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Kommunalnämnden. 

Kommunalnämnden har under ~ret haft följande sammansättning: 

Förvaltare Erik Hökerberg, Säbylund, ordförande, 
Förman Gustaf E. tc(~n, tene, vice ordförande, 
Garageförman Karl Karlström, öd ra anna, 
Verkmästare Artur Hall, Hällabrottet, 
Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, 
Lantbrukare Bertil Olsson, M~rsta, 
Verkmästare Emil Winnberg, Hällabrottet, 
Murare John Johansson, Lilla A.lberg, 
Lantbrukare Oscar Ericsson, Byrsta, 
Folkskollärare Artur Nordqvist, Äbytorp. 

Ericsson invaldes efter John H . Johansson som avlidit och Nordqvist 
efter August Ericsson som avsagt sig. 

ämnden har h~lIit 12 sammanträden och protokollen omfattar 315 
paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. 

Fastighetsfö rva ltn ingen. 

Under ~ret har inköpts fastigheten A.lvesta 3:39 om 16.250 kvadrat
meter samt bostads- och uthusbyggnader för en summa av 26.500 kronor 
av herr Rune Andersson. Av herr J. A. Lindberg har preliminärt köpts 
cirka 8.400 kvadratmeter av fastigheten Aby Ostra l :25 för 5.000 kronor. 
Marken ligger i omedelbar anslutning till idrottsplatsen i Abytorp. 

Innehavaren av äbylunds fideikommiss friherre K. G. Lagerfeldt har 
som g~va till kommunen överlämnat fastigheten Br~nsta 3:4 om 2.870 
kvadratmeter utgörande tomt till lärarbostäderna i Br~nsta. 

Provinsialläkarebostaden i Hällabrottet färdigställdes under ~ret och 
läkaren, sköterskan och hemv~rdarinnan kunde flytta in vid halvårsskif
tet då läkarmottagningen öppnades. Kostnaden kommer att överstiga 
300.000 kronor . Vissa utvändiga arbeten återstår. 

Byggandet av idrottsplatsen i Abytorp har påbörjats under året men 
planen kan inte beräknas bli spelklar förrän tidigast hösten 1956. 

Tipsbidrag har erhållits med ytterligare 15.000 kronor till kommunens 
idrottsplatser. 
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I Kommunalhuset, Stationsgatan 22, har en ombyggnad skett s~ att en 
tjänstebostad åt kommunalingenjören om tre rum och kök inretts aven 
mindre lägenhet och del av vindsutrymmet. 

Kommunalfullmäktige har beslutat ombygga Hörsta gamla skolhus till 
samlingslokal för i första hand ortens blåbandsorganisationer. 

Ett nybyggt enfamiljshus har beviljats anslutning till avloppet från 
pensionärshemmet i Brändåsen. 

a'!1tliga oljeeldade hus i kommunens ägo har anslutits till en gemensam 
service. 

l annahed har fyra avstyckningar sålts och i Hällabrottet en av
styckning. 

Bostadslåneförmedlingen. 

Under å ret har följande antal bostad låneärenden behandlats: 

Ty byggn:ld Ombyggnad Förbänring Ovcrragande Uppsägning S:a 

Tillstyrkta 15 3 5 3 1 27 
Avstyrkta 2 O O O O 2 
Bordlagda 1 O O O O l 

1 3 5 3 1 30 

Kommunala subventioner har under' året ej beviljats. 

Elva stycken gamla kommunala förbättringslån om tillhopa 4.075 kro
nor har under å ret avskrivits. 

Planeringsfrågor . 

Länsstyrelsen har fastställt en utvidgning av byggnadsplanen i anna
hed. Kommunalfullmäktige har antagit en utvidgning av stadsplanen i 
Hällabrottet (Yxhults bostadsområde) och länsstyrelsen har fastställt be
gärt byggnadsförbud för vissa kvarter i avvaktan på stadsplaneändring 
(sydöstra delen). 

För ett område av Ekeby 4:11 och 4:12 (Näset) har länsstyrelsen fast
ställt utomplansbestämmelser. 

Kommunen har hemställt om upprättande av byggnadsplan för ett om
råde kring Brändåsens vägskäl. 

Vissa överläggningar har ägt rum angående byggnadsplanen för Aby
torp (centrumbildningen m. m.). Grundkartan är helt färdigställd och 
planen under utarbetande. 

Ett avtal om regionplanesamarbete med Kumla stad och Hallsbergs kö
ping och land kommun har antagits av kommunen. Till delegerade i regi
onplanefrågor har utsettS Erik Hökerberg, John Johansson och Tage 
Tapper. 
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Kommunalkontoret. 

Assistenten Yngve Johansson lutade sin tjänst 14/4 1955 för att tillträ
da befattningen som t. f. kommunalkamrer i Noraskogs kommun och 
efterträddes den 13/4 1955 av socionom Olle Eriksson. Under tiden 15/3-
17/9 1955 var soc. stud. Rune Hermansson praktikant och vikarie. Fru 
Irma Härdner var anställd som extra kassörska tiden 17/2-31 /3 1955. 

Kommunalkamreraren deltog 12-15 juni 1955 i en kommunalkamre
rarekonferens samt har erhållit tillstånd att inneha styrelseuppdrag i 
Kumla parbank. 

Kommunalfullmäktige har antagit det nya normaltjänstereglementet för 
kontorets personal. 

övrig förva lt ning. 

Beträffande b r a 11 d v ä s e 11 d e t kan nämnas att en branddamm an
ordnats gemensamt med Hallsbergs landskommun i Norrby och skall betjä
na även Södra anna. Tre branddammar har byggts i Julsta, Skyberga 
respektive Hidingsta. Nya reglementen är antagna för kommunens skor
stensfejare. Till vice brandchef har utsetts Olov Brånn, Hällabrottet. 

l fråga om p o l i s v ä s e n d e t var kommunalnämnden representerad 
på en av läl1savdelningen anordnad konferens om polislönefrågor i örebro 
den 18 februari 1955. Poliskonstapel Lennart Edhammer hade tjänstledig
het för genomgång av assistentkurs på Statens polisskola 1/1-30/4 1955 
och polisassistent Henry Sternlöf har sedan oktober 1955 tjänstledighet 
på grund av olycksfall i tjänsten. 

När det gäller a Il m ä n n a a r b e t e n kan antecknas att en utbygg
nad av huvudledningarna i Hällabrottet fram till Yxhults kontor i Stort 
ett slutförts under året. I annahed har ledningsnätet utbyggts i överens
tämmelse med den utvidgade byggnadsplanen. Reningsanläggningen vid 

Abytorp har förnyats och väsentligt utvidgats. I Abytorp har tillstånd 
givits till provisori ka vattenledningar till två fastigheter. 

Kommunen har enligt den nya lagen om vatten- och avloppsledningar 
antagit nya grunder för anslutningsavgifter. 

I annahed har gatuarbetena påbörjats för de nya tomterna. 
Gatubelysningen i annahed, Kumla by och Äbytorp har utvidgats. 

Utefter vägen till Hällabrottet har gatubelysning beslutats och bidrag har 
givits till belysning vid Säbylund. 

På den k o m m u n a l a i n d e l n i 11 g e 11 s område kan nämnas att 
Kungl. Kammarkollegiet avslagit Hallsbergs köpings begäran om inkor
porering av vissa delar från kommunen. Länsstyrelsen har fastställt för
bundsordning för Hallsbergs-Viby HC-förbund avseende vissa uppgifter 
inom civilförsvaret. Mellersta valdistriktet i kommunen har "döpts om" 
till Sannaheds valdistrikt. 
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Bland a n s l a g kan nämnas att bidrag utgått till 23 studiecirklar med 
vardera 75 kronor. Till vägsamfälligheter har utbetalats 1.520 kronor till 
38 mötesplatser. 

Föreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande har erhållit anslag och 
insamlade medel med 200 kronor. 

Stipendier har tilldelats 22 studerande med vardera 75 kronor. 
Yttranden har avgivits över stadiga betänkanden om Allmän ordnings

stadga och Samhället och barnfamiljerna samt till landstinget om yrkes
skolcväsendet. 

Kommunen har representerat vid konferenser om yrkesundervisningen 
anordnad 24 januari 1955 av landstinget och J3 februari 1955 av SSU, 
vid företagsföreningens årsmöte 20 april 1955 och länsavdelningens års
möte 4 mars 1955. 

Hardemo - en sockenkrönika författad av landsantikvarie Bertil Wall
den och omfattande mer än 500 sidor utkom till julen 1955 och såldes 
redan före årsskiftet i över 300 exemplar. Bokverket - som är tryckt hos 
Almqvist och Wicksell i Uppsala - har fått mycket lovord i pressen som 
ett gediget och vackert arbete. 

Kommunens arkiv vid Sannahed - omfattande handlingar från tiden 
före 1942 - har överflyttats till ett arkiv i stadshuset, gemensamt för sta
den och landskommunen för denna tidigare period. 

Kumla i januari 1956. 
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Ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 



Trafiksäkerhetskommitten. 

Under 1955 har Kumla landskommuns trafiksäkerhetskommitte haft 
följande sammansättning : 

Overlärare Åke Körberg, Åbytorp, 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. 

Under året har två sammanträden hållits. 
Kommitten har anordnat tvenne propagandamöten för trafiksäkerhet 

i Hardemo och Hällabrottet med ca 250 deltagare. Anföranden, estrad
samtal och film har bl. a. förekommit i programmen. 

Hos länsstyrelsen har anhålIi ts om fartbegränsning å väg 214 förbi 
Blacksta by, vid Alvesta samt vissa sträckor iHällabrottet. Overlägg
ningar i lokala trafikfrågor har förts med representanter för vägmyndig
heterna. 

Kommitten har distribuerat folder, broschyrer och affischer med trafik
upplysningar. 

Samarbetet med NTF och Orebro läns trafiksäkerhetskommitte har 
varit till stort gagn i kommittens verksamhet. 

Åbytorp i februari 1956. 

ÅKE KORBERG 
Ordförande 
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Hälsovårdsnämnden. 

Hälsovårdsnämnden har under år 1955 haft följande sammansättning: 

Lantbrukare Harry Karlsson, B jörka, ordförande, 
Tjänsteman Harry Pettersson, Hällabrottet, vice ordförande, 
Lantbrukare Bengt Pettersson, Alavi, 
Byggnadsarbetare Ingemar Forsberg, Å by torp, 
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 84 paragrafer. 

Vatten och avlopp. 

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

I .. . I Antal fastigheter I Antal husMII övri"n! 
Anlaggmng -- . - " 

l/ l -55 I Okning 31112 -55 1/1 -55 Okning 31 / 12 -55 'oblcr 

I 
--

I I HäJJabrottet 48 5 53 52 3 55 5 
Äbytorp 50 4 

! 
54 62 5 67 5 

Isannahed 26 5 31 29 5 34 2 

Summa I 124 I 14 I 138 143 13 156 12 

Ledningsnätet i Sannahed har utvidgats och huvudledningen i Hälla
brottet har utsträckts till Yxhultsbolagets kontor. Reningsanläggningen 
i Abytorp har utvidgats och förbättrats. 

Renhållning. 

Ordnad soptömning med kärlbytessystem förekommer inom Hällabrottet. 
Soptippar finnes i Sannahed och Äbytorp. På det senare stället före

kommer soptömning i mindre omfattning i privat regi. 
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Nämnden har föreslagit utvidgning av området för renhållningsord
ningen till hela kommunen mot tidigare endast Hällabrottet. 

I övrigt föranleder renhållningen ingen anmärkning. 

Bostäder. 

I 4 fall har bostäder besiktigats och föreläggande givits mot respektive 
fastighetsägare eller förvaltare. I 1 fall har föreläggandet förenats meJ 
vite. I l fall har bostadshus utdömts efter nuvarande bostadsinnehavares 
avflyttning. 

Nytillkomna och ombyggda bostäder - i praktiskt taget alla fall med 
hjälp av stadiga lån - är genomgående av god kvalitet. Annu återstår 
dock mycket att göra, och de kommunala åtgärderna - byggande av led
ningar och upplåtande av tomtområden samt råd och hjälp vid verksam
heten - är en god hjälp till åstadkommande aven bättre bostadsstandard. 

Butiker. 

Ytterligare uppmärksamhet har under året ägnats kommunens butiker. 
I fem fall har föreläggande gjorts vilka främst har gällt smärre detaljer. 
Resultatet synes vara gott och med ett undantag torde butikerna nu vara 
i vårdat skick. 

Sex affärer säljer mjölk och har varit underkastade särskild kontroll, 
som ej föranlett någon anmärkning. Inom kommunen finnes två snabb
köpsbutiker av modernt snitt. 

Under året har djupfrysningen ägnats noggrann uppmärksamhet, då de 
djupfrysta varorna tenderar att avsevärt öka både i antal, mängd och 
fö rsäljningSStällen och djupfrysta varor efter upptiningen är ömtåligare 
än andra. 

Inspektion har företagits i samtliga affärer minst en gång under året 
tillsammans med länsveterinären. 

Distributionen är ett viktigt led i livsmedelshanteringen och det ligger 
sror vikt vid att de födoämnen, som allmänheten tillhandahålles, försäljes 
på ett ur hygienisk synpunkt betryggande sätt. Snusk och nonchalans på 
detta område får inte tolereras. 

Nämnden ämnar även i fortsättningen ägna stor uppmärksamhet åt 
dessa frågor. 

övriga ärenden. 

Under våren 1955 företogs en allmän råttsanering inom hela kommu
nen. Kampanjen skedde i samråd med grannkommunerna, med vilka även 
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. 
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Skyddskoppsympning har i vanlig ordning företagits genom provin
sialläkarens försorg. 

Nämnden vill till sist framhålla det värdefulla bistånd som erhålles 
genom den av örebro läns hälsovårdsförbund anställda konsulenten för 
länet. Genom denne kan även nämnder utan specialutbildad personal få 
möjlighet att vid svårare fall göra utredningar och f3. råd och anvisningar. 

Kumla i februari 1956. 
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Ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 



Folkskolestyrelsen. 

Sammansättning. 

Folkskolestyrelsen har under 1955 haft följande sammansättning: 

kofabriksförman Gustaf E. tecn, tene, ordförande, 
Lantbrukare Hilmer Lannhard, kyberga, vice ordförande, 
Lantbrukare Harald Axelsson, Vesta, 
Fru Märta Carlos, Byrsta, 
Lantbrukare Paul Eriksson, Ekeby, 

kofabriksarbetare Gunnar Jakobsson, Tälle, 
Murare John E. Johansson, Lilla .i\hlberg, 
Lantbrukare Harald Jonsson, Blacksta, 
Skofabriksarbetare Edvin Karlsson, Kumla by, 

tenarbetare Elis Ohlsson, Hällabrottet, 
Charkuterist Sven Sääw, Folketorp. 

Lärarpersonalens representant: David Enemar, Brllnsta. 
Distriktsöverlärare: Åke Körberg, Abytorp. 
Utsedd av domkapitlet: Kyrkoherde Bertil Ericsson, Hardemo. 

För varje ledamot samt för lärarkllrens representant har funnits en 
suppleant. 

tyre!sen har haft 12 sammanträden. 

rolkskolestyrel ens särskilda nämnd har bestått a v: 

kofabriksförman Gustaf E. teen, ordförande, 
Lantbrukare Hilmer Lannhard, vice ordförande, 
Lantbrukare Harald Axelsson, 
Murare John E. Johansson, 
Charkuterist Sven Sääw. 

ämnden har haft 3 sammanträden. Folkskolestyrelsens och särskilda 
nämndens protokoll har omfattat 227 paragrafer. 

Betygsnämnden har utom folkskolestyrelsens ordförande bestått av hrr 
Sven ääw och Edvin Karlsson. 

överläraren har varit folkskolestyrelsens och nämndernas sekreterare. 
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Som skrivbiträde p~ folkskolexpeditionen har tjänstgjort fröken Anna
Greta Larsson. 

Gemensamt sammanträde. 

Vid gemensamt sammanträde i Stene skola den 18 maj lämnade 
distriktsöverlärare Harald Dagman, Fjugesta, en med ljusbilder belyst 
redogörelse för trafiksäkerhetspatrullernas uppgift i folkskolan. Tv~ elever 
fr~n Fjugesta folkskola demonstrerade olika moment aven trafikvakts 
uppgifter. 

Under sammanträdet hölls dessutom överläggning om skolresor, dessa 
finansiering och uppläggnng. 

Lärjungarna. 
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Antal barn vid v~rtcrminens slut 1955 tillhörande distriktet: 

Undervisade, distriktet kyrkobokförda ... ..... ... . 565 565 
" folk- och sm~skolor inom annat distrikt 19 
" högre läroanstalter ... .... ..... .... . . 27 
" i övriga skolor och anstalter ......... . 6 

pp kov med skolgång och övriga ... . .. . ...... ... . . 7 
Vid vårterminens slut inskrivna, som börjat först under 

höstterminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102 

umma 726 

Antal undervisade barn tillhörande annat distrikt ....... . .. 16 
umma antal undervisade barn i di triktets folk- och småsko-

lor läsåret 1954-55 ... ...... ... ................... . .. 581 

Lärjungarnas fördelning p~ kolor och skolformer läs~ rct 1954-55: 

Skola 
Mossby .. ........ .. .. . .. .... . . . 
Kumla kyrkskola .......... . .. . 
Ves ta .......... .. . ... . .. . . . . . 
Br~nsta .................. . ... . . 
Sannahed ..................... . 
]ärsjö ... ....... .. ...... . .... . 
Hörsta ...... .. ... . ..... . . .. .. . 
Stene . . ...... ...... ... ...... . 
Hardemo kyrkskola . .... ...... . 
Bränd~sen . . . ..... ... ... .... . . 

kolform 
Aa 
Ab, hj 
A 
B l b 
B 1 b 
B 1 b 
B 1 b 
A il 1 b, hj 
B 1 b 
B 2 b 

Antal barn 
125 

51 
31 
50 
54 
55 
44 

101 
42 
28 

Summa 581 



Skolornas allmänna anordning. 

Under läsåret 1954-55 har gällt organisationsplan fastställd av Sträng
näs domkapitel den 14 juli 1954. FörutOm att klass 7 varit centraliserad 
till Stene och Mossby skolor har hjälpklass med elever i klasserna 3-5 
varit anordnad i Stene och Kumla kyrkskola. 

y organisationsplan fast tälldes den 27 juli 1955. 
Fr. o. m. höstterminen 1955 är Hörsta, tene och ]ärsjö skolområden 

sammanslagna till Abytorps skolenhet med småskoleavdelningar av b-form 
i de tre skolorna och folkskoleavdelningar, a-form, förlagda till Stene och 
]ärsjö. Kumla kyrkskola, Mossby och Vesta bilda Hällabrottets skolenhet. 

En läraravdelning för småskolan har nyinrättats i Sannahed under 
höstterminen. 

k o l s k j U t S a r har vari t anordnade för klass 7 från Sannahed och 
Brånsta till Mossby och pendclskjut5 mellan Kumla kyrkskola, Mossby 
och Ves ta. Innevarande läsår använder sig klass 7 från Sannahed av själv
kjuts till Kumla kyrkskola. kjuts för småskolebarn är under vinterhalv

året inrättad från ätra till Bransta skola. 
Höstterminen 1954 inrättades skolskjuts för klass 7 och hj-klassbarn 

från Hörstaområdet till Stene. kolskjutsen betjänar innevarande läsår 
hela Abytorps skolenhet. DessutOm är skolskjutsar anordnade: från f. d. 
Albergs skolområde till ]ärsjö, från f. d. Skankeruds skolområde till 
Brändåsen och Hardemo kyrkskola till Stene. 

kolskjutskostnaderna uppgick under 1955 till kr 35.878:50. Statsbidrag 
erhålles med 80 Ofo. 

Lärarpersonalen. 

Vid läsårets slut avgick småskollärarna Gerda Larsson, Sannahed, och 
Torborg Ohlin, Kumla kyrkskola, men pension efter resp. 42 och 39 års 
tjänst inom skoldistriktet. Båda erhöll Patriotiska sällskapets guldmedalj 
för lång och trogen tjänst. 

Småskollärarinnan Margit Olsson, Brändåsen, erhöll förflyttning till 
annahed från den 1 juli. om ordinarie småskollärare i Brändåsen har 

från samma tidpunkt tillsatts fröken Brita Dahlheim och i Kumla kyrk
skola fru Maj-Britt Reinholdz. 

Följande lärare innehar förordnande på icke ordinarie tjänst läsåret 
1955-1956: 

Folkskollärare Mats Johans on, Mossby 
Folkskollärare Ingrid Johansson, Brånsta. (Båda tjänstlediga för aka-

demiska studier.) 
Folkskollärare Hans-Bertil chmitz, Stene 
Folkskollärare Vally chmitz, tene 
Folkskollärare Gunhild Berglund, annahed (tjänstledig från ordina-

rie tjänst i Brånsta) 
Folkskollärare Aslög Nylander, Kumla kyrkskola 
Folkskollärare Sigbert Axelsson, Brånsta 
Folkskollärare Berit Göranzon, Mossby. 
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Som tillfälliga vikarier har tjänstgjort tre pensionerade lärare och fem 
icke examinerade. 

Som timlärare tjänstgör musikdirektör Bengt Ekhem i musik iStene, 
pens. folkskollärare Artur Nordqvist och fru Viola Vidlund i slöjd i resp. 
Brändåsen och Vesta. 

Fortsättningsskolan. 

En ny typ av fortsättningsskola, jordbrukskurs för pojkar i anslutning 
till praktiskt arbete, pågick under tiden 15/6-11 /8 med 10 elever, varav 
1 från Kumla stad. Kursen var förlagd tiU Sannaheds skola och Norra 
Sanna med hr Sten Arne Larsson som lärare. 

Följande skolkökskurser har varit anordnade: 

Brånsta 10/1-19/2 13 elever Skolkökslärare: Ann-Marie Ellbcn 
Brånsta 21/2- 2/4 12" " 
]ärsjö 12/4-24/5 12" " 
Hardemo 4/7 -13/8 11" " 

Inga L~ndh-Hassel 
" lärs jö 22/8- 1/10 12" " 

Brånsta 3/10-14/ 11 13" " 
Ann-Marie EUbcn 

" Brånsta 15/ 11 -55-17/1 -56 12 elever" 
" 

Socialpedagogiska anordningar. 

Skolhälsovården har handhafts under första halvåret av dr K. V. 
Wikner, Kumla, och extra läkaren Henno Lender, Hallsberg, den senare 
för Hardemodelen . Som ny skolläkare har från 1 juli förordnats dr tig 
Leirup, Hällabrottet, Distriktssköterskorna tjänstgör som skolsköterskor. 
Genom landstingets förmedling har 160 barn hörselundersökts. 

Skoltandvården har ombesörjts av landstingets polikliniker i Kumla 
och Hallsberg. I Kumla har behandlats 422 och i Hallsberg 67 barn. För 
klasserna 6 och 7 från Hardemodelen har privat tandvård varit anordnad 
25 barn har behandlats för en kostnad av 1.273 kronor. 

S k o l b a d har förekommit i Kumla varmbadhus och i ]ärsjö skola i 
regel med ett barn pr månad. 

S i m u n d e r v i s n i n g har varit anordnad dels gemensamt med Kumla 
stads skoldistrikt i Djupadalsbadet, där 127 barn från landskommunen 
undervisades, dels i Hällabrottet, där 300 barn från Kumla landskommun 
och Ekeby-Gällersta deltog. I Hällabrottet korades bland annat 533 sim
borgare. Simlärare i Kumla var hr Arnold Asp, fru Gun Grundstedt och 
fröken Gunnel Söderberg och i Hällabrottet idrottskonsulent Åke Carl
stedt och fröken Monica Gutenberg-Pedersen. 

Simundervisningen har kostat kronor 1.325 :79. 
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Skolsparverksamhet har regelbundet förekommit i samarbete med 
Kumla och Orebro Sparbank, den senare för Hardemodelen. 

Tablå över sparverksamheten läsåret 1954-55. 
Skola Antal sparare i % Sparat belopp 

Mossby skola . . .. ... .. ... . .. . 96,0 3.192:65 
Vesta skola ......... . .. .... . . 100,0 1.496:36 
Brhsta skola . .. . . .... . . .... . 96,0 1.511 :87 

annaheds skola . . . .... .. .. . . . 98,4 1.337:88 
Kumla kyrkskola .. . .. . . . . . . . 100,0 1.164:89 

tene skola ........ . .. . .. . .. . 87,1 2.724:09 
]ärsjö skola .. . . . ..... . ...... . 90,0 2.934:57 
Hörsta skola .. . .. . ..... . . . . . 56,8 1.087:29 
Hardemo kyrkskola ......... . 92,8 900:15 
Brändåsens skola .......... . .. . 96,4 619:77 

Summa kronor 16.969:52 

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

Fastigheter, inventarier och materiel. 

I Mossby skola har oljeeldning installerat varjämte värmesystemet 
kompletterats. 

En tjänstebostad för småskollärare har färdigställts vid Sannahed. 
I Kumla kyrkskola har bostäderna reparerats. 
Vattentillgången i Brånsta har förbättrats genom en ny borrbrunn. 
Vid ]ärsjö skola har en tjänstebostad reparerat med anledning av till

trädessyn. 
l tene har anordnats sluss och avstigningsplats för skolskjutsar. En 

tjänstebostad i skolan har målats och ett lärarrum och garage tagits i bruk. 
Oljeeldning har installerats i Hardemo kyrkskola och garage anordnats 

i skolhuset. 
Följande inventarier är inköpta: 30 st skolbänkar till annahed, 24 st 

matbord till Mossby, Kumla kyrk kola, ]ärsjö och Stene, elspis för skol
köksundervisningen, slipaggregat till ]ärsjö och Hardemo kyrkskola, sy
bord till Brändåsen, latrinkärl till Kumla kyrkskola, bord och stolar till 
expedition och lärarrum i Stene, trappstege till Mossby m. m. 

Materialbeståndet har kompletterats med 2 st jordglober, mikroskåp, 
kartor, 8 serier historiska planscher, 2 serier "Vår föda", 125 st Haage: 
" pela teater", golv kulramar, 8 St flanellografer, 40 st ritbräden med till
behör, Pallinspel i engelska, modersmålet och räkning, bildband, kastbol
lar, tidtagarur, markeringstavlor m. m. För musikundervisningen har in
köpts 10 st mandoliner, rytminstrument, noter m. m. 

Särskilda undervisningsanordningar. 

M u s i k u n d e r v i s n i n g har pågått med grupper i blockflöjt i ]ärsjö, 
Hardemo och Stene. Undervisning har vidare förekommit i Kumla kyrk-
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skola, piano, 6 elever; Hardemo kyrkskola, piano och orgel, 6 elever; 
Stene skola, mandolin och fiol, 10 elever och ]ärsjö skola, mandolin, 4 
elever. 

F il m u n d e r v i s n i n g har förekommit med i regel en visning pr må
nad och skola. 

T r a f i k u n d c r v i s n i n g har kompletterats genom film, bildband och 
broschyr. Hr Gert Elander, Orebro, har hållit tre filmlektioner genom 
MHF :s förmedling. 

I Brandskydd och OlycksfaJlsvård har klass 7 erhållit 10 tim
mars instruktion av speciellt utbildade instruktörer. 

S k o I i d r o t t S d a g har varit anordnad i Kumla idrompark. 

Mjölkpropagandan har genom ärskild konsulent hållit 10 lektio
ner med filmvisning inom skoldistriktet. 

Pedagogiska kurser. Samtliga småskollärare har deltagit i en teck
ningskurs i Orebro. 

Studiedag i anslutning till kristendomsämnet har varit anordnad i As
kersund. 

Kungl. kolöverstyrelsens slöjdkonsulent har besökt Brändåsens och 
Stene skolor samt hållit instruktionsdag för samtliga slöjdlärarinnor. 
Hjälpskolekonsulenten har besökt Kumla kyrkskola. 

FolkskoJestyrelse och lärarkår har företagit en studieresa till Hammars 
skolor. 

Folkskolinspektören har haft kollegiesammanträden med överlärarna 
dels i Zinkgruvans skola, dels i Hidinge skola. 

Bland frågor, som väntar på sin lösning, intar skolmåitidsvcrksamheten 
en dominerande plats. Både ekonomiska och organisatoriska problem mö
ter i detta sammanhang. Folkskolestyrelsen torde under 1956 komma med 
förslag i ärendet. 
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O rdförande 
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y rkesskolekommitten. 

Kommitten har haft följande sammansättning: 

Lantbrukare ten Larsson, orra anna, ordförande, 
Overlärare Åke Körberg, Äbytorp, sekreterare, 
Fru Göta Eriks on, kyberga, 
Fru Margit johansson, Hällabrottet, 
Trädgårdsmästare Bengt Brunosson, Åbytorp. 

Under året har två sammanträden hållits. 

Följande kurser har genomförts under 1955 i samarbete med rektor för 
Orebro läns landstings yrkesskolor: 

Maskin krivning iHällabrottet jan.-febr., 60 timmar, 13 deltagare. 
Vävning i järsjö, 3/ 1-11 / 2, 11 deltagare. 

ystuga i Hardemo, 14/2-2512. 
ystuga i järsjö, 28/3-7/4. 

Vävning i Hörsta, 31/10-9/ 12, 10 deltagare. 
1askinskrivning i Åbytorp, okt.-nov., 60 timmar, 9 deltagare. 

Kumla i februari 1956. 

TEN LAR SON 
Ordförande 

/ Åke Körberg 
Sekreterare 
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F a ttigvårdsstyrelsen. 

Fattigvårdsstyrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Förman Karl Karlström, Södra anna, ordförande, 
Lantbrukare G. B. Karlsson, Eneby, v. ordförande, 
Förman Gustaf E. Steen, Abytorp, 
Tegelbruksarbetare Knut Eriksson, Julsta, 
Förman Torsten Pettersson, Södra Backa, 
Fru Gerda Persson, Hällabrottet, 
Fru Margit Johansson, Hällabrottet, 
Lantarbetare Bertil Larsson, Säbylund, 
Lantbrukare Harald Axelsson, Nedre Vesta, 
Lantbrukare Oscar Ericsson, Byrsta, 
Lantbrukare Arvid Johansson, Ekeby. 

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

Lantbrukaren Karl Ostlund, Berga, har efterträtt G. B. Karlsson, som 
avlidit under året. Till vice ordförande efter G. B. Karlsson har Oscar 
Ericsson valts. 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden med 212 
paragrafer. åsom sekreterare har kommunalassistenten tjänstgjort. 

Ålderdomshemmet. 

Antal platser .................. . .... . 
Antal vårdtagare den 31/12 1955 ..... . 
Antal vårddagar år 1955 ............. . 
Självkostnad per dag . . ............... . 
Bruttokostnad ....... . ............... . 
Intäkter ........................... . 
Nettokostnad ................... . ... . 

Övrig fattigvård. 

V~rdavdclning Sjukavdelning 

26 13 
23 12 

8.838 4.026 
8:64 10:88 

127.118:-
84.148:-
42.970 :-

Kontantunderstöd har utgått med 28 .631 kronor, understöd in natura 
med 14.185 kronor. Vårdkostnader å sjukvårdsanstalter har utbetalats till 



ett belopp av 3l.ll7 kronor. Läkarvård, medicin och tandvård har kos
tat 1.764 kronor. 

Av understödstagare eller enskilda har återbetalats 66.416 kronor. Från 
främmande kommuner har erhållits 18.894 kronor och i stadsbidrag 
2.465 kronor. 

Övrig förvaltning. 

Antal fattigvårdsmål som handlagts under året uppgår till 25. Av 
dessa har 13 riktats mot andra kommuner. I 3 fall har kraven bestridits 
av vederbörande; 1 av målen har förts vidare till K. Kammarrätten, m~Uet 
är ännu icke avgjort. 

Mot kommunen har 12 mål riktats varav 2 bestridits och senare hand
lagts inför länsstyrelsen, det ena målet har förts vidare till K. Kammar
rätten och är ännu icke avgjort. 

Vid länets socialvårdsförbunds möte har styrelsen varit representerad. 

Kumla i februari 1956. 

KARL KARLSTRaM 
Ordförande 

/ Olle Eriksson 
Sekreterare 
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Barnavårdsnämnden. 

ämnden har under året haft följande sammansättning: 

Folkskollärare Artur Nordqvist, Abytorp, ordförande, 

Målare Axel Widlund, Ovre Vesta, vice ordförande, 

Fru Mary Persson, tene, 

Lantbrukare Karl Valter Karlsson, Vallersta, 

Förman Torsten Pettersson, Backa, 

Fru Ingegerd Karlsson, Oja, 

Fru Gerda Pers on, Alvesta, fdl.n fattigvårdsstyrelsen, 

måskollärarinnan Aina Enemar, Brånsta, från lärarkåren, 

Kyrkoherde Gunnar Jönsson, Kumla, från prästerskapet, 

Provinsialläkare Stig Leirup, Hällabrottet (fr. o. m. 1/7) . 

ämnden har haft 12 protokollförda sammanträden med 174 paragra
fer. Kommunalkamrersassistenten har varit nämndens sekreterare. Foster
barnsinspektionen har omhänderhafts av fruarna Gerda Persson, Mary 
Persson och Ingegerd Karlsson. 

Åtgärder enligt barnavårdslagen. 

Omhändertagande för 

samhällsvård skyddsuppfostran 
Fosterbarn 

i:~k!~:~a bör.j~~. : : : : : : : : : : : I 1 ~ ~ 3~ 
Avgångna . . . . . . . . . . . . . . . 3 I 9 

[----------~----------~---------I 

Vid årets slut .. .. ... .. .... 9 11 27 

Under året utdelades varningar enligt barnavårdslagen till 12 barn samt 
har föräldrarna till 4 barn erhållit förmaning. 
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Barnavårdsmannaskap. 

Kommunalkamrersassistenten har tjänstgjort som barnavårdsman och 
förmedlat inbetalda underhållsbidrag till ett sammanlagt belopp av kro
nor 24.771 :21. 

Antal barnavårdsmannaskap: 
I äktenskapet Utom äktenskapet Summa 

Vid hets början .......... . 20 81 101 
Tillkomna ............... 11 12 23 
Avgångna ............... 3 15 18 
Vid o slut 28 78 106 arets . ............ 

Bidragsförskott. 

Under året har såsom bidragsförskott utbetalats 13.154 :50 kronor. An
talet bidragsmottagare uppgick till 24 och antalet barn för vilka bidrags
förskott utgått till 29. Under samma tid har av ersättningsskyldiga inbe
talats 5.034:65 kronor. Stat bidrag har erhållits med 4.409:49. 

Mödrah jälp. 

En särskild delegation av barnavårdsnämnden med uppgift att hand
lägga mödrahjälpsärenden har under å ret varit verksam och bestå tt av 
ordföranden Artur Nordqvist, fru Mary Persson och fru Gerda Persson 
samt, såsom föredragande, kommunalkamrersassistenten. om mödra
hjälpsutredare har kontorsbiträdet fru Maj Johansson fungerat. Fru Gerda 
Pers on har handhaft inköpen i de fall, där modern, som beviljats hjälp, 
icke anförtrott att själv göra dessa. Mödrahjälp har beviljats med 1.973 
kronor till 8 mödrar . Antalet ansökningar var emllertid 16 varav barna
vårdsnämnden för sin del tillstyrkt 12. Tre mödrar som barnavårdsnämn
den tillstyrkt mödrahjälp för men som fått sina ansökningar avslagna ho 
mödrahjälpsnämnden, har överklagat besluten hos socialstyrelsen som l 

amtliga fall ej funnit skäl göra ändring i de överklagade be luten. 

Fria resor. 

Ferieresor har under året beviljats i enlighet med nedanstående upp
ställning: 

I Fem kronor avgirt Gratis I Summa 

Barn under 6 år 2 
I 

2 . o.· ..... I Barn över 6 
o 4 6 10 ar ......... 

V&rdare 

Summa 4 8 12 3 
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Husmodersresor 

Social hemhjälp. 

Med tvl eller 
flera minder-

1riga barn 

7 

Med mindre 
än tv~ min

deråriga 
barn 

9 

Summa 

16 

Hemhjälpsdelegationen har under året bestått av ordföranden samt le
damöterna fru Gerda Persson och fru Mary Persson samt kamrersassisten
ten som föredragande. Delegationen har hållit tre protokollförda samman
träden. 

Följande hemvårdarinnor har varit anställda under 

Hällabrottsdistriktet: Gunn Nygren. 
ÄbytOrpsdistriktet: Signe Olsson. 
Hardemodistriktet: Ingrid Granlund. 

o aret: 

Hemvårdarinnan i Hällabrottet har den 1 juli flyttat in i en ny bostad 
i provinsialläkaremottagningen. Då behov av extra arbetskraft förelegat 
har fröken Ulla Bergman, Brånsta, fru Gertrud Schwartz, Dynningeberg 
och fröken Birgit Torstensson, FolketOrp, anlitats. 

Verksamheten. 

Hemhjälp har under året lämnats under sammanlagt 1.011 dagar. 

Erhållna avgifter .............................. 1.682:-
Landstingsbidrag .......................... .. .. 1.797:-
Statsbidrag .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.444:-
Ovriga inkomster .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32:-
Direkta kostnader för kommunen ................ 23.806:-

Totalkostnaderna för den sociala hemhjälpen har fortsatt att stiga även 
under 1955. 

Kommunens kostnad per arbetsdag har uppgått till 

1953 
1954 
1955 

21 :19 
22:90 
22:41 

Ingen, som under året hemställt om hjälp av hemvårdarinna, har be
hövt avvisas. 

Arbetsledningen h:u ombesörjts av fru Mary Persson. 
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Verksamheten i övrigt. 

Barnavårdsnämndens ledamöter har den 10 september företagit en stu
dieresa till Karlstad och Karlskoga där avdelningen för psykisk barna
och ungdomsvård respektive Bofors ungdomsgård besöktes. 

Nämnden har under året varit representerad på. arebro läns social
vårdsförbunds årsmöte samt vid av socialvårdsförbundet anordnad kurs 
om hemvård för åldringar i are bro. 

Kumla i februari 1956. 

AR TUR NORDQVIST 
Ordförande 

/ Olle Eriksson 
Sekreterare 
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Nykterhetsnämnden. 

ämnden har under året haft följande sammansättning: 

Lantbrukare Gustaf Larsson, Tälle, ordförande, 
Förman Sven Hammarlund, Hällabrottet, v. ordförande, 
Overlärare Åke Körberg, Äbytorp, 
Småskollärarinnan ]enny Larsson, ]ärsjö, 
Vägarbetare Bertil Karlström, Södra Sanna, 
Lantbrukare Helge Carlsson, Södra Mossby, 
Handlande Edvin Sand, Lanna. 

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

Kommun alkamrersassisten ten har fungerat som nämndens sek reterare 
vid dess sammanträden. 

ämnden har va r it ansluten till Orebro läns nykterhetsnämndsförening. 
Under året har nämnden haft 7 protokollförda sammanträden med 88 

paragrafer, varvid följande ärenden handlagts: 
Ansökan om motbok 3 utan anmärkning. 

Åtgärder enligt alkoholistlagen och lagen om nykterhetsvård. 
Over 25 år Under 25 ~r Summa 

Antal anmälningar ........ .. . . 22 6 28 
Endast undersökning ......... . 5 5 
M untlig varning ............. . 17 3 20 

kriftlig varning ............. . l 2 3 
Overvaknin~ ................. . 
Intagning pa anstalt .. . . ....... . 
Sjukhusvård ............... .. . 

3 3 
1 1 
2 2 

Åtgärder enligt vägtrafikförordningen och vägtrafikkungörelsen. 

Yttrande om nykterhetsintyg ........................ 227 
Därav avstyrkta .................................. 2 
Yttranden till länsstyrelsen om anmärkning mot 

körkortsinnehavare ............................ 6 
Förordad återkallelse av körkort .................... 2 
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