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Kommunalnämnden. 

Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Förvaltare Erik Hökerberg, Säby lund, ordförande, 
Förman Gustaf E. Steen, Stene, vice ordförande, 
Garageförman Karl Karlström, Södra Sanna, 
Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, 
Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, 
Murare John Johansson, Lilla l\lberg, 
Folkskollärare Artur Nordqvist, Abytorp, 
Kontorist Harry Pettersson, Hällabrottet, 
Fru Helmi Gustafsson, Hällabrottet, 
Lantbrukare Börje Pettersson, Vreta, 
Byggnadsarbetare Ingemar Forsberg, Äbytorp. 

Nämnden har hållit 15 sammanträden och protokollen omfattar 286 
paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. 

Fastighetsförvaltningen. 

Under året har tomterna 4 och 5 i kvarteret Tandjärnet iHällabrottet 
omfattande 2.223 kvm inköpts för 3.366 kronor, samt fastigheten AI
vesta 2:18 om 2.887 kvm inköpts för 4.500 kronor. 

Inventarierna till Sannaheds motorstadion har inköpts för 3.000 kronor. 
En mindre barack belägen på kommunens mark i annahed har köpts 
för 1.230 kronor. Lägerhyddan - belägen på samma mark, men med 
annan ägare - har under året rivits. 

Gamla skolhuset i Hörsta har överförts till kommunalnämndens för
valtning då det helt upphört att tjäna skoländamål. 

I kommunalhuset har en lägenhet byggts om i samband med kontorets 
utvidgning. I provinsialläkaremottagningens källarvåning har en lokal 
upplåtits till Röda Korsets förråd. 

Ett uthus har rivits på fastigheten Orsta 2:18. 
En omklädningspaviljong har uppförts på idrottsplatsen i Abytorp, 

om tagits i bruk under året. 
I Sannahed har sex avstyckningar sålts och i Hällabrottet har två tom

ter sålts. 
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Bostadslåneförmedlingen. 

Under året har följande bostadslåneärenden behandlats: 
ybyggnad Ombyggnad Förbättring Ovcrtagandc Uppsägning S:a 

Tillstyrkta 12 5 1 7 l 26 
Avstyrkta 1 O O O O l 
Bordlagda O O O O O O 

13 5 1 7 27 

Kommunala subventioner har under året beviljats i ett fall. 

Experiment med s. k. grupphusbebyggelse har förekommit vid anna
hed och givit gott resultat. 

P laneringsfrågor . 

Byggnadsplanen för Äbytorpsområdet är alltfort ej fastställd. Ytterli
ga re överläggningar har hållits om densamma med länsarkitekten. 

am arbetet med regionplanekontoret har fortsatt. 
Tillsammans med Kumla stad har en permanent samarbetskommitte bil

Jats för att följa alla gemensamma frågor . 
Vatten- och avloppsnätet i l\lvesta (Yxhultsområdet) har påbörjats. 

Overläggning om vattentorn i Hällabrottet har hållits med Yxhultsbola
get. En grenledning för Abytorp är beslutad liksom utredning om reserv
vattentäkter. 

Länshuvudvägens sträckning har varit föremål för fortsatta överlägg-
ningar. ämnden har begärt bildande av vägföreningar i Äbytorp och 
. annahed. 

Gatubely ningen har kompletterats och som förberedelse till ett bättre 
belysningsnät har jordkabel utbyggts vissa sträckor i Hällabrottet och 
Sannahed. 

Förberedelse för fritidsområde vid Tripphultsjön har vidtagits under 
o aret. 

Kom m unalkontoret. 

Assistent A~sar Holmqvist lutade sin tjänst 27/ 10 t 957 för att tillträda 
en tjänst i Mantorps kommun. T. f. assistent tiden 28/ 10-30/ 11 1957 
var onja Ackegård. Ny assistent fr. o . m. 1/ 121957 är Sven Olof koog. 

tud. Niilo Rautio har varit t. f. kassör t. o. m. 28/2 1957. Den under året 
nyinrättade kanslibiträdestjänsten innehas från 18/ 3 1957 av Gun Ryde
hell som fr. o. m. 28/ 10 1957 varit t. f. kassörska. Kontorsbiträdet Maj 
Johanssons tjänst omändrades fr. o. m. 1/ l 1957 till kanslibiträdestjänst. 
Under tiden 1/3-20/9 1957 var soc. stud. ven Olof koog praktikant 
och semestervikarie. Kommunalingenjören var sjuktjänsdedig 22/5-11 /6, 
assistenten 11 /3-30/ 3, kanslibiträdet Rydehell 1/7-12/7 och kanslibiträ-
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det Johansson 28/8-11/9,14/11-17/11, ]1 /12-15/ 12 och 18/ 12-31 /12 
1957. Vikarier med timarvoden har varit fru Maj-Britt Larsson och fru 
Asta Löfström. 

Kommunalkamrern har deltagit i konferens i Luleå 15/6-19/6, kom
munalingenjören i en kurs i kommunalteknik 1017-15/ 7, kassörskan i en 
kurs i kapitalredovisningsfrågor 2/9-4/9 och en specialkurs 11 /11-15/ 11 
1957. 

Garantiförsäkringen har utsträckts att gälla även kassörskan. Fria lör
dagar infördes under juli månad. Lokalerna har utvidgats med två rum. 

övrig förvaltning. 

Beträffande b r a n d v ä s e n d e t kan nämnas att höjningen av sotnings
taxan fastställts av Länsstyrelsen. Vidare har siren med dubbelton insatts 
på brandbilen i Hällabrottet. För semesterberedskap i Hällabrottet har 
Kumla stads brandkår fått anlitas mot ersättning. 

I fråga om polisväsendet har inga stÖrre förändringar inträffat. 
Polisassistent Sternlöf inträdde i tjänst den 1 maj 1957 efter sjukledighet 
om 1 år och 7 månader. 

Bland a n s I a g kan nämnas att bidrag utgått till 30 studiecirklar med 
tillsammans 2.250 kronor. Stipendier har tilldelats 14 studerande med var
dera 100 kronor. Till Röda Korsets Ungerninsamling har givits 1.000 
kronor, till örebro läns museum 5.500 kronor och till Mossby ordenshus 
9.000 kronor för värmeinstallation. 

Av r e m i s s Y tt r a n d e n avgivna under året märkes främst över för
slaget av förenklad byggnadslagstiftning. Kommunen har även medverkat 
till tatistikutredningen med uppgifter. 

I ö v r i g t kan nämnas att kommunen antagit nytt resereglemente. 
Hallsberg-Viby HC-förbund har upplösts vid årets utgång och ett civil
rättsligt avtal upprättats. En konferens kallad Om kriget kommer till 
Kumla har hållits tillsammans med Kumla stad. Kommunen har ingått som 
medlem i Kumla jordbrukskassa och örebro läns kretsteaterförening. En 
delegation av fyra personer gästade vänorten Karhula i Finland under 
juni månad. Länsstyrelsen har upphävt skyddsrumsskyldigheten för Kumla 
by. En utredning om sockenvapen har beslutats. 

Kumla i mars 1958. 

ERIK HöKERBERG 
Ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 
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Hälsovårds nämnden. 

Hälsovllrdsnämnden har under ~r 1957 haft följande samman ättning: 

Tjänsteman Harry Pettersson, Hällabrottet, ordförande, 
Lantbrukare Harry Karls on, B jörka, vice ordförande, 
Lantbrukare Bengt Pettersson, Alavi, 

kifferoljearbetare John Eriksson, Äbytorp, 
Banarbetare Knut Ekström, Tälle. 

Vid sammanträdena har provinsialläkare tig Leirup närvarit. 
om nämndens sekreterare har kommunalkamreraren fungerat. 

Tillsynsman för kommunala arbetarskyddet har varit polisman Henry 
tern löf, Hällabrottet. 

ämnden har under llret h~llit 5 sammanträden och protokollen har 
mfattat 65 paragrafer. 

Vatten och avlopp. 

Utbyggnaden av kommunens olika vatten- och avloppsnät har fonght 
under ~ret. Omfattningen framg~r av nedanst~ende tabell. 

Anläggning 

Hällabrottet 
by torp 
annahed 

umma 

Antal fastigheter 

t / I 57 Okning 31 / 12 -57 

63 
57 
32 

152 

4 
6 
l 

11 163 

Antal hush II övriga 

I/ I 57 ökning 31/t2 -57 lokaler 

67 
72 
35 

174 

4 
6 
l 

11 

71 
78 
36 

185 

6 
6 
2 

14 

Arbetet med ledningsnätet inom Alvesta-omrlldet (Yxhult bo !:ad 001 -

rllde) har pllbörjats. 

Renhållning. 

Ordnad optömning förekommer dels inom Hällabrottet med brlbytes
ystem, deb i Äbytorp och annahed med papperssäckar. 

Erfarenheten av denna utvidgade renh~llning är god, och ytterligare 
lItvidgningar planeras. 
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Bostäder. 

I två fall har bostäder besiktigat och föreläggande givits mot re pektive 
fa tighetsägare eller förvaltare. 

y tillkomna och ombyggda bostäder - i praktiskt taget alla fall med 
hjälp av statliga lån - är genomgående av god kvalitet. Annu återstår 
dock mycket att göra, och de kommunala åtgärderna - byggande av 
ledningar och upplåtande av tomtområden samt råd och hjälp vid verk-
amheten - är en god hjälp till åstadkommande aven bättre bostads
tandard. 

Butiker. 

Ytterligare uppmärksamhet har under året ägnats kommunens butiker. 
Resultatet synes vara gOtt och i regel torde butikerna nu vara i vårdat 
kick. 

ju affärer äljer mjölk och har varit underkastade särskild kontroll, 
om ej föranlett någon anmärkning. Inom kommunen finnes tre.: snabb

köpsbutiker av modernt snitt. 
Kontroll aven livsmedelsbuss har föranlett vissa anmärkningar. 
Di tributionen är ett viktigt led i livsmedelshanteringen och det ligger 

stor vikt vid att de födoämnen, som allmänheten tillhandahålles, försäljes 
på ett ur hygienisk synpunkt betryggande sätt. nusk och nonchalans på 
detta område får inte tolereras. 

ämnden ämna r även i fortsä t tningen ägna Stor uppmärksamhet åt 
de a frågor. 

övriga ärenden. 

Under våren 1957 företogs en allmän råttsanering inom hela kommu
nen . Under resten av året har gratisutdelning av råttgift skett och gläd
jande nog har en ökning av intresset för råttbekämpning ökat bland de 
en kilda fastigheterna. Den allmänna ökningen av rattor och möss under 
hösten gjorde, att t illäggsanslag till råttgift måste begä ras. 

ämnden har under året avgivit yttrande över förslag till lag om 
kyddskoppympning. Vidare har vissa överläggningar om hälsovårds

ordning för grusåsen förts. 
Ett ärende om flyttning av lik har tillstyrkts. 
Olägenheterna från ortens industrier har ägnats omfattande utredningar 

av åväl myndigheter som egna laboratorier. ålunda har den på nämn
den initiativ igångsatta utredningen om Kvarntorpsgaserna resulterat i 
fortsatta under ökningar genom tatens institut för folkhälsan. 

Toalettanordningarna vid vissa tillfälliga fester och ett tillbud till en 
gulsot epidemi har föranlett vissa åtgärder. 
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Skyddskoppympning har i vanlig ordnin~ företagits genom provin
sialläkarens försorg, varjämte även t: idigare arskuJlar vaccinerats genom 
folkskolestyrelsens medverkan. Poliovaccinering har ocks~ ägt rum under 
o aret. 

Nämnden vill till sist framh~l1a det värdefulla bist~nd som erh~lIes 
genom den av arebro läns landsting anställda konsulenten för länet. Ge
nom denna kan även nämnder utan s p ecialutbildad personal f~ möjlighet 
an vid sv~rare fall göra utredningar och f~ r~d och anvisningar. 

Kumla i januari 1958. 
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Ordfö r ande 

/ T age Tapper 
Sekreterare 



F olkskolestyrelsen. 

Folkskolestyrelsen har under 1957 haft följande sammansättning: 

Skofabriksförman Gustaf E. Steen, tene, ordförande, 
Charkuterist Sven Sääw, Folketorp, vice ordförande, 
Lantbrukare Elis Eriksson, Skyberga, 
Murare John E. Johansson, Lilla Klberg, 

kofabriksarbetare Edvin Karlsson, Kumla by, 
Fru Alma Larsson, Blacksta, 
Åkeriägare Elis Ohlsson, Hällabrottet, 
Lantbrukare Ragnar Olsson, Näiberg, 
Lantbrukare Thore Oscarsson, Byrsta. 

Lärarpersonalens representant: David Enemar, Brånsta. 

Distriktsöverlärare: Åke Körberg, Åbytorp. 

Utsedd av domkap itlet: Kyrkoherde Bertil Ericsson, Hardemo. 

För varje ledamot samt för lärarkårens representant har funnits en 
uppleant. 

tyreIsen har haft 10 sammanträden. 

Folkskolestyrelsens särskilda nämnd har bestått av: 

Herr Gustaf E. Steen, ordförande, 
Herr ven ääw, vice ordförande, 
Herr Edvin Karlsson, 
Herr Elis Ohlsson, 
Herr Ragnar Olsson. 

Nämnden har haft 3 sammanträden. Folkskolestyrelsen och särskilda 
nämndens protokoll har tillsammans omfattat 234 paragrafer. 

Betygsnämnden har bestått av: 

Herr Gustaf E. Steen, 
Herr Sven Sääw, 
Herr Edvin Karlsson. 
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kolm~ltidsnämnd, tillsatt av folkskolestyrelsen den 11 februari 1957: 

Herr Gustaf E. Steen, ordförande, 
Fru Alma Larsson, 
Folkskollärare David Enemar, 

kolkökslärarinnan Fru Inga Lundh-Hassel, 
Distriktssköterskan Fru Dagmar Qvarfort, 
Overlärare Åke Körberg. 

Overläraren har varit folkskolestyrelsens och nämndernas sekreterare. 

om skrivbiträde p~ folkskolexpeditionen har tjänstgjort Fru Anna
Greta Axelsson. 

om semestervikarie för överläraren har tjänstgjort folkskollärare Ken
neth Lund tröm, Kumla, under tiden 1/7-14/8 1957. 

Gemt:nsamma sammanträden. 

Vid gemensamt sammanträde i tene skola med folkskolestyrelse och 
lärark~r informerade distriktsöverlärare Ragnar Wiklund, Hammar, om 
kolm~ltidsverksamheten i en landskommun. Skolöverstyrelsens undervis

ningsfilm i hemkunskap "Red dig sjä lv" visades. 
Gemensam studieresa har varit anordnad till Lax~ med besök p~ E AB, 

dess verkstadsskola och Lax~ enhetsskola. 
Med lärarkåren har hållits tv~ kollegier. 

kolornas allmänna anordning. 

Under läs~ret 1956/57 har följande skolformer förekommit: 

Folkskolan Småskolan 

kolform A 10 läraravdelningar kolform a 4 läraravdelningar 

" 
BI 6 " " 

b 7 
" 

" 
B2 1 

" " 
Hj b 1 

" 
" 

Hj B 2 2 
" 

Fr. o. m. höstterminen 1957 har småskolavdelningen Kumla kyrk-
skola varit nedlagd. 

kolskjutsar, som berört skolorna Mossby, Kumla kyrkskola. Ves ta, 
Br~nsta och annahed, har varit anordnade för 91 barn, 4 barn har be
gagnat självskjuts. Skjutsar har likaledes varit anordnade från f. d. 1\1-
bergs skolomr~de till ]ärsjö och tene för 24 barn, pendelskjuts inom Åby
torps skolenhet för 65 barn, skolskjuts från f. d. kankeruds skolomr~de 
till Brändåsen för 12 och fr~n Hardemodelen till ten e för 10 barn. kol-
kjutskostnaderna för läsåret har Utgjort 45.937:60 vartill statsbidrag 

rekvirerats med kr 36.750:08. 
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Lä rjungarna. 

Antal inom skoldistriktet undervisade barn vid v~rterminens slut 1957: 

tillhörande distriktet .................................. 599 
tillhörande annat distrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

umma 614 

Antal barn i skol~ldern: 

undervisade i annat distrikt ..... . ...................... 17 
" i högre läroanstalter ...... . ..... . ........... 22 
" i övriga skolor, anstalter och hemmet ........ . . 6 

vid v~rterminen inskrivna, som börjat under höstterminen . . . . 88 

Lärjungarnas fördelning p~ skolor och skolformer läs1l.ret 1956-1957: 

Skola 

Hällabrottets skolenhet : 
Mossby . ............................ . 
Kumla kyrkskola ........... . ..... . ... . 
Vesta ............................... . 

Äbytorps skolenhet: 
tene .. .. . ..... .... . .... . .. . ....... . . 

järsjö .............. . ... ........ . .. .. . 
Hörsta ............................. . 

Br~nsta ...... . .......... ... ...... . . ... . 
Sannahed . .. ......... . .. ..... .. .... . .. . 
Hardemo 
Brändllsen 

Lärarpersonalen . 

Skolform Antal barn 

Aa 120 
AbHj 49 
A 29 

AaHj 120 
Ab 72 
b 20 
Blb 54 
Bl b 65 
Bl b 54 
B2 b 31 

umma 614 

Folkskollärarinnan Aslög Nylander, Kumla kyrkskola, avgick den 1 
juli 1957 med tjänstepension. Den 1 januari 1957 tillträdde folkskollä
rarinnan Vally chmitz ordinarie tjänst i tene. Folkskolläraren Lennart 
Arvidsson, j ärsjö, frånträdde sin ordinarie tjänst vid hets slut. 

Antal anställda: 
Ordinarie Icke ordinarie Timlärare Tillfällig:1 vikarier 

1957 vt ht vt ht vt ht vt ht 

I folkskolan 16 16 8 7 4 4 8 10 
l sm~skolan 10 9 3 2 3 5 
Tjänstlediga 3 l 3 l 
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Fortsättningsskolan. 
Elev-

Kurstyp Skola Tid antal Lärare 

y rkesbetonad i anslut- Skolköks-
ning till hush.-göromål Brånsta 9/ 1-21 /2 -57 14 lärarinnan 

Ann-Marie 
Ellben 

" " 
22/2-5/4 -57 13 

" 
" 

Järsjö 8/4-28/5 -57 13 
" 

" " 26/ 8-5/ 10-57 11 
" 

" 
Brånsta 7/ 10-18/ 11 -57 

19/ 11 -57- 14 
" 

" " 
18/1 -58 11 

" 
" 

Hardemo 15/7-24/8 -57 12 Skolköks-
lärarinnan 
Inga Lundh-
Hassel 

y rkesbetonad i anslut-
ning till jordbruk med Lantbrukaren 
praktiskt arbete Sannahed 17/6-10/8 -57 12 Arne Larsson 

Socialpedagogiska anordningar . 

S k o l h ä l s o v å r d e n har handha f ts av provinsialläkare Stig Leirup, 
Hällabrottet. Distriktssköterskorna tjänstgör som skolsköterskor. Genom 
landstingets förmedling har 224 barn företrädesvis i klasserna 1, 2 och 7 
hörselundersökts. 297 barn i klasserna 1-4 har ympats mot polio. 

S k o I t a n d v å r d e n har ombesörjts av landstingets polikliniker i Kum
la och Hallsberg. I Kumla har behandlats 253 barn och i Hallsberg 97 
barn. 122 elever har erhållit tandvård hos privatpraktiserande tandläkare 
för en kostnad av kr 7.105 :55. 

k o I b a d har förekommit i Kumla varmbadhus och i Järsjö skola i 
regel med ett bad pr månad. 

S i m u n d e r v i s n i n g har varit anordnad dels gemensamt med Kumla 
stad i Djupadalsbadet, för 138 barn från landskommunen, dels gemensamt 
med Ekeby-Gällersta för 95 barn. 18 barn har fått sim undervisning i Os
tansjö. Simundervisningen har kostat kr 1.551 :53. 

Skolsparverksamheten har regelbundet förekommit i samarbete 
med Kumla och Orebro Sparbank, den senare för hardemodelen. 

Tablå över sparverksamheten läsåret 1956/57. 
Skola 

Mossby skola . . ... ....... ......... . 
Vesta skola ........... . ... ... ..... . 
Brånsta skola .. ............... .. .. . 
Sannaheds skola ................... . 
Kumla kyrkskola . .. .... . .. . .. .. .... . 

tene skola ....................... . 
JarsJo skola .. ...... .. . .......... . . . 

12 

An tal sparare i 0/, 

95,0 
100,0 
92,6 
83,1 
91,8 
86,2 
87,5 

Sparat belopp 

1.999:40 
652:09 

2.408:20 
2.190:64 
1.607:57 
4.688:10 
3.1 69:82 



Hörsta skola ..................... . 90,0 322:55 
Hardemo kyrkskola ............... . 90,7 1.097:88 
Brändåsens skola ................... . 83,8 443:85 

Summa kronor 19.080:10 

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

kolmåitidsverksamheten. Efter en omfattande utredning och ett 
enhälligt beslut i kommunalfullmäktige kunde skolmåitidsverksamheten 
påbörjas vid höstterminens början 1957. Nio bespisningslokaler iordning
ställdes och som leverantör av maten antogs Konsum, Kumla. För mat
transporter svarar Kumla Bilcentral. Bespisningen vid de olika skolorna 
ombesörjes av deltidsanställd personal, tillsammans elva anställda. Elever
na i Kumla kyrkskola utspisas på restaurant Gyllingen, Kumla. 

Under höstterminen levererades 49.871 portioner. 
Driftkostnaderna utgjorde kr 78.670:08 och kapitalkostnaderna kr 

53.701 :38. 

Fastigheter, i n ven tarier och material. 

Vissa skollokaler har omdisponerats för skolmåitidsverksamhetcn och i 
'amband därmed renoverats, bl. a. vid Sannahed, Brändåsen och Hardemo. 
Vid den sistnämnda skolan har dessutom tillkommit ett materielrum. Tids
enliga toalettanordningar vid Stene skola, slöjdsalsrenovering och nya yt
tertrappor vid järsjö samt oljeeldning i lärarbostadshuset vid samma skola 
kan även noteras. S. k. klängräck har uppsatts vid fyra skolor. 

Inventarie- och materieluppsättningen har kompletterats med bl. a.: 
piano iStene, elsymaskiner till sex skolor, slöjdbord, gruppbord för hem
by~dsundervisningen, gymnastikskåp, gymnastikmattor, ljudfilmsapparat, 
tva grammofoner med förstärkare, experimentsatser i kemi och optik, 
bildband i historia och för hembygdsundervisningen och flanellografma
teriel i hemkunskap. 

Särskilda un dervisni ngsanordningar . 

Skolbibliotekets verksamhet framgår av särskild redogörelse på 
sidan 15. 

M u s i k u n d e r v i s n i n g har under 1957 förekommit enligt nedanstå
ende: 

Aneal undervisade 
orgel och piano mandolin fiol 

Skola Lärare ve he ve he ve he 

tene Bengt Ekhem 7 3 
Stene elma Jarnulf 2 2 
Kumla kyrkskolaJoel Rulander 5 5 

annahed Bertil Björklund 4 4 
Hardemo Nils Nilsson 7 7 
Mossby Martin Söderberg 6 6 
Mossby Rune Jansson 13 9 

13 



F i I m u n d e r v i s n i n g e n har omlagts under året. Gemensamt filmar
kiv är upprättat i samarbete med KUIl1la stad. Arkivet disponerar tretton 
filmer av vilka landskommunen äger fem. 

Trafikundervisning har bedrivits med film, bildband och NTF:s 
broschyrer och affischer. Tidningen Trafiken och vi tillhandahålles varje 
kola. 

I b r a n d s k y d d och o I y c k s f a Il s v å r d har klass 7 erhållit 10 tim
mars instruktion av speciellt utbildade instruktörer. 

l d r o tt s d a g har varit anordnad på Äbytorps nya idrottsplats och 
skiddag vid tene skola. 

Undervis ningen i alkoholf rågan har aktualiserats genom 
CF :s och Radiotjänsts tävling "Vart: bär det hän?". Fem klasser deltog 
flån landskommunen och av dessa erövrades första pris i rikstävlingen, 
en veckas vistelse i torlien, av Mossby skola klass 7, som även fick första 
pris i länstävlingen. Andra och tredje pris i länstävlingen vanns av resp. 
Mossby skola klass 6 och tene klass 7. 

Pedagogiska kurser. 

Kungl. kolöverstyrelsens konsulent Carl-Axel Axelsson har hållit 
instruktion med samtliga lärare i engelska under två dagar. 

Instruktion i maskinsömnad har varit anordnad för slöjdlärarinnorna. 
Kurs i fysik har varit anordnad i Orebro för folkskollärarna. måskollä
rarinnorna har bevistat en pedagogisk dag i Orebro. För samtliga lärare 
har hållits en kurs i Orebro omfattande historia med samhällslära och mo
dersmålet. 

Overläraren och lärarkårens representant har bevistat en kurs i Orebro 
anordnad av veriges lantbruksförbund. Folkskolestyrelsen har varit 
representerad vid kursen " kolan och Samhället" i Karlstad. 

Den framtida skolorganisationen. 

Kommunalfullmäktige har antagit enhetsskolkommitterades av folksko
IestyreIsen tillstyrkta förslag angående det framtida skolväsendets ordnan
de inom kommunen . Därvid har beslut fattats om att högstadiet inom den 
blivande enhetsskolan skall undervisas i Kumla stad. För landskommunens 
del skall låg- och mellanstadiet undervisas i fyra skolor: Hällabrottet, 
Äbytorp, annahed och Hardemo. Kommunalfullmäktige har i princip 
beslutat införande av ett åttonde skolår men ej fastställt tidpunkten. Be
slutet angående skolorganisationen ger möjlighet till fastare byggplanering. 

Äbytorp i april 1958. 
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Skolbibliotekets verksamhet läsåret 1956- 57. 

1. Biblioteket har omfattat sammanlagt 30 avdelningar fördelade på 
10 skolor. 

2. Bokbeståndet. 
band 

Vid å rets början ....................... . . .. .. . ...... 8.240 
Inköp under året .................................... 336 
Avskrivna ................. . ............ .. .... .. .... 366 

Vid årets slut 8.210 

3. Antal boklån. 
Facklitteratur 
Skönlitteratur . " ............................ ........ . 

2.395 
16.235 

Summa lån 18.630 

4. Antal barn som lånat 614 

5. Lån per barn i medeltal . . ..... ....... .... . .. . . . . . . . . . . . 30 

Äbytorp den 10 april 1958. 

Bernhard jarnulf 

Bibliotekarie 

t 5 



Socialnämnden. 

ocialnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Förman Karl Karlström, Södra Sanna, ordförande, 
Lantbrukare Oscar Ericsson, Byrsta, vice ordförande, 
Fru Gerda Persson, Hällabrottet, 
Förman Gustaf E. Steen, Stene, 
Handlande Edvin Sand h, Lanna, 
Lantarbetare Tore Svensson, Säbylund, 
Förman Torsten Pettersson, Södra Backa, 
Lantbrukare Karl Ostlund, Berga, 
Lantbrukare Arvid Johansson, Ekeby. 

Tore Svensson invaldes efter Bertil Larsson som under året avflyttat 
från kommunen. 

ämnden har under året haft 10 protokollförda sammanträden med 
237 paragrafer. Såsom sekreterare har kamrersassistenten tjänstgjort. 

Ålderdomshemmet. 

Kommitterade för förvaltningen av ålderdomshemmet har varit Karl 
Karlström, Oscar Ericsson och Torsten Pettersson. Torsten Pettersson in
valdes efter framlidne G. B. Karlsson . 

Antal platser ......................... . 
Antal vårdtagare den 31 /12 1957 ......... . 
Antal vårddagar h 1957 ................. . 

jälvkostnad per dag ................... . 
Bruttokostnad ........ ... .............. . 
Intäkter ............................... . 
Nettokostnad .. ................ .... .. . . 

V~rdavdelning Sjukavdelning 

26 13 
22 12 

8.477 4.401 
11 :06 13:63 

163.317 :72 
138.739:24 
24.578:48 

Av intäkterna utgör 16.104 kronor landstingsbidrag för sjukavdelningen. 

Åldringsvård. 

Delegerade för löpande ärenden inom åldringsvården har vant Karl 
Karlström, Gerda Persson och Torsten Pettersson. 

16 



Under året har 31 åldringar fått hjälp genom åldringsvården. Antalet 
sysselsatta åldringsvårdare har varierat mellan 10 och 15. Löner till åld
ringsvårdare har utgått med 8.803 kronor. En bostad har förbättrats för 
366 kronor. Vårdtagarna har inbetalt ersättning för vården med 4.769 
kronor. 

Socialhjälp i övrigt. 

Kontant understöd har utgått med 35.152 kronor och understöd in na
tura med 12.446 kronor. Vårdkostnader på sjukvårdsanstalter har utbetalts 
med 33.229 kronor. Läkarvård, medicin, tandvård och begravningar har 
bekostats med tillhopa 1.276 kronor. 

Understödstagare och enskilda har återbetalat 57.420 kronor. Andra 
kommuner har ersatt 717 kronor. Stats- och landstingsbidrag har erhållits 
med 4.149 kronor. 

Övrig förvaltning. 

Antal socialvårdsmål som handlagts under året uppgår till 12. Av dessa 
har 3 riktats mot andra kommuner. Mot kommunen har 8 mål riktats, 
varav 6 mål bestridits. Länsstyrelsen har i ett mål förpliktat annan kom
mun att ersätta utgivna kostnader. 

Kumla i april 1958. 

KARL KARLSTRöM 
Ordförande 

/ Sven Olof Skoog 
Sekreterare 
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Barnavårdsnämnden. 

Barnavårdsnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Folkskollärare Artur Nordqvist, Äbytorp, ordförande, 
Målare Axel Widlund, Ovre Vesta, vice ordförande, 
Fru Mary Persson, tene, 
Lantbrukare Karl Valter Karlsson, Vallersta, 
Förman Torsten Pettersson, ödra Backa, 
Fru Ingegerd Karlsson, Oja, 
Fru Gerda Persson, Hällabrottet, från socialnämnden, 
Fru Aina Enemar, Brånsta, från lärarkåren, 
Kyrkoherde Gunnar Jönsson, Kumla, från prästerskapet, 
Provinsialläkare tig Leirup, Hällabrottet. 

ämnden har haft 10 protokollförda sammanträden med 196 paragra
fer . Kamrersassistenten har varit nämndens sekreterare. Fosterbarnsinspek
tionen har omhänderhafts av fruarna Gerda Persson, Mary Persson och 
Ingegerd Karlsson. 

Åtgärder enligt barnavårdslagen . 

i!ftk~~~a bör.j~~. : : : : : : : : : : : I 
Avgångna ........... ... . 

Vid årets slut ............. i 

Om händcrta~na för 

Samhällsvård Skyddsuppfostran 

11 
3 
7 

7 

11 
3 
1 

13 

Fosterhem 

30 
2 
3 

29 

Under året har utdelats varningar enligt barnavårdslagen till 4 barn 
amt har föräldrarna till 7 barn erhållit förmaning. Overvakning har an

ordnat för 2 barn. 
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Barnav~rdsmannaskap o. d. 

Kamrersassistenten har tjänstgjort som barnavårdsman och förmedlat 
inbetalda underhållsbidrag till ett sammanlagt belopp av kr 26.644:33. 

äktenskap Utom äktenskap Summa 
Antal barnavårdsmannaskap : 

Vid årets början •••••..•. o . 38 77 115 
Tillkomna ............. " '1 2 17 19 
Avgångna ............... . 9 20 29 

Vid 
o slut 31 74 105 arets '" .. .... ... . 

Under året har såsom bidragsförskott utbetalts 12.604 :67 kronor. An
talet bidragsmottagare uppgick till 26 och antalet barn för vilka bidrag -
förskott utgått till 32. Under året har av ersättningsskyldiga inbetalts 
4.944:20 kronor. Utfyllnadsbidrag har från den 1 juni utbetalts till 31 
barn med 2.970:25 kronor. 

Mödrahjälp. 

om mödrahjälpsutredare har kanslibiträdet Maj Johansson fungerat . 
. Fru Gerda Persson har handhaft inköpen i de fall, där modern, som be
viljats hjälp, icke anförtrottS att själv göra dessa. Mödrahjälp har sökts 
av 12 mödrar, varav barnavårdsnämnden tillsty rkt i 8 fall med samman
lagt 2.021 kronor, och mödrahjälpsnämnden beviljat 1.811 kronor. 

Fria resor. 

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

Barn: 

Barn under 6 
o ....... ·· 1 ar 

Barn över 6 år ........... 

Summa 

Husmödrar: 

En kild semestervistelse 
emesterhem .......... . 

Fem kronor avgift 

3 

3 

Med tv eller 
liera m inder

åriga barn 

4 

Gratis Summa 

2 2 
4 7 

6 9 

Med mindre än 
två minderåri

ga barn 

3 

Vårdare 

1 
3 

4 

Summa 

7 
11 
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Social hemhjälp. 

Hemhjälpsdelegationen har under å ret bestått av ordförande Artur 
ordqvist samt ledamöterna fru Mary Persson och fru Gerda Persson samt 

kamrersassistenten som föredragande. Delegationen har hållit 3 samman
träden. 

Följande hemvårdarinnor har varit anställda under året: fröken Gunn 
N ygren, H ällabrottet, fröken igne Olsson, Abytorp, och fru Ingrid Claes
son, Hardemo. Extra arbetskraft har anlitats när behov förelegat. 

Hemhjälp har under året lämnats under sammanlagt 924 dagar. Er
sättning fran enskilda för hemhjälp har inbetalats med 1.792:76 kronor. 
Kommunens nettokostnad för verksamheten utgjorde 29.299:98 kronor. 

Kommunens nettokostnad för verksamheten per arbetsdag åren 1954-
1957 framgår av nedanstående sammanställning: 

1954 ... ............. . . .. .. . .. .. .. . .. .. 22:90 
1955 ...... . . . .... . . . .. . ..... .. ...... . . 25:53 
1956 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 29:32 
1957 .......... . .... . .. .. . . . . .. . ..... . . 31:71 

Ingen, som under året hemställt om hemhjälp och varit i behov därav, 
har behövt avvisas. 

Arbetsledningen har ombesörjts av fru Mary Persson. 

Förebyggande verksamhet. 

En kommitte inom nämnden har under året utarbetat förslag och stad
gar för förebyggande verksamhet i barnavårdsnämndens regi. Planerna 
har fastställts av kommunalfullmäktige och anslag för ändamålet har be
viljats i 1958 års stat. Genom denna förebyggande verksamhet kommer 
främst ungdomsföreningar men också enskilda ungdomar att kunna erhålla 
bidrag till studier och föreningsarbete. I samband med kommittens utred
ningsarbete har fritidslokalerna inom kommunen inventerats. 

Under hösten 1957 har en kurs i familjefrågor varit anordnad i Abytorp. 

Kumla i april 1958. 
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Ordförande 
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Sekreterare 



Nykterhetsnämnden. 

ykterhetsnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Lantbrukare Gustaf Larsson, Tälle, ordförande, 
Overlärare Åke Körberg, Abytorp, v. ordförande, 
Förman ven Hammarlund, Hällabrottet, 
Vägarbetare Bertil Karlström, ödra Sanna 
Lantbrukare Helge Carlsson, öd ra Mossby, 
Fröken Märta Axelsson, Vissberga, 
Handlande Edvin Sandh, Lanna. 

ämnden har haft 7 sammanträden med 95 paragrafer. Kamrersassi
stenten har tjänstgjort som sekreterare. Från den 1 mars 1957 har nämn
dens löpande arbete handlagts på kommunalkontoret. 

Åtgärder enligt lagen om nykterhetsvå rd. 

Antal undersökningar .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 
Endast undersökning ....................... . .... 30 
Endast hjälpåtgärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

trängare åtgärder .............................. 8 
Ekonomisk eller social hjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Avstängning till inköpsrätt .. . . .... .. .. .... .. .... 3 
Overvakning . . ...... . ............. . ... .. . . .. .. 5 
Anstaltsvård ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Åtgärder enligt vägtrafikförordningen och vägtrafikkungörelsen. 

Yttrande om nykterhetsintyg ..... .. .......... . .. 165 
Därav avstyrkta .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Y ttrande till länssty relsen om anmärkning mot kör-

kortsinnehavare ............ ... ............. 7 
Förordat återkallelse av körkort .................. 5 
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Övrig verksamhet. 

Nämnden har under het haft två affischkampanjer samt låtit utdela 
broschyrer i nykterhetsfrågor till skolal1S avgångsklasser och samtliga per
soner som varit föremål för nämndens verksamhet. Nämnden har under 
året haft samarbete med Länkarna och även anlitat länkrörelsens vårdhem 
för sitt klientel. 

Kumla i april 1958. 

22 

GU T AF LAR SON 
Ordförande 

/ Sven Olof Sko og 
Sekreterare 




