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Kommunalnämnden. 

Kommunalnämnden har under året haft följande ammansättning: 

Lantbrukare Bertil 01 on, Mårsta, ordförande, 
Förman Gu taf E. tcen, tene, vice ordförande, 
Garageförman Karl Karl tröm, öd ra anna, 
Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, 
Murare John Johan on, Lilla Ahlberg, 
"folkskollärare Artur ordqvi t, Äbytorp, 
Förman I van tåhl, Alve ta, 
Fru Eivor Wallin, Hällabrottet, 
Lantbrukare Gu tav Lars on, Tälle, 
Lantbrukare Ingemar Lar son, Björka. 

ämnden har hållit 14 amman träden och protokollen omfattar 387 
paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som ekreterare. 

Fastighetsför valtning. 

Under året har kommunalnämnden tecknat preliminära avtal om köp 
<lV mark till idrott pI at i Hällabrottet från fastigheten Alvesta 2:23 för 
10.000 kronor, till pen ionär hem från Alvesta 2: 1 2 för 830 kronor, till 
rening anläggning från Abytorp 1 :109 för c :a 3.000 kronor, till vatten
torn från tene 13:1 för 1.500 kronor amt fa tigheten Mossby ödra 1:43 
för 800 kronor. 

Till kommunen har från ägare av i mantal att jord i Hardemo över
lämnats sockenmaga inet i Hardemo från år 1758 att bevaras som kultur
minnesmärke. Delägarna i kyberga vägsamfällighet har medgivit dispo
ition rätt på marken. 

Preliminärt avtal om försäljning har träffats för fastigheten Hjort
berga 3 :24 för 10.000 kronor. 

I annahed har nio avstyckningar sålts till egnahemsbyggare. 
Förberedelser för pen ionärshemsbygget i Hällabrottet har träffats dels 

genom ovan nämnt markköp från Alvesta 2 :12, dels genom bildande av 
tiftelsen Kumlahem amt ingivande av ansökningar till vederbörande 

myndigheter. 
Kommunalnämnden har enligt fullmäktige be lut övertagit förvalt

ningen av de fristående lärarbostäderna i Brånsta, Brändåsen, Hardemo 
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kyrkskola, ]ärsjö, annahed och Abytorp. På AbytOrp 1:112 och 1:113 
har påbörjats uppförande av två nya l ärarbostäder för tene skola. 

Fastigheten Kumla 3:72 har ombyggts och försettS med garage. Kylskåp 
har anskaffat till pensionärshemmen i l\bytorp och Brändåsen. 

LBF har erhållit uppdrag att rita mottagning och bostad för di trikts
. köterska i Abytorp. amma kon ult har erhållit uppdrag att uppgöra 
förslag över den framtida användningen av gamla ålderdomshemmet i 

annahed. 
Vi s hyreshöjning har företagits i Kommunalhuset och för samtliga lä

rarbostäder. En bostadslägenhet har tagits i anspråk som kontorslokaler 
och en lägenhet har helt ombyggts. 

Under året har såväl avverkning som skogsvårdsåtgärder bedrivits in
tensivare än tidigare. 

Bostadsförsörjning. 

Under året har följande bostadslåneärenden behandlats : 
Jybyggnad Omb}rggnad Förbättring övertagande Uppsägning S:a 

Tillstyrkta 13 O 2 13 1 29 
Avstyrkta O O O O O O 
Bordlagda O O O O O O 

13 O 2 13 1 29 

Av övertagandena avser 7 stycken s. k. gru ppbebyggelse. 
Under å ret har kommunal bostadssubvention utgivits i ett fall. 

y gruppbebyggelse planeras i såväl Hällabronet, Abytorp som San
nahed . 

Kommunalfullmäktige har beslutat om borgen för byggnadskreditiv 
även för de fall inteckning ej omedelbart kan pantförskrivas för de
amma. 

Planerings- och anläggningsverksamhet. 

Abytorpsplanen är alltfort ej fastställd. 
För annahedsområdet föreligger fullständigt förslag för byggnadsplan. 

För Hällabronet har smärre ändringar av planen beslutats. 
Till Länsstyrelsen har gjOrts framställning om att kommunens bygg

Ilad nämnd skall erhålla viss dispensrätt enligt 67 § byggnadsstadgan. 
En kommitte bestående av ledamöter från Kumla stad, Kumla lands

kommun, Hallsbergs köping och Hallsbergs landskommun har tillsatts för 
utredning om vattenförsörjning och renhålJningsfrågor inom regionen. 

amarbet kommitten med Kumla tad har fortsatt sitt arbete enligt sam
ma linjer som tidigare. Underhandlingar föres med Hallsbergs kommunal
förbund tillsamman med åtta andra kommuner om kostnaderna för gym
nasiet i Hallsberg. Beslut om högstadiet samt åttOnde skolåret i samar
bete med Kumla stad har fattats. 

Beträffande vatten och avlopp har såväl anläggningsarbeten som ut

redningsarbeten bedrivits med energi. ålunda har andra etappen av led-
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ningarna i Kumla by byggts. En grenledning har byggts vid kvarteret 
lägga n i Hällabrottet. Arbetena i Alvestaomr~det (etapp II) har avslu

tats. Kumla stad har medgivits vi s anslutning till ledningen fr~n Kumla 
by (Anggatan). Underhandlingar om anslutning av Hällabrottet till Kumla 
tads ledningsnät har förts. 

Utredning har framlagts om lösning av reningsfr~gan för Åbytorps
omr~det och liknande utredning p~börjats för annahedsomr~det. Utred
ning p~g~r vidare om enhetlig Va-taxa för kommunen. Beslut har fattats 

m vattentorn i Hällabrottet, för vilket alla förberedelser är klara. Be
lutet har dock överklagats. onderingar och provborrningar för ny vat

tentäkt i Hällabrottet p~g~r. Lantbruksingenjören har hagit sig att göra 
('n plan för dagvattenavledningen iHällabrottet. 

I annahed har förberedelser för telefonkiosk gjort. Vidare har gatu
namnen fa tställts och skyltar skall upp ättas 1961. 

Yttrande har avgivits över omläggning av riksväg 6 och länsväg 214, 
samt över eldi tributionen i länet . 

Arbetena med gator och gatubelysning har fortg~tt normalt under ~ret. 

Kommunalkontoret. 

A i tent ven-Olof koog slutade sin tjänst 30/4 och efterträddes av 
ocionom Ingvar Engström (115). Kontor biträdet Helen Israelsson slutade 
'!n tjänst 2/7 och efterträddes av Marianne Carlsson (27/6). Fru Anna
Greta Axel son - om varit deltidsanställd p~ skolexpeditionen edan 
15/ 12 1953 - heltidsan tälldes som kan libiträde p~ Kommunalkontoret 
112 , Kan libiträdet Inger Johan on har varit tjänstledig fr~n och med 
14/ 11 med fru Anna-Mari Bergström som vikarie (1 / 11). om praktikant 
och seme tervikarie har oc. tud. Thommy olin tjän tgjOrt 1/6-26/ 8. 
Extra an tällda har varit Irma Härdner 14/ 1-25/2 och Berit Karls on 
21 / 11-31112. 

Kommunalkamreraren har deltagit i ocionomförbundets studiedagar 
19/5-21 /5 och kommunalkamrerarkurs i igtuna 12/9-16/9. Kommunal
ingenjören har deltagit i kurs i Örebro 13/ 10-14/ 10 och kanslibiträdet 
Axel on i kurs i igruna 9/5-14/5. 

En organisationsutr dning - delvis berörande kommunalkontoret -
har företagits genom Land kommunerna förbunds försorg. Vi s utred
ning om jourtjän t har företagit. 

Från den 2 mars är rektOrsexpeditionen förlagd till Kommunalkontoret. 

Övrig fö r va ltning. 

Beträffande brandväsendet kan nämnas att LänsstyreI en ej godkänt 
läckningsavtalet med Kumla stad, varför detta ändrat. Ko tnaden sjun

ker fr~n 18 .000 till 17.000 kronor per ~r, men i stället tillkommer emes
terbered kapen för Hällabronets brandk~r. 

märre arbeten med branddammarna har fortsatt. Brandbilen, som ti
digare tationerat i Kumla stad, har s~lts. Höjning av sotningstaxan har 
ägt rum . 
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Till ny brandchef har utsetts Olov Brånn, Hällabrottet. Till vice brand
chefer har utsetts Ragnar Fallen, Hällabrottet och Bernt Pettersson, Lanna. 
Den sistnämnde har genomgått brandchefskurs, kategori III. 

I fråga om polisväsendet kan anteckna att Ulf Gabler, Ulricehamn, 
varit anställd som ordinarie poli konstapel i västra distriktet 1/2-21/2, 
da han entledigades. Björn Järd är ordinarie poli kon tapel i di triktet 
från 1/ 6. För poliskontoret i Hällabrottet har anställts täder ka amt 
in tallerats ärskild telefon amt telefonsvarare. Kommunalnämnden har 
av tyrkt en begäran om ändrad bo tad Ort för polisa sistenten. Bostads
subventioner har be lutats för konstapt arna tröm och Järd. 

Bland anslag bör nämna, att bidrag utgått till 17 studiecirklar och 15 
tritid grupper med tillhopa 2.825 kronor. Till vägsamfälligheter har 
utanordnats 720 kronor till 18 möte pi at er. Till bordtennismä terskap 
har beviljat 100 kronor, Byrsta Blåband förening till inköp och ombygg
nad av Byr ta 2: 11 och 2: 18, 28.500 kronor, port-60 har fått 300 
kronor, Länkarna till inventarier 1.000 kronor samt Kumlabygdens histo
ria 10.000 om tillägg an lag för 1960 och 1961. 

Av remissyttranden avgivna under året märkes frågor om eldistribu
tionen och röstlängd utdrag vid kom m unala val. e i övrigt under Plane
ring - och anläggning verksamhet. 

Trafiksäkerhetsarbetet har ägnats in tres e bl. a. genom att fartbegräns
ning har till tyrkts för en träcka på väg 214 vid annahed (bifallet av 
Kungl. Maj:t) och på samma väg vid Rö eholm i Hällabrottet (under 
prövning). 

I övrigt kan nämna att kommunen tecknat generellt an var för om-
kolningskostnader. Kommunala bostadstillägg skall gälla i samband med 

änkepension fr. o. m. 1 juli. Folk- och bostadsräkningen har påbörjats. 
Be iktning av fornminnen har företagits under land antikvariens ledning. 
Overläggningar om brottsförebyggande verksamhet har ägt rum. Kommu
nen har haft besök aven vä ttysk studiedelegation. 

Kumla i mars 1961. 
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Hälsovårdsnämnden. 

Hälsovå rdsnämnden har under å r 1960 haft följande sammansättning: 

Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, ordförande, 
Banarbetare Knut Ekström, Tälle, vice ordförande, 
Lantbrukare Eli Eriksson, Skyberga, 
Vägarbetare Karl Persson, örby, 
Chaufför Uno Johansson, Kättskede. 

Under året avgick ledamöterna Karl Persson och Uno Johansson och 
ersattes med fru Evy Forsberg och vaktmästare Sven Gustafsson. 

Vid sammanträdena har provinsialläkare Stig Leirup närvarit. 

Som nämndens sekreterare har kommunalkamreraren fungerat. 

Tillsynsman för kommunala arbetarskyddet har varit Uno Johansson. 

ämnden har under året hållit 4 sammanträden och protokollen har 
omfattat 66 paragrafer. 

Vatten och avlopp . 

Utbyggnaden av kommunens olika vatten- och avloppsnät har fortght 
under året. Omfattningen framg1ir av nedanstående tabell. 

Antal fastigheter Antal hushåll Ovriga 
Anl äggning 

I I I -60 I Okning 31 12 -60 I I I -60 Okning 31/ 12 -60 lokaler 

Hällabrottet 84 9 93 88 9 97 6 
by torp 81 O Sl 96 O 96 6 I Sannahed 39 10 49 42 11 53 2 

Kumla by 4 3 7 5 3 8 1 
I ' :a Mossby O 12 12 O l6 16 O 

Alvesta 33 O 33 34 O 34 1 

I 
umma I 241 34 275 265 39 304 16 

Inom Alvestaområdet har andra etappen färdigställts, liksom även 
K umla by. Grenledningar har utfÖrtS i Åbytorp och Hällabrottet. 
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Ren håll ning. 

Ordnad optömning förekommer d els inom Hällabrottet med kärl
bytessystem och delvis säcksy tern, del i Abytorp och annahed med 
papper äckar. Renhållningen ombe örjes av entreprenörer. 

Antalet abonnenter är i 
Hällabrottet .. ... . . . . .. . . . . . . . . . .. 269 
Äbytorp . .. .. . . ... . .... .. .... .. . 143 

annahed .......... . ............. 51 
Kumla by .......... ......... ..... 19 

Erfarenheten av denna renhållning är god, och ytterligare utvidgning 
planeras. 

Gemensam soptipp planeras tillsammans med grannkommunerna. 

Bostäder. 

I fyra fall har bostäder be iktigats och föreläggande givits mot respek
ti ve fastighetsägare eller förvaltare. 

Nytillkomna och ombyggda bostäder - i praktisk 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 
iedningar och upplåtande av tomtomr~den samt råd och hjälp vid verk
samheten - är en god hjälp till åstadkommande aven bättre bostads
standard. 

Butiker. 

Uppmärksamhet har under året ägnats kommunens kiosker. Resultatet 
synes vara gOtt men vi sa åtgärder m~ste vidtagas innan kioskerna synes 
vara i vårdat skick. 

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

Distributionen är ett viktigt led i livsmedelshanteringen och det ligger 
Hor vikt vid att de födoämnen som allmänheten tillhandahålles, försäljes 
på ett ur hygienisk synpunkt betryggande sätt. 

ämnden ämnar även i fortsättningen ägna stor uppmärksamhet åt 
dessa frågo r. 

Ö vriga ärenden. 

Under hö ten 1960 företog en allmän råttsanering inom hela kommu
nen genom entreprenörs försorg. Under resten av året har gratisutdelning 
av råttgift kett och glädjande nog har en ökning av intresset för rått
bekämpning skett bland de enskilda fastighetsägarna. 
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Två ärenden om flyttning av lik har tillstyrkts. 
Olägenheterna från Ortens industrier har ägnats omfattande uppmärk-

~amhet. ämnden har fäst Länsstyrelsens uppmärksamhet på ytterligare 
sroftnedslag från Kvarntorp. 

kyddskoppympning mot smittkoppor och vaccinering mot polio har 
ägt rum under året. Genom nämndens medverkan har ett antal tidigare ej 
ympade barn vaccinerats. I fyra fall har befrielse meddelats och uppskov 
i två fall. 

ämnden vill till sist framhålla det värdefulla bistånd som erhålles 
genom den av thebro läns landsting anställda konsulenten för länet. Ge
nom denne kan även nämnder utan specialutbildad personal få möjlighet 
<t.tt vid svårare fall göra utredningar och få råd och anvisningar. Aven 
med tjänsteläkarna är samarbetet utmärkt. 

Kumla i mars 1961. 

HARRY KARLSSON 
ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 
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Skolstyrelsen. 

kol tyrel en har under år 1960 haft: följande samman ättning: 

kofabriksförman Gustaf E. teen, tene, ordförande, 
Lantbrukare Börje Petter on, Vreta, vice ordförande, 
Lantbrukare Ragnar Olsson, Näiberg, 
Lantbrukare Thore Oscars on, Byrsta, 
Murare John Johans on, Lilla Ahlberg, 

tenarbetare Gu tav Malm, Hällabrottet, 
Fru Margit Johan son, Hällabrottet, 
Charkuterist ven ääw, Folketorp, 
Fru Ingrid Björklund, annahed, 
Föreståndare Harry Gustaf on, Gränby. 

Ledamoten Gu tav Malm avflyttade under året och er attes med fru 
Margit Johansson. 

kol tyrelsens ärskilda avdelning har tillkommit under året och haft 
följande ammansättning: 

Gustaf E. Steen, tene, ordförande, 
John Johan on, Lilla l\hlberg, 
Gu tav Malm, Hällabrottet, 

ven ääw, Folketorp. 

om er ättare vid Gustav Malm avflyttning utsågs Harry Gustafsson, 
Gränby. 

Lärarkåren fackrepresentanter: Äke koghäll och Maj-Britt Reinholdz. 
Rektor: igvard Zettervall, Abytorp. 

För varje ledamot samt för lärarkårens fackrepresentanter har funnit 
~u pplean ter. 

kol tyreisen har hållit 9 sammanträden och särskilda avdelningen 8 
ammanträden. 

kol tyrel ens protokoll omfattar 203 paragrafer och särskilda avdel
ningen 69 paragrafer. 

Rektor har varit skol tyrel en och ärskilda avdelningens sekreterare. 

Rektorsexpeditionen har den 2 mars flyttat till kommunalhuset i Kumla 
och fr. o. m. den 1 februari har fru Anna-Greta Axelsson varit heltids
,lnställd som kanslibiträde. 

10 



Skolornas allmänna anordning. 

Under läs~ret 1959/60 har följande skolformer förekommit: 
Folkskolan Sm~skolan 

Klasstyp A 10 klasser Klasstyp a 
» Bl 5» » b 
» B 2 1» » bv h j 
» B 1 hj 1 » 

» B2hj l » 

2 klasser 
6 
l 

» 

» 

Barn fr~n Mossby, Ala vi och Oja-omr3det har läs~ret 1959/60 under
visats i Hardemo kyrkskola mot tidigare i Bränd~sens skola. Barn i års
kurserna 3 och 4 fr~n Brånsta skolområde har undervisat i Mossby 
resp. Ve ta skola läsåret 1959/60. 

Skolskjutsar, som berört skolorna Mossby, Kumla kyrkskola, Vesta, 
Brånsta och Sannahed, har varit anordnade för 93 barn. Skjutsar har 
likaledes varit anordnade från f. d. Albergs skolområde till Järsjö och 
och Stene för 16 barn, pendelskjuts inom Abytorps skolenhet för 78 
barn, skolskjuts från f. d. Skankeruds skolornråde, Mossby, Alavi och 
Uja till Hardemo kyrkskola för 24 barn och från hardemodelen till 

tene för 8 barn. Skolskjut från Norra Mo till Br3nsta har under tiden 
l / II 1959-30/4 1060 anordnats för 2 barn samt från Tynninge till 
~1ossby för l barn under tiden 9/ 1-31 /3 1960. 

Skol kjut arna för läsåret 1959/60 har utgjort kronor 54.634:82 var
till statsbidrag rekvirerats med kronor 43.701 :06. 

l.:irjungarna. 

Antal inom kommunen undervisade barn vid vårterminens slut 1960: 
tillhörande kommunen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 534 
tillhörande annan kommun . .......... . . ... ..... ... . ..... 7 

umma 541 
Antal barn i skolåldern: 

undervisade i annan kommun ........................... . 
» i högre läroanstalter ....... . ............... . 
" i övriga kolor, anstalter och hemmet . . ....... . 

vid vårterminens inskrivning, som börjat under höstterminen .. 
Lärjungarna fördelning på skolor och klasstyper läsåret 1959/60: 

Skola 

15 
26 

5 
80 

Hällabrottet skolenhet: Klasstyp Antal barn 

Mos by ....................... . ...... Aa 
Kumla kyrkskola . ..... . ..... . .... .... . A hj Bl 
Vesta .. . ............................. A 

Abytorps skolenhet: 
tene ............................... . 

BA~r~~ö :::::::::::::::::::::::::::::::: 
annahed ............................. . 

Hardemo ............................. . 
Brändå en .......... .. ................. . 

Ab hj B2 
Ab 
B 1 
B l 
B l 
B 2 

b hjbv 
b 
b 
b 

112 
32 
22 

104 
71 
47 
65 
55 
33 

umma 541 
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Lärarpersonalen. 

Folk kollärare Vally Schmitz och sm~skollärare Ruth Körberg vid 
tene kola har erhållit ordinarie tjänster i annan kommun fr. o. m. den 

I juli 1960. 
Ordinarie lärare har förordnat fr. o. m. den 1 juli 1960 vid Järsjö 

skola folk kollärare Gösta Högberg, vid Brändå ens skola folk kollärare 
Bengt Carlsson och vid Hardemo kyrk kola småskollärare Gertrud An
dersson. måskollärare Maj-Britt Reinholdz har utsett till ordinarie inne
havare av småskollärartjän ten i tene skola fr. o. m. den 1 juli 1960, men 
tjän tgör tills vidare i Brånsta skola. 

Antal an tällda: 
Ordinarie Icke ord inarie Timlärare Tillfälliga vikarier 

1960 vt ht vt ht vt ht vt ht 

I folk kolan 12 12 6 6 5 7 15 5 
J små kolan 7 8 2 2 4 1 
Tjänstlediga 2 2 

Fortsät t ningsskolan. 

Kurstyp 

Yrkesbetonad i an lut
ning till jordbruk med 
praktiskt arbete 

Skola Tid Elevantal Lärare 

Lan tbrukare 
annahed 15/6-13/8 -60 12 Arne Lars on 

Socialpedagogi ka anordningar. 

Skolhälsovården har handhafts av provinsialläkare tig Leirup, Hälla
brottet. Di triktssköterskorna tjän tgör om skolsköter kor. Genom lands
tinget förmedling har barn från ~r kurserna l och 7 hörselundersökts. 

Skoltandvården har ombesörjts av landstingets polikliniker i Kumla och 
Hall berg för år kurserna 1-6. I Kumla har behandlats 306 barn och i 
Hall berg 89 barn. Elever i årskurs 7 och elever från Kumla landskommun 
i klas I vid real kolorna i Kumla och Hallsberg har behandlats av privat
prakti erande tandläkare på kommunen bekostnad. 

Skolbad har förekommit i regel med ett bad per månad i Kumla varm
badhus och i Jä r jö skola. 

Simundervisning har varit anordnad dels gemensamt med Kumla stad 
i Djupadalsbadet för 73 barn från landskommunen, dels gemensamt med 
Ekeby-Gäller ta i Hällabrottet för 82 barn. 

imskola har även varit anordnad vid Tripphultssjön för 76 barn med 
folkskollärare Jan Lindqvist som imlärare. 

imundervisningen ha r kostat kr 2.935 :62. 

Skolsparverksamheten har regelbundet förekommit i am arbete med 
Kumla och Orebro sparbank, den senare för hardemodelen . 
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Tablå över sparverksamheten 1959/60: 

K lass Lirare 

1-2 
5-6 
2-4 hj 
1-2 

3 
5 
5 

5-7 hj 
l 
2 
3 
6 
7 

1-2 
3-4 
5-6 
1-2 

4 
6 
7 
4 

1-2 
3-4 
5-6 
1-2 
3-6 

Maj-Britt Reinholdz 
David Enemar 
Aina Enernar 
Maggie Thuresson 
Gunnel Lannersten 
Carl-H. Gustafsson 
joel Rulal1der 
Ingrid Rodebjer 
Aina Erlandsson 
Constance Berglund 
Dagmar Gustafsson 
Berit Göranzon 
Ä ke Skoghäll 
Alfhild \\fennerlllnd 
Gunhild Berglund 
David Berglund 
Gertrud Andersson 
Bernhard jarnulf 
Maria Lindqvist 
Stig-Arne Andersson 
Ivar Björklund 
Brita Uhlen 
Rut \\fik 
Nils ilsson 
Marianne Sjöberg 
jan Lindqvi.st 

Skola 

Brånsta 
Bdinsta 
Brånsta 
järsjö 
järsjö 
järsjö 
Kla kyrksk. 
Kla kyrksk. 
Mossby 
Mos by 
Mossby 
Mossby 
Mossby 
Sannahed 

annahed 
annahed 

Stene 
Stene 
Stene 

tene 
Vesta 
Ha. kyrksk. 
Ha. kyrksk. 
Ha. kyrksk. 
Brändåsen 
Brändåsen 

Antal Antal 
ele ver sparare 

20 
17 
11 
24 
26 
26 
18 
14 
19 
19 
20 
25 
28 
19 
20 
28 
21 
34 
23 
15 
26 
16 
22 
17 
9 

24 
541 

20 
16 
11 
22 
26 
20 
18 
11 
18 
19 
19 
17 
19 
19 
20 
21 
21 
34 
21 

6 
20 
10 
13 
14 
6 

22 
463 

Belopp 

1.008:06 
916:30 
201 :57 

1.007:96 
932:35 
903:28 
380:-
258:56 
981 :74 
459:-
795:62 
477:82 
285:97 
649:61 

1.160:15 
529:76 
740:39 

1.918:10 
512:60 
135:24 
511 :31 
703:50 
415:74 
288:83 
160:47 
741 :45 

17.075:38 

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

Skolm&ltider har under året anordnats i samtliga skolor. Eleverna i 
Kumla kyrkskola ut pi as på restaurant Gyllingen, KlImia. Elever från 
kommunen, som fullgör sin skolplikt i Kumla stad och elever i klass 1 vid 
realskolorna l Kumla och Hallsberg har erhållit fria skolmåltider på 
restaurant Gyllingen, Kumla resp. Konsumrestaurangen, Hallsberg. 

Bespisning på lördagarna har fr. o . m. höstterminen 1961 slopats för 
sam tliga elever. 

Fas tigheter, inventarier och materiel. 

Under året har garage uppförtS vid Mossby skola. Två garage har in
retts vid Brändåsens skola. Uppförandet av två lärarbostäder i ÅbytOrp 
har påbörjat under hösten. Fastighetsunderhåll och vissa reparationsarbe
ten har utförts vid samtliga skolor. 

Inventarie- och materieluppsättningen har under året kompletterats med 
bl. a. 3 St. skåp till materiel rummet i Stene skola, gräsklippare till Stene, 
trykbord till Stene och järsjö, klassrllmsskåp till Hardemo kyrkskola, 
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vertikalskåp till skolexpeditionen, elsyma kin till Mo sby, spritduplika
ror till ten e och Mossby, bildband skåp till Mossby amt bokhyllor och 
kåp till lärarrummet i Mo sby. 

Särskilda undervisningsanordningar . 

Skolbibliotekets verk amhet framgår av särskild redogörelse på sid. 15. 
Musikundervisning har under 1960 förekommit enligt nedanstående: 

Antal undervisade i 
orgel o. piano mandolin block-

Skola Lärare 

tene elma Jarnulf ...... . 
Kla kyrk k . Joel Rulander .. ...... . 
Hardemo ils ils on ........ . 
Mos by Rune Jan on ........ . 

vt ht 

IS II 
6 5 
8 8 

Mos by Hjördis koghäll 13 17 
Brändåsen Marianne jöberg ..... 1 1 

vt ht 

7 12 

flöjt 
vr ht 

15 

Filmllndervisning har under å ret skötts av kla lärarna. Fyra filmer har 
inköpts under år 1960. Filmarkivet har 35 filmer av vilka Kumla lands
kommun äger 16. Före tåndare för filmarkivet är tillsynslärare Karl-Axel 
Erland son, Kumla stad. 

Trafikundervisning har bedrivit av lärarna i skolorna. Trafiktävling 
har anordnat för år kurserna 5-7 i Mos by för elever från Hällabrottets 
kolen het, Brån ta o h annahed och i tene för elever från tene, Jär jö, 

Hardemo och Brändå en. 
I olycksfallsvt1rd har å r kurs 7 vid Mos by och tene skolor erhållit 

in truktion av speciellt utbildade instruktörer. 
I drottstiivling anordnades på Å by torps idrott plats den 13 september. 

Den 2 mar har idrott kon ulent Ander ordin hållit föredrag och visat 
film för klass 7 i tene och Mos by. 

Föreningen M jölkpropagal1dan har genom sin konsulent ven T. Her
melin vi at film i skolorna om mjölken näring - och hälovärde, samt 
anordnat tävling i ämnet med smör och OSt som priser. 

Pedagogiska kurser. 

Kursdag har varit anordnad i Malmens skola den 27 april för lärarna 
i kommunen gemensamt med Kumla stads lärare med föreläsning av do
cent Eve Malmqvi t över ämnet "Inlärningspsykologi i den prakti ka 
pedagogiken tjänst" och av f. folk kolinspektör Helge Haage över äm
net "Läs- och krivproces ema natur". 

Den 18 oktober var kur dag anordnad för lärarna med kon ulent ven 
Malmborg som lämnade information om Palinmetoden uppläggning och 
användning. 

Kumla i mars 1961. 
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GU TAF E. T:I:EN 
Ordförande 

/ Sigvard Zettervall 
ekreterare 



Utdrag ur skolbibliotekets verksamhet 

1959-60. 

I. Biblioteket har omfattat 27 läraravdelningar fördelade på 9 skolor. 

2. Bokbe dind: 
Vid året början .................................... 8.958 
Inköp under året ............ .. ......... .... ... ...... 670 
Av krivna . ....... .. .................. .... .... ...... 350 

3. ntal boklån: 
Facklitteratur 

kön litteratur 

Vid årets slut 9.278 

umma lån 

2.555 
12.466 

15.021 

4. Antal barn om lånat ... .... . .......... .............. 549 

5. Lån per barn i medeltal .............................. 27 

Ä by torp den 28 februari 1961. 

Bernhard Jarm~lf 
kolbibliotekarie 
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Socialnämnden. 

Socialnämnden har under 3.ret haft följande samamnsättning: 

förman Karl Karlscröm, ödra anna, ordförande, 
Lantbrukare O ear Eriksson, Byrsta, vice ordförande, 
Fru Hildur Berger, Hjortsberga, 
Förman Gustaf E. Steen, Sten e, 
Handlare Edvind Sandh, Lanna, 
Föreståndare Harry Gustafsson, Gränby, 
Förman Torsten Pettersson, Södra Backa, 
Lantbrukare Karl Ostlund, Berga, 
Lantbrukare Sven Larsson, Vallersta. 

ämnden har under året haft 10 protokollförda sammanträden med 
280 paragrafer. Såsom sekreterare har kamrersassistenten på kommunal
kontoret tjänstgjort. 

Ålderdomshemmet. 

Delegerade för förvaltningen av 3.lderdomshemmet har varit Karl Karl
tröm, Oscar Eriksson och Torsten Pettersson. 

Antal platser ....................... . 
Antal vårdtagare den 31 / 12 1960 ..... . 
Antal v3.rddagar år 1960 ............. . 
Självkostnad per dag ................. . 
Bruttokostnad ....................... . 
Intäkter ... .. ...................... . 

V~rdavdclning~n Sjukavdelningen 

26 13 
20 9 

6.675 4.931 
12 :44 17:34 

177.493:01 
116.020:59 

Av intäkterna utgör 9.601 :33 kronor landstingsbidrag för sjukavdel
ping för år 1959. 

Åldr ingsvård. 

Delegerade för löpande ärenden inom åldringsvården har vane Karl 
Karlström, Osear Eriksson och Torsten Pettersson. 
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Under året har 49 åldringar fått hjälp genom åldringsvården. Antalet 
sysselsatta åldringsvårdare har varit 21. Löner till åldringsvårdare har 
utgått med 18.451 kronur. Vårdtagare har inbetalt ersättning för vården 
med 4.873:75 kronor. 

Socialhjälp i övrigt. 

Kontant understöd har utgått med 33.] 55 :06 kronor och understöd in 
natura med 35.650:27 kronor. Vårdkostnader på sjukvårdsanstalter har 
utbetalat med 45.617:77 kronor. Läkarvård, medicin och tandvård har 
bekostats med tillhopa 2.119:91 kronor. 

Understödstagare och enskilda har herb talat 97.183 :38 kronor. Andra 
kommuner har ersatt 1.056:60 kronor. Statsbidrag har erhållits med 
532:30 kronor. 

övrig förvaltning. 

Antal socialvårdsmål om handlagts under året uppgår till 4. Av dessa 
har 2 riktats mot andra kommuner. 

Kumla i mars ] 961. 

KARL KARLSTRöM 
Ordförande 

/ In gvar Engström 
Sekreterare 
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Barna vårdsnämnden. 

Barnavårdsnämnden har under året haft följande sammansättning: 

F. d. folk kollärare Artur ordqvist, Abytorp, ordförande, 
Målare Axel '\ idlund, Nedre Vesta, vice ordförande, 
Fru Ellen il on, ickel ta, 
Fru Mary Per son, tene, 
Fru Ingegerd Karlsson, Oja, 
Fru Gerda Pers on, Hällabrottet, 
Förman Tor ten Pettersson, :a Backa, 
Fru Aina Enemar, Brånsta, 
Kyrkoherde Gunnar Jönsson, Kumla by, 
Provinsialläkare tig Leirup, Hällabrottet. 

ämnden har haft 9 protokollförda sammanträden med 218 paragra
fer. Kamrer as istenten på kommunalkontoret har varit nämndens sekre
terare. Fo terbarnsinspektionen har omhänderhafts av fruarna Gerda 
Pers on, Mary Per on och Ingegerd Karlsson. 

Åtgärder enligt barnavårdslagen. 

Vid 
o början arets .......... , 

Tillkomna ••••••••••••• o' 

Avgångna .. . ........ . ... 

Vid 
o slut arets ............. 

Omhändertagna för 

Samhäll~v~rd Skyddsuppfostran 

la 23 
5 1 
9 12 

6 12 

Fosterhem 

19 
6 
9 

16 

Under året har utdelats varningar enligt barnavårdslagen till 11 barn 
amt föräldrarna till 10 barn har erhållit förmaning. Overvakning har 

anordnats för 4 barn. 
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Barnavårdsmannaskap o. d. 

Kamrersassistenten har tjänstgjort som barnavårdsl11an och förmedlat 
underhåll bidrag till ett sammanlagt belopp av kr 45 .092:38. 

I äktenskap Utom äktenskap Summa 
Antal barnav3.rdsmannaska p : 
Vid årets början ........... 27 69 96 
Tillkomna ............... 9 10 19 
Avgångna '" ............ 8 24 32 

Vid o arets slut ............. 28 55 83 

Under året har såsom bidragsförskott utbetalats 17.845 kronor. Antalet 
bidragsmottagare uppgick till 30 och antalet barn för vilka bidragsförskott 
utgått till 35. Under året har av ersättningsskyldiga inbetalats 11.123 :71 
kronor. Utfyllnadsbidrag har utbetalats till 24 barn med 3.057 :03 kronor. 

Mödrahjälp. 

Som mödrahjälpsutredare har kanslibiträdena Inger Johansson och Ann
Marie Bergström fungerat. Fru Gerda Pers on har handhaft inköpen i de 
fall, där modern, som beviljats hjälp, icke anförtrotts att själv göra dessa. 
Mödrahjälp har sökts av 13 mödrar, varav barnavårdsnämnden tillstyrkt 
9 fall med sammanlagt 2.720 kronor, och mödrahjälpsnämnden beviljat 
2.420 kronor . 

Fria resor. 

emesterresor har under året beviljats i enlighet med nedanstående upp
~tällning: 

Husmödrar : 

Enskild semestervistelse 
emesterhem ......... . . 

Social hemhjälp. 

Med två eller 
flera minder-

3riga barn 

2 

Med mindre än 
två minderåri

ga barn 

2 

Summa 

4 
7 

H mhjälpsdelegationen har under året bestått av ordföranden Artur 
ordqvist samt ledamöterna fru Mary Persson och fru Gerda Persson med 

kamrersassistenten som föredragande. Delegationen har hållit 3 samman
träden. 
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Följande hemvårdarinnor har varit anställda under året: fröken Gunn 
ygren, Hällabronet, fröken Hilma Andersson, Abytorp, fröken Siv 

Lindström, Kumla, och fru Ingrid Claesson, Hardemo. Extra arbetskraft 
har anlitats när behov förelegat. 

Hemhjälp har under året lämnats under sammanlagt 912 dagar. Er
. ättning fran enskilda för hcmhjälp har inbetalats med 3.674 :99 kronor. 
Kommunens nettokostnad för verksamheten utgjorde 30.686:20 kronor. 

Kommuncns nettokostnad för verksamheten per arbetsdag åren 1954-
1960 framgår av nedanstående sammanställning: 

1954 ......................... . 
1955 ......................... . 
1956 ......................... . 
1957 ......................... . 
1958 ......................... . 
1959 ......................... . 
1960 ......................... . 

22:90 
25:53 
29:32 
31 :71 
36:88 
32:70 
33:64 

Arbetsledningen har ombesörjts av fru Mary Persson, Abytorp. 

Förebyggande verksamhet. 

Undcr året har fortlöpande kontakt mcd kommunens ungdomsföre
ningar pågått. ämnden har varit kon1munalt organ för port 60. änln
den har biträtt vid uttagning av och själv sänt barn till sommarkolonier. 

Kumla i mars 1961. 
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Nykterhetsnämnden. 

ykterhetsnämnden har under året haft följande ammansättning: 
Polisman Johan Lars on, Rösavi, ordförande, 
Vägarbetare Bertil Johansson, Sannahed, v. ordf., 1/1-17/ 7, 
Fru Maj Johansson, annahed, v. ordf., 18/7-31 / 12, 
Förman ven HammarIund, Hällabrottet, 
Fröken Märta Axelsson, Vissberga, 
Trafikbiträdet Gustav Andersson, Byrsta, 
Lantbrukar Helge Carlsson, Södra Mossby, 
Lantbrukare Alf Lund, Ormesta. 

ämnden har haft 6 sammanträden med 100 paragrafer. Kamrersassi
stenten på kommunalkontoret har tjänstgjort som sekreterare. 

Åtgärder enligt lagen om nykterhetsvård. 
Antal undersökningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 
Endast undersökning ............................ 7 
Hjälpåtgärder ......... . ........................ 39 

Därav personer under 25 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 
trängare å tgärder .................. . ........... 5 

Ekonomisk eller social hjälp ................. . . . . . 4 
Avstängning till inköpsrätt ........ .. ............ O 
övervakning .................. . ............... 6 
Anstaltsvård .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 

Åtgärder en ligt vägtrafikförordningen och vägtrafikkungörelsen. 
Yttrande om lämplighetsintyg för körkort .......... 103 

Därav avstyrkta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Yttrande till länsstyrelsen om anmärkning mot kör-

kort innehavare .... . ... ...... ................ 9 
Förordat återkallelse av körkort .......... . ....... S 

övrig verksamhet. 
ämnden har under året låtit utdela broschyrer i nykterhetsvårdsfrågor 

till samtliga personer som varit föremål för nämndens verksamhet. Två 
av nämndens ledamöter har deltagit i kurser i nykterhetsvårdsfdl.gor. 

Kumla i februari 1961. 
JOHAN LARS ON 

Ordförande 
/ Ingvar Engström 

Sekreterare 
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