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Kommunalnämnden. 

Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Förvaltare Erik Hökerberg, äbylund, ordförande, 
Förman Gustaf E. teen, tene, vice ordförande 
Entreprenör August Eriksson, ickelsta, 
Lantbrukare John H. Johansson, Brånsta, 
Verkmästare Artur Hall, Hällabronet, 
Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, 
Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, 
Verkmästare Emil Winnberg, HäUabrottet, 
Murare John Johansson, Lilla Alberg. 

Den 13 november 1954 avled ledamoten John H. Johansson. I hans 
tälle inträdde till årets slut suppleanten, lantbrukaren Axel Johansson, 

Brånsta. 

Nämnden har hållit 13 sammanträden och protokollen omfattar 283 
paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. 

Fastighetsför valtningen. 

Under året har preliminära avtal tecknats för inköp av mark i Häl
labrottet, nämligen för fastigheterna Alvesta 1 :5, 1 :19 - 1 :23, 3 :18 - 3 :21, 
3 :40, del a v 3 :59 samt 3 :60 - 3 :65 tillhopa omkring 122.350 kvadrat
meter för ett pris av 95.250 kronor. I priset ingår vissa byggnader, bl.a. 
två bostadshus, vidare avtalas om arrende under ett antal år för viss del 
av marken. 

Av Elin Blombergs dödsbo har fastigheterna Orsta 2:18 och 3:21 om 
sammanlagt 3.090 kvadratmeter jämte ett mindre bostadshus förvärvats 
för en summa av 2.000 kronor. 

J ulsta gamla skola - Julsta 3 :25 - har för 12.200 kronor försålts 
till Börje Viberg. Skankeruds skolhus - beläget på fastigheten Skanke
rud 1 :2, vilken fortfarande äg av kommunen - har försålts till Ivar 
Larsson, Abytorp, för 5.000 kronor. 

Till Kumla stad har utfärdats gåvobrev på stadsäga 172 om 670 kvad
ratmeter, vilken mark ingår i Fylsta skolas tomt och ej tidigare blivit 
överlåten tiU Kumla stad. 

Inom Sannahedsområdet har ytterligare 5 avstyckningar och mom 
Abytorpsområdet 1 avstyckning försålts . 
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På tOmten Kno tret nr 4 i Hällabrottet har påbörjat uppförande :1\' 

en byggnad innehållande provinsialläkarebostad, mottagning och två 
mindre bo täder för en beräknad kostnad av cirka 300.000 kronor. Till 
denna kostnad bidrager Ekeby-Gällersta kommun med 60.000 kronor. 

Enligt kommunalfullmäktige beslut har kommunalnämnden övertagit 
förvaltningen av Sannahed fa tigheterna om tidigare handlagts av fat
tigvårdsstyrcl en. 

Vid stOrmfällningen i början av året måste något hundratal träd av
verka . 

I Alberg skola har vissa smärre reparationer ägt rum och möbler an
skaffats för att göra kol alen lämpligare om samlingslokal. 

Till vice värd i Abytorps pen ionärshem efter Sven Persson om av
sagt sig har utsetts Gustaf E. Steen. 

Bostadslåncfö rmedlingen. 

Under året har följande bostadslåneärenden behandlats: 

ybYL'gnad Omb>'g~nad förbättring övertagande UppsJgning S:a 

Tillstyrk ta 12 9 6 l O 28 
Av tyrkta l O O O O l 
Bordlagda 1 O O O O I 

14 9 6 O 30 

Kommunala subventioner har under året ej beviljats. 
Så snart planläggningen av ÄbytOrp avslutats, kan goda byggnadstOm

ter erbjuda bost.td ökande i såväl San nahed, Hällabrottet som AbytOrp. 

Kommunalkontoret. 

ssistenten Karl Gunnar Lövdahl hade tjänstledigt tiden 17 6-3 J / 1 O 
för uppehållande av kommunalkamrerstjän t i annan kommun och be
viljades avsked den l november. Vikarie var för tiden 15/6-4/ 10 socio
nom Karl Erik Ljungkvist och från 26/ 11 ocionom Yngve Johan son, 
den senare även praktikant tiden 1/4-30/9. Kassörskan Sonja ordin 
hade tjänstledighet för tudier tiden 26 /4-91' 10. Vikarie fru Irma Härd
ner. KontOrsbiträdet Maj Johansson hade tjänstledighet tiden 1613-
14/9 på grund av familjeskäl. Vikarie var fru Ingrid Stengård. 

Kommunalingenjören har deltagit i en kurs om egnahemsbyggandets 
tekniska rationali ering. 

övrig förvaltning. 

Beträffande b r a n d v ä e n d e t kan nämnas att vissa överlägg
ningar fört om amordning av Hällabrottets brandalarm med Kumla 
tad . Vidare har brandchefen deltagit i en kompletteringskur i StOck

holm . En större samövning tillsammans med Hallsbergs, Kumlas och 
K varntOrps brandkårer har hållits. 
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I fr~ga om p o I i s v ä s e n d e t har en omorganisation genomförts, 
då ett statligt lönereglemente trädde i kraft den 1 juli 1955. Två a v 
fjärdingsmännen blev poliskonstaplar i lönegrad Ca 15 och en av dem 
- Henry Sternlöf - blev polisassistent i Ca 17. Den 15 december er
höll poliskon tapel Åke Gunnarsson avsked och till efterträdare utsågs 
Sven Andersson, Kumla. Poliskonstapel Lennart Edhammer har sedan 
den I oktober haft tjänstledighet för genomgång av polisassistentkurs. 

är det gäller a Il m ä n n a a r b e t e n kan antecknas att gatuar
beten utförtS i Hällabrottet och Sannahed. 

Gatubelysningen i Äbytorp och Kumla by övertogs från årsskiftet 
och i Hällabrottet har en betydande utökning av nätet skett. 

Bidrag av s.k. tipsmedel till idrottsplatserna i Hällabrottet och Äby
tOrp har beviljats med 20.000 kronor. 

Som kommunalarbetare har anställts byggnadssnickaren Sven-Erik 
Karl son från och med den 20 oktOber 1954. 

På den k o m m u n a I a i n d e l n i n g e n s område har året varit 
händelserikt. ålunda har Kumla stad återkallat sin ansökan om inkor
porering av Kumla by. Kommunen har - sedan regionplanekontoret 
avstyrkt ärendet - beretts tillfälle att yttra sig över Hallsbergs köpings 
inkorporeringsansökan och likaledes avstyrkt. Ett kommunalförbund 
för civilförsvarsändamål (HC-anläggning) är under bildande för Halls
bergs köping och landskommun, Viby kommun och delar av Lerbäcks 
kommun och Kumla landskommun. Kommunalnämnden har haft vissa 
överläggningar med landstingets regionplanenämnd om eventuellt sam
arbete med närliggande kommuner. 

Bland a n s l a g kan nämnas att ordenshuset i Mossby erhållit medel 
till en mindre reparation främst av vaktmästarebostaden. Vidare har 
landsantikvarie Bertil Wallden avslutat manuskriptet till Hardemos his
tOria som han med kommunens anslag varit sysselsatt ett par år. 

Stipendier har beviljats 18 studerande ungdomar med vardera 75 kro
nor. 

Slutligen kan nämnas att kommunen anordnade en liten festlighet den 
20 december för de förtroendemän som då lämnade kommunalfullmäk
tige och vissa andra uppdrag. 

Kumla i mars 1955. 

ERlK HOKERBERG 
ordförande 

/T age Tapper 
Sekreterare 
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Trafiksäkerhetskommitten. 

Kumla landskommuns trafiksäkerhetskommitte har under 1954 haft 
följande sammansättning : 

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

Ef ter hemställan till Kungl. Järnvägsstyrelsen har automatiska ljus
och ljudsignaler anordnats vid Sanna heds anhalt, vidare har vägförvalt
ningen efter kommittens framställning anordnat övergångsställe vid 
Kumla kyrka. 

I samarbete med folkskolestyrelsen och länets trafikmyndigheter har 
planerats trafiksäkrare in- och utfarter vid skolorna. 

Trafiksäkerhetspropaganda har bedrivits dels vid offentligt möte i 
Hardemo ordenshus dels genom att trafikbroschyrer tillställts för:ildrar 
ch skolbJrn och dels genom affischering. 

Kommitten har under en dag företagit en rundresa i kommunen för 
att på ort och tälle bilda sig en uppfattning om vilka trafiksäkerhets
befrämjande Rtgärder, som kan anses påkallade. 

ÅKE KORBERG 
Ordförande 



Hälsovårdsnämnden. 

Hälsovårdsnämnden har under år 1954 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 polisman 

Henry Sternlöf, Hällabrottet. 
Nämnden har under året hållit 6 sammanträden och protokollen har 

omfattat 98 paragrafer. 

Vatten och avlopp. 

Utbyggnaden av kommunens olika vatten- och avloppsnät har fort
gått under året. Omfattningen framgår av nedanstående tabell. 

Anläggning I I / I 

Antal fastighctcr Antal hush811 IOVriga 
-54 Okning 311 12 -54 l / I -54 I Okning 31 / 12 -54 lokaler 

Hällabrottet I 38 10 48 40 I 12 52 3 
Abytorp 42 8 50 55 7 62 S 
Sannahed I 21 S 26 23 I 6 29 2 

umma I 101 23 124 118 I 25 143 10 

Vattentornet i Äbytorp har byggts under å ret och utgör, samtidigt som 
vattenförsörjningen avsevärt förbättrats, ett nytt inslag i samhällsbilden . 

R enhållning. 

Ordnad soptömning med kärlbytessystem förekommer inom Hälla
brottet. Under året har soptippen förbättrats och väg anordnats till denna. 

Soptippar finnes i Sannahed och Abytorp. På det senare stället före
kommer soptömning i mindre omfattning i privat regi. 

I övrigt föranleder renhållningen ingen anmärkning. 

7 



Bostäder. 

I 6 fall har bostäder besiktigats och förelägg:lnden givits mot respek
tive fastighetsägare eller förvaltare. I 4 fall har föreläggandet förenats 
med vite. I tre fall har bostadshus helt utdömts och i ett fall utdömts ef
ter nuvarande bostadsinnehavares flyttning. 

y tillkomna och ombyggda bostäder - i praktiskt taget alla fall med 
hjälp av stadiga lån - är genomgående av god kvalitet. Annu herstå r 
dock mycket att göra, och de kommunala å tgirderna - byggande av 
ledningar och upplåtande av tomtområden samt råd och hjälp vid verk
samheten - är en god hjälp till &stadkommande aven bättre bostad~
standard. 

Butiker. 

Ytterligare uppmärksamhet har under året ägnats kommunens butiker. 
I fem fall har föreläggande riktats mot fastighetsägarna, vilka främst har 
gällt vatten och avlopp samt kylanordningar. Resultatet synes vara gott, 
och med ett undantag torde butikerna nu vara i vårdat skick. En affärs
idkare har under å ret anmälts till &tal på grund av orenlighet i affären. 

Sex affärer säljer numera mjölk och har varit underkastade ärskild 
kontroll, som ej föranlett någon anmärkning. Inom kommunen finnes nu 
två snabbköpsbutiker av modernt snitt. 

Distributionen är ett viktigt led i livsmedelshanteringen och det ligger 
stor vikt vid att de födoämnen, som allmänheten tillhandahålles, försäli es 
på ett ur hygienisk ynpunkt betryggande sätt. nusk och nonchalans p:1. 
detta område får inte tolereras. 

ämnden ämnar 3ven i fortsättningen ägna tor uppmärk am het ~l 
dessa frågor. 

Gru åsutredningen. 

( början av året ingav nämnden en skrivelse till LänsstyreI en om faran 
för föroreningar av grundvattnet i gru åsen (den s. k. Karl lunds- eller 
Kumlaåsen). Län styrelsen påbjöd att samtliga kommuner - Mosjö kom 
mun, Kumla stad och land kommun samt Hallsbergs köping och lands
kommun - kulle göra en inventering av föroreningsriskerna. Denna 
utredning ägde rum under sommaren under hälsovård konsulent K. H. 
Lindqvists ledning och för inventeringen svarade hälsovårdsinspektör 
P. O. Bergqvi t. 

ämnden avv<1ktar nu Länsstyrelsens åtgärder i ärendet. 

övriga ärenden. 

Under våren 1954 företog en allmän råttsanering inom hela kommu
nen. Kampanjen skedde i samråd med grannkommunerna med vilka även 
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i övrigt ett gOtt samarbete utvecklar sig, så att gränsområdena sanerades 
samtidigt. Resultatet kan utan tvekan kallas gOtt. 

Två ärenden om flyttning av lik har tillstyrkts. 
kydd koppympning har i vanlig ordning företagits genom provinsi

alläkarens försorg. 
Yttrande har avgivits över hälsovårdsstadgekommittens förslag. 

Jämnden vi Il till sist framhålla det värdefulla bistånd som erhålles ge
n0111 den av Orebro län hälsovårdsförbund anställda konsulenten för 
länet. Genom denne kan även nämnder utan specialutbildad personal U 
~öjlighet att vid svårare fall göra utredningar och få råd och anvis
IlIngar. 

Kumla mars 1955 . 

H ARR Y KARLSSO I 

ordförande 

/T age Tapper 
Sekreterare 
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Folkskolestyrelsen. 

Sammansättning. 

Folkskolestyrelsen har under 1954 haft följande sammansättning: 

Skofabriksförman Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, 
Lantbrukare Hilmer Lannhard, Skyberga, vice ordförande, 
Lantbrukare Harald Axelsson, Vesta, 
Fru Märta Carlos, Byrsta, 
Häradsdomare Aug. Eriksson, Sickelsta, 
Skofabriksarbetare Gunnar Jakobsson, Tälle, 
Murare John E. Johansson, Lilla i\lberg, 
Lantbruka re Harald Jonsson, Blacksta, 
Skofabriksarbetare Edvin Karlsson, Kumla by, 
Stenarbetare Elis Olsson, Hällabrottet, 
Charkuterist Sven Sääw, Folketorp. 

Lärarper onaiens representant: David Enemar, Brånsta. 
Distriktsöverlärare: Åke Körberg, Abytorp. 
Utsedd av domkapitlet : Kyrkoherde Bertil Ericsson, Haroemo. 

För var;e ledamot samt för lärarkårens representant har funnits en 
suppleant. 

Styrelsen har haft 12 sammanträden. 

Folk kolcstyrelsens särskilda nämnd har bestått av: 

Skofabriksförman Gustaf E. Steen, ordförande, 
Lantbrukare Hilmer Lannhard, vice ordförande, 
Lantbrukare Harald Axelsson, 
Murare John E. Johansson, 

harkuterist Sven Sääw. 

l ämnden har haft 4 sammanträden. Folkskolestyrelsens och särskilda 
nämndens protokoll har omfattat 254 paragrafer. 

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

Overläraren har varit folkskolestyrelsens och nämndernas sekreterare. 
Som skrivbiträde på folkskoleexpeditionen har tjänstgjort fröken 

Anna-Greta Larsson. 
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Gemensamt sammanträde. 

Vid gemensamt sammanträde 1 Stadshotellet, Kumla , den 26 maj I 

vilket även Kumla stads skolstyrelse och lärarkår, Kommunala real
skolans styrelse och lärarkår, statens folkskoleinspektör, yrkesskoleverk-
amhetens styrelser, kommunalnämnd och drätselkammare samt närings

livets företrädare i staden och landskommunen deltog, höll distrikts
överlärare Gösta Sjöström. Timr1, föredrag om "Enhetsskolan". Talaren 
redogjorde för 5 års försöksverksamhet i Timrå, varvid undervisningen 
i 9 y ägnades särskild uppmärksamhet. En livlig överläggning följde på 
föredraget. 

Kumla barnkör medverkade , dess ledare, musikdirektör Assar Eng
tröm avtackades av skolstyrelsernas ordförande för 7 års sång- och 

musik verksamhet i skolorna, som han nu lämnade på grund a v flyttning. 

Lärjungarna. 

Antal barn i skolåldern vid vårterminens slut 1954 tillhörande di 
striktet : 

Undervisade, i distriktet kyrkobokförda ..... ..... .. 542 542 
" i folk- och småskolor inom annat distrikt 26 
" i högre läroanstalter . .... . . ... ...... .. 22 
" i övriga skolor och anstalter .......... 3 

Uppskov med skolgång och övriga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Vid vårterminens slut inskrivna, som börjat först under 

höstterminen . . . ........ . . ............. ...... 88 

Summa 685 

Antal undervisade barn tillhörande annat distrikt ...... . ... 26 

Summa antal undervisade barn i distriktets folk- och sm hk 0-

lor läsåret 1953-54 ............. .. ................. 568 

Lärjungarnas fördelning på kolor och skolformer läsåret 1953-54: 

Skola 
Mossby .... .. . . .. . .......... . 
Kumla kyrkskola . .. .......... . 
Vesta .. .... . ........... . .... . 
Brånsta . ........ .. .... . ..... . 
Sannahed ................... . 
JarsJo ....................... . 
Hörsta .... .. .... . .......... . 
Stene ...... . .... . ... . ...... . . 
Hardemo kyrkskola . .. ........ . 
Brändåsen ................... . 

Skolform 
Aa 
Aa 
A 
B l:b 
B l:b 
B l:b 
B l:b 
B l:b 
B l:b 
B 2:b 

Antal barn 
108 
43 
27 
54 
57 
56 
67 
68 
51 
37 

Summa 568 
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Skolornas allmänna anordning. 

Kumla kyrkskola, Mos by och Ve ta skolor har utgjOrt en kolenhet 
med Aa-form. Kla serna 1 o h 2 har undervisats i Mossby och Kumla 
kyrkskola, klass 3 i Ve ta, kla 4 i Mossby, klass 5 i Kumla kyrkskola 
och kla serna 6 och 7 i Mossby. Den sistnämnda klassen har även om
fattat klass 7 fr~n Sannahed. kol k jutsar ha varit anordnade mellan 
ovannämnda skolor. I övrigt har skolskjutsar varit anordnade fr~n f. d. 
Alberg skolomr~dc till järsjö. fr~ n f. d. Skankeruds skolomr~de till 
Bränd~sen samt under m~naderna n ovember-mar fr~n Baggetorp till 
Hörsta kola. 

Fr. o. m . hö tterminen 1954 centraliserades klass 7 till Mossby och 
Stene, varvid i Mo sby tillkom klass 7 från Brån ta , i tene klass 7 fr~n 
järsjö, Höma, Hardemo kyrkskola och Bränd~sen. kolskjuts anknöts 
till Br~nsta amt från Hör ta och Brändå en till Stene. Hjälpklasser 
inrättades i Kumla kyrk kola och Stene. 

kolskjutsko tnaderna har under :iret uto jon 26 .188,60 kronor. kol 
Ji tr ikte t svar,u för 20 '1 / 0 a\' des~a ko tnader. 

Fortsä ttningsskolan. 

Såväl gossar som flickor har undervisat i yrkesbe tämd fortsättning -
kola i anslutning till hu h~ll görom~l. Under 1954 var en kur anordnad 

i Hardemo kyrkskola för 12 elever, skolkökslärarinna fru Inga Lund
Hassel, Kumla. Dessutom har 20 elever undervisats i Kumla tads och l 
elev i Hallsbergs koldistrikt. 

Lärarpersonalen. 

Vid läsårets slut avgick folkskol1ärare Artur 1 ordqvist, jär jö, med 
pension f r~n sin ordinarie befattning efter 38' 12 ~r tjän t. Han har till
delat Patriotiska ällskapet guldmedalj för lång, trogen tjän t. 

Folkskollärare Folke Hildman har varit förordnad som extra ordi
na r ie vid tene under lä året 1953-54. 

Folkskollärare Lennart Arvidsson tillträdde ordinarie tjänst i Jär jö 
den 1 juli . Följande lärare har förordnats för läs~ret 1954-55 p~ icke or
dinarie tjänster: 
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Folkskollärare Mats Johans on, Mossby 
Folkskollärare Hans-Bertil chmitz, Stene 
r clkskollärarinnan Gunhild Berglund, annahed (tjänstledig från 

ordinarie tjän t i Brånsta). 
Folkskollärarinnan Ingrid Johansson, ' Br~n ta 
Folkskollärarinnan Brita Johansson, Järsjö 
Folk kollärarinnan Aslög ylande r, Kumla k yrkskola 
Folkskollärarinnan Kerstin Arvids on, Stene 
~c '! :s l: 01lär.1I" ; r.l1ar~ Vally Schmitz. , Stene. 



Under läsårel har följande chaminerade lärare tjänstgjort som tIll-
fälliga vikarier: 

Folkskollärarinnan Signe Fintling, Kumla, 
Folkskollärarinnan Märta Lindberg, örebro, 
Folkskollärarinnan Rut Sors, Viby, 
Pens. folkskolläraren Josef Svensson, Kumla, 
Småskollärarinnan aemi Reinholdz, Kumla, 
Småskollärarinnan Maj-Britt Reinholdz, Kumla, 
Småskollärarinnan Borgil Marcör, örebro. 

Dessutom har tre icke examinerade varit förordnade som tillfälliga 
vikarier. 

Timlärare: 
Musikdir Assar Engström, Kumla, läsårer 1953-54 i Stene skola, 

sång. 
Musikdir Bengt Ekhem Orebro, läsåret 1954-55 i Stene skola, sång. 
Fru Viola Vidlund, Kumla, läsåret 1954-55 i Vesta skola, slöjd. 

Social pedagogiska anordninga r. 

S k o j h ä l s o v å r d c n har handhafts av dr K. V. \'{fikner, Kumla, 
och extra läkaren Henno Lender, Hallsberg, den senare för hardemode
len. Distriktssköterskorna i Kumla och Hallsberg har tjänstgjort som 
skolsköterskor. 

Enligt årsberättelsen har 227 barn i klasserna l, 4 och 7 undersökts. 
Antalet kontrollbarn var 14. Hälsotillståndet betecknas som gOtt. Sär
skild undersökning har verkställts med barnen i hjälpklasserna. 

S k o I t a n d v å r d e n har ombesörjts av landstingets polikliniker 
i Kumla och Hallsberg. I Kumla har behandlats 448 och i Hallsberg 63 
barn. Som en följd av bristen på tandläkare vid kliniken i Hallsberg har 
hardemodelens barn ej fått tandvård i tillräcklig utsträckning. För klas
serna 5 och 6 har därför privat tandvård varit anordnad . 24 barn har 
behandlats för en kostnad av 1.1 09 kronor. Medelkostnad pr barn 
46,13 kronor. 

S k o l b a d har förekommit i Kumla varmbadhus och i Järsjö skola 
i regel med 1 bad pr månad. 

S i m u n d e r v i s n i n g har varit anordnad dels vid Djupadalsbadet 
gemensamt med Kumla stads skoldistrikt, dels i Hällabrottet tillsam
mans med Ekeby-Gäller ta. I Djupadalsbadet deltog från landskommu
nen c:a 120 barn av 171 anmälda och iHällabrottet 40 barn. Som sim
lärare tjänstgjorde i Kumla hr Anders Åberg, örebro, och fröken Mar
gareta Abenius, Kumla, och i Hällabrottet hr Åke Skoghäll och fröken 
Mary öhrn, örebro. Landskommunens kostnader utgjorde 995,61 kr. 

S k o I s p a r v e r k s a m h e te n har regelbundet förekommit i sam
arbete med Kumla och örebro Sparbank , den senare för Hardemodelen. 
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Tablå över spar verksamheten läsåret 1953-54. 

Skola Antal sparare i Ofo Sparat belopp 
Mossby skola .................. 81,2 1.760:92 
Vesta skola . .... . ... . .. . . . ... . . 92,6 513:4 8 
Brånsta skola . . ..... . . . ... . .... 76,9 J .684:44 
Sannahed skola ..... . .. .. . ... . . 97,7 1.326:49 
Kumla kyrkskola .............. 97,2 1.548:66 
Stene skola . ........... . .... . .. 100,0 2.195:77 
Hörsta skola ........... . ...... 61,5 676:69 
järsjö skola .. . ....... . . .. .. . ... 88 ,9 2.926: 9 
Hardemo kyrkskola ........ . . .. 94,1 1.188:45 
Brändåsens skola . . . . . . . . . . . . . . 100,0 623:90 

Medeltal 89,0 S:a kr 14.445:69 

K o II e k t i vol y c k s f a II s f ö r ä k r i n g har varit ordnad för 
samtliga barn i folk- och fortSättningsskolan. 

Fastigheter, inventarier och materiel. 

l Stene skola har tre lärosalar med två kapprum renoverats. En f. d. 
t{'änstebostad i andra våningen inrymmer nu lärosal för hjälpklass, två 
s öjdrum och folkskoleexpedition. De under 1953 påbörjade tjänstebo
städerna har båda färdigställts och inflyttning kunde ske den l juli. 

Den planerade nya skolan är skissritad. Ovriga byggnadsförberedel er 
har måst anstå i avvaktan på planering av åbytorpsområdet. 

Vid Brändåsens skola är renoveringen av tjänstebostäderna avslutad 
och klassificering till A-bostäder verkställd. 

1 y tjänstebostad avsedd för småskollärare har påbörjats i Sannahed. 
Statsbidrag är beviljat. Vid samma skola har köket i städerskebostaden 
renoverats och elspis tillkommit. 

I Mossby och Hörsta har tjänstebostäderna delvis blivit målade och 
omtapetserade i enlighet med framställning vid tillträdessyn. Vid den 
sistnämnda skolan har varmvattenberedare med tappställen i skolan 
och tjänstebostäderna inmonterats varjämte den mindre tjänstebostaden 
försetts med elspis och diskbänk. 

Den s. k. vaktmästarebostaden i Kumla kyrkskola har genom vägg
flyttning erhållit ännu ett rum , ny köksinredning, målning och matt
läggning har utförts. 

Vid järsjö skola har två garage blivit färdigställda. Infarten till skolan 
har försetts med sluss och avstigningsplats för skolskjutsen. Samma an
ordning är utförd vid infarten till Sannaheds skola. 

Följande inventarier är inköpta till olika skolor: klassrumsskåp, slöjd
skåp, glastavla, slipaggregat, hyvelbänkar, sybord, gardiner, taburetter , 
bokbärare, skottkärror, stege m. m. Till folkskoleexpeditionen har in
köpts en skrivmaskin och bokhylla. 

Materielbeståndet har kompletterats med Folkskolans läsebok geografi 
l: I och 1:2 458 ex, "Spela teater" 125 ex , kartor över Bibelns länder, 
Palestina, Australien, Europa, Norden och Sovjetunionen (komplette-
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ring), hiswrieplanscher 54 st, Palinspel i engelska 36 st, bildband över 
Asien 72 st, uppstoppade djur och insektstavlor till Hardemo kyrk
skola och Bräl1dåsen (komplettering), slöjdverktyg (Mossby), lek- och 
idrottSmateriel, materiel för hobbyslöjd i hjälpskolan m. m. 

·Skolbiblioteken . 

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

Särskilda undervisningsanordningar . 

M u s i k u n d e r v i s n i 11 g har försöksvis påbörjats i järsjö och Har
demo kyrkskola med två blockflöjtsgrupper. Dessutom har mandoliner, 
fioler och notställ inköpts. 

F i l m u n d e r v i s n i 11 g har förekommit med i regel en visnings
timma pr månad och skola. 

y k t e r h e t s u n d e r v i s n i n g e n har kompletterats genom 
lektioner i 7 skolor av folkskollärare Axel Bohl, Lindesberg, utan kost· 
nad för skoldistriktet. 

r B r a n d s k y d d och o l y c k s f a II s v å r d har klass 7 erhållit 10 
timmars instruktion av speciellt utbildade instruktörer. 

S k o I i d r o t t S d a g a r ha varit anordnade dels med skidtävling 
i järsjö, dels tävling i allmän idrott i Kumla idrottspark. 

T r a f i k u n d e r v i s n i 11 g e n har kompletterats genom besök av 
högtalarbil och broschyrer till barn och föräldrar . Särskilda bildband 
har använts för denna undervisning. 

p e d a g o g i s k a k u r s e r med distriktets lärare som deltagare ha 
varit anordnade i engelska i Kristinehamn, kring "Skolan och uppfost
ringskrisen" i Orebro och i kristendom i Orebro. 

Folkskoleinspektören har haft överläggning med folkskolestyrelsernas 
ordf. och överlärarna om organisatoriska och pedagogiska frågor. Kolle
gium med lärarna inom skoldistriktet har hållits två gånger under året. 

Folkskolestyrelsen vill slutligen framhålla det värdefulla samarbetet 
med statens folkskoleinspektör inte minst i organisationsfrågor. Vid 
utformningen av den blivande enhetsskolan blir dennes medverkan i 
samråd med kommunens beslutande organ och folkskolestyrelsen till 
stort gagn. 

Äbytorp i mars 1955. 

GUSTAF E. STE:tN 
ordförande 

lAke Körberg 
Sekreterare 
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Utdrag ur skolbibliotekets verksamhet 1954. 

1. Biblioteket har omfattat sammanlagt 29 avdelningar fö rdelade på 
de 10 skolorna. 

2. Bokbe5tJnd. 

Vid årets början .. . ...... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.040 band 
Inköp under året .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507" 
Avskrivna . .... ........ .... .. . ......... .... ..... 154" -----_......:..:....-

Vid årets slut 7.393 band 

3. Antal boklån. 

Facklitteratur 
Skönlitteratur • • ••• • ••••• • ••• •• o • •• o •••••• • ••••• 

2.166 
12.125 

umma lån 14.291 

4. Antal barn som lJnat 600 

5. Lån per barn i medeltal ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
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Kumla den 1 april 1955. 

DAVID ENEMAR 
Skolbibliotekarie 



y rkesskolekommitten. 

Kommitten h,lr haft följande ammansättning: 

LlI1tbrukare ten l.ar on, orra Sanna, ordförande, 
Overlärare Åke Körberg, Äbytorp, ekrete\-are, 
rru Göta Eriksson, kyberga, 
rru ~1argit .I ohans on, Hällabrottet, 
Trädgard mästare Bengt Brunosson, Åbytorp. 

Kommittrn har haft 1 ammanträden under året. 

1 samarbete med rektor för Orebro län 
följande kurser anordnats: 

land tings yrkesskolor har 

Sömnad kur i Församlingssalen, Kumla 
Kur i bakning i Hardemo kyrk kola ..... . 

22/2 - 9/4, 12 deltagare 
8/ t 1-12/ 11 13 deltagare 

Fdn många håll har framförts önskemål om kväll kurser i stället för 
dagkur er. De sa önskemål kan beaktas endast i den mån yrkeslärare är 
di ponibla för kvällstjänstgöring. 

TEN LARSSO 
Ordförande 

Ake Körberg 
Sekreterare 
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Fattigvårdsstyrelsen. 

Fattigvard tyrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Förman Karl Karl tröm, ödra anna, ordförande 
Lantbrukare G. B. Karlsson, ~ neby, v. ordförande 
förman Gustaf E. teen, Abytorp 
Tegelbl'uksarbetar(' Knut Eriksson, Julsta 
förman Tor ten Petters on, ödra Backa 
fru Gerda Persson, Hällabrottet 
fru Margit Johansson, Hällabrottet 
Ladugårdsförman Bertil Lar son, äbylund 
Lantbrukare Harald Axels on, edre Vesta 
Lantbrukare Oscar Ericsson, Byrsta 
Lantbrukare rvid Johansson, Ekeby 

Kommitterade för förvaltningen av ålderdomshemmet har varit herrar 
Karl Karlström, Oscar Ericsson och G. B. Karlsson. 

, tyrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden med 
tv åhundrasextiosju paragrafer. åsom sekreterare har kommunalas isten
ten tjänstgjort. 

Älderdomshemmet. 
VardavJcning jukavdclning 

Antal platser . ....... .. ... . .. . .. . ... . .. 26 13 
Antal vårdtagare den 31 / 12 1954 .. ...... 26 8 
Antal vårddagar år 1954 ..... . . ...... . 8.334 3.367 

jälvkostnad per dag ............. .... . 10:50 12:88 
Bruttokostnad .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.446 kr 
Intäkter .. . .... ... ...... . .... ... . .. . . . 92.462 kr 

ettokosmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.984 kr 

[ landstingsbidrag till sjukavdelningen har erhållits 6.628 kronor. 
Fastigheten har undergått smärre reparationer såsom yttre putsning, 

flyttning av elektriska ledningar och insättning av dörrar. 
Vidare har påbörjats en utredning om personal bo täderna vid hemmet. 

Ö vrig fattigvård. 

Kon tan tunderstöd har utgått med 40.588 kronor, understöd in natura 
med 11.806 kronor. Vårdkostnader å jukvårdsanstalter har utbetalts 
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till ett belopp av 46.713 kronor. Läkarv ård, med icin och tandv ård har 
ko tat 2.460 kronor. 

v understöd tagare eller enskilda har återbetalats 62.780 kronor. 
Från främmande kommuner har erMllits 10.434 kronor och i statsb i
drag 1.435 kronor. 

Lantbruket. 

Hyror och arrenden ...... . ..... . ....... .. ..... . 
För å lda produkter ............ . .... . ... . ....... . 
Försåld ved .................. . ................ . 
_ amtl~ga ink?mster ............................. . 
amtllga utgIfter ..... . ....................... . . . 

Overskott ............ .. ...... .... ... .. . . .. .. . 

6.167:-
2.533:-
2.240:-

11.177:25 
4.582:65 
6.595:25 

Fattigvårds!.tyrelsen har på för lag av kommunalnämnden tillstyrkt 
att lantbruket fr. o. m. 1/1 1955 skall förvaltas av kommunalnämnden. 
Fullmäktige har beslutat i enlighet med nämndens förslag. 

Övrig förvaltning. 

Antal fattigvård mål som handlagts under året uppgår till 35. Av des
sa har 20 riktats mot andra kommuner. I 2 fall har kraven bestridits av 
vederbörande. 

Mot kommunen har 15 krav riktats varav 5 bestridits. 
3 mål har handlagts inför länsstyrelsen. A v dessa har l mål förlorats 

och i ett mål dömdes kommunen att delvis ersätta kravet. Det tredje 
målet är ännu ej avgjort. 

Vid länets ocialvårdsförbunds möte har styrelsen varit representerad. 

Kuml a i mars 1955. 

KARL KARLSTRÖM 
ordförande 

/Yngve johansson 
Sekreterare 
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Barna vårdsnämnden. 

ämnden har under het h.lft följande sammansättning: 

Folkskollärare Artur -ordqvi t:, Abyrorp, ordförande 
Hlare Axel Widlund, Ovre Vesta , vice ordförande 

Fru Mary Persson, Stcne 
Lantbrukare Karl Valter Karlsson, Vallersta 
Förman T or ten Pettersson, Backa 
Fru Ingegerd Karlsson, O ja 
Fru Gerda Persson, Alve ta, från fattigvårdsstyrelsen 

måskollärarinnan Aina Enemar, Brånsta, från lärarkåren 
Kyrkoherde Gunnar Jönsson, Kumla, från prästerskapet 

ämnden har haft J 1 protokollföl-da sammanträder. med 2 J 6 para 
gra f er. Kom m unaikam rersassisten ten har varit nämndens sekretera re. 
F03terbarnsinspektionen har omhänderhafts av fruarna Gerda Persson . 
Mary Per son och Ingegerd Karlsson. 

Åtgärder enligt barnavå rdslagen. 

Omhändertagande för 
Foslerbarn 

s:lI11 h ällsvård sk yddsuppfostran 

Vid årets början ............. 12 9 28 
Tillkomna .................. . 8 7 

3 Avgångna ... ........... ... .. 10 
----~----------~--------~~ 

Vid årets slut ............... 10 9 32 
Under året utdelades varningar enligt barnavårdslagen till 5 barn. 

Barnavårdsmannaskap. 

Kommunalkamrersassi tenten har tjänstgjort som barnavårdsman och 
har förmedlat inbetalda underMllsbidrag till ett sammanlagt belopp av 
kronor 25.623:52 . 

Antal barnavårdsmannaskap: 
äktenskapel Ulom umma 

Vid årets början ..... . . ..... 2-t 76 100 
Tillkomna ................... 2 21 23 
Avgångna .................. . 6 16 22 --------------------------------Vid årets slut .......... .. ... 20 81 101 
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Bidragsförskott. 

Under 3ret har shom bidragsförskott utbetalats 10.921 kronor. An
t:det bidragsmortagare uppgick till 24 och antalet barn för vilka bidrags
förskott utgått till 29. Under samma tid har av ersättningsskyldiga in
betalats 4.292:99 kronor. Statsbidrag har erhållit med 3.803:48 kronor. 

Mödrahjälp. 

En särskild delegation av barnavårdsnämnden med uppgift att hand
lägga mödrahjälpsärenden har under året varit verksam och bestått av 
ordföranden Artur ordqvi t, fru Mary Persson och fru Gerda Persson 
sa mt, såsom föredragande, kommunalkamrersassistenten. Som mödra
hjälpsutredare har kol1torsbiträdet fru Maj Johansson fungerat. Fru Ger
da Per son har handhaft inköpen i de fall, där modern, som beviljat~ 
hjälp, icke anförtrottS att själv göra dessa. Mödrahjälp har beviljats med 
5.654 kronor till 13 mödrar. Antalet ansökningar var emellertid 31, 
varav barnavårdsnämnden för sin del tillstyrkt 20. 3 mödrar, som barna
vårdsnämnden tillstyrkt mödrahjälp för men som fått sina ansökningar 
av lagna hos mödrahjälpsnämnden, har överklagat besluten hos social-
tyrelsen. 

Fria resor. 

Feriere or har under året beviljats i enlighet med nedanstående upp
ställning: 

Barn under 6 år 
Barn över 6 år .......... 

Su mma 

Husmodersresor ........ . 

Social hemhjälp. 

Fem kronor avgift Gratis umma Vårdare 

10 10 
3 7 10 

--------------------~------
3 17 20 8 

Med två eller Med mindre Summa 
flera minJer- än två min 

iriga barn deråriga 
barn 

6 2 8 

Den särskilda hemhjälpsnämnd, som under tidigare år fungerat, upp
lö tes den 31 december 1953 och dess uppgifter överflyttades på barna
vårdsnämnden. Vid sammanträde den 15 mars 1954 beslutade barna
vårdsnämnden uppdraga åt en delegation bestående av ordföranden 
Artur ordqvist, jämväl ordförande i delegationen, ledamöterna fru 
Mary Persson och fru Gerda Persson samt kommunalkamrersassisten
ten såsom föredragande att handlägga hemhjälpsärenden. 

Arbetsledare har varit fru Mary Persson, Stene, Åbytorp. 
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Den vid årets ingång vakanta hemvårdarinnetjänsten i Hardemodi
striktet har under året besatts med ordinarie innehavare. Vid årets slut 
var följande hemvårdarinnor anställda: 

Hällabrottsdistriktet: Gunn Nygren, Brånsta 
Abytorpsdistriktet: Signe Olsson, A.bytorp 
Tjänsten som hemvårdarinna inom Hardemodistriktet upprätthölls 

från den 1 december av fru Berit Lindwall-Karlsson, sedan tidigare in
nehavaren, igne Olsson, efterträtt fru Colleene Larsson som hemvår
darinna i Äbytorpsdistriktet. Då behov av extra arbetskraft förelegat , 
har fröken Ulla Bergman, Brånsta, och fru Gertrud Schwartz, Dyninge
berg, anlitats. 

Verksamheten. 
Hemhjälp har under året lämnats under sammanlagt 827 
Erhållna avgifter ....................... . ......... . 
Landstingsbidrag . . ............. ... ............... . 
Statsbidrag .. ........ ........... ............ .... . 
Ovriga inkomster ............................... . 
Direkta ko~tnader för kommunen ............ .. ... . 

dagar. 
1.276:-
1.239:-
2.703:-

30:-
18.940:-

Jämfört med år 1953 har kommunens kostnader för den sociala hem
hjälpen avsevärt ökats, främst beroende på att ytterligare en hemvår
darinna anställts. Kommunens kostnader per arbetsdag uppgick under år 
1954 till 22 :90 kronor. Motsvarande siffra för år 1953 var 21 :19 kronor. 
Ingen, som under året hemställt om hjälp av hemvårdarinna, har be
hövt avvisas. 

Verksa mheten i övrigt . 

Barnavårdsnämndens ledamöter har den 19 juli tillsammans med le
damöterna i folkskolestyrelsen företagit en studieresa till Lövsta skol
hem. 

Nämnden har under året varit representerad på Orebro läns social
vårdsförbunds årsmöte. 

Kumla i mars 1955. 

n 

ARTUR ORDQVTST 
ordförande 

l Y ngve johansson 
ekreterare 



Nykterhetsnämnden. 

Nämnden har under året haft följande sammansättning: 
Lantbrukare Gustaf Larsson, Tälle, ordförande 
Förman Sven Hammarlund, Hällabronet, v . ordförande 
överlärare Åke Körberg, Abytorp 
Småskollärarinnan Jenny Larsson , Järsjö 
Vägarbetare Bertil Karlström, Södra Sanna 
Lantbrukare Helge Carlsson, Södra Mossby 
Handlande Edvin Sand, Lanna 

Ombud för länsnykterhetsnämnden har varit folkskollärare Bror La
gerberg, Kumla. 

Kommunalkamrersassistenten har fungerat som nämndens sekreterare 
vid dess sammanträden. 

Nämnden har varit ansluten till örebro läns nykterhetsnämndsföre
J1Ing. 

Under året har nämnden haft 5 sammanträden, varvid följande ären-

den handlagts: Med anm. Utan anm Summa 

Ansökan om motbok ............... . 
Ansökan om förhöjd tilldelning ..... . . . 
Ansö.kan om återupplivning av motbok 

Summa motboksärenden 
An ökan om nykterhetsintyg ......... . 

Åtgärder enligt alkohollagen mOt personer: 

1 
l 

5 
4 

9 
177 

5 
4 
1 

10 
178 

-=O~v-r-r-25--::å-r-U-n-d-:-c-r-2-5 -'å:-r-S-u-m-m-a 

Muntlig eller skriftlig erinran ... .. ...... . 
övervakning ......................... . 
Spärr av motbok ..... . ........ .... . .. . 
Intagning på alkoholistanstalt eller sjukhu~ 
Beslutad ännu ej verkställd anstaltsintagning 

13 
1 

4 17 
1 

1 

Summa åtgärder 15 4 19 

Jämfört med år 1953 har antalet beivrade fylleriförseelser avsevärt 
minskats. Det är inte möjligt att med ledning av detta draga några slut
satser beträffande nykterhetstillståndet, men det finns anledning antaga 
att det har något förbättrats. Någon fast nöjesplats finnes ej inom kom
munen; dock finnes 2 st profana samlingslokaler. På ordningen vid des
s~ finns inget an anmärka. Olaga rusdryckshantering har ej kunnats på-
visas. 

Kumla i mars 1955. 
GUSTAF LARSSON 

ordförande 
lY ngve Johansson 

Sekreterare 
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