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Kommunalnämnden. 

Kommun:dnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Förvaltare Erik Hökcrberg, Säbylund, ordförande, 
Förman Gustaf E. teen , vice ordförande, 
Entreprenör Augu t Eriksson, Sickelsta, 
Lantbrukare John H. Johansson, Brånsta, 
Verkmästare Artur Hall, HälJabrottet, 
Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, 
Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, 
Verkmästare Emil \'V'innberg, Hällabrottet, 
Murare John Johansson, Lilla Alberg. 

ämnden har hällit 13 sammanträden och protokollen omfattar 
311 paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. 

Fastighetsförvaltningen. 

Under året har laga skifte slutförts för 2/5 av fastigheten Åbytorp 
1: 10. Efter sammanläggning av samtliga delar har fastigheten fått be
teckningen Abytorp 1: 106 och omfattar 23.640 m~. Lagfart har erhållits 
och den sammanlagda köpesumman är 24.571 kronor. 

Tidigare avtalat köp av del av Abytorp 1: 83 har fullföljts och det 
avstyckade området omfattar 6 byggnadstomter. Arealen är 5.796 m~ 
och sammanlagda priset är 6.360 kronor. Samtidigt härmed har det av 
kommunen tidigare lagfarna området Abytorp 1: 81 styckats till tre 
tomter. Samtliga nämnda tomter har beteckningen Abytorp 1 :93-1 :101. 

Aven tomtköp i Hällabrottet har fullföljts, där sammanlagt 13 bygg
nadstomter inom kvarteren Knostret, Kättingen och Sätten om tillhopa 
16.404 m2 har förvärvats för 25.979 kronor. 

Av änkefru Charlotta Eklöv har inköpts fastigheterna 2:4, 2:5 och 
2:41 om inalles 7.815 kvadratmeter samt ett mindre bostadshus för 
10.000 kronor. 

Slutförts har även markköpet för Hällabrottets idrottsplats - Hjom
berga 3:24 ~ där 22.250 m2 har förvärvats för 21.275 kronor. 

En lagenhet i Komh\unalhuset, Ståtion gatåh 22, hal' söm tjän te· 
böstad upplåtits åt köntorsbiträdet Maj Johahssön. En lägenhet i kom· 
munens fastighet Sanna Södra 2:15 har uthyrts ~t kamrersassistenten 
Karl Gunnar 'Lövdahl. Kamrersbostaden har reparerats i san'lband med 
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att skorstensstocken måste muras 4Om. Lärarbostaden i Stora i\lbergs 
skolhus har uthyrts till herr Sven J 4OneStaf. 

Inom Sannahed har ytterligare 7 avstyckningar sålts under året och 
by torp 1 avstyckning. 

Bostadslåneförmedlingen. 

Under året har följande bostadslåneärenden behandlat: 
l ybyggnad Ombyggnad Förbättring övertagande Uppsägning 5:a 

Tillstyrkta 13 7 12 1 O 33 
Avstyrkta 2 O 1 O O 3 

-
15 7 13 1 O 36 

Kommunala subventioner har un der året beviljats två fall. 

3 nart planläggningar av Abytorp avslutats, kan goda byggnadstom
ter erbjudas bostadssökande i såväl Sannahed, Hällabrottet som AbYtorp. 

Kommunalkontoret. 

Kommunalkontorets ombyggnad blev klar i början av året och loka
lerna kan nu sägas vara i mycket gOtt skick. 

Den 16 mars tillträdde den nye kommunal teknikern, ingenjör Folke 
Leivald. Tiden 1/6-31/8 tjänstgjorde soc.-stud. Sven Erik Johansson 
om praktikant och semeste rvikarie . Kontorsbiträdet Maj Johansson hade 

tjänstledigt på .gru~d av sjukdom tiden 22/ 10-30/11 med fru Maj-Britt 
Larsson som vlkane. 

Registrering av äldre protokoll h ar påbörjats av f. överlärare Josef 
Svensson. 

övrig förvaltning. 

Beträffande b r a n d v ä s e n d e t kan nämnas, att Länsstyrelsen fast
ställ t ny brand ordning då kommunen med 1953 års ingång - i och 
med municipalsamhällets upplösning - övertagit Hällabrottets brand
kår. Förberedelser till nytt alarmeringssystem har vidtagits. Skyltar har 
uppsatts vid samtliga branddammar. En motorspruta som förut varit 
stationerad vid brandkhen i Via, står nu uppställd i Hardemo. Kommu
nens brandbil och motorspruta i Kumla stad har reparerats. 

Hittillsvarande brandchef, lantbrukaren Sten Larsson, Norra Sanna, 
avgick på egen begäran med årets utgång. 

Ifråga om polisväsendet kan nämnas att två nya fjärdingsmän 
tillträdde vid årets början. Åke Gunnarsson i mellersta distriktet med 
stationsort Sannahed den 1 januari och den 15 januari Lennart Edham
mer med stationsort i Abytorp, den senare som efterträdare åt Sven 
Persson som efter nära 29 års tjänst avgått med sjukpension. 
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Kommunala stipendier har beviljats 26 studerande med 75 kronor 
vardera. 

Ett nytt resereglementc, som även reglerar ersättningarna för sam
manträden samt traktamenten har antagits under året. 

Länsstyrelsen har fastställt taxa för ritningsgranskning i byggnadslovs
ärenden. 

En viss omorganisation har under året beslutats, då såväl hemhjälps
nämnden som pensionärshemsstyrelsen upphör med årets utgång. Den 
förra nämndens arbete övertages av barnavårdsnämnden och den senare 
av kommunalnämnden. 

I beslut den 9 oktober har Kungl. Maj:t med verkan från och med den 
l januari 1955 inrättat Hällabrottets provinsialläkaredistrikt med sta
tionson i Hällabrottet för läkaren. Förberedelser för byggandet av bo
stad och mottagning pågår. 

Förslag till idrottsplats i Hällabrottet har utarbetats av Riksidrotts
f<:>r~undets idrottsplatskommitte och ansökan om s. k. tipsmedel har in
gIVits. 

Kumla S. G. U. har erhållit ett räntefritt lån, som avskrives efter tiO 
3r, på 500 kronor som bidrag till sommarstuga i Åsbro. 

Till Hollandshjälpen har beviljats ett anslag om 2.000 kronor. 

Att utbetala skottpengar för Hardemodelen av kommunen har utsetts 
lantbrukaren Hans Andersson, Ormesta. 

På anmodan av Länsstyrelsen har yttrande avgivits dels över Allmänna 
statsbidragsutredningens betänkande om driftbidrag till kommuner dels 
över ett betänkande om Generella metoder och fysiska kontroller i in
vesteringspolitiken. 

Kommunen har uppvaktat landshövding K. J. Olsson på hans 60-års
dag den 6 maj och deltagit i festligheterna vid Konungens "Eriksgata" 
den 16 juni genom Kumla. 

Kumla i april 1954. 

ERIK HOKERBERG 
Ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 
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TraFiksäkerhetskommitten. 

Kumla land kommuns trafiksäk rhetskommitte har under 1953 haft 
följande sammansättning: 

Overlärare Ake Körberg, t:cne, ordförande, 
Folkskollärare David Berglu nd, annahed, ekreterare, 
Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, 
Lantbrukare Paul Eriksson, Ekeby, 
Fru Märta Broden, Brånsta, 
Trafikbilägare Ake Harenius, Brändåsen, 
Kantor il ilsson, Hardemo. 

Kommitten har haft överläggningar med överbanmästaren i Hallsberg 
angående signalanordning vid annaheds anhalt. Kungl. Järnvägsstyrelsen 
har senare efter skriftlig framställning meddelat, att signalanordning 
kommer att anordnas senast i juni 1954. 

p~ några plat er inom landskommunen finnes skymmande häckar och 
träd, besvärliga vägkurvor och smala passager varjämte behov av re
flexanordningar är för handen. Kommitten har efter iakttagelser av 
de sa förhållanden gjOrt framställning om ändring. Likaså har kommit
ten haft sin uppmärksamhet riktad på frågan om anordnande av över
gång för gående vid Kumla kyrka. 

Kommitten har i samråd med folkskole tyreisen tillställt alla föräld
rar en folder om barn och trafik . Vidare har kommittcn riktat folk
skolestyrelsens uppmärksamhet på bl. a. trafikförhållandena vid Vest,\ 
kola. 

Vid trafiksäkerhetsmötet å Orebro slott den 23 november var kom
mitten representerad genom ordföranden. 

Abytorp i mars 1954. 
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Hälsovårdsnömnden. 

Hälsovårdsnämnden har under år 1953 haft följande sammansättning: 

Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, ordförande, 
Tjänsteman Harry Pettersson, Hällabrottet, vice ordförande, 
Lantbrukare Bengt Pettersson, Alavi, 
Byggnadsarbetare Ingemar Forsberg, Abytorp, 
Lantbrukare Ivar Karlsson, Vallersta. 

Som nämndens sekreterare har kommunalkamreraren fungerat. 

Tillsynsman för kommunala arbetarskyddet har varit fjärdingsman 
Henry Sternlöf, Hällabrottet. 

Nämnden har under året hållit 6 sammanträden och protokollen har 
omfattat 90 paragrafer. 

Vatten och avlopp. 

Från och med årets ingång har kommunen genom upplösningen av 
Hällabrottets municipalsamhälle övertagit den av samhället byggda vat
ten- och avloppsanläggningen med pumpstation och reningsanläggning. 
På denna anläggmng är 38 fastigheter inkopplade. 

Abytorpsanläggningen har under året utbyggts med huvudledning i 
den s. k. Sillagatan fram till platsen för vattentornet, samt ett par gren
ledningar till de nya lärarbostäderna och till ett nytt tomtomrade. Sam
manlagt är nu 42 fastigheter inkopplade. I Sannahed har ytterligare 7 
fastigheter anslutits. 

RenMlIning. 

Under året har sop tömning enligt kärlbytessystemet påbörjats inom 
ett område av förutvarande Hällabrottets municipalsamhälle. Början 
har gjOrtS med 138 fastigheter, och det är avsett att utökas till samtliga 
fastigheter inom tätbebyggelsen. En soptipp har anordnats på Hjorts
berga ägor. Entreprenör är Ragnar Nilsson, Hjortsberga. 

I övrigt föranleder renhållningen inom kommunen ingen anmärkning. 

Bostäder. 

I 10 fall har bostäder besiktigats och förelägganden givits mot respek
tive fastighetsägare eller förvaltare. I tre fall har föreläggandet före-
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nats med vite. I ett fall har bostadshus helt utdömts och i två fall ut
dömts efter nuvarande bostadsinneha Vares flyttning. 

Nytillkomna och ombyggda bostäd er - i praktiskt taget alla fall med 
hjälp av statliga lån - är genomgående av ~od kvalitet. Annu återstår 
dock mycket att göra, och de kommunala atgärderna - byggande av 
ledningar och upplåtande av tomtom.råden samt råd och hjälp vid verk
samheten - är en god hjälp till åst:adkommande aven god bostads
standard. 

Butiker. 

Under året har skärpt uppmärksamhet ägnats åt butikerna inom kom
munen. En representant för nämnden har medföljt länsveterinären på 
dennes inspektionsresa genom kommunen. Tillsammans med hälsovårds
konsulenten har ytterligare inspektioner skett och brister påtalats. De 
fyra affärer, som försäljer mjölk har varit föremål för särskild kontroll, 
som dock ej givit anledning till anmärkning. 

Distributionen är ett viktigt led i Ii vsmedelshanteringen och det ligger 
stor vikt vid att de födoämnen, som allmänheten tillhandahålles, för
säljes på ett ur hy~ienisk synpunkt betryggande sätt. Snusk och noncha
lans på detta omrade får inte tolereras. 

ämnden ämnar i fonsättningen ägna stol' uppmärksamhet åt dessa 
frågor. 

Sommarens epidemier. 

Sommaren 1953 spred sig över hela landet en efter våra förhållanden 
svårartad paratyfusepidemi, vars smi novägar aldrig helt kunde klarläg
gas. Våra bygder hade kanske inte så starka känningar av sjukdomen, 
men nämnden vidtog vissa förebyggande åtgärder. Sålunda gjordes 
- enligt Kungl. Medicinalstyrelsens påbud - beslag av all utländsk 
jäst. Tillförsel av pumpvatten till badbrottet i Hällabrottet avstängdes, 
men badförbud behövde aldrig utfärdas. 

ågot senare ökade antalet poliofall oroväckande, och inom kom
munen förekom ett rätt stort antal dylika fall. A ven på detta område 
medverkade nämnden genom undersökning av vattentäkter, smitt
rening o. d. 

övriga ärenden. 

Under våren 1953 företogs en allmän råttsanering inom hela kom
munen. Kampanjen skedde i samråd med grannkommunerna, med vilka 
iv en i övrigt ett gott samarbete utvecklar sig, så att grän områdena 
sanerades samtidigt. Resultatet kan utan tvekan kallas gott. 

Två ärenden om flyttning av lik har tillstyrkts. 
Skyddskoppympning har i vanlig ordning företagits genom prOVInSI

alläkarens försorg. 
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Nämnden har plhalat de ökade olägenheterna fr~n skifferoljeanlägg
ningen i Kvarntorp, och Länsstyrelsen har vidarebefordrat ärendet till 
Statens institut för folkhälsan för utredning. 

Under ~ret har Kungl. Maj:t beslmat inrätta ett nytt provinsialläkare
distrikt - Hällabrottets distrikt - att träda i funktion den 1 januari 
1955. ämnden hälsar med tillfredsställelse den ökade möjligheten till 
hygienisk sakkunskap inom kommunen, som detta ger. 

Nämnden vill till sist framh~lla det värdefulla bistånd som erhålles 
genom den av Orebro läns hälsov~rdsförbllnd anställda konsulenten för 
länet. Genom denne kan ä ven nämnder utan specialutbildad personal 
f~ n:öjlighet att vid sv~rare fall göra utredningar och f~ r~d och an
VisnIngar. 

Kumla i januari 195-l. 

HARR Y KARLSSON 
Ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 
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Folkskolestyrelsen. 

Sammansättning. 

Folkskolestyrelsen har under 1953 haft följande sammansättning: 

Skofabriksförman Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, 
Lantbrukaren Hilmer Lannh ard, Sk yberga, vice ordförande, 
Lantbrukaren Harald Axelsson, Vesta, 
Fru Märta Carlos, Byrsta, 
Häradsdomaren Aug. Eriksson, Sickelsta, 
Skofabriksarbetaren Gunnar Jakobsson, Tälle, 
Muraren John E. Johansson, Lilla Alberg, 
Lantbrukaren Harald Jonsson Blacksta, 
Skofabriksarbetaren Edvin Karlsson, Kumla by, 
Stenarbetaren Elis Olsson, Hällabrottet, 
Charkuteristen Sven Sääw, Folketorp. 

Lärarpersonalens representant: Da vid Enemar, Brånsta. 

Di .triktsöverlärare: Ake Körberg, Stene. 

Ut edd av domkapitlet: Kyrkoherde Bertil Ericsson, Hardemo. 

För varje ledamot samt för lärarkårens representant har funnit en 
,uppleant. 

tyrelsen har haft 13 sammanträden. 

Folkskolestyrelsens särskilda nämnd har bestått av: 

Skofabriksförman Gustaf E. Steen, ordförande , 
Lantbrukaren Hilmer Lannhard, vice ordförande, 
Lantbrukaren Harald Axelsson, 
Muraren John E. Johansson, 
Charkuteristen Sven Sääw. 

ämnden har haft 9 sammanträden. 

Betygsnämnden har utom folkskolestyrelsens ordförande bestått av 
hrr Aug. Eriksson och Edvin Karlsson. 

Overläraren har varit folkskolestyrelsens och nämndernas sekreterare. 

Som skrivbiträde på folk koleexpeditionen har tjänstgjort: 
tiden 27/4-15/12 fru Gunnel Elfsten, Abytorp; 

16/12-t. v. fröken Anna-Greta Lar son, Kumla. 
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Gemensamt sammanträde. 

Vid gemensamt sammanträde i Gillessalen, Kumla, den 8 juni, i vilket 
även Kumla stads folkskolestyrelse och lärarkår deltog, talade hjälp
skolinspektör Ragnhild Jungner, Stockholm, om "Hjälpskolans utform
ning och arbetssätt". Overlärarna i staden och landskommunen lämnade 
redogörelser för respektive skoldistrikts lösningar av hjälpklassbarnens 
undervisning. Hjälpskolefrågor diskuterades livligt. 

Folkskolestyrelsen och lärarkhen gjorde den 14 november studiebesök 
i de nybyggda kolorna i Vretalund och Vremorp. 

L:irjungarna. 

Antal barn 
distriktet: 

skolåldern vid 
o • 

vartermInens slut 1953 tillhörande 

Undervisade distriktet .......... . .... .. ........ . 
,. folk- och småskolor inom anna t distrikt 

högre läroanstalter ....... . ......... . 
" i övriga skolor och anstalter ......... . 

Uppskov med skolgång och övriga ................. . 
Vid vårterminens slut inskrivna, som börjat först under 

höstterminen ............................... . 

548 
23 
18 
S 
3 

73 

548 

Summa 670 

Antal undervisade tillhörande annat distrikt. . . . . . . . . . . . . . 31 
Summa antal undervisade i distriktets folk- och småskolor .. 579 

Lärjungarnas fördelning på kolor och skolformer läshet 1952-53: 

Skola Skolfonn Antal barn 
Mossby . .................. A Bl: a 118 
Brånsta ................... . B 1: b 51 
Hörsta .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. B 1: b 66 

tene ..................... . B l: a 73 
] arsJo .. .. ...... ........... . Bl: b 49 
Sannahed .................. B l: b 56 
Hardemo kyrkskola . . . . . . . . .. Bl: b ss 
Kumla kyrkskola ... . . . . . . . . . B 2: a 44 
Brändhen ................ .. B 2: b 39 
Stora Alberg ....... . ..... . .. B 2 17 
Vesta ...... ............. .. . B 2 11 

Summa 579 

Skolornas allmänna anordning. 

Klass 7 i Mossby mottog läsåret 1952-53 barn från Kumla kyrkskola 
och Vesta. Självskjuts var anordnad. Småskolans barn från Vesta skol
område fördes med skolskjuts till Mossby. Skolskjutsar har dessutom 
under november-matOs varit anordnade från Baggetorp till Hörsta skola; 
under hela läsåret från Stora Alberg till ]ärsjö skola samt från f. d. Skan
keruds skolområde till Brändåsens skola. 
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Strängnäs domkapitel fastställde den 25 februari 1953 ny organisa
tionsplan för skoldistriktet. Enligt denna sammanfördes Kumla kyrk
skola, Mossby och Vesta skolor till en skolenhet med A: a-form. Fr. o. m. 
höstterminen undervisas sålunda i K1..1mla kyrkskola klasserna 2 (klass 1 
tillhör Kumla stad) och 5, i Mossby klasserna 1, 2, 3, 6 och 7, samt i 
Vesta klass 4. Skolskjutsar är anordnade. Klass 7 från Sanna hed har även
ledes förts till Mossby. 

Stora Albergs skola indrogs fr. o. m. 1 juli. Barnen från detta skol
område föres med skolskjuts till JärsjÖ. I Stene är småskolan fr. o. m. 
höstterminen anordnad enligt b-formen. 

Skolskjutskostnaderna har under året utgjort 17.231 :20 varå erhålles 
80 Ofo i statsbidrag. 

Fortsättningsskolan har varit yrkesbetonad i anslutning till hushålls
göromål och förlagd till Hardemo kyrkskola, Järsjö och Brånsta var
dera med en kurs samt med två kurser i Hagaskolan, Kumla stad. Elev
antal sammanlagt 55. 

Uirarpersonalen. 

Vid läsårets slut avgick småskollär-arinnan fru Sigrid Larsson, Bränd
åsen, med pension efter 38 1/ 2 års anställning inom f. d. Hardemo och 
Kumla landskommuns skoldistrikt. Hon har tilldelats Patriotiska Säll
skapets guldmedalj för långvarig, trogen tjänst. 

Följande lärare lämnade sina tjänster vid vårterminens slut: 

Pens. överläraren Josef Svensson, Hörsta, extra lärare, 
Folkskollärarinnan Signe Fintling, Hörsta, extra ordinarie, 
Folkskollärarinnan Kimona Larsson, Järsjö, extra ordinarie, 
Folkskollärarinnan Birgitta Norrsell, Brånsta, extra lärare, 
Småskollärarinnan Gerda Boström, Mossby, extra ordinarie, 
Småskollärarinnan Maj-Britt Reinholdz, Stene, extra ordinarie. 

Den 1 juli tillsattes följande ord i narie tjänster: 

l Mossby skola : folkskollärare Åke Skoghäll, 
" " "småskollärarinnan Aina Erlandsson, 
" Hörsta skola: folkskollärarinnan Gunnel Lannersten, 
" Brånsta skola: folkskollärarinnan Gunhild Berglund, 
., Brändåsens skola: småskollärarinnan Margit Olsson, 

Dessutom h~r folkskollärare Bernhard Jarnulf förflyttats från Stor;: 
'\Ibergs skola ' till Hörsta skola. 

12 

Följande lärare har förordnats på icke ordinarie tjänster: 

Folkskolläi:are Mats Johansson, Mossby, 
Folkskollärare Folke Hildman, Stene, 
Folkskollärarinnan Brita Gustafsson, Järsjö, 
Folkskollärarinnan Ingrid Johansson, Brånsta, 
Folkskollärarinnan Gunhild Berglund, Sannahed (tjänstledig från 

ordinarie tjänst i Brånsta). 



Under året har följande examinerade lärare tjänstgjort som tillfälliga 
vikarier: 

Pens. folkskolläraren Bror Lagerberg, Kumla, 
Pens. överläraren Josef Svensson, Kumla, 
Pens. småskollärarinnan Annie Ohlin, Kumla, 
Folkskolläraren Lennart Bosenius, Karlstad, 
Folkskollärarinnan Signe Fintling, Kumla, 
Folkskollärarinnan Tora Olsson, Kumla, 
Småskollärarinnan Ircne Nordin, Rönneshytta, 
Småskollärarinnan Inger Eklund, Södra Aby, 
Småskollärarinnan Naemi Reinholdz, Kumla. 

Som vikarier har dessutom 6 icke examinerade lärare tjänstgjort. 

Timlärare: 

Musikdir. Assar Engström, sång, Stene skola, hela året, 
Fru Selma Jarnulf, slöjd, Stora Albergs skola, vårterminen. 

Social pedagogiska anordningar. 

Skolhälsovården har handhafts av dr K. V. Wikner, Kumla, och 
extra läkaren Henno Lender, Hallsberg, den senare för hardemodelen. 
Distriktssköterskorna i Kumla och Hallsberg ha tjänstgjort som skolskö
terskor. 

I årsberättelserna angives undersökning av 110 barn i klass 1, 86 barn 
i klass 3 och 75 barn företrädesvis i klass 7. Antal kontrollbarn 19. Hälso
tillståndet betecknas som gOtt. 

Skoltandvården har ombesörjts av landstingets poliklinik i Kumla. 
måskoleklasserna från hardemodelen har påbörjat tandbehandling vid 

polikliniken i Hallsberg och klasserna 6 och 7 (30 barn) åtnjutit privat 
tandvård till en kostnad av 1.621 kr. Medelkostnad pr barn 54 kr. 

Skolbad har förekommit i regel 1 gång pr månad i Kumla varmbad
hus. Järsjö skola har egen badanläggning. 

S i m u n de r v i s n i n g har varit anordnad dels vid Djupadalsbadet ge
mensamt med Kumla stad, dels i Hällabrottet tillsammans med Ekeby
Gällersta skoldistrikt. I Djupadalsbadet deltog från landskommunen 115 
barn och iHällabrottet 50. Som simlärare har tjänstgjort folkskoll. Rolf 
Håkansson och Kerstin Hagsjö samt stud. Gun Haglund i Kumla, och 
stud . Erik Wallin iHällabrottet. 

S k o l s p a r v e r k s a ffi h e t har varit anordnad i samarbete med Kumla 
och örebro Sparbank, den senare för hardemodelen. 
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Tablå över sparverksamheten lä året 1952-53. 

Skola A.ntal sparare i % parat belopp 

Mossby skola .......... . ... ... . 
Vesta skola ................... . 
Brånsta skola ............... . 
Sannaheds skola ............. . 
Kumla kyrkskola ............. . 
Stene skola .......... . ........ . 
Hörsta skola ........ ... ..... . . 
.lärsjö skola ................. . 
Hardemo kyrkskola ........... . 
Brändåsens skola ............. . 
t . Albergs skola ... .... ...... . 

96,1 
81,8 
88,2 
81,5 
84,3 
96,9 
67,5 
86,2 
89,7 

100,0 
100,0 

2.710 :75 
347:03 

2.200:53 
1.194:31 
1.520:83 
2.791 :80 
1.127 :23 
2.808:16 
1.657:82 
1.101 :32 

293:36 

Medeltal 88,0 S:a kr 17.753:14 

In att belopp pr barn och läsår kr 33: 68 . 

Kollektiv olycksfallsförsäkring har varit ordnad för samtliga 
barn i folk- och fortsättningsskolan. 

Fastigheter, inventarier och materiel. 

Vid Stene skola har skolhuset omputsats och försetts med nya fön ter 
och ny entre. Statsbidra~ har beviljat till två tjänstebostäder för folk
skollärare. Byggnadsarbetet pågår. 

Sedan Kungl. kolöverstyrclsen fastställt lokalbehovet vid Stene skola, 
har arkitekt E. Bergenudd, Orebro, utfÖrt skissritningar till nya skol
byggnader. 

Vid Brändå ens skola har renovering av tjänstebostäderna påbörjats, 
till vilket statsbidrag beviljat. Skolhuset har utvändigt målats och röd
färgats. Slöjdsalen har fått verktygsskåp. 

annaheds skola har utvändigt ommålats varjämte en del trä- och plåt
arbeten utfÖrts. Gardiner har anskaffats till folk- och småskolesalen. 

I Mossby och Vesta har uthusen renoverats. Till Vesta skola är fasta 
matbord anskaffade. 

I folkskollärarbostaden i Brånsta är en del tapetserings- och målnings
arbeten utförda. Den kombinerade gymnastik- och skolkökslokalen har 
ommålats, elspis och rostfri diskbänk insatts. 

Tapetsering och målning är delvis utfört i lärarbostäderna i Hörsta. 
Till slöjden har anskaffats nya hyvelbänkar. 

l Hardemo kyrkskola har vestibulen i skolhuset försett med nytt 
golv, skolköket med kakelsättning m. m. och en lärosal med glastavla. 
Orglarna har fått en översyn och 30 skolbänkar omputsats. 

Till ]ärsjö skola har anskaffats klassrums- och handarbetsskåp samt 
papperskorgar. 

Kumla kyrkskola har fått ny klädhängare i tamburen. 
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l hardemodelens två skolor har undervisningsmaterielen kompletterats 
med kartor, bildband och uppstoppade fåglar. Till samtliga skolor har 
inköpts bredvidläsningsböcker i naturkunnighet, h istoria och geografi 
samt bildband. 

Skolidrottskommitten har lämnat distriktet bidrag till inköp av stöt
kulor, måttband och tidtagarur, varjämte till samtliga skolor inköpts 
hopprep, bollar m . m. 

Skolbiblioteken. 

Skolbibliotcksföreståndare: folkskollärare David Enemar. Särskild re
dogörelse å sid. 16. 

Särskilda under visningsanordningar . 

Filmundervisning har förekommit med i regel en visningstimma pr 
månad och skola. Undervisning i engelska infördes fr. o . m. höstterminen 
i Hörsta, ]ärsjö, Brånsta och Kumla kyrkskola. 

Särskild hjälpundervisning förekommer i Sannahed, Brånsta, Kumb 
kyrkskola, Hörsta och Brändåsen. 

Förstärkningsundervisning med klasserna 5-7 är fr . o. m . hösttermi
nen anordnad i Hörsta skola. 

Gemensam skolidrottsdag var under höstterminen anordnad i Idrotts
parken, KumJa. Dessutom har elever från distriktet deltagit i DM för 
skolungdom i arebro. 

MHF:s instruktör har besökt vissa skoJor och hållit trafikJektioner. 
Broschyrer har utdelats i skolorna med anvisningar om uppträdande 
i trafiken . 

Teckningskurs - 20 timmar - för distriktets Järarpersonal har vari t 
anordnad i Fylsta skola tillsammans med Kumla stads skoldistrikt. 

Småskollärarinnorna har deltagit i en instruktionsdag i gymnastik i 
Orebro. 

Folkskolinspektören har haft överläggning med folkskolestyrelsernas 
ordf. och överlärarna om pedagogiska och organisatoriska frågor . 

Folkskolestyrelsen anser det vara angeläget att under det kommande 
året genomföra 7:e klassens centralisering med hänsyn till den bebådade 
nya undervisningsplanen och undervisningen i engelska. Hjälpklassbar
nens undervisning kräver ävenledes snara åtgärder. Alla anordningar till 
förbättringar på skolans område omfattas helt säkert med intresse även 
av kommunens beslutande myndighet, målsmän och lärare. 

Abytorp i mars 1954. 

GUSTAF E. TE1:.N 
Ordförande 

/ Åke Körberg 
Sekreterare 
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Utdrag ur redogörelse för Kum/a lands

kommuns skolbibliotek 1953. 

1. Biblioteket har omfattat sammanlagt 28 avdelningar fördelade på 
de 10 skolorna. 

2. Bokbest&nd. 

Vid årets början ....................... ..... ..... . 6.714 band 
Inköp under året ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 " 

(för kr 2.004:90) 
Avskrivna ...... . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 " 

3. Antal boklån. 

F ackli ttera tu r 
Skönlitteratur 

4. Antal barn som l&nat 

5. L&n per barn i medeltal 

Kumla den 30 mars 1954. 

DAVID ENEMAR 

16 

Vid årets slut 8.031 band 

LSJ 6 
13.488 

Summa lån 15.004 

638 
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y rkesskolekommitten. 

Kommitten har haft följande sammansättning: 

Lantbrukaren Sten Larsson, Norra Sanna, ordförande, 
Overläraren Ake Körberg, Sten e, sekreterare, 
Fru Göta Eriksson, Skyberga, 
Fru Margit Johansson, Hällabrottet, 
Trädgårdsmästaren Bengt Brunosson, Abytorp. 

Kommitten började sin verksamhet 1953 och har haft 3 sammanträden. 

I samarbete med Orebro läns landstings yrkesskolerektor har följande 
kurser anordnats : 

Vävkurs i Julsta skola, Hardemo ...... 29/4 - 9/6, 7 deltagare 

Demonstrationskurs j matlagning, 2 kurser, 
iHällabrottet .. ... .... ............. 10/8 -14/8, 20 

" 
Finare matlagning, 2 kurser, i Kyrkskolan, 

Hardemo ....................... .. . 9/11-13/ 11, 25 
" 16/11-20/1 1 

Kursverksamheten har hämmats av brist på lämpliga lokaler. Ett märk
bart intresse för kurser av olika slag kan noteras. Kurstidens längd och 
lämplig tidpunkt är faktorer, som i stor utsträckning bestämmer delta
gareantalet. 

STEN LARSSO 
Ordförande 

/ Åke Körberg 
ekreterare 
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Fattigvörds styrelsen. 

Fattigvårdsstyrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Förman Karl Karlström , ödra Sanna , ordförande 
Lantbrukare G. B. Karlsson, Eneby, vice ordförande 
Fru Gerda Persson , Alvesta 
Stenarbetare Edvin Andersson, Kättskede 
Förman Gu taf E. Steen , Stene 
Förman Torsten Pettersson, Ormesta 
Lantbrukare Arvid Johansson, Ekeby 
Lantbrukare Harald Axelsson, edre Vesta 
Lantbrukare O car Ericsson , Byrsta 
Tegelbruksarbetare Knut Eriksson, Ostra Äby 

1\.0111 m i tterade för förval tn ingen a v ålderdomshemmet har vari t Kul 
Karlström, Oscar Ericsson och G. B. Karlsson. 

tyrcl en har haft Il protokollförda sammanträden och därvid be
handlat 284 ärenden. 

Kalllrersassistent K. G. Lövdahl har varit styrelsens ekreterare. 

Iderdomshemmet. 

ntal platser ... . . ... .. ..... . .. ....... .. . ... . .. . . 39 
Antal pen ionärer den 111 . ... ... .. . . .. . .......... 18 

mal pensionärer den 31112 .. . ... . .......... . .... 33 
umma pensionärer under året . . . . .... . . . . . .. . . . .. 51 

Antal varddagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.166 
Självkostnad per dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:34 kr 
Bruttokostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.125:42 kr 
Intäkter . ... .. . .. ... . . .. . . ......... .. ...... . .... 102.958:43 kr 

ettoko tnader .. .. ..... . .. . . . ...... . .. .. .. . ..... 19.166:99 kr 

Som landstingsbidrag för avdelningen för kroni kt juka har erhållits 
6.528 kronor. Ett flertal förbättring arbeten har vidtagit , bl. a. har nya 
fön ter insatts å norra fasaden och dagrum för pen ionärer och personal 
inretrS. Glippst .1 ålderdomshem drevs i likhet med föregående år i fattig
yards tyreisen regi t. o. m. den 30 juni 1953 varefter det utarrenderades 
till förra föreståndarinnan fröken Sigrid Jonsson, Hardemo, för 1.200 
kronor per år. Genom detta har vunnits, att kommunen har två ålder
domshem i sin ägo, men då antalet pensionärer ej räcker drives endast 
det ena f. n. i kommunaL regi. 
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övrig fattigvård. 

I kontanta understöd har utgivits 30.888:85 kronor och i understöd 
in natura och hyror har utbetalats 10.199:99 kronor. Kostnaden för vhd 
på sjukvårdsanstalter har uppgått till 47.406:77 kronor. Läkarvård och 
medicin har av fattigvårdsstyrelsen erlagts med tillhopa 1.898 :51 kronor 
och för tandvård har erlagts 484 kronor. 

Statsbidrag har erhållits med 150 kronor. Från främmande kommuner 
har inbetalats 13.455 :46 kronor och från enskilda samt i övriga bidrag 
har influtit 58.474:66 kronor. 

Lantbruket. 

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

övrig förvaltning. 

4.777:50 
4.014:04 

11.236:18 
9.297:59 
1.938:59 

Under året har fattigvårdsstyrelsen handlagt 47 fattigvårdsmål, varav 
18 riktats mot andra kommuner. I 23 fall har kraven helt godkänts. I 3 
fall har mål väckts hos länsstyrelsen, intet av dessa mål är ännu avgjort, 
men av de 6 mål, som ej avgjorts av länsstyrelsen föregående år, har 
nu ett avgjorts - till styrelsens förmån. 

Styrelsen har under året låtit sig representeras vid Orebro läns Social
vårdsförbunds årsmöte. Utflykter, underhållning av skilda slag har ord
nats för pensionärerna vid ålderdomshemmet. 

Kumla i mars 1954. 

KARL KARLSTRöM 
Ordförande 

/ K. G. Lövdahl 
Sekreterare 
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Barnavårdsnämnden. 

ämnden har under året haft följande sammansättning: 

Folkskollärare Artur Nordqvist, ]ärsjö, ordförande 
Målare Axel Widlund, övre Vesta, vice ordförande 
Fru Mary Persson, Stene 
Lantbrukare Karl Valter Kadsson, Vallersta 
Förman Torsten Pettersson, Backa 
Fru Ingegerd Karlsson, Oja 
Fru Gerda Persson, KIvesta, från fattigvhdsstyrelsen 
Småskollärarinna Aina Enemar, Brånsta, från Järarekåren 
Kyrkoherde Gunnar Jönsson, Kumla, från prästerskapet 

Nämnden har haft 10 protokollförda sammanträden med 186 para
grafer. Kamrersassistent K. G. Lövdahl har varit nämndens sekreterare. 
Fo terbarninspektionen har omhänderhafts av fruarna Gerda Persson, 
1ary Persson och Ingegerd Karlsson. 

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

Vid årets början .............. 
Tillkomna .................... 
Avgångna ... .... .. ......... 
Vid årets slut ......... o·.·.·· 

Omhändertagande för 

samhällsvård skyddsuppfostran 

8 10 
10 1 

6 2 

12 9 

Fosterbarn 

33 
-+ 
9 

28 
Under året utdelades varningar enligt barnavårdslagen till 5 barn. 

Barnavårdsmannaskap. 
Kall1rersa si tent K. G. Lövdahl har tjanstgjon som barnavårdslll.ll1 

och har förmedlat inbetalda underhållsbidrag till ett sammanlagt belopp 
av 22.944:32 kronor. 

Vid årets början ............. . 
Tillkomna ................... . 
Avgångna ................. . 
Vid årets slut ............... . 

20 

,iktcnskapct Utom äktenskapet Summa 

16 
9 
1 

24 

69 
17 
10 

76 

85 
26 
11 

100 



Bidragsförskott 

Under het har 7.707:50 kronor utbetalats som bidragsförskott till 
24 mödrar för 28 barn. 23 ersättningsskyldiga fäder har inbetalt 3.328:02 
kronor, varav barnavårdsnämnden erhållit 2.279:46 kronor medan möd
r,una erhöll 1.048 :56 kronor. Som statsbidrag för bidragsförskott har 
erh3llits 4.792:40 kronor. 

Mödrahjälp. 

Mödrahjälpsärendena har under sista delen av året behandlats aven 
delegation, bestående av ordföranden, vice ordföranden och förman 
Torsten Pettersson med kamrersassistent K. G. Lövdahl som föredragan
de. Som mödrahjälpsutredare har kontorsbiträdet fru Maj Johansson 
fungerat. Fru Gerda Persson har handhaft inköpen i de fall, där mo
dern, som beviljats hjälp, icke anförtrotts att själv göra dessa. Mödra
hjälp har beviljats med 5.554 kronor till 15 mödrar, antalet ansökningar 
var emellertid 30 varav barnavårdsnämnden för sin del tillstyrkt 25. 3 
mödrar, som barnavårdsnämnden tillstyrkt mödrahjälp för, men som 
fått sina ansökningar avslagna hos mödrahjälpsnämnden har överkla
gat besluten hos socialstyrelsen. 

Fria resor 
Fem kronor avgift Gratis Summa Vårdare 

Barn under 6 år 
Barn över 6 år 

Husmodersresor 

övrig förvaltning. 

Summa 

22 
3 

25 

Med två eller 
flera m indcr

äri);3 barn 

9 

2 
1 
3 

24 
4 

28 

Nkd mindre 
än två min

dcr3riga 
barn 

2 

15 

Summa 

11 

U~der 3ret har barnavårdsnämnden handlagt 16 barnavårds~ål, varav 
11 nktats mot andra kommuner. I 10 fall har kraven godkams helt, 
medan nämnden i 1 fall väckt talan hos länsstyrelsen och fått detta mål 
avgjort till sin förmån. 

Nämnden har under året varit representerad på Orebro läns social
vårdsförbunds årsmöte, samt vid de av socialvårdsförbundet anordnade 
kurserna i Orebro och Hallsberg. 

Nämnden har tagit kontakt med ungdomsledare, poliser och lärare för 
diskussioner om ungdomsproblemen inom kommunen. 

Kumla i mars 1954. 
ARTUR NORDQVIST 

Ordförande 
/ K. G. Lövdahl 

Sek retera re 
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Hemhjälpsnämnden. 

Sammansättning: 
Kantor Nils Nilsson, Harderno, ordförande 
Förman Gustaf E. Steen, Stene, vice ordförande 
Fru Margit Johansson, Hällabrottet 
Fru Ingrid Carlsson, HäUabrottet 

ämndens sekreterare var under året kamrersassistent K. G. Lövdahl. 
ämnden har haft tre protokollförda sammanträden. 

Arbetsledare under tiden 1/1-31/3 var kamrersassistent K. G. Löv
dahl, under tiden 1/4-31 /12 fru Mary Persson, Stene. Förre ledamoten 
och arbetsledaren fru Karin Johansson, Brånsta, avled den 31 /12 1952. 
Hon hade då varit arbetsledare sedan år 1942 och alltid med nit och 
intresse skött sin syssla. 

Hem vårdarinnorna: 
Colleene Larsson, Åbytorp 
Ruth Gaute, Hällabrottet 

Fru Karin Sjödin, Hardemo, har vikarierat under hemvårdarinnornas 
ledigheter. Fröken Ruth Gaute avgick på egen begäran från sin tjänst 
den 31112 1953. 

Verksamheten: 
Hemhjälp har under året lämnats under 575 dagar, varav 122 dagar 

åtgått till ensamstående äldre personer - en form av hemsamaritverk
samhet. 

Erhållna avgifter .. .... ... ..... ......... . ........ 804:-
Rekvirerat statsbidrag ............. ......... .... .. 2.379:60 
Rekvirerat landstingsbidrag ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.189:80 
Direkta kostnader för kommunen .. . . . . . . . . . . . . .. 12.185:57 
Hemhjälpsnämnden upphör som särskild nämnd med 1953 års utgång 

och dess verksamhet kommer i fortsättningen att handhavas av barna
vårdsnämnden. Hemhjälpsnämnden får därför tacka allmänheten och 
sina medhjälpare för god förståelse för nämndens ofta så ömtåliga arbete 
amt för den hjälp som lämnats. Hemhjälpsnämnden får till sist ut·, rycka 

den förhoppningen, att barnavårdsnämnden måtte lyckas att ytter,igare 
utbygga den för allmänheten så gagneliga sociala hemhjälpen. 

Kumla i mars 1954. 
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Ordförande 

/ K. G. Lövdahl 
Sekreterare 



Nykterhetsnämnden. 

_ ämnden har under året haft följande sammansättning: 
Lantbrukare Gustaf Larsson, Tälle, ordförande 
Förman Sven Hammarlund. Hällabrottet, viee ordförande 
Overlärare Äke Körberg, Stene 
Lantbrukare Helge Carlsson, Hällabrottet 
Vägarbetare Bertil Karlström, Södra Sanna 
Småskollärarinna Jenny Larsson, Järsjö 
Tegelbruksarbetare Knut Eriksson, Ostra Äby 

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

ämnden har under året haft fyra sammanträden med 67 paragrafer. 
ämnden har varit ansluten till Orebro läns nykterhetsnämndsför~

nmg. 

Följande ärenden har handlagts: 
M,'d anrn. Ulan anm Summa 

Ansökan om motbok ....... , ......... . l 12 13 
Ansökan om förhöjd tilldelning ......... . l 5 6 
Ansökan om återupplivning av motbok . . 2 1 3 

Summa motboksärendell 4 18 22 
Ansökan om nykterhetsintyg ........... . 2 137 139 

Åtgärder enligt alkoholistlagen mot personer: 
--~O~v-e-r----U-n-d~e-r----

25 h 25 år Summa 

Muntlig eller skriftlig erinran ............ 21 
Overvakning .......................... 5 
Spärr av motbok ..................... . 
Intagning på alkoholistanstalt ........... . 
Beslutad ännu ej verkställd anstaltsintagning l 
Utan åtgärd ......................... . 4 

5 26 
5 

1 
4 

Sammanfattningsvis kan sägas, att nykterhetstillståndet jämfört med 
år 1952 är i stort sett oförändrat, dock börjar det förmärkas, att de av 
nämnden vidtagna förebyggande åtgärderna burit frukt i form aven 
viss förbättring, när det gälJer fylleriförseelser. 

Kumla i mars 1954. 

GUSTAF LARSSO 
Ordförande 

/ K. G. Lövdahl 
Sekreterare 




