Namnet blev Kumlan
l första numret av KUMLAN utlystes
en pristävling om ett bra namn på
tidskriften. främst med tanke på att

kanske få fram ett ännu bättre namn.
Intresset för namnpristävlingen var

gott. Inte mindre än 18 olika förslag
kom in, vilket onekligen visar att
kumlaborna har uppslagsrikedom till-

sammans med

många andra goda

egenskaper.

Enligt juryn -

drätselkammarens

arbetsutskott - syntes dock intet av
förslagen vara bättre än KUMLAN.
varför man beslöt att även i fortsättningen använda detta namn.
Del kom som sagt 18 andra förslag, och tre av dessa var så fyndiga,
att arbetsutskottet beslöt att ge dem
hedersomnämnande och att respektive förslagsställare skulle erMlla en
blomsterbukett rör sin medverkan.

De förslag som fick hedersomnämnande och blommor var:

KUMLA-KVARTEN
Motivering:
Läslid. cirka en kvart
Ulkommer en gång i kvartalet
LASTEN
Motivering:
Det är den som ger fonnen
Fyllcr ut en tomrum
Ljudassocciation: Lästen Läs
den!
Har anknytning till Kumlas "modernäring".
PLIGGEN
Motivering:
Litcn men naggande god
Den har spets
Sammanhållande medel
Har anknytning till Kurnlas "modernäring".
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Kommunindelningen några synpunkter och ett förslag

Sommaralmanackan
66 SVENSKA FLAGGANS DAG
19.00 Samling pcl Torgn
19.30 Kllmlasjön
Tal av Lena Renström
86 KONSERT
14.15 Kum/asjöll
Örebro läns körförbund
11/6 TRIVSELKVÄLL
19.00 Kllm/asjön
Ledare: Torsten Lundberg
18 6 KONSERT
19.00 Kum/asjön
Kumla-Hallsbergs musikkår
Dir.: Valter Sohlman
20/6 MIDSOMMARFIRANDE
15.00 Kumlasjön
Midsommarstång, lel.ar
14.00 Ha,d~mo, "Til'~II"
Midsommarstång. kn)"llalas
18.00 Sallnah,d. "Puk,stugan"
Midsommarstång. I.affese....-ering, underhållning
18.00 Tal/uddtll
Midsommarstång. lnUeserw·
ring, lekar, aftonbön
26 6 TRIVSELKVALL
19.00 Kum/asjÖII
Ledare: Torsten Lundberg
13 8 TRIVSELKVÄLL
19.00 Kllm/asjoll
Ledare: Torsten Lundberg
208 KONSERT
19.00 KumlasjöII
Kumla-Hallsberp mu,jkUr
Kumla manssång
278 TRIVSELKVÄLL
19.00 KUllllasjön
Ledare: Torsten Lundberg

De som får blommor för förslagen
ar:
Fru Ingrid Nyström, Kvarngatan 23,
Herr Elis Tgclstad, Hagendalsvägen
17 A
Herr Gösta Nilsson, Skolvägen 9, 6 tro
Redaktionen vill dessutom tacka
aUa övriga som kommit med förslag
och visat silt intresse. Det är inte helt
otänkbart aH vi kan anordna någon
annan namnpristävlan i framtiden och
då får alla fantasirika invånare en ny
chans.
•

Av kommunalrådet Holger Hu/rilla/!

•

Kommunindelningsfrågan fÖr östernärke har åter blivit akluell och eftersom den även berör Kumla kan dct
vara lämpligl atl här redovisa densamma och framfÖra några synpunkter.
För all få en bakgrund till vad som
nu föreslås, är det lämpligt att kortfauat redogöra för den kbmmunblocksbildning som i början av 6O-talel
fastställdes för södra Närke. länsdelen uppdelades i fem block nämligen:
Kumla, Hallsberg, Pålsboda, Laxll.
och
Askersund.
Kommunblocken
Kumla, Hallsberg och Laxå är fardigbildade och har omvandlats lilI
kommuner. Alerstår Pålsbodablockct
som består av Sköllersla kommun.
Ekeby och Askers församlingar med
tillsammans 8 926 invånare 1965 och
Askersundsblocket
bestående
av
Askersunds stad saml kommunerna
lerbäck och Hammar. Blocket hade
1965 Il 741 invånare.
l samband med förslaget till kommunblocksindelningen uttalade läns~,tyrels:n i sin P.M. till Kungl. Maj:t
au bildandet av särskilda Kumla.
Hallsbergs_ och Pålsbodablock 00;
karaktäriseras som en etapp i utbyggande~ av ett gemensamt block. Under liden förutsätts samarbete och
sa~planering mellan dessa block.
Skal kan åberopas för aH även Askers~ndsblocket ingår i denna samplanenog '. D··<lrest utvecklingen skulle ge an~dnlOg därtill ~an även sistnämnda
ock anSlutas itU det större sydnär-

kesblock. som på längre sikt ter sig
sannolikt."
Askers kommun, som enligt kommunblocksförslagcl skulle delas så att
Lännäs församling fördes till Örebroblocket och AskeTS församling till
Pålsbodablockel, acceplerade inte detla Ulan begärde au kommunen odelad
skulle föras till örebroblocket. Denna
framställning från Asker har medfört
en utredning ang. "Kommunindelningsfrågor i ÖSternärke" som länsstyrelsen nu lagt fram. Enligt denna
föreslås att Askers kommun odelad
förs till örebro. Fråga uppkommer dä
hur det skall bli för den övriga delen
av Pålsbodablockcl, som anses fÖr liten att kvarstå och bilda egen kommun. Utredningen upptar följande fyra
olika alternativ:
Afremar;v I.

Området består som temporärt
block tills dCI kan sammanföras i en
större blockbildning bestående av
Hallsberg och Kumla. ev. även annat
eller andra block i Sydnärke.
A Iremariv 2.

Området förs tillsammans med Askers församling till örebroblockel.

Alternativ 3.
Området förs till Hallsberg.
A/temativ 4.
Ekeby församling förs till Kumla
och Sköl1ersta kommun till Hallsberg.
Efter övervägande för och emot de
olika förslagen stannar länsstyrelsen
för alternativ 4 och upptar detta som
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siu huvudalternativ. För Kumla stads
vidkommande kan framhållas att förslaget pli väsentliga punkter til1godo~
ser stadens intressen och all förbin·
delserna mellan Ekeby och Kumla
därigenom kan förstärkas samt att
sambandet vad avser Ytongbolagets
anläggningar i huvudsak tillgodoses
och icke behöver brytas av kommungräns. De kontaktinriktningar mellan
$köllersta och Kumla som utredningen redovisar har man inte tagit
hänsyn till. ej heller aU stora delar av
Ytongbolagets brytningsomräden ligger i Sköl1ersta och kommer alt ligga
utanför kommungränsen.
Från stadens sida har därför framförts ett a/tema/iv 5 innebärande alt
såväl Ekeby som Sköllersta församlingar förs till Kumla och att Svennevad och Bo församlingar av Sköllcrsta kommun förs till Hallsberg.
Givetvis näs samma goda effekt om
hela Sköllersta kommun skulle föras
till Kumla (a/ternativ 6).
Denna senare kommunbildning med
Kumla stad, Ekeby församling och
hela Sköllersta kommun skulle ha den
fördelen alt man inte redan nu låste
utvecklingen för Sköllersta till vissa
förutbestämda ramar, utan hade kvar
andra valmöjligheter i framtiden.
Det av länsstyrelsen framlagda förslaget är uppenbarligen bundet till
planen pä en Sydnärkeskommun, med
Hallsberg som centralort, och som
tänkes komma att bestå av Kumla
stad, Hallsbergs köping, Ekeby för·
samling, kommunerna Skö1tersta, Lerbäck och Hammar samt Askersunds
stad. Förmodligen räknas även med
Laxå köping. Alla dessa kommuner
har en gemensamt: de tillhör samma
gymnasieomräde. Flera av dem samarbetar på flera områden eller stlir i
begrepp aU uppta samarbete. En arbetsgrupp håller pli med att under4

söka behovet av och vägarna fÖr ett
permanent samarbetsorgan.
En inventering visar att det finns ell
flertal frågor som det kan vara lämpligt och fördelaktigt att samarbeta om.
Behovet av gemensamma överlägg_
ningar och framträdanden föreligger,
och del är all anledning antaga aU
man skall komma överens om for·
mema för ett permanent samarbets·
organ. Utan tvivel kommer de med·
verkande kommunerna att utvinna
ömsesidiga fördelar ur ett sådant samarbete. Men att därav göra det antagandet, alt omrlidet skulle vara. eller
inom rimlig tid kunna bli, moget för
en kommunbildning omfattande hela
Sydnärke är nog alt dra förhastade
slutsatser.
Man beräknar alt en sådan Sydnärkekommun kommer att få c:a
54000 invånare år 1970. Kommer effekten och styrkan att motsvara vad
man kan ha rält alt förvänta aven
s:t pass stor kommun? Frågetecknet
är berättigat! Inom dess gränser finns
fyra relativt stora tälOrter och ett flertal mindre, och de behov som måste
tillgodoses inom dessa kommer med
all sannolikhet inte att minska. För·
hoppningar om förbäuringar av oUka
slag kommer säkerligen att öka i takt
med förväntningen om alt de sammanlagda resurserna skall räcka. Risken
är väl alt kampen om resurserna kan
skapa intressemotsättningar mellan
skilda delar av storkommunen och aU
dessa spelas ut mot varandra till skada
för samhörigheten och att nligon eller
några därvid kommer i kUim. T den av
Kungl. Maj:t 1964 fastställda kommunindelningsplanen skall Askersunds
sIad. Lerbäcks och Hammars kommuner bilda ett kommunblock, som emellertid ännu inte är färdigbildat. Hallsbergs köping har tillsammans med
Lerbäcks och Hammars kommuner

•

hos Kungl. Maj:! begärt alt köpingen
och Askersundsblocket skall föras
samman lill eU gemensamt kommunblock. Delta har tydligen skett utan
Askersunds medverkan och man frägar sig hur samarbetet inom en storkommun kommer att se ut där sådant
kan hända. Det finns all anledning att
avvakta och inte binda planeringen
till en utvecklingsplan som redan nu
tar sikte på en enda Sydnärkekommun. Planeringen av kommunblocken
måste göras så au det i framtiden ges
möjlighet atl välja alternativa lös·
ninl!ar.
1-plandebauerna talas det ofta om
den spontana inriktningen och om
kont3ktvägar, ur vars mönster man
kan spåra gränserna för det omland
varje centralort mliste omges med och
allt efter ortens centralitetsgrad vidgas
della omland. Det vill ibland synas
som om man först bestämmer central·
ortens dignitet för att sedan till denna
knyta det erforderliga omlandet. Det
är därvid viktigt att kontaktinriktningen löper mot och inte ifrån centralorten. Det har sagts mig aU det
inte kumlaboma uträttar i Kumla det
uträttar de i örebro. Av utredningen
rramgår att detta kan i lika mån sägas
om sköl1erstaboma; det de inte utfällar i Pålsboda det uträttar de i
örebro, dock framgår det att viss
kontaktinriktning går till Kumla. Och
della i trots av aU koncessioner för
linjebusstrafiken omöjliggör bekväma
bussförbindelser med Kumla.
.' debatten omkring kommunindelnmgsfrägan har ord som "den kom.
lUunala självstyrelsen" och "demokratin" varit ofta förekommande .
F·
.orespräkare för stora kommuner mo.
t~~erar detta med att den kommunala
~liv~tyrelsen inte blir av något värde
noh .lUte ~an fungera utan stora, eko011Skt hvskraftiga och starka kom-

muncr med personella och ekonomiska
resurser. Den som vill värna om demokratin hävdar å andra sidan au
allt fÖr stora kommuner fjärmar den
cnskilde medborgaren frän kommunens beslutande organ. Dels genom
att avstånden blir större, dels - och
framfÖr allt därfÖr - alt fårre medlemmar av kommunen flir tillfåIle att
deltaga i beslutsprocesserna. Problemet är väl här som alltid att finna den
rätta avvägningen. Kanske kommer vi
idealet närmast genom medelstora
kommuner där samhörighetskänslan
mellan människorna fortfarande kan
bevaras och där avståndet till de beslutande instanserna inte blir för långt.
Kommunerna av sådan storlek kan
på ctt likartat sätt lösa de frågor som
nonnalt åvilar primärkommunerna
och genom samarbete löses de få
stora frligor de inte kan klara ensamma. Södra Närke skulle då kunna
delas upp i 2 eventuellt 3 kommuner.
Den norra av dessa kommuner
skulle lämpligen bestå av Kumla stad,
Ekeby församling och Sköllersta kommun. Det skulle bli en kommun med
e:a 21 000 invånare, som skulle ha
goda förutsältningar att fortleva och
utgöra en tillfredsstäUande administrativ enhet. Redan föreliggande utredning visar alt orterna har handelskontakter med varandra, att flyttningsriktningar förekommer och daglig pendling äger rum. Riksvägar och
ett flertal andra vägar förbinder orterna med varandra och bebyggelsen utefter dessa förbindelsevägar är påfallande tät.
•

Pukestugan och
Officersmässen i Sanna hed
öppen kl. 14-17 varje söndag
under sommaren t. Q. rn. 24/8
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Det "nya" biblioteket
A I' bibliotekarie Elisabet FrQIlZCIl

- -l

Ett ständigt ommöblerande, bultande
och borrande har under den gångna
vintern mött besökaren på Kumla
bibliotek. Resultatet av all denna
verksamhet kunde man se i slutet av
april och [ör att demonstrera vad vi
skulle ha de nya lokalerna till ord·
oade vi då en invigningsvecka med
teater, konserter, konstutställning,
barnteater, sagostunder och barnfilm.
Främst är det bättre utrymme för
barn och ungdom och en länge saknad kORStutställningslokal vi bar fått.
Västra delen av Folkets hus övervåning bestod tidigare av kontorslokaler för biblioteket två studierum för
ABF och Folkets hus egen expedition. Bibliotekets kontor har nu flyttats till norra delen av huset och i sin
tur trängt ut de fackföreningar, som
tidigare hade sina expeditioner där.
Dessa bar dock knappast förlorat på
saken. då de i stället fån nybyggda
lokaler i den tidigare B-salen i gamJa
Folkets hus. ABF- och Folkets husexpeditionerna har flyttat till försäkringskassans tidigare lokaler i bonenvåningen och härigenom fån såväl
större som ändamålsenligare utrymmen.
Genom dessa förflyuningar har
man nu av denna västra länga kunnat
skapa en rymlig avdelning för bibliotekets yngre besökare och eftersom
dessa dominerar starkt var detta synnerligen angeläget. Vi har fålt en särskild srnåbarnsavdelning. där barnen
kan sitta och titta i bilderböcker, rita,
spela spel eller höra på barnvisor
6

från högtalaranläggningen på den
scen, som också finns i denna del av
lokalen. Scenen är företrädesvis avsedd för barnteater men den kan också användas vid t. ex. uppläsningsoch visaftnar för vuxna. På kvällarna
kan nämligen småbarnsavdelningen
möbleras om och tjäna som sammanträdesrum eller föreläsningssal. Föreningar får hyra den för 20 kronor
kvällen. när den inte är upptagen för
bibliotekets egen verksamhet. Men de
får sköta ommöbleringen själva. Den
öppna spisen invid scenen kommer all
dekoreras med metallarbete komponerat och utfört aven klass i högstadieskolan.
Men även tonåringarna har fått
bättre plats i det nya biblioteket. I en
särskild avdelning finns inte bara
böcker för dem utan ock schackspel
och annat de kan sysselsätta sig med.
Och tonåringarna har dessuLQm visat
sin speciella uppskattning av de utökade möjligheterna att lyssna på
musik, som vi fåu. Vi kan nu spela
två olika skivor samtidigt och lyssnarna kan höra dem antingen i lurar invid entren eller i högtalare i barnavdelningen och i vårt speciella musikrum i nordöstra delen av huset - ett
rum reserverat för dem som söker
stillhet och ro - med eller utan mUsik. Vi tror aU det i vår jäktade tid
finns behov av sådana platser, dit mao
kan dra sig tillbaka och slippa höra
andra ljud än dem man eventuellt
själv beställt. På kvällarna disponeras
dock rummet helt av studieförbunden

•

kumla bibliotek - som [Iyuade in i Follets hus 1962 - har i lr fln väsentligt utvidgade
lolaler, framförallt speciallokaler som musikrum. studiecell, utställningshall (se omslagsbilden), större magasins- och kontorsutrymmen. Även utllningshallen har vidgats genom
att en del av alaivitetema flyttats till andra utrymmen.

för studiecirklar ocb andra sammankomster.
Konstutställningar har vi haft på
biblioteket förut också. Men vi har
inte kunnat ge någon samlad visning
av tavlorna, eftersom vi fåu tränga in
dem på skärmar mellan hyllorna. något som väl od;så i någon mån distra~erat konstupplevelsen. De senare
aren har dessutom böckerna och hyllorna varit så många att det varit svårt
att få rum med utställningsskärmar
e~ellan. Därför är den nya lokalen
valkommen. Nu kan vi hänga tavlorna ~~re.kt på väggarna och slippa del
besvarltga skärmmonterandet. Inte
~ara konst kommer vi att ställa ul.
b. enorn samarbete med främst folklldningsorganisationerna och den nya

statliga försöksverksamheten '-Riksutställningar" boppas vi få mycket annat också. RiksutståIlningar skall
skicka ut "allt från museernas stenyxor och uppstoppade fåglar till datamaskiner och Picasso" säger de i siu
program.
En del ombyggnader i den äldre
delen av biblioteket har också gjorts.
Kapprummel har blivit större, entren
och utlåningsdisken har flyttats. Vid
entren finner vi ett keramikarbete
skänkt till biblioteket av kumlakonstnären Per Eklund. Studiemöjligheterna
i avdelningen för vuxna har givetvis
blivil bättre genom att barnen fått en
egen avdelning. Dessutom har vi fått
ett Iitel separat studierum för forskare
och andra, som behöver mer läsro el7

Frederikssund

-

vår danska vänort

Av redaktör Olle Lindström

,

Det är framförallt barn· oxh ungdomsavdelningarna som fåll ökade utrymmen vid biblioteksomby,goaden. Här finns nu möjlighet till barnteater, bättre utrymmen för sagostunder
oxh barnens sjil.lV\·erksambel. Samtidigt kan dessa utrymmen användas för föreläsningar,
föreningssammankomster, konsener o. d. Alla är välkomna bit.

ler tillfälle att använda skrivmaskin i
samband med studierna. Här finns
ocks!!. bibliotekets läsapparat för mikrofilm där släktforskaren kan studera
kopior av gamla kyrkböcker från
praktiskt taget hela landet.
Magasinsutrymmena för äldre böcker. som inte efterfrågas så ofta, har
utökats vid ombyggnaden. Det var
synnerligen välbehövligt. l det gamla
magasinet kunde mot slutet knappast
bibliotekspersonalen själv tränga sig
fram. Nu har vi också bättre förvaringsplats för våra konslverk till hemlån. Sådana har vi numera ganska
många och såväl enskilda som föreningar och arbetsplatser är välkomna
att låna dem. Del kostar ingenting.
Den sista biblioteksnyheten jag vill
nämna har speciell aktualitet för detta
8

nummer av Kumlan. Det är vårt sommarläsrum. På taket över Husarens
foaje har det byggts en altan, där det
finns bekväma stolar för den som
hellre vill läsa utomhus när värmen
kommer.
•
Bibliotekets sommaröppet·
hållande (1/6-31/8)
Huvudbiblioteket, Folkets hus.
Yard. utom IÖrd. 13-20,
lörd. 9-ll.
Filialerna:
Hällabrouet, Pensionärshemmet.
Månd. 18-20, torsd. 10-12.
Sannahed, Centrumhuset.
Tisd. 10---12, torsd. 18-20.
Abytorp, Posthuset.
Tisd. 18-20, fred. 10-12.

,

}(umla har haft en form av vänortsutbyte med ~inska Karhula. Kontakterna har utgjorts av att några kumlabor gästat Karhula under en vecka
och. så har nyårstelegram utväxlats
under en följd av år. Däremot är för·
binde1sema mellan Karhula och Eksjö
jämte danska Aero myeket goda. Vilket naturligtvis kommer sig av att des·
sa städer är officiellt erkända som
vänorter.
Förra året beslöt stadsfullmäktige i
Kumla och byforvaltningen i danska
Frederikssund au, efter godkännande
av Föreningen Norden. etablera vänortsförbindelser. Hittills har kontakten endast bestått i att en skolklass
från Kumla besökt Frederikssund och
en klass därifrån hälsat på i Kumla.
Förhoppningarna är emellertid att del
blir livligare inom en snar framtid.
Som ett led i Föreningen Nordens lokalavdelnings strävanden [ör delta och som fått glädjande gott kommunalt stöd - anordnas i biblioteket den
26---31 maj en speciell Frederil.:s·
sundsvecka. Då kommer att visas prov
på konst från vänortsstaden, industriProdukter, film, foton, turistmaterial
och annat av intresse.
Kumla stad har inbjudit tre representanter för Frederikssunds kommunala liv. Borgmästaren har aviserat sin
ankomst men vilka de andra blir är i
skrivande stund inte känt. Dessutom
har formanden i Föreningen Nordens
lOkalavdelning i Frederikssund varslat
om. att ytterligare vänortsfolk har för
aVSikt att komma på besök.

Frederikssund anordnar varje sommar sedan 1952 vikingaspel, som blivit en turistaUr·aktion. Här ser vi ett par lurbläsande
vikingar ur elI sådant krönikespel.

Frcdcrikssund är för oss kumlingar
ännu så länge något helt okänt. Bekant är att staden ligger i närheten av
Roskilde och på 40 km avstånd från
Köpenhamn. För oss kanske det är in~
tressantast veta att bilresan från Helsingör tar ungefär en timme. I Danmark liksom här pågår kommunsammanslagningar. Senast kända befolk9

Ny taxa för öppen åldringsvård
A l' socialchef Lars-Ebbe Hansson

Ett flygfoto överd en danska staden Frederikssund. som frän och med 1968 är Kumla
stads v'dnott. Det är en hamnslad på Själland nägon limmes bilresa från Helsingör eller
Köpenhamn. Dcn har _ liksom Kumla _ sina roller i forntiden, men blev stad redan
1665. Den är liksom Kumla en industristad lXb har cirl:a 8000 in\·!nare.

ningssiffra för Frederikssund är (rån
1965. Den var dä 6 683 men har sannolila vuxit sedan dess. Staden firade
3OQ-årsjubileum 1965 men har en
historia som sträcker sig ända bort
mot vikingatiden. Där finns en stor
hamn, man bedriver fiske, (örfogar
över en av Danmarks bästa camping·
platser och omgivningen är berömd
(ör siu rika fågelliv.
Kanske har Frederikssund dock blivit mest känl för sina årligen återkommande vikingaspeI. Premiäråret
var 1952 och sedan har friluftsspelet
faktiskt blivit aven omfattning som
anses ha indirekt andel i den raska utveckling som präglar staden. Vikingaspelel har uppförts även i England,
Frankrike och halien. En annan inter'0

nationellt känd kulturell företeelse är
det museum som staden och staten
gemensamt låtit uppföra för J. F. WiIlumsens konst.
Expansionen uppges karaktärisera
det mesta i Frederikssund. Industrier
nyetabteras, skolväsendet utbyggs, en
idrottshall invigdes samtidigt med
Kumlahallcn, ett tempererat bad an~
läggs och grannkommuner skall inkar·
pareras.
Säkerligen kommer Frederikssunds
borgmästare och hans landsmän att ~a
mycket intressant alt berätta om sm
stad när de kommer till pingst. Kanske kan också den lilla utställningen
locka en och annan kumlabo till ett
besök i vänorten i samband med stundande semester. Kurnlas esperantister

När stadsfullmäktige den 20 maj 1969
beslutade att införa en ny vård taxa
för den öppna åldringsvården så skedde detta mot bakgrunden aven allt
kraftigare efterfrågan. En efterfrågan
som under de två sista åren ökat med
100 " 0 • Det har givetvis inte varit
slud"fullmäktiges målsättning att göra
en taxa som i sig själv hämmar efterfrågan. Däremot har man sökt göra
en räuvisare fördelning av kostnaderna för denna typ av vård.
Att den gamla taxan var allt för
\.il! framgår inte minst av det faktum
att man ~bland äldre personer ibland
upplevde avgiften så låg au man be·
traktade hemhjälpen som en helt fri
service. l den nya taxan har ett av
målen varit att den skall stimulera till
aktivitet utan aU någon skall behöva
a"'1>t3. från hjälp av kostnadsskäl.
En av anledningarna till atl den
gamla taxan blev så billig för den enhar redan knutit kontakt med fränderna iFrederikssund, brottarföreningen är på väg att göra likadane. Är
d.~t ~rjan till ett livligt utbyte med
foremngs-Kumla månntro'!
P.S. Frederikssund har som vänorter
även Sippo i Finland och San Remo
i Italien förutom aU kontakterna också är mycket goda med städer i England. Danskarna avsade sig vänorls~kapet med Strömstad beroende pt\ att
Inlresset där inle ansågs vara så stort
~.m frederikssundarna ville. Det var
d~rför Kumla fick ersätta. Sådant förpliktar och bÖr tillvaratas.
•

skilde vårdtagaren var att den debiterade timavgiften uttogs ända upp till
50:onde timman per månad. Därefter
sänktes limavgiften till hälften i ytterligare 50 timmar. När socialbyrån
sedan i en undersökning kunde kon~
Slatera att de flesta vårdtagarna har
mindre än 20 timmar per månad så
förstår man att avgiften i det enskilda
fallet blev mycket låg.
[ den nya taxan finns en genomgående regel som säger alt den maximala vårdavgiften för varje vårdtagare skall uttagas vid 20 timman. Den
som således är i behov av ner timmar
får denna del av vården gratis. Ett undantag fn'm denna regel finns. Det
gäller de personer som omnämns i
grupp 3 bär nedan.
Den nya taxan arbetar inte med de
traditionella avgiftstabellema och kan
därför vid första kontakten verka
krånglig. Genom uppdelning i nedanstående tre grupper boppas jag emellertid kunna ge en förklaring till hur
den nya taxan kommer aU fungera i
del enskilda fallet.
De tre grupperna är följande:
l. vårdtagare som enbart har allmän
ålderspension.
2. vårdtagare som har inkomster utöver allmän ålderspension (ATP
eller likn.).
3. vårdtagare med kapitaltillgångar.
GI'UP/J / (enbart ålderspension)
För denna grupp har den maximala
avgiften fastsläUlS till 40:- kronor för
ensamstående och 60:- kronor för
makar per månad. Ingen behöver aJJt-

"

så betala mer än detta. Dessa bäda
belopp skall emellertid påverkas av
vårdtagarens hyra. Detta är också ett
försök till en rättvisare fördelning av
kostnaderna för denna vård. Den som
har en hyra som överstiger det kommunala bostadstillägget (150:- kronor per månad) skall nämligen få de
nämnda maximibeloppen reducerade
med det överskjutande beloppet. Den
som exempelvis har en hyra på 170:kronor i mänaden kommer aU få maximibeloppet minskat med 20:- kronor.
Den som i denna grupp vill räkna
ut sin avgift fr o m den 15 6 kan göra
p1 följande säll. Först betalas en
grundavgift på 10:- kronor varje
månad. Sedan kostar vården 1:50
kronor för varje timma. (2:50 för makar). Vid tjugonde timman har man
n~tt den maximala avgiften om inte
denna pä grund av hyran är sänkt.
Gmpp 2 (den som har andra
inkomster)
För denna grupp får taxan en individuell prägel. Man räknar ut ett s k
nettobelopp. Från detta drar man den
allmänna ålderspensionen och får
kvar det belopp med vilkct man överstiger standarden (ör den som enbart
har allmän ålderspension. Av dena
belopp blir häUten maximal vårdavgift. Genom au från denna dra grundavgiften 10:- och dela resten med 20
får man timavgiften.
Skulle inkomsten vara så hög aU det
framräknadc timpriset överstiger kommunens självkostnad så skall självkostnadcn betalas tiU vårdtagarens
maximiavgift uppnåtts även om
man därigenom får betala för mer än
20 timmar.
Det tidigare nämnda nettobeloppet
får man genom att frän bruttoinkomsten dra skaU och hyra.
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Röda korset
En informaTion om kurser, förråd och mau;iillsl

Samtliga lokaliteter hålles öppna för allmänheten t. o. m. den
18. 6. -69.
Från den 19 juni t. o. m. 3
augusti
hålles
Kumlahallcn
stängd p. g. a. restaureringsarbeten, storstädning, semestrar,
m. m.
Enda aktivitet under nämnda
stängningstid blir tennis på dom
tre utomhusbanorna. Möjligheter kommer då att finnas tiU
omklädning samt duschning i
Kumlaballen
under
dagtid
(07.00-'7.00).
Fr. o. ffi. måndagen den 4
augusti öppnas hallen. vilket
innebär att samtliga lokaliteter
står till allmänhetens förfogande
från 07.00--21.00.
Då börjar även simundervisning från kl. 09.00-13.00 varje dag till dess skolorna börjar.
Denna undervisning är i första
hand avsedd för dom som ej
kunnat deltaga i sommarens
simundervisning vid Kumlasjön
p. g. a. semestrar etc.
Söndagsöppet fr. o. ffi. den
7 sept. ~69.
Bowlinghallen hålles stängd
tiden 23. 6-4. 8 -69.

I

,

Vad förknippar vi med det namnet'?
I första hand hjälpverksamhel i samband med krig och katastrofer. Ge·
nom massmedia får vi ständigt information om var Röda korsets hjälpaktioner är igång ute i världen.
Men Röda korset arbetar även s.a.S.
pa hemmaplan. Röda korset anordnar
olika slag av utbildningskurser i bl. a.
sjuk- och olycksfal1svård, barnavård
etc. Tid och plats för RK.:s kursverksamhet delges allmänheten I
ortstidningarna.
Vidare finns utlåningsförråd. Vid
tillfåUig vård av sjuka i hemmen kan
Röda korset låna ut: sjuksängar, rullstolar. gåbockar, kryckor, värmedynor, värmelampor. bäcken m. fl.
kapital. Från denna tredjedel får även
dragas ev. skuld på fastigheten.

Grupp 3 (vårdtagare med kapital)

Den som har kapital överstigande
20 000 för ensamstående och 25 000
kronor för makar skat! erlägga hela
vården själv. Som kapital räknas
även fastighet. För den fastighet i vilken vårdtagaren själv bor räknas dock
endast 1/3 av taxeringsvärdet som

.

Vilken 3\"gift fAr jag?
Deua frågar sig givetvis alla våra
"kunder" vid läsning av ovanstående. Varje vårdtaeare kommer emellenid au få indi"Viduellt meddelande
om vårdpriset senast den 15 juni då
den nya taxan träder i kraft. Redao
nu är det svårt för allmänheten alt få
k~ntakt med vår arbetsledare p3. soCIalbyrån genom en mycket hög bel~tning på hennes telefon. Skulle vi
dårför svara på alla taxeförfrågningar
n~ uppstår, blir det löpande artet hdande härpå. Vi vilt därför be
alla som nu har hjälp, att vänta tills
meddet~~d~. al? avgiften kommer per
~t. For ovnga står vi givetvis till
lJanst med förfrågningar om taxan.

:m

•

sjukvårdsartiklar ävensom sängutrustning. Samtliga tre RK.-kretsar inom
Kumla stad har utlåningsförräd.
Kumlakretsen och Kumla socken+
krets har sedan aug. 1968 också aktiviteten matl;Ö"st. Den riktar sig till
gamla, ensamstående eller handikappade personer, som av olika anledn~ngar har svärighet med mathåUnlOg.
Vad innefattar då ordet maujänst?
Jo, i kan få ett mål fardiglagad mat
pr dag hemkörd 5 dagar i veckan till
ett pris av 3:50 pr portion. Maten tilllagas hos A+B Gustafsons, örebro,
och består av omväxlande husmanskost. För dem. som så önska. kan
matkörning erhållas 3 dagar pr vecka:
måndag. onsdag. fredag.
Välkommen alt pröva Röda korsets
maujänst!
Röda-korskretsama har även sydagar och arbetsmöten. Då tillverkas
klädesplagg i första hand babyutstyrslar och barnkläder som
sänds till RK:s katastrofförråd i
GÖleborg. Intresserade hälsas väl+
komna till dessa symöten, som för·
utom arbetsresultat även ger tillfälle
till glad samvaro och möjlighet att gemensamt ventilera Röda kors-uppgifterna inom respektive kretsar.
Stöd Röda korsets arbete i Din
hemstad!
Utlåningsförrådcns stationering och
öppethållande:
Kumla sockcnkrets utlåningsförråd:
l'rovinsialläkarbostadcn, Hällabrottet. Tel. 723 16 vardagar
18-19.
....
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Fritidsnämndens program
för sommarlovet i Kumla

Turist i egen stad

16/6--4/7 och 4/8--15/8

FOTBOLL

,

Kumla

Måndagar och tisdagar kl. 14.00-15.30
Plats: Idrottsparken
Provtagning för teknikmärkeI
Instruktör: Janeric Solberg

Sannahed

Onsdagar och fredagar kl. 10.30-12.00
Plats: Idrottsplanen
Provtagning för teknikmärket
Instruktör: Janeric Solberg

Hällabrottct

Onsdagar och torsdagar kl. 14.00-15.30
Plats: Idrottsplanen
Provtagning för teknikmärket
Instruktör: Janeric Solberg

Abytorp

Onsdagar och torsdagar kl. 15.30-17.00
Plars: Idrottsplanen
Provtagning för teknikmärket
Instruktör: Janeric Solberg

Kumla

Måndagar och tisdagar kl. 10.30-12.00
Plars: Idrottsparken
Grenar: Löpning, kast och hopp
Instruktör: Janeric Solberg

Sannahed

Torsdagar kl. 09.00-10.30
Plars: Idrottsplanen
Fredagar kl. 14.00-15.30
Grenar: Hopp, kast och löpning
Instruktör: Janeric SoJberg

Hällabrottet

Måndagar kl. 15.30-17.00
Plars: Idrottsplanen
Onsdagar kl. 17.00-18.30
Grenar: Hopp, kast och löpning
Instruktör: Janeric SoJberg

Abylorp

Tisdagar och onsdagar kl. 09.00-10.30
Plars: Idrottsplanen
Grenar: Hopp, kast och löpning
] nstruktör: Janeric Solberg

FRI-IDROTT
inte alla Kumlabor har sell denna runsten. en av de fä i Närke. Den står vid

Vesta och texten lyder (ungefär) - - reste denna sten efter Ärnbjörn sin make.

Kumlakretsens utlåningsförråd: Vårdhemmet, Solbacka, Kumla. Tel.
711 04 vardagar 9-1 l.
Hardcmokretsens utlåningsförråd:
Hardemo ordenshus, Brändåsen.
Tel. 019/76023.

Röda korsets mat-tjänst, Kumla:
Förfrågningar och anmälningar:
Tel. 710 16. 702 52. Beställningar av mat kan också lämnas
pr tel. 721 64. Eventuella ändringar av matkörning tel. 721 64.

•
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[nom vår egen stads gränser har vi
många sevärdheter, som inte alla
Kumlabor
ännu
uppmärksammat.
Runstenen här ovan är en av dem.
Domarringen vid Hjortsberga en annan. Pukestugan vid Sannahcd och
Officersmässen på samma ställe är
givande studieobjekt. I Hardemo lockar medeltidskyrkan den historiskt
intresserade, som också kan bese
hembygdsgården "Tiven" med sin loftbod från 1700-talet. Den medeltida
källaren i VaHersta och kapell ruinen
i Rörsta kan ge upphov till spekulationer om gångna storhetstider. Och
den som inte vit! åka så långt. kan
nöja sig med au promenera till Kumlasjön och se på Skomakarstugan.
Det är den värd.
•
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Gruppkorsband

TERRANGLOPNlNG
Kumla

Torsdagar kl 10.30-12.00
Plats: Kumlasjön
Instruktör: Janeric Solherg

Sannahed

Tisdagar kl. 15.30-17.00
Plats: Idrousplanen
Instruktör: Janeric Solherg

Hällabrottet

Fredagar kl. 15.30-17.00
Plats: Idrottsplatsen
Instruktör: Janeric Solherg

Abytorp

Fredagar kl. 09.00-10.30
Plats: Idrottsplatsen
lnstruktör: laneric Solherg

Sannahed

Måndagar kl. 18.00-19.00
Plats: Bågskyttebanan
Instruktör från Kumla Bågskyncklubb

Kumla

Onsdagar och fredagar kl. 10.30-12.00
Plats: Tennisbanorna vid Badhusparken
Instruktör från Kumla Tennisklubb

Kumla

Onsdagar och torsdagar kl. 14.00-15.30
Plats: Kumlasjön
Instruktörer: Personal från Sporthallen

BAG5KY 1'1 E

TENNIS

SIMNlNG

KNATIEOLYMPIAD
Kumla

STADSMATCH MOT
NACKA
acka

Knaueolympiad kommer även i år aU anordnas med tävlingar i följande grenar:
Kast, hopp, löpning och simning
Datum är ännu inte fastställt
Tävlingen är i år förlagd till Nacka och
äger rum omkring den 10 augusti.
Definitivt datum är ännu inte fastställt.
Grenar: Fotboll, fri-idrott och simning
l fri-idrott ingår: Hopp, kast och löpnjn~

SIMSKOLOR
Kumla, Tripphuit,
Hällabrottet

Simskolor kommer att anordnas i Kuml a
under tiden 23/6-18/7
I Tripphult och Hällabrottet under tiden

16/6-18/7
KB KUMLA TRYCKERI 5241

