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Kommunalnämnden. 

Kommunalnämnden har under ~ret haft följande sammansättning: 

Lantbrukare Bertil Olsson, M~rsta, ordförande, 
Förman Gustaf E. Steen, Stene, vice ordförande, 
Garageförman Karl Karlström, Södra anna, 
Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, 
Murare John Johansson, Lilla Kl berg, 
Folkskollärare Artur ordqvist, Äbytorp, 
Förman I van t~hl, KIvesta, 
Fru Eivor Wallin, Hällabronet, 
Lantbrukare Gustav Larsson, Tälle, 
Lantbrukare Ingemar Larsson, Björka, 
Direktör Arvid Johansson, KIvesta . 

Nämnden har h~llit 15 sammanträden och protokollen omfattar 355 
paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. 

Fastighetsför valtning. 

Fastigheten Abytorp 1 :110 har inköpts för 60.000 och ombyggts för 
20.747 kronor till post- och bibliotekslokaler. För att ing~ i tomten Ka
pitälet 2 (pensionärshem) har 633 kvm av Klvesta 1 :12 och 562 kvm av 
KIvesta 1 :3 inköpts för 1.757 kronor och 3.415 kvm av KIvesta 1 :12 och 
1.050 kvm av Hjortsberga 1:8 inköpts till tomten Sockeln 1 (skoltomten) 
för 4.415 kronor. Samtidigt har försålts 335 kvm av KIvesta 2:63 till 
tomten Kapitälet 4 (butikstomt) för 335 kronor. Preliminärt köp har 
beslututs för avstyckningar från Stcne 1 :20 och 1:40. 

Idrottsplatsbygget i Hällabrottet har fortskridit planenligt. Viss pla
nering för idrott plats i Sannahed har p~börjats . 

Uppgörelse har träffats med landstinget om provinsiaLläkarmottag
ningen och dess inventarier. 

I Sannahed har två avstyckningar s~lts. I detta omr~de finnes nu 26 
byggklara tomter. 

Under året har avverkning och skogsv~rd bedrivits i ungefär samma 
omfattning som tidigare år. 
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Bostadsförsörjning. 

Under året har följande bostadslåneärenden behandlats: 

ybyggnad Ombyggnad Förbättring övertagande 

Tillstyrkta 16 2 5 6 
Avstyrkta O O O O 
Bordlagda O 1 O O - --

16 3 5 6 

Under året har kommunal bostadssubvention ej utgått. 

Ny gruppbebyggelse planeras i Abytorp och Sannahed. 

Planerings- och anläggningsverksamhet . 

Uppsägning S:a 

O 29 
O O 
O 1 
O 30 

Byggnadsplanen för Abytorp har efter sju års överläggningar fastställts. 
Kommunalfullmäktige har antagit utomplansbestämmelser för vissa 

delar av kommunen. 
Utbyggnaden av gatubelysningsnätet är något fördröjd, men femårs

planen beräknas genomförd under år 1964. 
Den stora planeringsfrågan har gällt kommunindelningen. Yttrande 

har avgivits över kommunblockförslag och ett block med enbart Kumla 
stad och landskommun har tillstyrkts. Sekreterare Lars Ågren har på 
stadens och landskommunens vägnar utrett frågan om sammanläggning 
och framlagt förslag om samgående f r ån och med 1965. 

Vägförening har bildats i Abytorp. Gatuutbyggnader har fortgått i 
vanlig omfattning. I l\lvestaområdet i Hällabrottet har asfaltering på
börjats och nämnden har för avsikt att asfaltera några gator varje år i 
de- tre tätorterna. 

En reningsanläggning (ringkanal) i Abytorp har anlagts under året 
och i Sannahed har nytt vattenverk med lågreservoar uppförts. I Ture
bergsgatan i Åbytorp har vatten- och avloppsledningar nedlagts och i 
~rstavä~~n-Krokvägen-Almersvägen i Hällabrottet har dagvattenled
nmg utforts. 

En ny taxa för vatten- och avloppsanslutningar har beslutats och nya 
regler för oljecisterner fastställts. 

Kommunalkontoret. 

O rdinarie kontorsbiträde från och med den 1 januari har Berit Karls
son varit. Hon har varit tjänstledig fr . o. m. 4 november. Vikarie 
fr . o. m. 28 oktober har varit Kerstin Ellb~n. Kanslibiträdet Britt-Marie 
Cederstrand har varit tjänstledig sedan 11 december med fru Eivor 
Karlsson som vikarie fr. o. m. 2 december. 

Kassörskan Sonja Ackegårds tjänst har från årsskiftet 1963-64 om
ändrats till assistenttjänst. 

Kommunalkamreraren har deltagit i praktikhandledarkurs i Kungälv 
8-9 maj och kommunalkamrerarkonferens i Umeå 26-29 juni. Kas
sörskan har deltagit i en kurs på Kommunskolan 4-6 juni . 

Studieutflykt har varit anordnad för kommunalkontorets personal. 
Samordning av semestrarna har skett så, att två av kontorets avdelningar 
varit stängda under "industrisemestern". 
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övrig förvaltning. 

Beträffande brandväsendet kan nämnas att nytt släckningsavtal slutits 
med Kumla stad innebärande att staden övertager släckningsskyldighe
ten även för Hällabrottet fr. o. m. den 1 juli 1963. I samband därmed 
har brandordningen ändrats, brandalarmen i Hällabrottet ändrats och 
brandvärn inrättats. Reglemente för skorstensfejarna har antagits. 

I fråga om poLisväsendet kan antecknas att poliskon t.apel Bernt Sun
din blivit ordinarie. Vissa förberedelser för polisväsendets förstatligande 
har företagits. 

Bland ansLag bör nämnas att bidrag utgått till 34 studiecirklar och 46 
fritidsgrupper med 6.850 kronor. Stipendier har utgivits med vardera 
100 kronor till 28 studeranden. Stene-Sörby-Långgälla vägsamfällighet 
har erhållit 2.200 kronor, Vreta vägsamfällighet 3.500 kronor, Orsta väg
samfällighet 7.725 kronor och Västergården-Lötens vägsamfällighet 770 
kronor. Underhållsbidrag har utbetalats med 21.229 kronor till 28 väg
samfälligheter. Stene metodistkapell har erMllit 5.000 kronor till restau
rering , Betesdaförsamlingen iHällabrottet 30.000 kronor till nybyggnad 
och Lanna friförsamling 500 kronor till minnesskrift. Engångsanslag till 
samlingslokaler har beviljats med 52.000 kronor och Kumla skid- och 
friluftsförening har fått 500 kronor. Till Kvismaredalens torrläggning 
har utlovats bidrag med 96.000 kronor. 

A v remissyttranden avgivna under året märkes över betänkande om 
Krigshjälp samt om Hällabrottets avlopp. Yttrande över besvär om bil
köp och anslag till Yxhults IK har likaledes avgivits under året. 

I bibLioteks/rågan kan nämnas att filialer invigdes i Abyoorp den 29 
m aj och i Brändåsen den 16 december. Vid båda dessa tillfällen överläm
nade kommun.en en tavla som gåva. För föreningsbiblioteken utser kom-
munen en revIsor. 

I övrigt kan nämnas att överenskommelse träffats med Hallsbergs kö
ping om civilförsvarsanläggningen "Räven". Fröken Ida Pettersson har 
donerat 3.000 kronor till kommunen vilken summa skall användas till 
förströelse för pensionärshemshyresgästerna. Kommunalnämnden före
tog en studieresa till Stenungsund och Mölnlycke 25-26 oktober. 

Kumla i april 1964. 

BERTIL OLSSON 

Ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 
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Hälsovårdsnämnden. 

Hälsovårdsnämnden har under h 19 63 haft följande sammansättning: 

Lantbrukare Harry Karlsson, Bj örka, ordförande, 

Banarbetare Knut Ekström, Tä l le, vice ordförande, 

Lantbrukare Elis Eriksson, Skyberga, 

Fru Evy Forsberg, Abytorp, 

Vaktmästare ven Gustafsson, Hällabrottet. 

Vid sammanträdena har provinsialläkare Stig Leirup närvarit. 

om nämndens sekreterare har kommunalkamreraren fungerat. 

Tillsynsman för kommunala arbetarskyddet har varit Knut Ekström 
och till yn man för djurskyddet Harry Karlsson . 

ämnden har under året hållit 3 sammanträden och protokollen har 
omfattat 35 paragrafer. 

Vatten och avlopp. 

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

Anläggning 
Antal fasti~heter Antal hus h II IOvriga 

11 1 -63 Okning 31 12 -63 lokale r l / l -63 Okn ing 31 12 -63 

Hällabrottet 102 8 110 121 8 129 7 
Åbytorp 87 9 96 103 9 112 6 

annahed 53 53 57 57 2 
Kumla by 8 1 9 9 10 1 
N :a Mossby 12 12 16 16 
i\lvesta 33 33 34 34 1 

umma 295 18 313 340 18 358 17 

Under året har ringkanal i Abytorp påbörjats. Utredning om Kumla-
Hallsbergsregionens vattenförsörjning pågår. 

6 



Renhållning. 

Ordnad soptömning med papperssäckar förekommer inom Hällabrot
tet, Abytorp, Sannahed och Kumla by. Renhållningen har ombesörjts av 
entreprenörer. 

Antal abonnenter är i 
Hällabrottet .......................... 265 
Abytorp . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 148 
Sannahed . . ........... . .. . . . . . . . . . . . . 60 
Kumla by ....................... . . ... 19 

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

Gemensam soptipp för Kumla-Hallsbergsregionen är belägen vid Halls
bergs tegelbruk (inom Kumla landskommun). 

Bostäder. 

] två fall har bostäder besiktigats och ingripande skett mot respektive 
fastighetsägare. 

Nytillkomna och ombyggda bostäder - i praktiskt taget alla fall med 
h jälp av statliga lån - är genomgående av god kvalitet. Annu återstår 
dock mycket att göra, och de kommunala atgärderna - byggande av 
ledningar och upplåtande av tomtområden samt råd och hjälp vid verk
samheten är en god hjälp till åstadkommande aven bättre bostads
standard. 

Butiker. 

Upp märk am het har under året ägnats kommunens kiosker och buti
ker. Resultatet synes vara gOtt men vissa åtgärder måste vidtagas innan 
allt kan sägas vara gOtt. En butik har nedlagts på grund av minskad lön
samhet. De nva bestämmelserna om kiosker, som utfärdats, kommer att 
medföra stör~e krav på des a. 

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

köpsbutiker av modernt snitt. 
Distributionen är ett viktigt led i livsmedelshanteringen och det ligger 

stor vikt vid att de födoämnen, som allmänheten tillhandahålles, försäl
jes på ett ur hygienisk synpunkt betryggande sätt. 

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

Övriga ärenden. 

Under 1963 företog en allmän råttsanering inom hela kommunen ge
nom entreprenörs försorg. Avtal har träffats om att entreprenören skall 
åtaga sig hela aneringen. Glädjande nog har en ökning av intresset för 
råttbekämpning kett bland de enskilda fa tighetsägarna. 
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Sju ärenden om flyttning av lik har tillstyrkts. 

Olägenheterna från ortens industrier har ägnats omfattande uppmärk
samhet. Nämnden har tillstyrkt ytterligare en fältugn vid Hynnebergs
fabriken. 

Skyddskoppympning mot smittkoppor och vaccinering mot polio har 
ägt rum under året. Genom nämndens medverkan har ett antal tidigare 
ej ympade personer vaccinerats. 

ämnden vill till sist framhålla det värdefulla bistånd som erhållits ge
nom den av Orebro läns landsting anställda konsulenten för länet, vilken 
avgick den 30 juni 1963. Genom denne kunde även nämnder utan spe
cialutbildad personal få råd och anvisningar. Aven med tjänsteläkarna är 
samarbetet utmärkt. 

Kumla i maj 1964. 
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SVEN GUSTAFSSON 

Ordförande 

/ Tage Tapper 
Sekreterare 



Skolstyrelsen. 

Skolstyrelsens sammansättning under år 1963 har varit följande: 

kofabriksförman Gustaf E. tet~n, tene, ordförande, 
Lantbrukare Börje Pettersson,' Vreta, vice ordförande, 
Lantbrukare Ragnar Olsson, älberg, 
Lantbrukare Thore Oscarsson, Byrsta, 
Murare John Johansson, La .Alberg, 
Fru Margit Johansson, Hällabrottet, 

harkuterist ven ääw, Folketorp, 
Föreståndare Harry Gustafsson, Gränby, 
Metallarbetare Einar Eriksson, annahed. 

Skolstyrelsens särskilda avdelning: 

Gustaf E. Steen, ordförande, John Johansson, L:a .Alberg, Harry Gus
tafsson, Gränby och Sven Sääw, Folketorp. 

Lärarkårens fackrepresentanter: Åke Skoghäll, Mossby o!h Maj-Britt 
Reinholdz, Brånsta. 

RektOr tillika skolchef: Sigvard Zettervall. 

RektOr har varit skolstyrelsens och särskilda avdelningens sekreterare. 

Skolrådets sammansättning: 

4 skolstyrelseiedamöter: Gustaf E. Steen, John Johansson, Harry Gus
tafsson och Sven ääw; 1 skolledare : igvard Zettervall; 9 lärare: Ake 

koghäll, I var Björklund, Joel Rulander, Maj-Britt Reinholdz, Gunhild 
Berglund, tig-Arne Andersson, Gösta Högberg, Gertrud Andersson och 
Bengt arlsson; 11 föräldrarrepresentanter : vea Andersson, Stråberga, 
Martin Andersson, ånnersta, Hjalmar Wistrand, Byrsta, Ulla Mathisen, 
Abytorp Ingegerd Harenius, Brändåsen, Thore Gustafsson, Kumla by, 
Einar Eriksson, annahed, Viola idlund, Vesta, Harry Pettersson, Hälla
brottet, Folke Hillerström, Hörsta, och Ragnar Ahlin, Lanna. 

Harry Pettersson, Hällabrottet, ordförande, 
Gustaf E. tecn, tene, vice ordförande, 

tig-Arne Andersson, Abytorp, sekreterare. 

Under läsåret 1962/63 har skolrådet haft 4 sammanträden. 

På skolexpeditionen har fru Ulla Svensson tjänstgjort som kansli
biträde. 
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Skolornas allmänna anordning. 

Under läsåret 1962/63 har följande klasstyper förekommit: 

Folkskolan Småskolan 

Klasstyp A 9 klasser Klasstyp a 8 klasser 
» Bl 5 » " 

b 4 
" 

» B 2 1 » 

" 
Bl hj 1 

" 
" 

B2hj 2 » 

Åttonde årskursen har undervisats i teoretiska ämnen i Kumla kyrk
skola och i praktiska ämnen i Kumla stads skolor. 

Elever från Kumla by har undervisats i Vesta och Mossby skolor. I 
övrigt har fördelningen av elever på respektive skolor skett i likhet med 
tidigare läsår. 

Skolskjutsar, som berört skolorna Mossby, Kumla kyrkskola, Vesta, 
Brånsta och Sannahed. har varit anordnade för 100 elever. Skjutsar har 
även varit anordnode från f. d. }\lbergs skolområde till ]ärsjö och Stene 
för 19 elever, pendelskjuts inom Åbytorps skolenhet för 71 elever, skol
skjuts från f. d. Skankeruds skolornråde, Mossby, Alavi, Oja samt Norr
by till Hardemo kyrkskola för 18 elever och från Hardemodelen till 
Stene och Kumla kyrkskola för 21 elever. Skolskjuts från Norra Mos till 
Brånsta har under hela läshet anordnats för 3 elever samt från Tynninge 
till Mossby för 4 elever. 

Kostnaderna för egentliga skolskjutsar har under läsåret utgjOrt kro
nor 83.:>06:88 och för självskjutsar till vissa elever i åk 7 och 8 kronor 
1.647:40. Statsbidrag har rekvirerats med 67.289:84 kronor. 

Lärjungarna. 
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Antal inom kommunen undervisade elever vid vårterminens slut 1963: 
tillhörande kommunen ..... .. ......................... 545 
tillhörande annan kommun o.... . ...................... 3 

Summa 548 

Antal barn i skolåldern : 

undervisade i annan kommun o......................... 6 
i högre läroanstalter o....................... 142 

» i övriga skolor, anstalter och hemmet o....... 4 
vid vårterminen inskrivna o............................. 56 

Lärjungarnas fördelning på skolor och klasstyper läsåret 1962/63: 

Skola 

Hällabrottets skolenhet : 

Mossby o •••••••••••••••••••••••••• • •••• 

Kumla kyrkskola o ••••••••••••••••••••• 

Vesta ................................. . 

Klasstyp 

Aa 
A Bl hj 
A 

Antal barn 

107 
81 
17 



Brånsta ...... . ........................ . Btb B2 hj 50 
Sannahed ................. .... ........ . Bl a 71 

Abytorps skolenhet: 
Stene ................................. . 
Järsjö . . . . .. . ................. . ..... . 
Hardemo kyrkskola ................... . 

Aa B2 hj 99 
Ab 58 
Bl b 38 

Brändåsen ............................. . B2 b 27 
Summa 548 

Lärarpersonalen. 

Den 30/6 1963 avgick kantor ils Nilsson, Hardemo kyrkskola och 
folkskolläraren Ivar Björklund. Vesta skola, med pension. Från samma 
tidpunkt indrogs en ordinarie folkskollärartjänst vid Mossby skola och 
en vid Stene skola samt en ordinarie småskollärartjänst vid Hardemo 
kyrkskola och en vid Brändåsens skola. 

Icke ordinarie lärare förordnade tills vidare; Mossby skola: folkskol
lärare Jan Lindqvist, småskollärare Anne-Marie Dahlen; Sannaheds skola: 
folkskollärare Stig-Arne Andersson; Brånsta skola: folkskollärare Leif 
Petter son, småskollärare Marianne Pettersson; Stene skola: folkskollä
rare Gösta Högberg, småskollärare Carin Tjernström, småskollärare Irma 
Hammarström; Hardemo kyrkskola: småskollärare Birgit Nordberg; 
Brändåsens skola: må kollärare Inger Terrac. Fem icke examinerade och 
en pensionerad lärare har anställts tills vidare. 

Antalet anställda lä året 1962/63. 

Ordinarie Icke ordinarie Timlärare Tillfälliga vikarier 
he ve 

, 
.le ve he ve he ve 

I folkskola 14 14 8 9 7 7 2 15 
I måskola 6 6 6 6 6 
Tjänstlediga 3 4 

Social pedagogiska anordningar. 

Skolläkare har varit provin lalläkare Stig Leirup, Hällabrottet. Distrikt
sköterskorna har tjänstgjort som skolsköterskor. Genom landstingets för
sorg har elever från årskurserna l och 7 och hjälpklasserna hörselunder
sökts. 

Skoltandvården har ombesörjts av landstingets polikliniker i Kumla 
och Hallsberg för årskurserna 1-6. Ovriga elever i folkskolan samt ele
ver från Kumla landskommun i klass 1 och 2 vid realskolorna i Kumla 
och Hallsberg har behandlats av privatpraktiserande tandläkare på kom
munens bekostnad. Kostnaderna för privat tandvård till 116 elever ut
gjorde kronor ll.9S0 vartill landstingsbidrag rekvirerats med kronor 
2.020. 

Skol bad har förekommit med i regel ett bad per elev och månad i 
Kumla varmbadhus. 
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Sim undervisning har varit anordnad dels gemensamt med Kumla stad 
i Djupadalsbadet för 161 elever, dels gemensamt med Ekeby-Gällersta i 
Hällabrottet för 108 elever. Simskola h ar även varit anordnad vid Tripp
hulcssjön i kommunens regi för 53 elever. 

Skolsparverksamheten har regelbun.det förekommit i samarbete med 
Kumla och Orebro Sparbank, den senare för Hardemodelen. 

Tablå över sparverksamheten 1962/63: 
Antal Antal Belopp 

Kbss Skob elever sparare 

1 Mossby skola ............ .... . 16 15 516:08 
2 

" " 
............ . .... . 14 13 1.204:60 

3 " " 
............ . .... 27 27 1.252:77 

6 " " 
.......... ,. o •••• 25 25 1.253 :90 

7 " " 
............. o •••• 25 8 276:-

4 Vesta skola ................ o •••• 17 15 707:64 
5 Kumla kyrkskola ........... .... . 24 18 499:-
8 " " 

............ .... . 46 Ej skolspark. 
7-8 hj 

" " 
............ ..... 11 5 154:47 

1-2 Brånsta skola ............. .... . 18 16 1.792:80 
3-4 

" " 
............ .... . 19 18 1.702:80 

3-6 hj " " 
............. . .... 15 15 299:24 

I annaheds skola ..... .. .... .... . 16 16 578:36 
2 " " 

........... ..... 15 14 591:-
3-4 " " 

........... .... . 24 24 919:58 
5-6 

" " 
........... ..... 21 21 1.215:66 

1 tene skola ....... . ....... .... . 19 19 1.197:35 
2 " " 

............... o •••• 18 18 764:30 
3 " " 

............. , . .... . 14 14 477:64 
5 " " 

........ . ...... .... . 16 (insättn. gjorda ge-
nom besök i sparbanken) 

7 " 
............... .... . 24 10 362:94 

5-6hj 
" " 

............... .... . 11 11 133:15 
1-2 ]ärsjö skola ............... .... . 21 21 1.024 :02 

4 " " 
o •••••••••• o ••• ..... 21 21 815:33 

6 " " 
............... .... . 17 17 830:47 

494 381 18.569:10 

Kollektiv olyck fall sförsäkring har :lV kommunen tecknats för samt
liga elever i folkskulan. 

Be pi ningen har under året anordnats i samtliga kolor. Eleverna i 
Kumla kyrkskola har erhållit bespisning på restaurang Gyllingen, Kumla. 
Elever från landskommunen, som undervisas i Kumla stad och elever i 
klas 1 och 2 vid realskolorna i Kumla och Hallsberg har erhållit fria 
skolmåltider på resp. restaurang Gyllingen, Kumla och Konsumrestau
rangen, Hallsberg. 
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Fastigheter, inven tarier och mater iel. 

Skissritningar till en enkel Aa-skola i Hällabrottet har under het in
givits till Kungl. Skolöverstyrelsen för granskning. Lokalbehovet vid 
Stene skola h::ir prövats av Kungl. Skolöverstyrelsen, som den 25/ 4 med
delat att behov av 2 kl assrum, 1 lärar- och materiel rum och 1 gymnastik
och skolm~ltidslokal , föreligger vid skolan. Skissritningar till lärosalarna 
och lärar- och materidrum har utarbetats. 

Fastighetsunderh~ll och vissa reparationsarbeten har utförts vid samt
liga kolor. Inventaric- och materieluppsättningen har under läshet kom
pletterats med bl. a. klassbibliotek till samtliga avdelningar, radiomotta
gare till Bränd~sens skola, lodlinor till Hardemo kyrkskola skrivtavlor 
och gardiner till ]ärsjö skola, komplettering av gardiner i Stene skola. 

Särsk ilda undervisningsanordninga r. 

kolbibliotekens verksamhet framg~r av särskild redogörelse. 

Musikundervisningen har under läs~ret förekommit enligt nedanst~
ende : 

Antal undervisade i 

Skola 

. tene 
Lärare 

Selma ]arnulf 

]ärsjö Gunnar Bergenkull ..... . ............. . 

Kla kyrksk. Joel Rulander ....................... . 

Hardemo 
kyrkskola 

Mossby 

Bränd~sen 

ils Nilsson ......................... . 

Hjördis Skoghäll ..................... . 

Ingegerd Harcnius ................... . 

orgel o. piano 
ht vt 

13 15 

4 

2 2 

2 

15 19 

8 8 

Filmundervi ningen har under läs~ret skötts av klasslärarna. Filmarki
vet har 53 filmer, av vilka Kumla landskommun äger 24. Förest~ndare 
för filmarkivet är rektor Erik Sandberg, Kumla stad. 

Trafikundervisning har bedrivits av klasslärarna och statspolisen har 
h~lIit trafik lektioner i samtliga läraravdelningar. 

Studiedagar. 

Läs~ret började med 1 planeringsdag den 24/ 8 1962. Den 3 oktober 
hade lärarna i Kumla stad och landskommun gemensam studiedag i Mal
mens skola kring ämnet Skolbiblioteket i undervisningens tjänst. Före-
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läsare var folkskollärarna Martha Eriksson, Söderhamn och Sven Sjö
berg, Bromma. Den 28 januari 1963 företOg lärarna i de b~da kommu
nerna en studieresa till Linköping för att studera arbetet i grundskolan. 

Kumla den 7 november 1963. 

GUSTAF E. ST~EN 

Ordförande 

/ Sigvard Zettervall 
Sekreterare 

Utdrag ur skolbibliotekets verksamhet 1962-63. 

l. Biblioteket har omfattat 30 läraravdelningar fördelade p~ 9 skolor. 

2. Bokbestånd. 
Vid årets början . .. ... ..... .... ..... ...... ...... 9.872 band 
Inköp under året .............................. 1.130 " 
Avskrivna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . 376" 

----,-~ 

Vid årets slut 10.626 band 

3. Antal bokl~n till barn. 

Facklitteratur 
Skönlitteratur 

2.406 band 
13.781 " 

Summa lån 16.187 band 

4. Antal barn som lånat .. ............ . ................ ... 503 

5. Lån per barn i medeltal ................................ 32 
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AbytOrp den 31 augusti 1963. 

BERNHARD J ARNULF 

Skolbibliotekarie 



Kumla bibliotek 

Styrelsen har under :tret haft följande sammansättning: 
Kommunalkamrer Tage Tapper, ordförande, 
Bokhandlare Algot Dohlwitz, vice ordförande, 
Kyrkokassör Charles Arbin, 
Ombudsman Holger Hultman, 
Lantbrukare Evert OrneIl. 

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. Bibliotekarien har 
varit styrelsens sekreterare. 

Personal. 

Ordinarie: 
Bibliotekarie Elisabet Franzen. 
Kontorist Nore Eriksson. 

Ti manställda : 
Huvudbiblioteket (med en sammanlagd tjänstgöringstid av 14 tim

mar/vecka) : Bibbi Conning, Orjan Eriksson (sept.-dec.), Maj-Britt Lars
son, Lena Nilsson, Suzanne Unell (sept.-dec.), Olle Widlund (jan.-maj). 

Filialerna: Hällabrottet (3 dv.): Lennart Eriksson; Folketorp (1 t./v.): 
Folke Andersson; Abytorp (juni-dec. 3 t./v.): Ingrid Larsson; Hardemo 
(sept.-dec. 1 t./v.): Swerre Pettersson; Byrsta (sept.-dec. 2 t .lv.): Rag
nar Karlsson. 

Bokbeståndet. 

Bokbeståndet utgjorde vid hets början 17.324 band. Under :tret in
köptes 2.808 band. 1.900 band erhölls som gha, varav fr:tn Byrsta bl:t
bandsbibliotek 679 och fdn Hardemo ABF- och NTO-bibliotek 1.176 
band. 567 bar.d gallrades ut. Bokbest:tndet vid hets slut uppgick s:tlunda 
till 21.465 banå. 

Utlåningen. 

Utl:tningen uppgick under het till 54.342 band mot 49.693 h 1962 
och 42.357 h 1961. 
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Utlåningen fördelad på olika utlåningsställen: 
Fackl itt . Skönlitt. Ungdomsböcker Summa 

Huvudbiblioteket • • ••••• o •• 10.549 18.675 18.295 47.519 
Hällabrottet (ink!. BBF) 456 1.330 1.998 3.784 
Abytorp (juni-dec.) ink!. 

ABF) ......... . . . ...... 139 651 702 1.492 
Hardemo •• ••• o •••••••••••• 66 532 124 722 
Folketorp ... ............ . 125 462 75 662 
Byrsta (sept.-dec.) .. ...... 37 79 47 163 

11.372 21.729 21.241 54.342 

124 lån förmedlades från andra bibliotek främst örebro stadsbibliotek 
och Uppsala univenitetsbibliotek. 

668 nya låntagare skrev in sig vid huvudbiblioteket, 100 i Abytorp 
och 52 iHällabrottet. 

Lokaler. 

Den 29 maj invigdes bibliotekets tredje filial i den f. d. konsumbutiken 
i Abytorp, där även Abytorps ABF-bibliotek ställts upp. Vid invigningen 
kåse rade författarinnan Anna-Lisa Forssberger. Intresset för det nya bib
lioteket, som har ett synnerligen fint läge i samhällets centrum, har varit 
stort och utlåningen god. 

Ytterligare tre av studiecirkelbiblioteken i landskommunen överläm
nade under året sina böcker till Kumla bibliotek, nämligen Byrsta blå
bandsbibliotek och ABF- och NTO-biblioteken i Hardemo. Biblioteks
styrelsen vill framföra ett tack till dessa bibliotek för de böcker de läm
nat och för deras arbete under tidigare år. Biblioteken fortsätter sin 
verksamhet som utlåningsstationer till Kumla bibliotek på samma platser 
som tidigare dvs. Byrsta blåbandslokal och Brändåsens ordenshus. Or
denshuset i Brändåsen har dock under året delvis renoverats och i sam
band därmed har biblioteket fått en betydligt mer inbjudande lokal och 
ny inredning. Denna invigdes i slutet av december. öppethållandetiderna 
ändrade då också till fredagkvällar . 

övrig verksamhet. 

På hösten 1963 påbörjades som försök utlåning från bokvagn vid de 
båda ålderdomshemmen. Verksamheten slog väl ut. I genomsnitt utlå
nades per gång 40-50 böcker i Solbacka och 20-25 i 5annahed. 501-
backa besöktes två gånger per månad och Sannahed en gång per månad. 

A ven under 1963 har andra pensionärer kunnat få sina böcker hem
sända, om de inte själva orkat gå till biblioteket. 

Med uppehåll under sommaren ordnades sagostunder en gång i veckan 
med i genomsnitt 30 barn i 4-7-årsåldern som åhörare. 

Folkrörelsernas konstfrämjande har under året haft ett par utställning
ar i bibliotekets blivande musik rum och även under 1963 förlade ABF 
vandringsutställningen Länskonstnärerna till biblioteket. 
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Föreläsningsföreningen ordnade under hösten en musik- och en litte
raturföreläsning i biblioteket. 

Flera andra föreningar har inbjudits att förlägga ett möte till biblio
tekslokalen för att på så sätt lära känna bibliotekets verksamhet. 

Några - men mycket få - skolklasser har också gjOrt studiebesök 
på biblioteket. 

Kumla i mars 1964. 

TAGE TAPPER 
Ordförande 

/ Elisabet Franzen 
BibI. 
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Socialnämnden 

Socialnämnden har under het haft f öljande sammansättning: 

Förman Karl Karlström, Södra Sanna, ordförande, 
Lantbrukare Oscar Ericsson, Byrsta, vice ordförande, 
Fru Hildur Berger, Hjortsberga, 
Förman Gustav E. Steen, tene, 
Handlare Edvin and h, Lanna, 
Föreståndare Harry Gustafsson, Gränby, 
Fru Gun Larsson, Abytorp, 
Lantbrukare Karl Ostlund, Berga 
Lantbrukare ven Larsson, Vallersta. 

Nämnden har under året haft 10 protokollförda sammanträden med 
277 paragrafer. Såsom sekreterare har socialassistenten på kommunal
k on toret tjänstgjort. 

Ålderdomshemmet. 

Delegerade för förvaltningen av ålderdomshemmet har vant Karl 
Karlström, Oscar Ericsson och Hildur Berger. 

Antal platser .... . ...................... . 
Antal vårdtagare den 31 / 12 1963 ........... . 
Antal vårddagar år 1963 ................... . 
Självkostnad per dag ..................... . 
Bruttokostnad ........................... . 
Intäkter ... . ................. . ........... . 

V rdavdeln. Sjukavdein. 

26 13 
22 10 

6.305 5.731 
16:34 21 :51 

238.667:95 
160.271 :77 

Av intäkterna utgör 52.866 kronor landstingsbidrag för sjukavdelning 
för år 1962. 

Åldringsvård. 

Delegerade för löpande ärenden inom åldringsvården har varit Karl 
Karlström, Oscar Ericsson och Hildur Berger. 

Under året har 45 åldringar fått hjälp genom åldringsvården. Antalet 
sysselsatta åldringsvårdare har varit 23 . Löner till åldringsvårdare har 
utgått med 33.312:68 kronor. Vårdtagare har inbetalt ersättning för vår
den med 6.355:31 kronor. 
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Socialhjälp i övrigt. 

Socialhjälp i övrigt har utght med 124.102:86 kronor utgörande dels 
kontant understöd och dels in natura . Dessutom ingår vårdkostnader 
p~ sjukvhdsanstalter, samt ersättningar för läkarv~rd, medicin och tand
v~rd i beloppet. 

Understödstagare och enskilda har ~terbetalat 90.030:95 kronor. 
Andra kommuner har ersatt 330 kronor. 

ö vrig förvaltning. 

Antal socialvhdsm~l som handlagts under ~ret uppg~r till 12. Av dessa 
har 6 riktats mot andra kommuner. 

Kumla i mars 1964. 

KARL KARLSTROM 

Ordförande 

/ T orsten Pettersson 
Sekreterare 
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Barnavårdsnämnden 

Barnavårdsnämnden har under året haft följande sammansättning: 

F. d. folkskollärare Artur ordqvist, by torp, ordförande, 
Kontorist Harry Pettersson, Hällabrottet, vice ordförande, 
Fru Ellen Nilsson, ickeista, 
Fru Mary Persson, Stene, 
Fru Ingegerd Karlsson, Oja, 
Fru Helmi Gustafsson, Hällabrottet, 
Lantbr. Bertil Olsson, Hidingsta. 

De sutom har provinsialläkaren Stig Leirup, Hällabrottet, enligt barna
vårdslagens 10:c § kallats till nämndens sammanträden. Under året har 
nämnden haft 8 sammanträden med 189 paragrafer. Socialassistenten på 
kommunalkontoret har varit nämndens sekreterare. Fosterbarnsinspek
tionen har omhänderhafts av fruarna Helmi Gustavsson, Ingegerd Karls
son och Mary Persson. 

Åtgärder enligt barnavårdslagen. 

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

Omhä:1dertagna 

15 
3 
1 

17 

Fosterhem 

13 
2 
1 

14 

Under året har utdelats varning till 21 barn och deras föräldrar har 
erhållit förmaningar. Overvakning har anordnats för 8 barn. 

Barnavårdsmannaskap o . d. 

As istenten har tjänstgjort som barnavårdsman och förmedlat under
hållsbidrag till ett sammanlagt belopp av kronor 56.959:82. 

Antal barnavårdsmannaskap: iä uä s:a 

Vid årets början ........................... . 28 61 89 
Tillkolnna ..... . ... .. .... ... ........ ... .. . 6 12 18 
Avgångna ............................... . l 19 20 
Vid året slut .......... ... .......... .. .... . 33 54 87 
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Under året har såsom bidragsförskott utbetalats 21.269: 19 kronor. An
talet bidragsmottagare uppgick till 23 och antalet barn för vilka bidrags
förskott utgått till 29. Under året har ersättningsskyldiga inbetalat 
8.619:77 kronor. Utfyllnadsbidrag har utbetalats till 5 barn med 432 
kronor. 

Fria resor . 

Semesterresor har under året beviljats enlighet med nedanstående 
uppställning: 

Husmödrar: 

Enskild semestervistelse ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Semesterhem .............................................. 5 

Social hemhjälp. 

Hemhjälpsdelegationen har under året bestått av ordföranden Artur 
Nordqvist samt ledamöterna fru Ellen Nilsson och fru Mary Persson 
med socialassistenten som föredragande. Delegationen har hållit 5 sam
manträden. 

Följande hemvårdarinnor har varit anställda under året: fröken Hilma 
Andersson, Abytorp, fröken Rut Andersson, Hällabrottet, och fru Sif 
Lindström-Krogsaeter, Kumla. Extra arbetskraft har anlitats när behov 
förelegat. 

Hemhjälp har under året lämnats under sammanlagt 903 dagar. Er
ättning från enskilda för hemhjälp har inbetalats med 4.189:42 kronor. 

Kommunens nettokostnad för verksamheten utgjorde 44 .501 :20 kronor. 

Kommunens nettokostnad för verksamheten per arbetsdag åren 1954 
-1963 framgår av nedanstående sammanställning. 

1954 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22:90 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

25 :53 
29 :32 
31 :71 
36 :88 
32 :70 
33 :64 
37 :82 
45:03 
49:28 

Arbetsledningen har ombesörts av fru Mary Persson, Abytorp. 
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Förebyggande verksamhet. 

Under året har fortlöpande kontakt med kommunens ungdomsföre
ningar pågått. Nämnden har biträtt vid uttagning av och själv sänt barn 
till sommarkolonier. 

Kumla i februari 1964. 
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ARTUR NORDQVIST 
Ordförande 

/ T orsten Pettersson 
Sekreterare 



Nykterhetsnämnden. 

yktcrhetsnämnden har under året haft följande sammansättning: 

Lantbrukare Johan Larsson, Rösavi, ordförande, 
Fru Maj Johansson, Sannahed, vice ordförande, 
Förman Sven HammarIund, Hällabrottet, 
Fröken Märta Axelsson, Vissberga, 
Trafikbiträdet Gustav Andersson, Byrsta, 
Lantbrukare Helge Carlsson, Södra Mossby, 
J ordbruksarbetare Bengt Halldin, Näiberg. 

Åtgärder enligt lagen om nykterhetsvård. 
Antal undersökningar .......................... 17 
Endast undersökning ...... ... . .................. 2 
Hjälpåtgärder .... .. .... ... . .. . .. ............... 11 
Dära v personer under 25 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Strängare åtgärder.............................. 3 
Sjukhusvård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ekonomisk hjälp .............................. O 
A vstängning från inköpsrätt ...... ... ........... 1 
Övervakning .... .... ..................... .. . .. 3 
Anstaltsvård .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

Åtgärder enligt vägtrafikförordningen och vägtrafikkungörelsen. 
Yttrande om lämplighetsintyg .................... 180 

Därav avstyrkta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
Y ttrande till länsstyrelsen om anmärkning mot kör-

kortsinnehavare ................. .......... ... 2 
Förordat återkallelse . ... ....... .. . ............ .. O 

ö vrig verksamhet. 
Nämnden har under året låtit utdela broschyrer i nykterhetsfrågor 

till samtliga personer som varit föremål för nämndens verksamhet. 

Kumla i april 1964. 

JOHAN LARSSON 
Ordförande 

/ T orsten Pettersson 
Sekreterare 
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Styrelse. 

Verksamhetsberättelse för 
Stiftelsen Kumlahern år 1963. 

Kommunalnämnden i Kumla landskommun har utgjOrt stiftelsens 
styrelse. 

Fastigheter. 
Stiftelsens fastighet Kapitälet 3 har åsatts ett taxeringsvärde om 

391.000 kronor, därav 265.000 kronor icke skattepliktigt värde. 

Grundfond. 
Stiftelsens grundfond uppgår till 5.000 kronor. 

Ekonomi. 
Den ekonomiska ställningen framgår av bifogade avskrifter av Vinst 

och förlust konto samt balanskontot ur stiftelsens räkenskaper. 

Kumla den 5 maj 1964. 

BERTIL OLSSON 
Ordförande 

/ Tage Tapper 
ekreterare 

Utdrag ur Stiftelsen Kurnlahem 
räkenskaper 1963. 

Vinst och förlust konto 
Dec. 31 Löners konto ................ . ............ . 

Fastighetsomkostnaders konto ............... . 

Dec. 31 Hyror kon to ............ ................. . 
Kommunala subventioners konto ............ . . 
Kapital konto ........... . ................. . 

Utgående balans konto 
Dec. 31 Fastighetens konto ......................... . 

Avräkning med kommunen .... . . . ..... . ... . . 

Dec. 31 Lånekonto ............................... . 
Grundfondens konto ........... . ........... . 
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3.485:90 
32.704 :27 
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