sam
manlagd köpesumma av 7.905:50 kronor. Efter sammanläggning har 011'.

rådet benämnts Aby Ostra 31• Preliminärt köpekontrakt om ett mark
område till idrottsplats i HäJlabronet har upprättats men vilar i avVa~t31l 
på förslag till stadsplaneändring. Uppdrag att upprätta ritningar och 
arbetsbeskrivningar för idrottsplatserna har givits åt Riksidrottsförbun
det idrottsplatskommine. 

Vid Sannahed har ytterligare en avstyckning sålts. 
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Den s. k. provinsialläkaretomten Mossby orra 110, som befunnits 
olämplig för sitt ändam3.1 har återköpts av förre ägaren till samma kö
peskilling som kommunen givit, 13.740:- kronor. 

Under året har kommunens samtliga brandförsäkringar höjts. 

Bostadslåncförmedlingen. 

Kommunen har ej under året haft egen byggnadskvot. 
Under året har 7 egnahemslåneansökningar behandlats och 4 förbätt

ringslån. l lån har avstyrkts. 1 lån har överlåtits under året. 
Kommunala subventioner till tomtmark har beviljats i 1 fall. 
Kommunalnämnden har under året meddelat samtliga inom kommu

nen "opererande" firmor för monteringsfärdiga hus, att kontakt måste 
tas med kommunalkontOret innan avtal om husleverans träffas, eljest 
kan egnahemslåneansökan enbart av denna anledning avstyrkas. Åt
gärden har visat sig ha avsedd verkan. 

Planeri ngsfrågor. 

Under året har stadsarkitekt Nils Lindgren upprättat förslag till bygg
nadsplan för Sannahedsområdet. Förslaget har antagits a v kommunal
fullmäktige och insänts till län styrelsen för fastställelse. 

Tillsammans med Kumla stad, Hallsbergs köping och landskommup 
samt Hardemo kommun arbetar en kommitte för att uppgöra gene
ralplan för kommunerna. Arbetet utföres av landstingets regionplane
kontor. 

Under året har yttranden avgivits över betänkanden om Planvä ~n
dets organisation och Näringslivets lokalisering. 

För första etappen av vatten- och avloppsanläggningen i AbytOrp har 
statsbidrag beviljats med 75 0/0 av anläggningskostnaden. Statsbidrag 
och byggnadstillstånd har sökts för ytterligare en etapp även innefattan' 
de vattentOrn i AbytOrpsområdet utefter den s. k. Sillagatan. Tvist an
gående entreprenad för första etappen av Abytorpsavloppet hänsköts 
under året till skiljedom. Till Hällabrottets vatten och avlopp har un
der året anslagits 40.000:- kronor. 

Kommunalkontoret. 

Förberedelser för kommunalkontorets utbyggnad har vidtagits genom 
uppsägning av Maggies damfrisering. 

Vissa ändringar av tiden för kommunalkontorets öppethållande har 
under året genomförts. 

Assistent Erik Robertsson slutade sin anställning den 5 april. Tiden 
l april-1S september var Arthur E. Garbergs assistent. Från och med 
1 november är Karl-Gunnar Lövdahl assistent. Tiden 29 juni-1S sep
tember var Karl-Erik Ljungkvist praktikant och därefter extra assistent 
till den 19 oktober. 
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Kommunalkamreraren har under året deltagit i en kurs för kommu
nalkamrerare j Mullsjö. Han har vidare tjänstgjort som sekreterare i 
Orebro länsavdelning av Svenska landskommunernas förbund. På läns
bostadsnämndens uppdrag medverkade han vid fem bostadskonferen
ser på olika platser inom Orebro län. 

ö vrig förvaltn ing. 

Under året har brandchefen och vice brandchefen deltagit i en kurs 
i skogsbrandsläckning. 

Ordföranden i beredningsnämnden för fastighetStaxeringen deltOg i en 
kurs i Stockholm i dessa frågor. 

Kommunen har deltagit som delägare i Sörby-Unggälla-Stene väg
samfällighet, vilken förrättning prövats av ägodelningsnämnden. 

Kommunala stipendier om vardera 75:- kronor har beviljats åt 9 
studeranden. 

Under året har på nämndens tillstyrkan en poststation inrättats i 
Abytorp. 

Fjärdingsmannen i östra distriktet har beviljats delvis lön, delvis lån 
för genomgång av Statens polisskolas överkonstapelsklass. 

Kommunen har med två representanter deltagit i Svenska landskom
munernas förbunds kongress. 

Indelningsärenden. 

Årets arbete har dominerats av kommunindelningen. Nämndens ar
bete har varit avsevärt mindre än föregående år, då en hel del av des~ 
uppgifter övertagits av storkommunens kommunalnämnd. 

Förslagen om inkorporering till Kumla stad av Kumla by och till 
H allsbergs köping av delar från Sanna Södra m. fl. är ännu vilande. 
Avgörande kan väntas tidigast 1953. 

Frågan om upplösning av Hällabrottes municipalsamhälle är forc
farande vilande. 

Med anledning av Kumla landskommuns upphörande med årets utgån~ 
ordnades den 15 december "gravöl" i Gillessalen i Kumla med omkring 
150 deltagare. Landskommunernas förtjänstmedalj utdelades till Arvid 
Ericsson, Adolf Larsson, Josef Svensson och August Eriksson. 

Då kommunen nu upphört och övergått i en större enhet vill nämn
den framföra ett tack för förtroendet och det goda samarbetet inom 
kommunen under de tio år kommunen utgjOrt en självständig enhet. 

Kumla i april 1952. 

ARVID ERICSSON 
Ordförande. 

I Tage Tapper 
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Hölsovårdsnämnden . 

Hälsovårdsnämnden har under året haft följande sammansättning: 
Garageförmannen Karl Karlström, S. Sanna, ordförande, 
Lantbrukaren Harry Karlsson, Björka, v. ordförande, 
Lantbrukaren Ivar Karlsson, Vallersta, 
Folkskolläraren Åke Körberg, Stene, 
Lantbrukaren Oscar Ericsson, Byrsta. 

Nämnden har haft 4 protokollförda sammanträden och därvid be · 
handlat 26 ärenden. 

Vatten och avlopp. 

På kommunens tidigare byggda gemensamhetsanläggningar har un
der året inkopplats 7 nya abonnenter. Åbyrorpsanläggningcn omfattar 
IlU 19 fastigheter och 31 hushåll, l affärslokal och 1 samlingslokal. San
nahedsanläggningen omfattar 12 fastighcter och 14 hushåll samt ålder
domshemmet oeh 1 affärslokal. 

Bidrag och tillstånd har sökts för utökning av Äbytorpsanläggningen. 
Besiktningar a v enskilda avloppsledningar har sken i 14 fall. 

Renhållning. 

Någon anmärkning mot renhållningen 1110m kommunen har I11te 
gjOrts under året. 

Bostäder. 

I 2 fall har bostäder besiktigats och reparationer vidtagits efter nämn
dens anmodan. 

Smittrening av bostadslägenheter har skett i l fall. 
Nytillkomna lägenheter - främst byggnader som uppförts med stat

li&,a lån - är av mycket god beskaHenhet. Annu återstår mycket innan 
trangboddheten är försvunnen och alla lägenheter har tillfredsställande 
hygienisk standard . 

I 2 skolor har förekomst av koloxid konstaterats. Tillfredsställande 
åtgärder har vidtagits. 

Ö vriga ärenden. 

Två representanter för nämnden har deltagit dels i Örebro läns häl
sovårdsförbunds årsmöte och dels i Föreningens för allmän hälsovård 
o •• 
arsmotc. 
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Ett ärende om flyttning av lik har tillstyrkts. 
Ett ingripande enligt djurskyddslagen har företagits. 
Skärmbildsundersökning av kommunens personal, alla industrianställ-

da och affärsanställda inom kommunen har företagits under året. 
Råttsanering med betesutläggning har ägt rum under våren. Utläm

ning till enskilda av gift har ägt rum under hösten. 
Nämnden vill till sist framhålla det värdefulla bistånd som erhålles 

genom Orebro läns hälsovårdsförbunds konsulentverksamhet, vilken 
gör det möjligt även för mindre kommuner att anlita specialutbildat 
bi träde i svårare fall. 

Kumla i april 1952. 

KARL KARLSTROM 
Ordförande. 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 
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Fattigvårdsstyrelsen. 

Fattigv~rdsstyrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Lägenhetsägaren Adolf Larsson, Folketorp, ordförande, 
Lantbrukaren Per Persson, Rösavi, vice ordförande 
Fru Gerda Persson, Alvesta, 
Stenarbetaren Edvin Andersson, Kättskede, 
Skofabriksförmannen Gustaf E. Steen, Stene, 
Garageförmannen Karl .Karlström, Södra Sanna, 
Lantbrukaren Arvid Johansson, Ekeby, 
L.antbrukaren Harald Axelsson, Nedre Vesta, 
Lantbrukaren Oscar Eriksson, Byrsta. 

Kommitterade för förvaltning av ålderdomshemmet har varit lägen 
hetsägaren Adolf Larsson, FoJketorp, lantbrukaren Per Persson, Rö avi 
och garageförmannen Karl Karlström, Södra Sanna. 

Styrelsen har haft 10 sammanträden och därvid behandlat 219 ärenden. 
Som sekreterare i fattigvårdsstyrelsen har under året fungerat kam

rersassistenterna Robertsson, Garbergs, Ljungkvist och Lövdahl. 

Ålderdomshemmet. 

Under året har 59 pensionärer erhållit vård vid kommunens ålder
domshem, varav 14 (20) från Kumla stad. Av kommunens egna pensio
närer var 7 (8) självbetalande. 

Antalet vårddagar uppgh till 13.638 (13.054) därav på Kumla stad 
4.143 (4 .821 ). 

Samtliga utgifter för ålderdomshemmet uppgår till kronor 119.925 :3C 
(100.364:05). Sedan de belopp fråndragits, som inbetalats nv staten, 
landstinget, Kungl. Pensionsstyrelsen, andra kommuner, vårdtagare m. m. 
och av Kumla stad erhållen del av vårdkostnnderna 34.366:19 (30.820:33) 
återstår en nettokostnad av 31.730:31 (30.243 :44). I stat beräknad net
tokostnad 32.117:- kronor, varför ett överskott på 386:69 kronor 
uppstått. 

Kumla stad har erlagt fickpengar till sina pensionärer jämte en vård
avgift av kronor 7:85 (7:02) per vårddag. Vid beräkningen av vård
kostnaderna hnr styrelsen upptagit de verkliga utgifterna till kronor 
96.176:61 (80.676:57), vartill lagts avskrivningar på 7.320:- kronor 
samt ränta 11 nedlagt kapital med 3.600:- kronor. Bruttoutgifterna 
uppgh alltså till kronor 107.096:61 (91.576:57), vilket belopp divide
rats med antalet vårddagar 13.638. 

Ett flertal förbättringsarbeten har vidtagits, bl. a. har avdelningen för 
kroniskt sjuka ombyggts enligt förste provinsialläkarens direktiv och 
godkänts som landstingsbidrag berättigad fr. o. m. den 1 april. 

r:örest3ndaretjänsten har nyreglerats och inplacerats i lönegrad. 
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Övrig fattigvård. 

I kontanta understöd har utgiVits 14.038:24 kronor och i understöd 
in natura och hyror har utbetalats 6.365:53 kronor. Kostnaden för 
vård på sjukvårdsanstalter har uppgått till 19.309 :86 kronor. Läkarvård 
och medicin har a V fattigvårdsstyrelsen erlagts med tillhopa 641: 12 kro
nor och för tand vård 157:- kronor. 

Statsbidrag har erhållits med 1.800:35 kronor. Från främmande kom
muner har inbetalats 3.676:45 kronor och från en kilda 28.484:51 kro
nor och i övriga bidrag har influtit 1.179:20 kronor. Vid jämförelse 
mellan inkomster och utgifter enligt stat och inkomster och utgifter 
enligt bok framkommer ett överskott av 14.854:43 kronor, vilket främst 
uppkommit genom inkomstöverskott. 

Lantbruket. 

Arrendeinkomsterna uppgår till 4.121 :96 kronor. Produkter till ål
derdomshemmet, såsom ved, potatis och kött uppgår till kronor 
5.929:20. Samtliga inkomster uppgår till 13.111:73 kronor. 

Utgifterna som främ t utgöres a v löner (föreståndarens lön debite
ras med hälften vardera ålderdomshemmet och lantbruket) samt övriga 
utgifter uppgår till 5.893:77, varför ett överskott på 7.465:96 kronor 
lJppstått. 

Övrig förvaltning. 

Överskjutande utgifter för fattigvården uppgår till 42.852:02 kronor 
mOt i årets budget upptagna 65.560:- kronor, vilket innebär ett över
skott på 22.707:08 kronor. Överskottet har främst uppstått genom att 
driftinkomsterna varit högre än vad som beräknats i staten. 

Under året har fattigvårdsstyrelsen handlagt 20 fattigvårdsmål varav 
13 riktats mot andra kommuner. I 7 fall har styrelsens krav helt god
känts. I 5 fall har mål väckts hos länsstyrelsen och i 1 fall hos kam
marrätten; 4 mål har avgjorts till fattigvårdsstyrelsens förmån och 2 
är ännu ej avgjorda. 

Kumla i april 1952. 

ADOLF LARSSON 
Ordförande. 

/ K. G. Lövdahl 
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Barnavårdsnömnden. 

Barna vårdsnämnden har under året haft följande sammansättning: 
Folkskollärare Artur Jordqvist, Järsjö, ordförande, 
Målare Axel Widlund, övre Vesta, vice ordförande, 
Småskollärarinnan Aina Enemar, Brånsta, 
Fru Gerda Persson, Alvesta, 
Fru Mary Persson, Stene, 
Lantbrukare Karl Valter Karlsson, Vallersta, 
Komminister Gunnar Jönsson, Kumla. 

Nämnden har haft 12 sammanträden och därunder behandlat 159 
ärenden. 

Såsom nämndens sekreterare har under året fungerat kamrersassisten 
terna Robertsson, Garbergs, Ljungkvist och Lövdahl. 

Under redogörelseåret har 23 barn varit föremål för nämndens verk
samhet. Vid årets början var 7 barn omhändertagna för samhällsvård 
och 8 för skyddsuppfostran. Under året har 4 barn blivit omhänder
tagna varav J för skyddsuppfostran och 3 för samhällsvård. Varning 
har tilldelats 4 barn. I 1 fall har omhändertagandet upphört. Vid årets 
slut var 10 barn omhändertagna för samhällsvård och 9 för sk ydds
uppfostran. 

Under året har 25 fosterbarn stått under nämndens tillsyn. Av dessa 
har l barn uppnått 16 års ålder och l barn avflyttat från kommunen. 
K varstående vid årets slut var 23 barn. 

ämnden har jämlikt lagen om förskottering av underhållsbidrag till 
barn utgivit bidragsförskott till 22 barn med sammanlagt 3.261 :- kro
nor. I ersättning från barnafäderna har influtit 1.284 :30 kronor. 

Nämnden har behandlat 31 ansökningar om mödrahjälp, av vilka 11 
avstyrkts av nämnden. Mödrahjälpsnämnden har helt avslagit 15 och 
helt eller delvis bifallit 16 ansökningar. Sammanlagt har under 3ret be
viljats mödrahjälp med 3.198:- kronor. Samtliga barnavårdsnämndens 
utgifter belöper sig till 20.753:83 och inkomsterna till 11.206:47 kronor. 

Jämförda med i stat anslagna medel och beräknade inkomster fram
kommer ett överskott på 5.452:64 kronor. överskottet har främst upp
kommit genom högre inkomster än beräknat samt genom icke för
brukade anslag för ersättningar till andra kommuner och utackorde
rinskostnader. 

Nämnden har haft tillsynen över barnavårdsmannaskapet för 61 barn 
födda utom äktenskap, samt 13 barn födda i äktenskap. Vid årets slut 
uppgick antalet till 55 resp. 14 barn. 

För samtliga under nämndens tillsyn stående barnavårdsmannaskap 
har kamrersassistenterna Erik Robertsson tjänstgjort som barnavårds-
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man under tiden t /1-31/3, Arthur E. Garbergs 1/4-15/9, K. E. Ljung
kvist 16/9-31/10 och K. G. Lövdahl 1/11-31/12. 

Barnavårdsmannen har under året förmedlat inbetalningar av un
derhållsbidrag med sammanlagt 12.830:33 kronor. 

Barnavårdsnämndens ordförande och kommunens revisorer har grans
kat barnavårdsmannens anteckningar och räkenskaper. 

Antalet under året födda barn utom äktenskap är 3. I samtliga fall 
har faderskapet fastställts genom frivillig överenskommelse. 

Under året har 27 barn med 14 vårdare samt 29 husmödrar utnytt
jat möjligheterna till fria resor. Av husmödrarna har 8 vistats på se
mesterhem. Stipendier från landstinget har förmedlats till 14 husmöd
rar. I kommunala husmodersstipendier har utgivits 225:- kronor. 

Kumla i april 1952. 

ARTUR NORDQVIST 
Ordförande. 

/ K. G. Lövdahl 
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Nykterhetsnämnden. 

Nykterhetsnämnden har under år 1951 haft följande sammansättning: 

Fjärdingsman Henry Sternlöf, Hällabrottct, ordförande, 
Folkskollärare Åke Körberg, Stene, vice ordförande, 
Vägarbetare Bertil Karlström, Södra Sanna, 
Lantbrukaren Hilmer Larsson, Torp, 
Lärarinnan Jenny Larsson, Järsjö. 

Ombud för länsnykterhetsnämnden har varit folkskolläraren Bror 
Lagerberg, Kumla. 

Nämnden har under året hållit fyra sammanträden. Vid handlägg
ningen av löpande ärenden har ordföranden stått i telefonförbindelse 
med nämndens övriga ledamöter. 

Nämnden har varit ansluten till thebo läns nykterhetsnämndsföre-
11111g. 

Nyk terhetsnämnden har i sin verksamhet under år 1951 haft att 
handlägga följande ärenden: 

Motboksärenden : Utan anm Med anl11. S:a 

A) Ansökan om motbok .............. 28 15 13 
1 B) Ansökan om förhöjd tilldelning ... . 1 

C) Ansökan om återupplivn. av motbok .. 2 
D) Ifrågasatt minskn. av nuv. tilldeln ... ' 1 

1 1 
1 --------------------

Summa motboksärenden 32 16 16 

Ansökan om nykterhetsintyg ............. . 93 

Yttrande till Länsstyr . ange kö rkort ....... . 3 

Over 
2Hr Åtgärder en!. alk.-lagen mot pers. 

15 
2 

A) Muntlig eller skriftlig erinran ..... . 1 

B) O vervakning ...................... 1 

C) Spärr av motbok ................. . 
D) Intagning på alkoholistanstalt ....... . 

1 

O 

Under 
25!r 

4 

94 

3 

S:a 

19 
2 

E) Beslut om intagne på alk.-anstalt, 
I vilket ännu icke hunnit verkställas .... \ 1 2 
F) Utan åtgärd .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 .---------------------

_______________ S_a_m __ tl--'ig"-a_ fy lleriförseelser 20 5 25 
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Beträffande ärenden nämnden haft att handlägga under Rret kan 
Ilämnas, att dessa varit av något mindre omfattning jämfört mot före
gående år. Antalet fylleriförseelser och förseelser begångna under al
koholpåverkan har min kat sedan år 1950 från 37 till 25. 

Av fylleri förseelserna under år 1951 har fem begåtts i Orebro stad, 
fem i Hallsbergs köping, sex inom Kumla socken, fyra i Kumla stad 
och övri~a förseelser på andra orter än här ovan nämnts. I förhållande 
till föregaende år, har fylleri förseelserna ökat inom Kumla socken från 
tre till sex. 

Kumla sockens nykterhetsnämnd har i protokollsutdrag av den 17 
april 1951 vädjat till stadsfullmäktige i Kumla stad att de måtte av
styrka den a v Orebro Konsumtionsförening gjorda ansökan om pils
nerrättigheter på restaurang Gyllingen i Kumla stad, enär ett sådant 
tillstånd kan komma att inverka på nykterhetsförhållandena inom Kum
la landskommun. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att nykterhetstillståndet förbättrats 
inom kommunen i jämförelse med föregående år, men att nykterhets
förhållandena icke är helt tillfredsställande. 

Kumla i april 1952. 

HENRY STERNLOF 
Ordförande. 
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Hemhjälpsnämnden. 

Sammansä ttning. 

Hemhjälpsnämnden har bestått av följande ledamöter: 
Overlärare Josef Svensson, Hörsta, ordförande, 
Skofabriksförman Gustaf E. Steen, Stene, v. ordförande, 
Fru Karin Johansson, Brånsta, arbetsledare. 

Hemvårdarinnor. 

Hemsyster Colleene Gaute, ÄbytOrp, 
Hemsyster Ruth Gaute, Mossby skoja. 
Hemsyster Alice Johansson vikarierade 4 veckor under de ordinarie 

hemsystrarnas semester. 

Verksamheten. 

Hemsystrarna har biträtt i olika hem 478 dagar. 
Avgift har debiterats i 41 fall med tillsamman 1.248 :50 kronor. 
Med 1951 års utgång avgår ordföranden lir nämnden. De båda andra 

ledamöterna, fru Karin Johansson och herr Gustaf E. Steen, fortsärra 
i storkommunens hemhjälpsnämnd. Fortsätta göra också de båda hem
vårdarinnorna Colleene Gaute och Ruth Game. Undertecknad känner 
tacksamhet för det goda samarbetet linder de gångna åren . 

Kumla i april 1952. 
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JOSEF SVENSSO 
Ordförande. 



Folkskolestyrelsen. 

Sammansättning: 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Skofabriksförmannen Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, 
Riksdagsmannen John H. Johansson, Br~nsta, vice ordförande. 
Häradsdomaren A ugust Eriksson, Sickelsta, 
Fru Märta Carlos, Byrsta, 
Cementvaruarbetaren Edvin Karlsson, Kumla by, 
Lantbrukaren Harald Jonsson, Blacksta, 
Skofabriksarbetaren Gustav Widlund, S. Sanna, 
Lantbrukaren Harald Axelsson, Vesta, 
Stenarbetaren Oskar Schölin, Hällabrottet. 

Lärarpersonalens representant: Artur Nordqvist, Järsjö. 
Overlärare: Josef Svensson, Hörsta. 
Församlingens kyrkoherde: Gottfrid Willen, Kumla. 
Suppleanter har funnits en för varje ledamot samt en för lärarperso

nalens representant. 
Styrelsen har haft 11 sammanträden. 

Folkskolestyrelsens särskilda nämnd har best~tt av: 
Skofabriksförmannen Gustaf E. Steen, ordförande, 
Häradsdomaren August Eriksson, vice ordförande, 
Riksdagsmannen John H. Johansson, 
Cementvaruarbetaren Edvin Karlsson, 
Fru Mårta Carlos. 

Särskilda nämnden har haft 4 sammanträden. 

Betygsnämnden har utom ordföranden bestått av herrar August Erik~ 
son och Edvin Karlsson. 

Overläraren har varit folkskolestyrelsens och nämndernas sekreterare. 

Gemensamt sammanträde. 

Folkskolestyrelsen och lärarpersonalen har haft ett gemensamt sam
manträde i Stene skola, där ordföranden ville bjuda på kaffe i anledning 
av uppvaktningarna p~ hans SO;-årsdag. 

Folkskoleinspektör Herm. Gottfr. Pihl höll föredrag 0111 "Sverige 
sista pedagogi", en skola i Nora. Folkskollärare Äke Körberg visade 
ljudfilmer om Jämtland och tonsättaren Pettersson-Berger. Overlär:trc 
Josef Svensson berättade, i anledning av att sammanträdet var det sista 
gemensamma inom distriktet, flera personliga minnen från sina 42 år 
som lärare i Kumla. 
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Lärjungarna. 
ViJ vårterminens slut 1951 var antalet barn i kolåldern tillhörande 

distriktet 511. Av dessa skulle 69 först under hÖStterminen börja skolan. 
398 undervisades i distriktets skolor, 13 i skolor inom annat dist rikt, 
23 i läroverk och liknande, 4 i skolor och anstc\lter för abnorma barn, 
2 hade på grund av bristande skolmognad eller jukdom ej begynt skol
gången, 2 vistades i utlandet. 

Antalet barn, som vid läsårets lut undervisades i distriktet skolor var 
432. A v dessa var 30 icke kyrkobokförda inom skoldistriktet. 

Lärjungarnas fördelning på skolor och kol former läshet 1950/5l 
visas av följande sammanställning: 

Mossby ............. . ........ B 1 a 103 
Brånsta .................... . . B 1 b 56 
Hörsta ................ . ..... B 1 b 64 
Stene ........................ B 1 b 57 
Järsjö ........ . . . .... . ...... B 1 b 38 
Sannahed .... . ..... . ......... B 1 b 58 376 
Kyrkskolan ............. . ... . B 2 a 42 
Vesta .. . ..... . . . ....... . ..... B2 14 56 

Summa 432 lärjungar 

Skolskjutsar. 

Under år 1951 förekom föl jande skolskjutsar: 
Kyrkskolan-Brånsta-Kyrkskolan (vårterminen) 3:e klass. 
Vesta-Mos by-Vesta, klass 1-2. 
Baggetorp-Hörsta-Baggetorp (15/1-23/3, 1/11-18/12). 
Kyrk kolan-Mossbv-Kyrkskolan (höstterminen), 7:e klass. 

Sammanlagda utgifterna härför var 5.683 :50 kronor. Statsbidrag utg1r 
med 4.546:80 kronor, varför kommunens utgift för skol kjutsar blir 
1.136:70 k ronor. Genom skolskjutsarna inbesparas l småskollärarinne
tjänst i Ves ta och 1 folkskollärartjänst i Kyrkskolan . 

Barnen i Baggetorp har 5 km till Hörsta skola, varför skolskjuts an
setts böra ordnas, då tatsbidrag härtill lämnas. 

Skolornas allmänna anordning. 

Under det senast förflutna läsåret 1950/51 var skolorna i Brån ta, 
Hörsta, Stene, Järsjö och Sannahed anordnade enligt Bl b-formen, Moss
by enlig t BIa, Kyrkskolan, genom samarbete i småskolan med Kumb 
stad enligt B2a och Ve ta enligt B2. Småskolebarnen från Ves ta skjut
sades till Mossby. Kyrkskolans 3:e klas skjutsades till Brånsta. 

Från hösten 1951 utgör 7:e klass en särskild avdelning vid Mossby, 
dit också 7:e klassen från Kyrkskolan skjutsas. 

Fortsättningsskolan har varit allmän för pojkar med en kurs i Kyrk
skolan och yrkesbetonad i anslutning till hushållsarbete för flickorn:l. 
Under 1951 har ocksa en del pojkar deltagit i skolkök kurs, vilket 
tycks ha mycket intresserat dem. 
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Lärarpersonal. 

Vid Stene skola har folkskollär.lrinnan laria Lindqvist valts till or
dinarie. 

Vid Järsjö skola tillsattes 1 november Kimona Berg som icke ordinarie 
Folkskollärarinna efter Linda Dahl, som emigrerade till Canada. 

Vid Mossby skola inrättades höstterminen 1951 en icke ordinarie 
folkskollärartjänst för 7:e klass. Till denna tjänst valdes folkskollärare 
}.{ats Johansson. 

Ordinarie folkskolläraren Allan Svensson, Mossby, har under het 
erhållit ordinarie anställning i Orebro. 

Enligt beslut av Kungl. Skolöverstyrelsen har överläraren sedan höst
terminens början 1951 att undervisa 12 veckotimmar i stället för förut 
J 9. Av de återstående 18 undervisar folk kollärarinnan Signe Fintling 
15 och musikdirektör Assar Engström 3. 

Vid 1951 års slut fanns inom distriktet 23 läraravdelningar, därav 
15 i folkskolan och 8 j småskolan. 

Socialpedagogiska anordningar. 

Skolhälsovården har handhafts av dr K. V. Wikner, Ktlmla, samt 
distriktssköterskorna, inom ramen för deras tjänstgöringsskyldighet, som 
skolsköterskor. 

Ur skolläkarens årsberättelse för läsåret 1950/51 må anföras följande: 
"Totalantalet inskrivna lärjungar var 468. 
Totalantalet komrollbarn 37. 
Iakttagna fall av struma o. 
Totalantalet lärjungar vid de allmänna klassllndersökningarna: I:a 

klassen 79, 4:e klassen 56 och 7:e klassen 59. 
Lärjungarnas hälsotillstånd under året: gott. 
Antal vid de allmänna klassundersökningarna tuberkulinpositiva; ej 

vaccinerade, 7:e klassen 3. Antal vid allm. klassundersökningarna tuber
kulinpositiva; vaccinerade, samtliga barn." 

Skoltandvhden vid landstingets tandpoliklinik har på grund av 
läkarbrist ej kunnat skötas på tillfredsställande sätt, alldeles som förut 
påtalat i två föregående berättelser. Vid skolstyrelsens uppvaktning 
för landstingets förvaltningsut kott kunde endast erhållas det beskedet, 
att tandpolikliniken ej kunde göra mer än som gjOrt. Om kommunen 
ordnade med privat tandvård, kunde ett bidrag av 6:- kronor pr 
behandlat barn erhållas. 

Fullmäktige anslog 2.000 :- kronor för privat tandvård åt 6 :e och 
7:e klassens barn, vars målsmän begärde hjälp. För 96 barn har an
hålli ts om sådan tandvård. Till dato har 59 barn behandlats för en sam
manlagd kostnad av 4.385 :- kronor. På grund av den långa tid, som 
barnen ej erhållit någon tandvård, blev det nu rätt kostsamt. Lägsta 
beloppet 10:- kronor och det högsta 571:- kronor. Medelkosmad 
omkring 75 :- kronor pr barn. 
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S k o l b a J har beretts alla barn i Kumla varmbaJhus eller för J ärsjö 
skola i därvarande badanläggning. 

Simundervisning har av Kumla stads och Kumla landskommuns 
folkskolestyrelser ordnats vid en kurs vid Djupadalsbadet. Dessutom har 
en kurs h3llits i Hällabrottet av Yxhults idrottsförening med anslag från 
kommunen. Kurserna voro väl besökta och resultatet gOtt. 

Skolsparverksamheten har liksom under flera år rönt rätt stort 
intresse. I l11äraravdelningar har 100 Ofo av barnen deltagit. 

Tablå över verksamheten läsåret 1950/51: 
Kyrkskolan .. ........ 1.247:50 medeltal per barn 
Sannahed ............ 1.016:02 -,,-
Vesta . . . . . . . . . . . . . . 131:13 -,,-
Mossby .............. 1.750:05 -,,-
Brånsta .............. 1.429:12 -,,-
Hörsta .... . ......... 2.292:44 -,,-
Stene ................ 1.358:79 -,,-
}ärsjö . . . . . . . . . . . . .. 2.467:74 -,,-

Sum ma 11.692 :79 

26:54 
20:73 
10:92 
21 :87 
27:48 
38:85 
24:23 
74:78 

Sammanlagt har 386 barn satt in pengar med i medeltal 30:29 kronor. 
Medelvärdet av insatt belopp pr barn (alla barn) var under läsåret 
26:81 kronor. 

Fria läroböcker och fri undervisningsmateriel, inklusive 
slöjd material har lämnats alla barn inom folk- och fortsättningsskolan. 

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barnen har såsom förut 
varit ordnad. 

Undervisningsmateriel. Bland den materiel, som inköpts under 
året må nämnas för småskolorna kartan "Det heliga landet", Palins 
läggspel och lässpel, trianglar, tamburiner och kastanjetter. För folk
skolans 3:e och 4:e klasser har inköpts läseböckerna "Läs och Berätta" 
med därtill hörande arbetsböcker. 

S k o If il m har visats flera gånger. Filmer från Norstedt, Europafilm, 
Svensk Filmindustri, Kulturtjänst och Statens Järnvägar har hyrts. 

Fastigheter och inventarier. 

Under året har ombyggnaden av Mossby skola meJ dess lärarbo täder 
slutförts och lokalerna med en festlighet invigts för sitt ändamål. 

Vid Sannahed har lärarbostaden renoverats, delvis under 1952. 
Lärarbostäderna i ]ärsjö har färdigställts som A-bostäder. En ny källa 

har upptagits vid denna skola, och skolköket har renoverats och försetts 
med el-spisar. 

Beslut har fattats om nya lärarbostäder iStene. 
n grund av inrättande av ny läraravdelning i Mossby skola har dit 

måst inköpas orgel, skolbänkar med stolar, kateder med stol, radioappa
rat m. m. StapelstOlar har inköpts till Hörsta, }ärsjö och Stene, gym-
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nastikskåp till Järsjö, gymnastikmatta till Brånsta, hyvelbänkar till Vesta, 
krittavlor av glas till Hörsta och Sannahed. Fördrags- och rullgardiner 
har uppsatts i de flesta skolsalarna. 

Skolbiblioteken. 

Föreståndare: folkskollärare David Enemar, Brånsta. 
Ett bibliotek finnes i varje läraravdelning. 
Under året har nya välgjorda och vackra bokhyllor anskaffats till 

biblioteken. 
Utdrag ur redogörelse för skolbiblioteken lämnas å sid. 21. 

Undervisning i engelska språket. 

Under 1951 har undervisning i engelska börjat införas i folkskolorna. 
Sådan undervisning har meddelats klasserna 5-7 i Mossby, Sannahed 
och Stene, där det finnes lärare med kompeten för denna undervisning. 
Meningen är att införa undervisning i engelska språket i alla skolor, 
dterhand som kompetenta lärare härför bli tillgängliga. 

Donationer. 

Hörsta skola erhöll under 1951 två donationer, nämligen 5.000:
kronor enligt testamente av avlidne lantbrukaren Carl Johan Gustafs
son, Ekeby, och 10.000:- kronor enligt testamente efter avlidna fröken 
Elin Larsson, Kumla stad, förut Ekeby. Medlen skola förvaltas av folk
skolestyrelsen och räntemedlen utdelas till avgångsklassen i ovannämnd:!. 
skola. 

I protokollet 2 mars 1951 har överläraren gjOrt följande anteckningar. 
Hemmansägaren Carl Johan Gustafsson, som på ett så vackert ätt 

ihågkommit Hörsta skola, där han själv undervisats som barn, ägde 
och brukade under många år en hemmansdel i Ekeby. Han var en dug
lig lantbrukare; hans gård var mycket väl skött och gav rika skördar. 
Han var en originell man, slagfärdig i repliken och med rätt stor be
läsenhet, särskilt i geografi och historia, i vilka ämnen han hade mycken 
stor lust att anställa förhör. Hans vallpojkar förhördes ibland vid mat
bordet, och han gla.ddes åt när dessa själva kunde sätta på honom frågor, 
som han "gick bet på". 

Undertecknad. som skriver ned dessa rader, satt mången stund i h':ll1s 
kanunare i Ekeby. Ofta blev det sent, ty denna intressanta man hade 
mycket att giva i sina samtal. Han hade stark hembygds- och foster
landskärlek. Hans gåva till skolan i Hörsta får säkerligen ses som ett 
uttryck på den samhörighet han kände med bygden och dess folk, för 
hans tacksamhet för vad han i sin barndom lärde, för hans vilja att 
sporra till flit och gott uppförande samt sprida glädje bland barnen. 
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Fröken Elin Larsson hade största delen av sitt liv :llltifr~n barndomen 
och intill de senaste ~ren bott i Ekeby. Hon intresserade sig mycket för 
kolbarnen, var en stilla och försynt människa. Hon var den sista av 

rre syskon, lantbrukaren Emil Larsson och systrarna Maria och Elin, 
vilka alla ogifta bodde på det lilla hemmanet i Ekeby. Emil hade som 
så många andra lantbrukare förr i Kumla i samband med sitt jordbruk 
drivit en rätt betydande handel med kreatur och blivit en förmögen 
man. Att den sist levande av syskonen lämnade denna vackra gha på 
10.000:- kronor till barnen i sin hembygd och sin barndoms skola, 
var säkert ett uttryck föl' alla tre syskonens kärlek och minnesgodhet. 

Hörsta skola har förut ihågkommits med gåvor, nämligen 10.000:
kronor av skohandlanden Gustaf RomelI, Uppsala, bördig från Hagaby, 
till en beklädnadsfond och 10.000:- kronor a v lantbrukaren Anders 
Andersson, Ekeby, för premier till avgångsklassen. 

Ett tidsskede slut - ett nytt börjar. 

I och med kommundelningen 1 jan. 1942, då Kumla stad bildades 
genom utbrytning ur gamla Kumla kommun, blev vad som återstOd 
av denna en ny kommun, Kumla landskommun. 

Skoldistriktet fick namnet "KumLa sockens skoldistrikt". Dessa nu 
gångna tio år har på grund av tidsförhållandena med stora svårigheter 
på byggnadsmarknaden måst präglas aven viss återhållsamhet. Fastighe
terna har dock underhållits, vissa skollokaler och flera bostäder har ge
nomg~tt omfattande renoveringar. En Lägenhet intill Mossby skola har 
inköpts, varigenom skoltomten utökats, tomt till lärarbostäder har för
värvats vid Abytorp, skoltomten vid ]ärsjö har utökats. 

Undervisningsmaterielen har underhållits och gjOrts rikligare. 
Radioapparater med högtalare finnes, så att varje läraravdelning kan 

avlyssna skolradions program. Ljudfilmsprojektor för gemensamt bruh 
vid alla skolor samt filmskioptikon vid varje skola hör ocks~ till den 
materiel, som inköpts under de senaste åren. Läsebokbeståndet har gjOrts 
mycket rikligt. Urvalet av undervisningsmaterielen har skett i samarbete 
med Kumla lärarförening, som under 1951 kunde fira sitt 50-årsjubi
leum, och som under ~rens lopp haft stor betydelse för skolväsender 
inom Kumla. 

Förh~llandet mellan folkskolestyrelse och lärarkh har varit det aUra 
bästa, intresset har varit gott, och detsamma kan sägas om kommunal
nämnd och fullmäktige. 

Under 1951 har också folkskolestyrelsen för den nya Kumla kommur" 
som best~r av den gamla jämte Hardemo, varit i verksamhet. 
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StOrkommunens folkskolestyrelse utgöres av följande personer: 

Skofabriksförmannen Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, 
Lantbrukaren Hilmer Lannhard, vice ordförande, • 
Häradsdomaren August Eriksson, Sickels ta, 



Fru Måna Carlos, Byrsta, 
Cementvaruarbetaren Edvin Karlsson, Kumla, 
Lantbrukaren Harald Jonsson, Blacksta, 
Lantbrukaren Harald Axelsson, Vesta, 
Stenarbetaren Elis Ohlsson, Hjortsberga, 
Lantbrukaren Axel Johansson, Brånsta, 
Skofabriksarbetaren Gunnar Jakobsson, Tålle, 
Muraren John E. Johansson, Lilla l\lberg. 

Utsedd av domkapitlet: Kyrkoherden Bertil Ericsson, Hardemo. 

Lärarpersonalens representant: Folkskolläraren David Enemar, Brånsta. 
Overlärare: Jo cf Svensson, Hörsta. 
Skrivbiträde åt överläraren: Folkskolläraren Åke Körberg, Stene. 
Organisationsplan, ordningsstadga och instruktion för överläraren ar 

antagna för "Kumla landskommuns skoldistrikt". 
Kommunalfullmäktige har uttalat, att centralskolan för enhetsskolan 

skall förläggas till Stene, liksom att 7:e klassen från Brändåsen och Har
demo kyrkskola skall centraliseras till Stene. 

Ett nytt skede har ingått för skolväsendet inom Kumla landskommun. 

Kumla i april 1952. 

GUSTAF E. STf EN 
Ordförande. 

/ josef Svensson 
Sekreterare. 
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~ Utdrag redogörelse för skolbiblioteket 1951 w ur 
: . n 1 a I hok b and .\ Il t a l h o k l :\ II .\ nl:1I .\nlal 

llo kinköp I 
Vid .\ lI la I harll ~()11I hok1 rlll Skol a Tillkolllna S \\"skrivlI:I Fack- 51,ÖII- I:illa l [ler hal"n ' Brulto 

årels hand Summa Kronor 
börja n 

under å.rel .lIlUnw 1111der arel 31 cl e(". li llcru lur lillc ra tu l' l"kkcl' i mcdeltal 

Brans la ......... . .. .... i 613 46 659 37 622 335 J .307 1.642 I 52 31 226:20 

I 
I 

H ö rsta .............. .... ... 601 28 629 21 608 90 2.038 2.128 60 35 110:20 

I 
StcllC ....................... 631 50 681 680 48 1.363 1.411 61 23 216:60 

I 
J ä r sjö ........... ........ ... 660 47 707 10 697 125 1.066 1.191 55 21 217:95 

M ossby .......... ......... 655 71 726 16 710 318 2.138 2.456 123 20 241:55 

I K yrks kolan ...... ... 546 40 586 90 496 126 1.039 I.J65 52 I 22 II 168 :60 

ISanlJahed ............ ... 549 53 602 4 598 195 1.540 1.735 65 26 221 :65 

IVesla ....... .... ............ 440 26 466 466 197 374 I 57] 17 33 I 135:45 

1!t.538 :20 1 Summa 4.695 361 5.056 179 4.877 1.434 10.865 J2.299 485 

Rabatt 19,5 % 299 :95 

Netto Kronor 1.238:25 




