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Kommunalnömnden. 

Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Förvaltare Erik Hökerberg, Säbylund, ordförande, 
Förman Gustaf E. Steen, Stene, vice ordförande, 
Entreprenör August Eriksson, Sickelsta, 
Lantbrukare John H . Johansson, Brånsta, 
Verkmästare Artur Hall, HäJlabrottet, 
Lantbrukare Harry Karlsson Björka, 
Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, 
Verkmästare Emil Winnberg, Hällabrottet, 
Murare John Johansson, Lilla Alberg. 

Nämnden har Mllit 13 sammanträden och protokollen omfattar jämnt 
300 paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. 

Fastighetsförvaltningen. 

I kommunalhuset, Stationsgatan 22, har de lokaler, som Maggies dam
frisering disponerade nu övertagits av kommunen, som där inrett sam
manträdesrum för styrelser och nämnder samtidigt som övriga delar av 
kontoret byggts om för att bl. a. bereda plats åt den nya kommunal
teknikern . En av bostadslägenheterna har friställts till tjänstebostad åt 
en av kommunens anställda. 

Under året har lagfart erhållits på 3/5 av fastigheten Abytorp 1: 10 
medan återstående 2/5 varit föremål för laga skifte. 

Preliminärt köpekontrakt har upprättats för tomtmark inom kvar
teren Knostret, Kättingen och Sätten i Hällabrottet, sammanlagt 13 
byggnadstomter . 

Länsstyrelsen har under året fastställt byggnadsplan för Sannaheds
området varför byggandet där nu kan ske utan det irriterande dispens
förfa randet. Ytterligare en avstyckning har sålts. 

Grundkarta för det s. k. Tälleområdet har upprättats av distrikts
lantmätare Stig Barrner. Arendet om byggandet på området är under 
behandling i länsinstanserna. 

Vissa skissartade förhandförslag till plan för Abytorpsområdet har 
upprättats av stadsarkitekt Nils Lindgren. 

3 



Bostadslåneförmedlingen. 

De s. k. kommunala kvoterna borct:.ogs i början av året och senare har 
den sär kilda behandlingen av byggnadstillstånd till egnahemsbyggen 
upphört, så att byggnadstill tånd nu automatiskt beviljas för hu om 
fått lån. 

Under året har följande bostad l3.neärenden behandlat: 

Nybyggnad Ombyggnad F' J-bättring Overtagande Uppsägning 
Tillstyrkta 6 8 14 2 2 
Avstyrkta 2 1 1 

Kommunala subventioner har under året ej beviljats. 

Genom tomtköp och planläggningar som gjorts samt vatten- och av
lopp ledningar som påbörjats, kan in Om kon goda byggnadstomter er
bjuda egnahemsbyggarna såväl i Hällabrottet och Sanna hed om 
Äbytorp. 

Kommunalkontoret. 

Kommunalkontorets ombyggnad påbörjades i lutet av året. Ytterli
:;are en telefonlinje har indragits. 

Under tiden 22/1-11 /2 praktiserade Olov Eriksson och tiden 11/2-
30/4 Rudolf Backlund på kontoret. Som seme tervikarie och praktikant 
tjänstgjo rde soc. tud. Lars vensson tiden 2/5-7/ 10. Under tiden 3/9-
, 10 var ass i tent Lövdahl inkallad i militärtjänstgöring. I december till
satte kommunalnämnden ingenjör Folke Leivald om kommunaltekniker. 

vrig förvaltning. 

Beträffande b r a n d v ä s e n d e t kan nämnas att Länsstyrelsen fastställt 
brandordning och sotningstaxa för kommunen. Släckning avtal är träf
(ade med Kumla stad, Viby kommun o h Hällabrottets municipalsam
hälle. De tillgångar som den fri villiga brandkåren i Närkes-Via (Har
demo-Hackvad-Kräcklinge kommuner) innehade har under året de
lat mellan Kumla och Lekebergs storkommuner. 

Beträfande polisväsendet kan nämnas att fjärdingsman Sven Pers
~on efter nära 28 års tjänst avgick med förtidspension den 30/9 1952. 
rjärdingsman Sven Ander son, som tillsattes för mellersta di triktet den 
I januari avgick till an nan tjänst den 1 juli. Till nya innehavare av tjäns
terna har utsett för mellersta distriktet ke Gunnarsson och västra 
distriktet Lennan Edhammer. Båda dessa har enligt fullmäktiges beslut 
beviljats bostadssubventioner på sammanlagt 4.000 kronor. 

Kommunala stipendier har beviljats 7 studerande med 75 kronor var
dera. 

En yrkesskolekommittt! har tillsatts för ordnande av viss kursverk
samhet under landstingets överinseende. 



Ett nytt reglemente har antagits för Kumla kommunala realskola en
ligt vilket Kumla landskommun utser två ledamöter och en suppleant 
i skolans styrelse. Over en tredjedel av lärjungarna är från landskom
munen. 

Brändåsells ordenshus har fått ett anslag å 5.000 kronor till sin om
byggnad och Blåbandsgården Skogshall 2.000 kronot" i räntefritt stående 
lån till likartat ändamål. 

Landsantikvarie Bertil Wallden har fått i uppdrag att skriva Hardemo 
'iockens historia. 

Kungl. Maj :ts beslut om upplösning av Hällabrottets municipalsam
hälle fattade s den 25 september 1952. 

Frivillig uppgörelse har träffats mellan kommunen och Hallsbergs rör
ledningsaffär om firmans krav på extra ersättning för Abytorpsavloppets 
första etapp. 

Till Sörby-Stene-Långgälla vägsamfällighet har ett anslag utgått på 
15 .375 kronor. 

Kommunen har beslutat att från och med år 1954 införa kommunalt 
bostadstillägg med 150 kronor för gifta och 200 kronor för ensamstå
ende pensionärer. 

Vid Sannahed har gatubelysning anordnats tillsammans med fatti g
vårdsstyrelsen. 

Kumla den 15 maj 1953. 

ERIK HOKERBERG 
Ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 
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T rafiksökerhetskommitten 

Kumla landskommuns trafiksäkerhetskommittc består av följande 
ledamöter: 

Overlärare Ake Körberg, Sten.e, ordförande, 
Folkskollärare David Berglund, Sannahed, sekreterare, 
Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, 
Lantbrukare Paul Eriksson, Ekeby, 
Fru Märta Broden, Brånsta, 
Trafikbilägare Ake Harenius, Brändåsen, 
Kantor Nils Nilsson, Hardemo. 

Trafikkommitten har i skrivelser till vägförvaltningen i Orebro län 
föreslagit vissa säkerhetsåtgärder. Sålunda har varningsmärken för skola 
uppsatts vid Sannahed och Hörsta. Vid Kumla kyrka skall varnings
märket flyttas. På vägen mellan Skyberga och Stene har svåraste kurvan 
breddats, och ytterligare breddningar skall företagas. En vägtrumma vid 
Skyberga skall förlängas, så att vägen blir bredare. Vid Abytorp har an
bringats en kurvridå framför vägen från Hallsberg. 

En trafiksäkerhetspropaganda genomfördes inom landskommunen un
der tiden 16/4-28/4 med möten på 8 platser. Som föreläsare medver
kade redaktör Sture Larsson, Orebro. I övrigt vi ades filmerna "Mitt 
barn i trafiken", "Ingen prit vid ratten" och "A.r det värt risken". 
Broschyren "Rätt och vett i trafiken" såldes och utdelades gratis i ko
lorna. Samtliga möten var talrikt besökta. 
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Trafiklektioner har ordnats för 4 skolor i samråd med MHF. 

Abytorp i april 1953. 

ÄKE KOR BERG 
Ordförande 



Hyresnämnden 

Härmed får jag avgiva redogörelse för hyresnämndens iHällabrottet 
verksamhet under 1952. 

Hyresnämndens uppgifter äro att öva tillsyn över hyresregleringen å 
orten samt handlägga de mål, som uppkomma på grund av hyresreg
leringslagens bestämmelser. I och med hyresreglering inträder "hyres
stopp", dvs. de hyror, som gällde vid regleringens tillkomst, få icke höjas 
utan hyresnämndens medgivande, och nämnden kan icke medgiva höj
ning i andra än vissa av lagen förutsatta fall, t. ex. på grund av ombygg
nad eller om hyran är avsevärt lägre än för jämförliga lägenheter å orten. 
Vidare skall hyran i lägenheter, som uthyrts eller färdigställts först 
efter hyresregleringens tillkomst, fastställas av nämnden. Slutligen har 
nämnden att på hyresgästs ansökan pröva giltigheten av uppsägning. 
Aven bränslefrågor handläggas av nämnden. Nämndens avgöranden äro 
d el s skälighetsbetingade, d e I s rent juridiska. Dess beslut kunna över
klagas till Statens hyresråd. Nämnden är alltså d e l s ett kommunalt or
gan, d e l s en specialdomstol, vari varje ledamot har en röst. Ordföranden 
har utslagsröst, och vid tre olika meningar gäller ordförandens. Ord
föranden skall om möjligt vara jurist. Hyresnämnden tjänstgör även p~ 
grund av särskild lagbestämmelse som medlingsorgan i hyrestvister. 

Hyresnämnden har under 1952 haft följande sammansättning (supp·· 
leanternas namn inom parentes): av Hyresrådet utsedd ordförande hov
rättsfiskal Michael von Koch, Västernärkes domsaga, Orebro, (landsfiskal 
Folke Abenius, Kumla) fastighetsägarrepresentant disponenten Eric Car
len (lantbrukaren Helge Carlsson) och hyresgästrepresentant chauffören 
Ivan Hammar (Henry Persson). 

Nämnden har hållit 3 sammanträden med Ordenshuset som lokal. Som 
ledamöter ha i samtliga fall tjänstgjort hrr von Koch, Carlsson och 
Hammar. 

Antalet avgjorda mål är 20, varav : fastställelse av grundhyra 3, höjning 
av hyra 15, höjning och sänkning av hyran (yrkande fdtn båda håll) 1, 
giltighet av uppsägning 1. Intet mål kvarstod vid årets slut att avgöras 
under 1953. 

Samtliga beslut ha varit enhälliga. 

Ett beslut har överklagats (fastighetsägare över ogiltigförklarad upp
sägning) men fastställts av hyresrådet. 

Kostnaderna för nämndens verksamhet ha uppgått till 638 kronor 
47 öre. 
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Såsom ordförande i ett flertal hyresnämnder i örebro län har jag 
övervägt frågan huruvida hyresregler i ngen bör bibehållas för det om
råde, som motsvarar det förutvarande municipalsamhället (hyresnämn
den benämnes fr. o. m. 1953 "Hyresnämnden för Kumla landskommun"). 
Å ena sidan äro f astighersbesdndet o ch befolkningssammansättningen 
i Hällabrottet uppenbarligen sådana, att: starka tvivel måste resas beträf
fande nödvändigheten av fortsatt hyres reglering shitt avser förbud mot 
höjning av hyror eller hinder mot utta gande av alltför höga nya hyror 
(det jämförelsevis stora antalet mål under 1952 beror främst på att Yx
hultsbolaget begärde fastställelse av grundhyror för flera arbetarbostäder 
i anledning av planerat frångående av särskilda tjänstebostadshyror. Ä 
andra sidan är bostadsbristen emellertid fortfarande sådan, att skäl före
ligga att fortfarande bereda hyresgäst skydd mot uppsägning. Med hän
syn härtill vill jag i fråga om hyresregl eringens bestånd icke giva annat 
uttalande än att kommunalfullmäktige t orde böra följa frågan med upp
märksamhet. 
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örebro den 25 februari 1953. 

MICHAEL VON KOCH 
Ordförande 



Hälsovårdsnämnden. 

Hälsovårdsnämnden har under år 1952 bestått av följande ledamöter: 

Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, ordförande, 
Målare Axel Widlund, Vesta, vice ordförande, 
Lantbrukare Bengt Pettersson, Alavi, 
Byggnadsarbetare Ingemar Forsberg, Stene, 
Lantbrukare Ragnar Nilsson, Hjortsberga, 
Handlande Edvin Sand, Lanna, 
Lantbrukare Ivar Karlsson, Vallersta. 

Nämnden har under året haft 4 sammanträden och protokollet omfat
tar 52 paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. 

Vatten och avlopp. 

På kommunens tidigare byggda gemensamhetsanläggningar har under 
året inkopplats 3 nya abonnenter. Abytorpsanläggningen omfattar nu 21 
fastigheter och 35 hushåll, 1 affärslokal, 1 samlingslokal och skolan. San
nahedsanläggningen omfattar 13 fastigheter och 15 hushåll, 1 affärslokal 
och ålderdomshemmet. 

Byggnadstillsdnd har erhållits för utbyg~nad av anläggningarna i Aby
torp, men arbetena har ännu ej hunnit pabörjas. 

Besiktningar av enskilda avloppsledningar har skett i 23 fall. 

Renhållning. 

Någon anmärkning mot renhållningen har inte gjOrts under året. 

Bostäder. 

I 5 fall har bostäder besiktigats och fastighetsägaren anmodats utföra 
reparationer. I två fall har vitesföreläggande givits. 

Smittrening av bostadslägenhet har skett i ett fall. Desinfektion mot 
väggohyra har skett i två lägenheter. 

Nytillkomna lägenheter - främst byggnader som uppförts med stat
liga lån - är av mycket god beskaffenhet. 1\ ven Om antalet nybyggna
der på en 10-årsperiod överstigit 100, finns det ännu mycket kvar av 
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trångboddhet och dåliga bostäder. De åtgärder som kommunen vidta
git genom upplåtande av tomtområden, förmedling av tatliga lån amt 
.lnläggning av V<ltten- och <lvioppsie ningar yne dock vara mycket 
:indamål enlig.l. 

övriga ärenden. 

ågon allmän råttsanering har inte utfört under våren på grund <lV 
far<ln för mul- och klöv jukans pridning. Utdelning av gift till enskilda 
har dock skett under hela året. 

I två. fall har innehavare av affär lok aler förelagts att göra erforderliga 
rep.l rationer. 

under året har kommunen antagi 1: och Län styrelsen fasts611t livs-
medel ordning för kommunen. 

Ett ärende om flyttning av lik har till tyrkt . 

Två ingripande enligt djur kydd lagen har gjorts. 

R ::presentanter för kommunen har deltagit i en kur för hälovård -
nämndsledamöter, som anordnats av örebro läns hälsovård förbund. 
A. ven vid förbundets år möte har nämnden repre enterats. 

Skyddskoppympning har i v<lnlig ordning V<lrit anordn<ld genom pro
vinsialläkarens försorg. I ett fall har vite utdömts för underlåten ymp
nlOg. 

ämnden vill till sist framhålla det värdefulla bi tånd som erhålles 
genom den av örebro läns hälsovårdsförbund anställda kon ulenten för 
länet. Genom denne bn även nämnder utan specialutbildad person<ll 
f~ n:,öjlighet .Ht vid svår<lre fall göm utredningar och får råd och an
'.· 1 mngar. 

Kumb i april 1953. 
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HARRY KARLSSO 
Ordförande 

/ Tage Tapper 
, ekreterare 



Folkskolestyrelsen . 

Sammansättning. 

Folkskolestyrelsen har under] 952 haft följande sammansättning: 

Skofabriksförmannen Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, 
Lantbrukaren Hilmer Lannhard, Skyberga, vice ordförande, 
Lantbrukaren Harald Axelsson, Vesta, 
Fru Märta Carlos, Byrsta, 
Häradsdomaren Aug. Eriksson, Sickelsta, 
Skofabriksarbctaren Gunnar Jakobsson, Tällc, 
Lantbrukaren Axel Johansson, Brånsta, 
Muraren John E. Johanson, Lilla Ahlberg, 
Lantbrukaren Harald Jonsson, Blacksta, 
Skofabriksarbetaren Edvin Karlsson, Kumla by, 
Stenarbetaren Elis Olsson, Hällabrottet. 

Hr Axel Johansson anhöll hos kommunalfullmäktige att få avgå som 
ledamot efter 1 juli. I stället invaldes charkuteristen Sven Sääw, Folkc
torp. 

Lärarpersonalens representant: David Enemar, Brånsta. 
Overlärare : Josef Svensson, Hörsta (till 30 juni) 

Åke Körberg, Stene (från l juli). 
Utsedd av domkapitlet : Kyrkoherde Bertil Eriksson, Hardemo. 
För varje ledamot samt för lärarkårens representant har funnits en 

~uppleant. 
Styrelsen har haft 11 sammanträden. 
Folkskolestyrelsens särskilda nämnd har bestått av: 

Skofabriksförmannen Gustaf E. Steen, ordförande, 
Lantbrukaren Hilmer Lannhard, vice ordförande, 
Lantbrukaren Harald Axelsson, 
Lantbrukaren Axel Johansson (1:a halvåret), 
Muraren John E. Johansson, 
Charkuristen Sven Sääw (2 :a halvåret). 

1 ämnden har haft 4 sammanträden. 
Betygsnämnden har utom ordföranden besdtt av hrr Aug. Eriksson 

och Edvin Karlsson. 
Overläraren har varit folkskolestyrelsens och nämndernas sekreterare. 
Som skrivbiträde åt överläraren har under första h alvåret tjänstgjort 

folkskoll. Åke Körberg. 
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Gemensamt sammanträde. 

Vid gemensamt sammanträde med skolstyrelse och lärarkår å Svea 
matsalar i Kumla redogjorde t. f. överläraren i Kumla stad Ivan Rosen
qvist för erfarenheter av det i stadens skolor införda snaskförbudet. 

Skoldistriktets lärare, som undervisar i engelska, lämnade redogörelser 
[ör arbetets uppläggning i detta ämne. Livliga diskussioner förekom. 

Lärjungarna. 

Barn i skolåldern tillhörande distrik tet var vid vårterminens slut 1952 
674. av vilka 91 skulle börja först under höstterminen. 540 undervisa
des i distriktets skolor, l7 inom annat distrikt, 20 i realskola och lik
nande, 2 på särskild anstalt, 2 hade uppskov och 2 vistades i utlandet. 

Hela antalet barn, som vid läsårets slut undervisades i distriktet var 
574, av vilka 29 tillhörde annat distrikt. 

Lärjungarnas fördelning läsåret 1951-52: 

Skola 

Mossby .................... . 
Brånsta .................... . 
Hörsta ...................... . 
Stene ...................... . 
Järsjö ...................... . 
Sannahed .................... . 
Hardemo kyrkskola .......... . 
Kumla kyrkskola ............ . 
Brändåsen .......... ........ . 
Stora Alberg ................ . 
Ve ta ..... .. ..... .......... . 

Skolornas allmänna anordning. 

Skolform 

A B 1 a 
B 1 b 
B 1 b 
B 1 a 
B 1 b 
B 1 b 
B 1 b 
B 2 a 
B 2 b 
B 2 
B 2 

Antal barn 

119 
51 
65 
70 
48 
57 
55 
44 
35 
16 
14 

Summa 574 

Klass 7 i Mossby mottog läsåret 1951 /52 barn från Kumla kyrkskob, 
fr. o. m. höstterminen 1952 även fdin Vesta. Under vårterminen var 
skolskjuts med bil anordnad, under höstterminen självskjuts. Till Mossby 
fördes ock å med skolskjuts småskolebarnen från Vesta skolområde. 

Genom skol kjuts under tiden januari-mars och november-decem
ber från Baggetorp till Hörsta har berörda barn fått sin skolgång under
lättad. 

I Stene inrättades a-form i småskolan från vårterminens början. Läro
sal anordnades iStene metodistkapell. Då större sal erfordrades vid höst
terminens början, hyrde folkskolestyrelsen skollokal i Åbytorps friför
för amiings missionshus. 

I Kumla kyrkskola har a-form varit anordnad i småskolan genom 
amarbete med Kumla stad, som hyr en lärosal av landskommunen. 
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Under läs~ret 1951-52 har landskommunens lärarinna undervisat klass 
2 och stadens klass l. Halva antalet barn i varje klass har varit fr~n 
landskommunen och andra hälften från staden. 

Järsjö skola har mottagit småskolebarnen från St. Albergs skolom
råde. Skolskjuts har varit anordnad. 

Barnen från f. d. Skankeruds skolområde har förts med skolskjuts till 
Brändåsen. 

Sammanlagda skolskjutskostnader kr 15.671 :30, varav statsbidrag kr 
12.537:04. 

Fortsättning skolan har varit allmän och yrkesbetonad i anslutning till 
hushållsgöromål. En allmän kurs har hållits i Kumla kyrkskola med 12 
elever. Av skolkökskurserna har 3 hållits i Brånsta och 2 i Järsjö med 
57 elever varav 27 pojkar. 7 flickor och 3 pojkar har f~tt skolköksunder
visning i Kumla stad. 

Lärarpersonalen. 

folkskollärarinnan Ylva Brozen, Br~nsta, avled den 18 aug. Hon för
flyttades till skoldistriktet den 1 juli 1944. Plikttrogen och med ett 
stilla och försynt väsen var hon avhållen av barn, målsmän och lärar
kamrater. 

Vid jordfästningen i Linköpings krematorium företräddes skolstyrelse 
och lärarkår av hr Sven Sääw, f. överlärare Josef Svensson och över
lärare Åke Körberg. Flertalet målsmän från Brånsta skolområde samt 
skolbarn ägnade den bortgånga lärarinnan en sista hyllning. Kumla 
kyrkokör, i vilken hon varit en intresserad medlem, hade ävenledes 
mött upp. 

Den 1 juli avgick med pension överlärare Josef Svensson och folk
skollärarinnan Agda Ohlsson, Hörsta. Overlärare Svensson tillträdde 
tjänsten som folkskollärare i Hörsta den 16 jan. 1909 och som över
lärare i då varande Kumla sockens skoldistrikt den 7 jan. 1942. Over
lärare Svensson har gjort en uppmärksammad insats inom socknens skol
väsen och i kommunala sammanhang. En speciell hyllning kom honom 
till del vid hans sista examen som ordinarie lärare, då folkskolinspek
tören, representanter för folkskolestyrelsen och ett StOrt antal målsmän 
var närvarande. 

Folkskollärarinnan A~da Ohlsson tillträdde sin tjänst den 1 febr. 1922 
och har alltså i 31 1/ 2 ar varit anställd inom skoldistriktet. Folkskole
~tyrelsens ordförande tackade vid vårterminens avslutning för utförd 
lärarinnegärning och överlämnade en minnesgåva. 

Vid vårterminens början anställdes småskollärarinnan Maj-Britt Rein
holdz, Kumla, som icke ordinarie iStene. 

Folkskollärarinnan Ingrid Johansson anställdes för läsåret 1952-53 
~om icke ordinarie med tjänstgöring 16 tim. pr vecka i överlärarens 
avdelning i Stene och 14 tim. i överlärarens avdelning i Vretstorp. 
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I överlärarens avdelning tjänstgör dessutom mu ikdirektör Assar Eng
~tröm 2 tim. pr vecka med undervisning i sång. 

På den vakanta folkskollärartjänste.o i Brånsta anställdes för läsåret 
1952-1953 folkskollärarinnan Birgitta orr eU, Orebro, och på tjänsl 
.\V samma slag i Hörsta folk kollärarinnan Signe Fintling, som tidigare 
tjänstgjort i Hörsta som timlärare för .. verläraren. 

Vid 1952 års slut fanns 11 avd. i småskolan och 19 i folkskolan, 
summa 30. 

ocialpedagogiska anordningar. 

Skolhälsovården har handhafts av dr K. V. Wikner, Kumla, och 
prov.-Iäk. Gunnar Bång, Hallsberg, den senare för hardemodelen. Som 
vikarie för dr Bång tjänstgjorde vid höstterminens början dr Olle Ny
man, Långsele. 

Som skolsköterskor har tjänstgjort distriktssköterskorna i Kumla och 
Hallsberg. 

Ur dr Wikners årsberättelse må anföras, att 85 barn i klass 1, 72 barn 
i klass 4 och 49 i klass 7 undersökts. Antalet kontrollbarn 31. Det all
männa hälsotillståndet betecknas som gOtt. Från övriga tjänstgörande 
~kolläkare har hsberättelse ej erhållits. 

S k o I t a n d v å r d e n har ej kunnat ombesörjas i tillräcklig omfattning 
av landstingets poliklinik. Klass 7 har därför behandlats av privata tand
läkare. Utöver det antal, som omnämndes i fjolårets berättelse, har 84 
barn behandlats tills dato. Medelkostnaden per barn utgjorde 72:72 kr. 

Barnen från hardemodelen, som hör till polikliniken i Hallsberg, har 
icke fått någon behandling under 1952. Folkskolestyrelsen har gjort 
enträgna framställningar hos tandvårdsmyndigheterna att få barnen 
överförda till kliniken i Kumla. Vidare har beslutats, att privat tand
vård skall bekostas för klasserna 6 och 7 under 1953 för barnen inom 
hardemodelen. 

Skol bad har förekommit i regel en gång pr månad i Kumla varm
badhus. Barnen i St. Alberg och järsjö har badat i järsjö. 

S i m u n d e r v i s n i n g har ordnats gemensamt av Kumla stad och Kum
la landskommun vid Djupadalsbadet samt av Y xhults idrottsförening i 
Hällabrottet med kommunalt anslag. Antalet övningsbesök vid simskolan 
var för landskommunens vidkommande 10,9 och för staden 8,3. Staden 
hade 182 deltagare och landskommunen 119. 

Folkskolestyrelsen har inköpt en kopia av filmen "Lasse lär sig simma". 
om visats under vårterminen i samtliga skolor. 

Skolsparverksamheten har varit anordnad i samarbete med 
Kumla Sparbank och för hardemodelen med Orebro Sparbank. 

Kumla Sparbank inbjöd under höstterminen samtliga lärare till en in
formationsdag i samråd med Sparfrämjandet. Konsulenten Fritz An
dersson gav därvid många tips om sparundervisningens uppläggning. 
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Tablå över sparverksamhctcn lä året 1951-52. 

Skola 
Brånsta 
Hörsta . . ............ . ...... . 
Järsjö . ..... ................. . 
Kumla kyrkskola . . ........... . 
Mossby . .. . ....... . . . ....... . 
Sannahed ... ..... .... .. .. . .. . 

tene 

Antal sparare 
88,56 
81,1 
88,9 
88.4 
73,36 
85,0 

100,0 
Ves ta .... . .... .... .... . . . ._._._.-:-:,....-,:-:--:--_7_1.:.,.,4 __ 

Medeltal % 84,59 

Ofo Sparat belopp 
1.514:77 
1.133:63 
2.728:84 
1.471 :41 
2.081 :06 

876:41 
2.100:29 

66:10 
S:a kr 12.972:51 

(Hardemodelens skolor kommer ej förrän i nästa års redogörelse.) 

Medelvärde av insatt belopp pr barn och läsår kr 26:69. 

Kollektiv olyck s fallsför äkring har varit ordnad för samtliga 
barn i folk- och fortsättningsskolan. 

filmundervisning har förekommit med visning av 12 skolfilmer 
under året. Som filmskötare har vaktmä tare Jonas Johans on, Kumla, 
\'a rit engagerad . Filmerna har också vi ats i Älderdomshemmet, San
nahed. 

Fastigheter inventarier och materiel. 

Vid Mossby har skoltomten inhägnats med nytt staket. 

Oljeeldning har installerats i Sannahed. Folk kollärarbostaden har efter 
reparation vid klassificeringssyn hänfört till klass A. 

[ ]ärsjö har värmesystemet kompletterats i skolkök och gymnastik
d. Elsystemet har omlagts och lysämne rör insatts i slöjdsalen. 

Elsystemet har även lede omlagts i Brånsta skola. 
r Stene har ny murstock uppförts i skolhu et och yttertaken reno

verats. Tomtmark är inköpt för ny skola. Lärarbostäder skall byggas, 
~å snart sökt statsbidrag blivit beviljat. 

[ Hardemo kyrkskola har yttertaket fått översyn. Ljustäta gardiner 
är insatta i folkskole alen . 

l Brändåsen har ekonomibyggnaderna satts i stånd, gamla verandor 
borttagits å skolhu et och nya ytterdörrar insatts. Materielrum har an
ordnats i skolan, varjämte söndriga kaminer ersatts. Småskolan har er
hållit ett materielskåp. Ljustäta gardiner är insatta i folkskolesalen. 
Tjänstebo täderna skall renoveras till A-bostäder å snart sökt statsbidrag 
erhållits. 

Kommunalfullmäktige beviljade 6.000 kronor för 1952 till komplet
tering a v undervisningsmaterielen i skolorna i hardemodelen. Till a v
delningarna har huvudsakligen anskaffat lä eböcker i den omfattning 
om funnits i övriga skolor, planscher och kartor , anatomiska model

ler m. m. 
Till samtliga skolor har anskaffat or tedt arbet lådor för magne-

li m och elektricitet, lika å har materielen för undervisning i kemi full 
ständigt kompletterat. Vidare har inköpts filmband, bredviclläsnings-
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böcker i geografi, naturlära och historia, läseboken "Vill du läsa" del III 
och "Familjen Kopparslant" till sm~skolan m. m. 

Ny lärobok i narurkunnighet och et1gelska har införtS fr. o. m. höst
terminen. Vidare har Palins Universal-läggmateriel med övningar i 
engelska inköpts till 3 skolor. Ny bok i modersm~let prövas f. n. i tre 
läraravdelningar. Skolorna i hardemodelen överg~r s~ sm~ningom till 
samma läroböcker som i övriga skolor. 

Skolbiblioteken. 

Biblioteksförest~ndare: Folkskoll. Da vid Enemar. Särskild redogörelse 
~ sid. 17. 

Särskilda undervisningsanordningar . 

I Kumla kyrkskola förekommer fr. o. m. höstterminen kombinerad 
korrespondens- och radioundervisning i engelska med folkskoll. Rulander 
som handledare. Undervisningen p~g~r 5 tim. pr vecka. 

Särskild hjälpundervisning är anordnad för folkskolan i Sannahed, 
Kumla kyrkskola och St. Alberg samt med en grupp i folkskolan och 
en grupp j sm~skolan i Br~nsta och Bränd~sen. 

Undervisning i trafikkunskap har skett förutom i skolorna vid tvenne 
trafikdagar, den ena förlagd till Brändåsen och den andra till Sannahed. 
Statspolisen ställde 5 konstaplar till förfogande för instruktion. Samt
liga skolor deltog senare i NTF:s radiotävling i trafik. 

Gemensam skolidrottsdag var under höstterminen anordnad i Kumla 
idrottspark. 

För undervisningen i alkoholfr~gan har samtliga lärare deltagit i en 
kurs i Karlskoga. Likas~ har en kurs i sexualundervisning varit anordnad 
i Orebro. 

Folkskolestyrelsens ordf. och överläraren har deltagit i sammanträde 
inför folkskoleinspektören gemensamt för Orebro läns södra inspektions
omr~de. Vid detta sammanträde behandlades ett flertal organisatoriska 
och pedagogiska fr~gor. 

Sammansmältningen av de b~da skoldistrikten, Kumla och Hardemo, 
har skett utan friktioner. Inom folkskolestyrelsen är den meningen r~
dande, att man vid planläggning och anordningar för skolan i första 
hand skall se till barnens bästa. Den uppfattningen delas säkerligen ock
~~ av övriga beslutande organ i hithörande fr~gor. 

Kumla i april 1953. 
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GUST AF E. STEEN 
Ordförande 

/ Ake Körberg 
Sekreterare 



..... 
~ 

S k o l a 

Brånsta ...... 

Brändåsen o ••• 

Hardemo kyrksk 

Hörsta ..... . .. 

]ärsjö ........ 

Kumla kyrksk. 

Mossby ...... 

Sannahed ...... 

Stene ........ 

St. Alberg .... 

Vesta ........ 

Summa 1 

Utdrag ur redogörelse för skolbiblioteket år 1952 
1 _ _ __ t,nlal bokband .\ntal boklån Anlal , Antal 

Bokinköp 
Vid 

ITillkomna S l AVSkriVDa ' ~nl~l - fa ck- -;on- I . bal'll som boklån 
lånat I per barn I Brullo årets limma an lillera tlIr l lillcrntur Summa Kronor 

I början under året nnder året 31 dc('. böckcr i medeltal 

I I :1 
26 1 622 52 674 6 668 411 1.160 I 

1.571 II 61 305:65 

600 42 642 12
1 

630 64 800 48 18 I 209:40 864 
i ! 

393 58 451 6 445 I 60 906 966 57 17 291 :90 

608 48 656 3 653 I 60 1.380 1.440 78 18 I 290:70 
I 
! 

697 52 749 10 739 105 1.091 1.196 I 63 19
1 

289:05 

496 41 537 I 18 519 73 873 946 54 17
1 

208:35 

710 81 791 I 16 775 558 2.121 2.679 115 23 368:35 

598 60 658 1 O 658 l' 302 1.304 1 1.606 I 62 26 282:25 

680 57 737 4 733
11 

186 1.439 1.625 I 84 19 280:10 
I 

395 23 418

1 

9 409 I 57 350 407 17 24 144:85 

466 20 486 1 485 142 472 614 17 36 142:95 

6.265 534 I 6.799 I 85 1 6.714 / 2.018 1 11.896 1 13.914 11 656 1 21 11 2.813:55 , 
I 

Rabatt 619:50 
I 

Netto Kronor 2.194:051 



Fattigvårdsstyrelsen. 

l'attigvårdsstyrelsen har under året haft följande sammansättnin g: 

Förman Karl Karlström , Södra Sanna, ordförande, 
Lantbrukare G. B. Karlsson, k yberga, vice ordförande, 
Fru Gerda Persson , Alvesta , 
Stenarbetare Edvin Andersson, Kätt kede , 
Förman Gustaf E. Steen, Stene, 
Förman Torsten Pettersson, Ormesta , 
Lantbrukare Arvid Johansson, keby, 
Lantbrukare Harald Axelsson, Nedre Vesta, 
Lantbrukare Oscar Ericsson, Byrsta, 
Tegelbruksarbetare Knut Eriksson , Julsta , 
Lantarbetare Bertil Larsson , Säbylund. 

Kommitterade för förvaltning av ålderdomshemmen har vant Karl 
Karlström, Oscar Ericsson och G. B. Karlsson. 

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden och därvid be
handlat 275 ärenden. 

Kamrersassistent K. G. Lövdahl har varit styrelsens sekreterare. 

ÄLDERDOM HEMME . 

Antal platser . .. . . .. . . ... . .. ...... . 
An tal pensionärer l / l . .. .... ... .. . . 
Antal pensionärer 31 / 12 ...... . .... . 
Summa pensionärer under året . . ... . 
Varav från andra kommuner ....... . 
Antal vårddagar . .. .... . . . . . .... . . 
Varav Kumla stad .. . . . . . ..... . . . .. . 
Självkostnadspris per dag . . . ..... . . 
Bruttokostnader ......... . .... .. . . 
[nkomster . .. . .... . ...... ... . . ... . 

ettokostnader ... . .. .... . . . ...... . 

Sonnahed 
28 
27 
IS 
61 
18 

13.059 
3.624 
10:07 kr 

139.186:49 kr 
100.528:70 kr 

38.657:79 kr 

Glippsto 
13 
13 
S 

13 
3 

3.5S5 

8:58 kr 
33.170:13 kr 
11.369:79 k r 
21.800:34 kr 

Som landstingsbidrag för avdelningen för kroni kt sjuka vid Sannaheds 
ålderdomshem har erhållits 6.564 kronor. Ett flertal förbättringsarbeten 
har vidtagits vid ålderdomshemmen, bl. a. har nya fönster insatts å sÖdr.l 
fasaden vid Sannahed, gatubelysningen har ordnats vid Sannahed fram 
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till ålderdom hemmet, bostäderna i den gamla underofficersmässen har 
reparerats. Vad Glippsta ålderdomshem beträffar, genomgick hemmet 
under år 1951 en genomgripande reparation, varför båda ålderdoms
hemmen kan säga ha god standard. 

övrig fattigvård. 

I kontanta understöd har utgivits 32.902:38 kronor och i understöd 
in natura och hyror har utbetalats 7.862 :64 kronor. Kostnaden för vård 
på sjukvårdsanstalter har uppgått till 33.987: 14 kronor. Läkarvård och 
medicin har av fattigvårdsstyrelsen erlagts med tillhopa 2.121 :63 kronor 
och för tandvård har erlagts 230 kronor. 

Statsbidrag har erhållits med 133:30 kronor. Fl-ån främmande kom
muner har inbetalats 16.936:32 kronor och från enskilda samt i övriga 
bidrag har influtit 44.748:41 kronor. Vid jämförelse mellan inkomster 
och utgifter enligt stat och enligt bok framkommer ett överskott av 
23.761 :66 kronor, vilket främst uppkommit genom inkomstöverskott. 

Lantbruket. 

Arrenden och hyresinkomster ..................... . 
Försålda produkter ............................... . 
Samtliga inkomster ............................... . 
Utgifter (löner etc.) ............................... . 
överskott ....................................... . 

ö vrig förvaltning. 

5.980:50 
6.328:92 

12.761 :92 
8.731 :20 
4.030:72 

Under året har fattigvårdsstyrelsen handlagt 47 fattigvårdsmål, varav 
39 riktats mot andra kommuner. I 32 fall har kraven helt godkänts. I 7 
fall har mål väckts hos länsstyrelsen . 1 mål har avgjorts till fattigvårds
tyrelsens förmån och 6 är ännu ej avgjorda. 

Kumla i maj 1953. 

KARL KARLSTRöM 
Ordförande 

/ K. G. Lövdahl 
ekreterare 
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Barnavårdsnämnden. 

Barnavårdsnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Folkskollärare Artur Nordqvist, järsjö ordförande, 
Målare Axel Widlund, Ovre Vesta, vice ordförande, 
Småskollärarinna Aina Enemar > Brånsta, 
Fru Gerda Persson, Alvesta, 
Fru Mary Persson, Stene, 
Lantbrukare Karl Valter Karlsson, Vallersta, 
Förman Torsten Pettersson, Ormesta, 
Fru Ingegerd Karlsson, Oija, 
Kyrkoherde Gunnar jönsson, Kumla. 

Nämnden har haft 10 sammanträden och därunder behandlat 163 
ärenden. 

Kamrersassistent K. G. Lövdahl har under året varit nämndens sek
reterare. 

Åtgärder enligt barnavårdslagen : 
-------------------------------

111 1953 Tillkomna A vg!ngna 31 12 1953 

Samhällsvård ............... . 
Skyddsuppfostran ... . . .. . ... . 

7 
10 

8 
10 

Under året har utdelats varningar enligt barnavårdslagen till 11 barn. 

Barna vårdsmannaskap 

Kamrersassistent K. G. Lövdahl har tjänstgjort som barnavårdsman 
och har förmedlat inbetalda underhållsbidrag till ett sammanlagt belopp 
av 17.197:11 kronor. 

lO 

I Utom l äktenskapet 
äktenskapet 

Vid 1952 års början . 
Nytillkomna ...... . 
Avgångna ........ . 
Vid 1952 års slut ... 1 

14 
6 
4 

16 

55 
34 
20 
69 

Summa 

69 
40 
24 
85 



Fosterbarn 

Fosterbarnsinspektionen har omhänderhafts av fruarna Gerda Persson, 
Mary Persson och Ingegerd Karlsson. 
Vid 1952 års början . . . . . ... ............... .. ............. 23 

y tillkomna . ........ .. .... .... .... . .. .. .......... .. .... 12 
Avgångna .. ... .. . ... . .. ..... . ................. .. ....... 2 
Vid 1952 års slut ............ .. ... . ...... . . .. . ... . . ... . .. 33 

Bidragsförskott 

Under året utbetalda bidragsförskott ............... . 
Till antal bidragsmottagare ........ . ....... ... .... . 
rör antal barn ..... ........ .. .. . ... . ........... . 
A ~ ersättn.i.ngss~yldiga fäder inbetalt . . .. .. ........ . . 
DaraverhoII namnden . . ........ . .. . ...... .... ... . 
Därav erhöll mödrarna ..... ... ... .. ............ .. . 
Antal fäder . .. . .. . .... . .. . . ....... .............. . 

Mödrahjälp 

6.063:- kr 
21 
23 

3.559:- kr 
1.948:- kr 
1.611:- kr 

21 

Antal ansökningar .... . . . .. .. .............. .. . . . . . . . . . . . . . 34 
Därav tillstyrkta ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Därav avstyrkta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] O 
Dära v bevi l jade . ... .... . ........ . .. ...... .... ... .. ....... 17 

Summa beviljad mödrah jä lp: 5.583 kronor. 

Fria resor 

B a r n. 
Antal barn ... ............... . . . .............. . ........ .. 27 
Under 6 år ............. . . .. .............. . .... . .. . .. .... 15 
Over 6 år .............................................. 12 
Helt gratis . ... .. ............ . .......... . ... ....... .... .. 5 
Antal vårdare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 15 

Husmödrar. 
Antal .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Med två eller flera minderåriga barn i hemmet ....... . ...... 7 
Mindre än två barn i hemmet . ........ . .. . ... . ........... 2 

Kumla i maj 1953 . 

AR TUR NORDQVIST 
Ordförande 

/ K. G. Lövdahl 
Sekreterare 
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Hemhiälpsnömnden 

Sammansättning: 

Kantor il Nilsson, Kyrkskolan, Hardemo, ordförande, 
Förman Gu taf E. Steen, Stene, vice ordförande, 
Fru Karin J ohansson, Br~nsta, 
Fru Margi t Johansson, Hällabrot:tet, 
Fru Ingrid Karlsson, Mossby, Hällabrottet. 

ämnden har haft 3 protokollförda sammanträden. 
ämnden sekreterare var under ~ret: kamrersassistent K. G. Lövdahl. 

Arbetsledare under tiden 1/ 1-15/ 11 var fru Karin Johansson, Br~nsta. 
under tiden 16/11-31 /12 fungerade kamrersassistent K. G. Lövdahl om 
arbetsledare. 

Hemvårdarinnor. 
Colleene Larsson, Äbytorp, 
Ruth Gaute, Mossby skola. 

Verk amheten. 

Antal dagsverkcn Sjukledighet 
Lediga dagar 
.. Arbetsbrist" Ovcrtidskomp . 

414 86 

Hjälpfallens art. 

Erh311it hjälp vid ett tillfälle 
Erh3llit hjälp vid flera tillfällen 
Ej hjälp, d3 andra arbetsuppgifter 

hindrat ................... . 

98 

I 
Husmors 

Barnsbörd . kd 
SJU om 

21 39 
6 

S 
21 SO 

3 

Husmors 
semester 

3 

S 
8 

Erh~llna avgifter ................................... . 
Rekvirerat statsbidrag .................... . .......... . 
Rekvirerat landstingsbidrag ........................... . 
Kommunens beräknade totala utgift för hemhjälpen 

Kumla i maj 1953. 
ILS NILSSON 
Ordförande 

hldringar I 
och invalider 

4 
6 

-I 

10 

1.051 :30 
1.189:80 
2.379:60 

14.317:28 

/ K. G. Lövdahl 
Sekreterare 
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Nykterhetsnämnden. 

ämnden har under ltret haft följande sammansättning: 
Lantbrukare Gustaf Larsson, Tälle, ordförande, 
Förman Sven Hammarlund, Hällabrottet vice ordförande, 
Overlärare Åke Körberg, Stene, 
Lantbrukare Helge Carlsson, Mossby, Hällabrottet, 
Vägarbetare Bertil Karlström, Södra Sanna, 
Smltskollärarinna Jenny Larsson, Järsjö, 
Tegelbruksarbetare Knut Eriksson, Julsta. 

Ombud för länsnykterhetsnämnden har varit folkskollärare Bror La
gerberg. Kall1rersassistent K. G. Lövdahl har varit nämndens sekreterare. 

ämnden har under ltret haft fyra sammanträden med 71 paragrafer. 
ämnden har varit ansluten till Orebro läns nykterhetsnämndsföre

I1l1lg. 

röljande ärenden har handlagts: 

Med :lI1m. Utan anm 

Ansökan om motbok .... .. .. . ..... . ... 19 
Ansökan om förhöjd tilldelning .... .... .. 2 
Ansökan om ltterupplivning av motbok ... '1_ 

Summa m otbo ksärenden 21 
Ansökan om nykterhetsintyg ............ 101 

13 
5 
2 

20 
O 

umJna 

32 
7 
2 

41 
101 

Atgärder enligt alkoholisdagen mot personer 
~O=-vc-r----~U~n~dc-r--------~ 

25 ~r 251r Summa 

Muntlig eller skriftlig erinran ........... . 
Overvakning ......................... . 
Spärr av motbok ..................... . 
rntagning lt alkoholistanstalt ...... . ..... 1 

Beslutad ännu ej verkställd intagning 
lt alkohol istanstal t .................. ' 

Utan åtgärd .......................... ' 
Samtliga fylleriförseelser 

--~~~~~------I 

15 
2 

2 

21 

4 

4 

19 
2 

2 

1 
1 

25 
Sammanfattningsvis kan sägas att nykterhetstillståndet försämrats nå

got, men det är nämndens förhoppning, att de förebyggande åtgärder 
som vidtagits, särskilt när det gäller fylleriförseelser skall bära frukt i 
form aven ökad nykterhet i Kumla landskommun. 

Kumla i maj 1953. 
GUST AF LARSSON 

Ordförande 
/ K. G. Lövdahl 

Sekreterare 
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