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Örebro stad. Styrelsen för Örebro stads daghem (ÖS:129)

Handlingar och verksamhetstid 1942 - 1944.
 
Föregångaren 
Örebro nya husmodersförening startade 15 oktober 1941 ett daghem i egen regi. Behovet av daghem var 
stort och omkring 30 barn deltog i daghemmets verksamhet. Barnen fick själva ha med matkuponger samt 
betala en avgift på 50 öre per heldag och 50 öre för maten. Under de första åren hade daghemmet 
förmånen att bo hyresfritt, dels i en av fabrikör Behrn upplåten våning på Fabriksgatan 14, dels i 
Småbarnens vänners lokal på Nygatan 4. Men från 1 oktober 1942 måste de betala hyra för daghemmet, 
nu inrymt i Ungdomsgårdens förutvarande våning i Fabriksgatan 14. Verksamheten växte och snart måste 
föreningen anhålla om anslag från staden. Efter att en utredning om frågan kommit fram till att 
övervägande delen av verksamheten skulle drivas med kommunala medel tog stadsfullmäktige beslut:
- att uppdraga åt barnavårdsnämnden att från 1 december 1942 anordna verksamhet avseende daghem
- att verksamheten ska ledas av en styrelse, bestående av en ledamot och en suppleant utsedd av 
stadsfullmäktige, tre ledamöter och tre suppleanter utsedda av barnavårdsnämnden samt läkaren för 
stadens barnavårdscentral.
 
Styrelsen för Örebro stads daghem
På styrelsens första sammanträde, 21 november 1942, meddelades att stadsfullmäktige utsett fru Laila 
Wistrand till ledamot med fru Anna Widstrand till suppleant, barnavårdsnämnden hade utsett fröken Göta 
Rosén, herr Arne Nihlmar och fru Margit Palmaer-Waldén med fröken Margareta Karlsson, fru Ingegerd 
Ramstedt och herr Åke Moberg till suppleanter samt att läkaren vid stadens barnavårdscentral, doktor J.
W. Ligner var självskriven ledamot. Herr Arne Nihlmar valdes enhälligt till ordförande.
Styrelsen fortsatte daghemsverksamheten på Fabriksgatan 14. Vid det sista styrelsemötet den 18 
december 1944 fick styrelsen tillfälle att bese det nyöppnade daghemmet på Hertig Karls allé 75. Efter att 
ordföranden gett en återblick på styrelsens 2-åriga historia och tackade styrelsen för ett förtjänstfullt 
arbete avslutades mötet kring ett välordnat kaffebord. I januari 1945 övertog Örebro stads 
Barnavårdsnämnd all daghemsverksamhet i staden.
 
Förteckat 2002-08-13 Marie Esplund-Lynn
 
Stadsfullmäktiges protokoll 1942 nr 154a-b Stadsfullmäktiges protokoll 1944 nr 172 a-b
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A Protokoll
A1 Protokoll med bilagor



Örebro stad. Styrelsen för Örebro stads daghem (ÖS:129)Arkiv

Serierubrik

Protokoll med bilagor

Seriesignum

A1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1942-1944

2021-05-28 Örebro Stadsarkiv


