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Väl mött den 20 september!
Av kommunalrådet Holger Hultman

Sommarens stora evencmana bar varil VilcingaspelcD, och under de
"skeppsbrottet" pl Kumlasjön både publicitet och munterhel.

dagarna väckte

Turistbyråns första säsong
Kumla stads turistbyrå, med lokal i
Järnvägsstationen, har under sommaren varit öppen (rån ) 5 juni till 23
augusti, dvs. den egentliga sommarsäsongen. Från klockan 10.00 till
klockan 20.00 har någon av turistvärdinnorna Marita Maxe, Margareta
Svenskar ÖVT. Norden Tyskt.

180
456
juli
augusti .. 288
924
Av detta framgår,
flera gäster till byrån
JUDl ....

har översättningar gjorts till tyska,
engelska, finska och esperanto av
texten på Kumlas turistkarta och tyd~
tigen behöver man överväga en sådan
även på franska och måhända även
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tjänst.
ÖVer ettusen besök har turistbyrån
haft denna första säsong, vilJc.et
framgår av denna tabell.
Engl.

Fran..... övr. Bur. Utomeur. S:a
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24
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14
14
3
550
12
lO
l
22
5
O
338
41
30
44
17
31
6
1093
att det kommit på holländska. Av övriga europeiska
[rån England än gäster som nämns ovan är nämligen

från de nordiska grannländerna.
Som service till utländska besökare

•

Thunström eUer AnnaMaria lärd söndag som vardag stått till turisternas

10 holländare vid sex tillfällen.
Det kan också nämnas att byrån
under sommaren förmedlat inte mindre än 92 privatrum till turister och sålt
biljetter till Vikingaspelet och -tafflet
för ett par tusen kronor.

Den 20 september sker val av ledamöter till riksdag och landsting samt
fullmäktige i kommunen. Det är tre
var för sig betydelsefulla val som
skall förrättas på samma dag och vid
samma tillfcille. Tillfället är unikt eftersom det är första gången så sker
och därför bör vi alla vara intresserade av att deltaga för att på så vis
få vara med och inleda denna stora
och betydelsefulla reform.
Detta nummer av "Kumlan" innehåller upplysningar om de lokala uppgifter som vi behöver veta för au
kunna utföra valhandlingen. Tag del
av dessa och ta med röstkortet till
den vallokal som är angivet på fÖStkortet så kommer allt att gå snabbt
och bra!
För Kum1as del har valet sin särskilda betydelse genom den utvidgning som kommunen får i och med
att den del av Ekeby och Gällersta
kommun som motsvaras av Ekeby
församling sammanlägges med Kumla.
Inom den nya kommunen kommer det
att finnas tre församlingar: Kumla,
Hardejno och Ekeby.
Trots.'utökningen blir det arealmässigt en' liten kommun och kommer
med sina 207 kvkm att bli länets
minsta.
Ur befolkningssynpunkt kommer
den på "femte plats bland länets 12
kommunblock med 16327 invånare
den I/I 1971. Inom kommunen finnes sex tätorter som inrymmer närmare 80 % av folkmängden. Ett väl
differentierat näringsliv och ett bör-

digt jordbruk utgör en god grund för
fortsatt tillväxt.
Vi alla som är boende i denna nya
Kum1a kommun, som bildas den l januari 1971, skall alltså vid valet den
20 september välja ledamöter till
kommunfullmäktige
för
treårsperioden 1971-1973.
Många . och stora frågor står på
önskelistan och nya kommer med säkerhet att uppstå. Alla behov och
önskemål kan förvisso inte lösas på
en gång utan bUr beroende av den
ekonomiska tillväxttakten. En turordning måste alltid ske och avvägningar göras mellan skatteuttag och
den serviceutbyggnad som kommunens medlemmar gör anspråk på.
Den nya fullmäktigeförsamlingen
skall bestå av 41 ordinarie ledamöter
och för första gången kommer det att
finnas suppleanter. Detta medför att
de "intressanta" platserna på en valsedel är betydligt Der än de som kan
beräknas bli invalda som ordinarie
fullmäktige. Minsta antalet suppleanter i Kum1a blir 22 men kommer troligen att bli fler. Suppleant skall rycka
in då ordinarie är frånvarande eller
av olika skäl ej kan deltaga i beslut.
Genom införandet av suppleanter i
fullmäktige kommer flera att få tillfälle deltaga i besluten vilket bör höja
intresset för kommunalpolitiken.
Den kommunala självstyrelsen och
rätten att hälla fria val är en demokratisk tillgång som vi alla bör värna
om och begagna oss utav.
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Fritidsnämnden informerar
Av jritidskonsulent Juss; Lassarew

femdagarsvecka och fyra veckoIl semester. Men också andra faktorer bidrar. Den alltmer ökade befolkningskoncentrationen till städer och andra
tätorter, den tilltagande biltätheten
och den minskade fysiska aktiviteten

Fritidsfrågoma har i dagens samhälle

fått en helt annan aktualitet än bara
rör några år sedan. Orsakerna härtill
är många, främst den ökade och
ökande fritiden för flertalet männi·
skor genom kortare daglig arbetstid,

Värdet av eU stort valdeltagande
kan inte överskattas.
•
Din påverkan på det politiska handlandet är, genom atl deltaga i valet,
större än Du kan föreställa Dig.
Väl mött den 20 september!
Kumla i augusti 1970.
Med hälsning
Holger Hultman

•

under arbetsdagen.
Fritiden, dagens och veckans ledighet, lika väl som semesterns längre
avbrott i vardagsarbetet, har blivit en
angelägenhet av stor vikt i vårt liv.
Fritidens ökning har ställt samhället
inför så ändrade och så stora kravatt
det blivit nödvändigt att starkt öka
samhällsorganens engagemang i fritidsfrågorna.
Fritidsnämndens utveckling här i
staden är således en naturlig följd
av det ökade samhällsintressc som
finns för fritidsfrågor. Motiven för
samhällets satsning på detta område
är mmgskiftande. De ökade påfrestningarna på arbetsplatsen ställer ur
folkhälsosynpunkt stora krav på avkoppling och rekreation. Koncentrationen av stora mängder barn och
ungdomar till tätbebyggda stadsdelar
medför en starkt behov av ungdomsverksamhet anordnad av föreningslivet eller direkt av kommunens organ
vilket har ett betydande värde för att
förebygga missanpassning och ungdomskriminalitet
Fritidsnämnden är en av de många
förvaltningar i staden som kräver
mycket av den gemensamma skattekakan. Sedan fritidsnämndens till·
komst 1967 har en kraftig utveckling

ägt rum när det gäller fritidsverksamheten i vår stad.
1967 satsade stadcn 260 068 kranor, exklusi'{c bidrag till föreningar
samt kapitalinvesteringar, på fritidsverksamheten. Idag, år 1970, har vi
en driftbudget som totalt uppgår till
2078400 kronor. Samma tid - sedan år 1967 - har man byggt anläggningar för ca 8300 000 kronor.
I fritidsnämndens arbetsuppgifter
ingår bl a att förvalta stadens fritidsanläggningar, att verka för tillkomsten
av ytterligare sådana anläggningar,
samt att samordna och planera stadens stöd åt den frivilliga ungdomsoch fritidsverksamheten.
Väsentlig är också fritidsnämndens
funktion som remissinstans, framför
allt vad gäller stadsplaneärenden där
fritidsnämnden har att bevaka an erforderlig mark avsätts för idrottsanläggningar, bad, grönområden, fritidsgårdar och andra fritidsanläggningar.
Yttrande avges också beträffande
alla till stadsfullmäktige och drätselkammare gjorda framstäUningar som
på något sätt berör fritidssektorn.
Nåmndens verksamhet har därför
helt förklarligt i första hand koncentrerast till att vidareutveckla dessa arbetsuppgifter.
Befintliga idrottsanläggningar har, i
den utsträckning resurserna medgett,
upprustats och kompletterats med nya
anläggningar av olika slag.
Bidragsgivningen till föreningarnas
ungdomsverksamhet har ökats kraftigt
liksom också sådan verksamhet där
fritidsnämnden själv står som huvudman.
Fritidsnämnden fungerar även som
serviceorgan åt föreningslivet bl a genom stendleringsservice, filmprojektor 16 mm, bandspelare, flanel/ograf.
högtalare, testcyklar m m.

Fritidsnämndens expedition är inrymd på Trädgårdsgatan 4. Personalen består aven fritidskonsulent, en
ungdoms- och idrottskonsulent och en
kontorist. Till detta kommer en förman,
tre
idrottsplatsvaktmästare,
Kumlahallens personal, städpersonal
samt sommartid lektanter vid våra
utomhusbad.
Kommunala bidrag till ungdomsverksamhet
Föreningarnas uppgift i samhället är
stor och betydelsefull. De unga med~
lemmarna fostras i en gemensamhet
och en samhörighetskänsla som de
har nytta av som vuxna. Att arbeta
som föreningsfunktionär har varit en
god start för mången samhällsnyttig
medborgare.
Detta är fakta som de kommunala
organen anser att man bör värdera.
För att underlätta föreningsarbetet har
därför Kumla stad ökat de ekonomiska bidragen till ungdomsarbetet
från år 1967 49500 kr till 1970
l 04 000 kr.
Det är givetvis stadens förhoppning
att dessa bidrag skall kunna stimulera föreningarna till ökad aktivitet
och därmed ge Kumlaborna - framför allt ungdomen - en värdefullare
fritid.
Det är dock inte tillräckligt att nya
anläggningar och verlcsamhetsaktiviteter kommer till utan det är ocksl
nödvändigt att kommunens invånare
informeras om derl fritidsverksamhct
som bedrivs inom föreningslivet och i
stadens regi. Därför passar det bra för
mig att genom infonnationsbladet
"Kumian" ha fått informera Er lite
om fritidsnämndens verksamhet.
Det blir allmän folk- och bostadsräkning 4-10 oktober 1970.
Lämna Din blankett i tid!
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Valet i Kumla
Några lokala upplysningar

VARSÅGOD
NU AR DET DIN TUR Arr LARA MER!

I höst byggs vuxenutbildningen ut Du får mycket att välja på.
GRUNDSKOLA, FACKSKOLA, GYMNASIUM, YRKESSKOLA
och FOLKHOGSKOLA

GRUNDSKOLA

GYMNASIUM

YRKESSKOLA

Svenska, engelska, ,tyska, franska, matematik,
fysik, kemi.
Gymnasieförberedande
eU år på dagtid.

"'h
FACKSKOLA

Kontorsutb.,
maskinskrivning,
textning,
bokföring, stenografi,
Fonn och Teknik, sömnad, vävning, matlagning, dagbarnvårdare,
svetsning, barnpsykologi.

Svenska, engelska, tyska, franska, matematik,
psykologi, samhällskunskap, fysik/kemi, {öretagsekonomi, trafik och
motor.

Ring och anmäl dig eller beställ tid (ör studierådgivning:

Skolkansliet 70980/81. Rektor Holger Nylund 70980/195.75096.
Studieinstruktör K. L. Jennersten 78690. Yrkesvalslärare Margareta

Bäck 709 80/217, 147929.
l

Studera vuxenutbildningens nya folder som gått ut till alla hushåll.

VUXENUTBILDNINGSRADET KUMLA
.
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Liksom i hela det övriga Sverige går
Kumlaboma till val den 20 september 1970. Tre val sker pli. samma
gång till riksdag, landsting och
kommunalfullmäktige.
Alla vallokaler är öppna från klockan 8.00 på morgonen och hela dagen till klockan 2 t.oo på kvällen.
Att det blir tre val kan kanske göra
det något litet krångligare den här
gängen, men valförrättarna och den
övriga personalen i vallokalerna kommer att göra allt för att hjälpa alla
tillrätta. Vi tror att valen kommer att
gå fort i alla fall.
Vill man ha upplysningar om valet
i förväg, kan man vända sig till någon
valbyrä. Alla partier har upprättat
sådana både i innerstaden och ute i
valdistrikten och så har partierna ombud som också står till tjänst. Partierna har fån anslag både av stat
och kommun bl a för att tillhandagå
väljarna med de upplysningar som
kan bebÖvas. Ä ven stadens kansli ocb
valnämndens ledamöter står till tjänst
med upplysningar.
Inom Kumlas innerstad bar en viss
omdelning av valdistrikt skett och på
kartan sid. 9 framgår gränserna med
streck och kryss.
Fylsta valdistrikt röstar i Fylsta
skola. Distriktet gränsar i söder ocb
väster till gamla stadsgränsen, i öster
mot järnvägen och i norr mot en krokig linje Annebergsgatan, Mossbanegatan, Källgatan, Industrigatan, 801bemsgatan och Drottninggatan. Den-

na gräns är gammal och kommer troligen aU förenklas till nästa val 1973.
Haga valdistrikt röstar i Hagaskolan. Distriktet gränsar i söder till samma krokiga linje som anges som Fylstadistriktets nordgräns härovan. I
väster och norr gränsar det mot gamla
stadsgränsen och i öster mot järnvägen.
Malmens valdistrikt röstar i Malmens skola. Distriktet gränsar i väster
till järnvägen (Kumla-Hallsberg), i
söder och öster till gamla stadsgränsen och i norr till Kyrkogatan.
Stadshusets valdistrikt röstar på
Stadshuset. Distriktet gränsar i väster
till järnvägen, i söder till en linje Kyrkogatan-Götgatan-Drottninggatan
och i öster och norr till gamla stadsgränsen.
.Asens valdistrikt - som är ett nytt
distrikt röstar i Försäkringskassans lokaler. Götgatan 5. Distriktet
gränsar i söder till Kyrkogatan, i väster till Götgatan, i norr till Drottninggatan och i öster till gamla stadsgränsen.
1HtJTdemo valdistrikt röstar i Hardemo kyrkskola. Distriktet omfattar hela
Hardemo församling.
Höllabrot/elS valdistrikt röstar i
Tallängens skola. Distriktet omfattar
östra delen av f d landskommunen,
dvs. i öster och söder gränsar det till
gamla kommungränsen och i väster
Hjortsbergabäcken-Kumlaån
mot
och mot norr gränsen mellan Örsta
och Sånnersta.
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Ett lätt vall

Vid årsskiftet

När höstmörkret faller är det självklart att vi väljer an reDettera. I syn-

sammanlägges Kum!a stad och

nerhet som man Ur re8exmaterial
gratis i Stadshuset.

- --

KUMlA
Eke~

bydelen av Ekeby-GäJlersta kommun.
Förändringen blir för Kumlabomas
del rätt liten. Kumla stad upphör att
vara stad och blir i stället Kumla kommUD. Stadsfullmäktige blir kommunalfullmäktige men Stadshuset blir fort-

\ ,

farande Stadshuset och stadskamrern
och stadsarkitekten blir fortfarande
stadskamrer och stadsarkitekt.
För Ekebyborna blir förändringen
något märkbarare. Kommunalkontoret, brandstationen och biblioteket försvinner och i dessa fall får man lita
till Kumla, men såväl brandkår som
bibliotek är bilburna. En del föreningar får kanske litet större anslag, eller
i varje fall uträknade efter andra normer. Eljest blir nog inte skillnaden
särskilt stor.
En skillnad märks redan nu. Ekebyborna får från och med det här numret "Kum1an" i sina brevlådor. Och
de skall veta, att de är inte bara välkomna till Kumla så där i största allmänheL De är också välkomna till
"Kumlan". Vi tar nämligen emot insändare också.
Välkomna aUtså till Kumla och
"Kumlan".

\•

•

l

l
•
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i Abytorp. Distriktet gränsar i väster
mot Hardemo församling och söderut
mot gamla kommungränsen. österut
gränsar det mot Sannaheds valdistrikt
och gamla stadsgränsen.
Ekebydelen av den nybildade kommunen är delad i två valdistrikt. Ekeby norra. valdistrikt, som rostar i Ekeby kyrkskola och Ekeby södra val~
distrikt, som rostar i Kvarntorps Fol·
kets hus.
Tidtabellerna för de kostnadsfria
valskjutsarna återfinnes på sidan 10.
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Sannaheds valdistrikt röstar i Församlingssalen vid Kumla kyrka. Di,s'ttiktet gränsar i öster till Hällabrottets valdistrikt och i norr och söder
till gamla kommungränsen. Det är delat i två delar söder och norr om innerstaden (f d Kumla stad). Västra
gränsen följer gränsen (norrifrån)
mellan Vallersta och Hörsta, respektive Ekeby och Hörsta-Hagaby,
samt söder om gamla stadsgränsen
gränsen mellan Vissberga och Björka.
Abytorps valdistrikt rostar i skojan
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Kumla bibliotek

VALSKJUTSAR
vald
20 stpttmber

till
söndagen den
För att bereda alla riistberältigade möjlighet aU deltaga i söndagens val anordnar
Kumla slad koslnadsfria valskjutsar.

Biblioteket är öppet:
HUVUDBffiUOTEKET i Folkets hus.
Vard. 11-20, lörd. 11-17, sänd. 16-20.

YITEROMRADENA
För dessa skjutsar erfordras inten förhandsanmälan

I:

Hällab,otlets valdistrikt (Vallokal: Hällabrotlets skola)
Dyoingeberg
kl. 8.00
Vesta skola
kl.
Fågelhaget
..
8.10
Hjortsbergakileo
"
,,8.20
Bussb:1llplatsen. S. Mossby..
N. Mossby
Vallokalen
..
8.25
Vallokalen
"
Ater~
.. 9.25
Aterresa
..
Tynninge
kl. 8.4S
N. Vesla
..
9.00
Hjorsberga
"
9.05
Borgs, Älvesta
..
9.10
Affårscenlrum
,.
9.15
Vallokalen
..
9.25
Aterresa
" 10.2S
Sannahtds valdistrikt (Vallokal: Församlingssalen)
S. Via
kl. 12.20
Orsta
kl.
Björka
,,12.30
Brlnsta

10.10
10.15
10.20
10.25
11.00

ABYTORP. MAnd., tisd., tond. 18-20,
fred. IG-12.

SANNAHED. Centrumhuset. Mind.,
18-20, too., fred. 10-12.

13.15
13.25
13.35
13.40
13.50
14.00
14.15
14.20
14.30
15.20

"
Folkatorp
"
Sätra
"
Säbyiund
"
N. Mos
"
Vallersta smedja
"
Hö~ta skola
"
Vallok.a.len
"
Aterresa
"
Aby/orps va/du/rikt (Vallokal: Skolan Abytorp)
BusshåUpl. H5~labacken kl. 8.00
By~ta missionshus
kl. 8.40
SickelsIa
..
8.10
Vissberga
8.50
"
Sörby
..
8.15
Kyrtfallet
9.00
"
Unggälla
..
8.20
Byntakroken
9.10
Vallokalen
..
8.25
Byntatorp
9.15
Aterresa
,,9.30
V. Aby
9.20
"
Vallok.a.len
9.30
Aterresa
10.15
Ifflfdemo va/du/rikt (Vallokal: Kyrkskolan)
kl. 13.20
9' Oja
kl. 12.20
Tiille
Nälön
.. 12.2'
St. Alberg
.. 13.40
.. 13.45
Mossbyptan
,. 12.40
Ormesta
BrändAsen
.. 12.50
Hidingsta vägskäl
" 13.'0
Vallokalen
,,13.05
Näiberg
" 14.00
Aterresa
,,14.20
Vallokalen
" 14.20
Aterresa
.. 15.00
INNERSTADEN
För röstberättigade i inne~taden vilka bo avlägset, är handikappade eller eljest
rörelsehindrade, il:nordnas skjuts med handikappbusun, en lUr på förmiddagen
och två turer på eftermiddagen.
Anmälan om sådan skjuts senost fredag JlJ sept. till Brandstationen, tel. 75440.
RaJa
,,12.40
,,12.45
Domarringarna, Norrby
Bostadsområdet Sannahed ,,12.50
Blacksta
,,13.00
,,13.05
Vallokalen
Aterrcs::a
,,14.30

..
..

l.

PensiooärshemmeL
HÅLLABROTIET.
Mind., onsd., fred. 18-20, tond., lörd.
lG-12.

tooo.

BOKBUSSEN
kommer till Hardemo- och Bynta-området
måndags- och tisdagseftermiddagar. (Varje
platS får besök varannan vecka), Vallersta~
området varannan torsdagsförmiddag, Säbylund- och Folketorpsområdet varannan fredagseftermiddag och Hjortsbergaområdet
varannan fredagseftermiddag. Måndag och
onsdag åker vi till handikappade och pensionärer på förmiddagarna.
Vill Ni ha besök så ring biblioteket
706 80. Onsdags- och torsdagseftermiddagar
är bussen upptagen p.l fångvårdsanstalten.
Ålderdomshemmen Solbaclea och Sannahed och Km:nla sjukhem fAr besök frAn
biblioteket varannan tisdag.
FlLMsnJDIO
startu i biblioteket i Verbalen tondagen
24/9 kl. 19.30 och återknmmer sedan varannan torsdag.

BARNFILM
visas på biblioteket i Sannahed varannan
måndag kl. 17.00 och i Kumla varje tisdag
kl. 16.00 med början 14 och 15/9.
BARNTEATERKURS
startar onsdagen 16/9 för barn mellan 7
och 12 Ar. Anmälningar per telefon 706 80.

SAGOSTUNDER
ordnas fr!n I september i huvudbiblioteleet fredagar 1cI. 10.30, Hällabrottet torsdagar 9.30, Abytorp mdagar 9.30 och i sannahed tisdap.r 9.30.
Saga-, rorelse-, musikgrupperna är in·
ställda i böst men lterkommer till vicen.
FöRENINGSSERVICE
Biblioteket planerar att i höst starta en
föreningslcalender i syfte dels att upplysa
allmänheten om vad som händer i Kumla,
dels alt undvika onödiga kollisioner av
sammankomster. Vi ber föreningarna rinaa
oss och tala om vad de planerar och när.
Vi ska då i vår tur kunna säga om någon
annan förening meddelat all de tänkt ordna
någonting samma dag.
Vår föreläsningssal Verbalen får hyras
av föreningar för 20 kronor kvällen. Studie- och ungdomsorganisationer disponerar
den gratis.
VISSTE NI
att Ni på biblioteket kan få prospekt från
alla studieförbuoo och radiosleolan och
att Ni ocW kan fråga bibliotebpersonalen vilka som ordnar kurser i ett
visst ämne,
alt Ni kan fl låna bandinspelningar p.l ra·
dians TRU·kurser från oss,
.lit Ni också lean fl lina andra språkkurser p.l skiva och band,

a/t byggnadsnämnden regelbundet ställer ut
nya stadsplaner på biblioteket och att
dagordning och handlingar till stadsfullmäktiges sammanträden alltid finns till.
gängliga hos oss,
att biblioteket bar en samling tidningsklipp
och fotografier från Kumla, som vi vi.
sar på begäran, och att vi mer än gärna
tar emot donationer av kumlabilder.
11
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Höstens kultur
5-13 september
Studieförbunden presenterar sina höst program i Mobilen, Biblioteket.

Sluter av september
"Miljöspet". En friluftsutställning från
Riksutställningar på tomten i hörnet av
Hagendalsvägen-Odengatan.
}-14 oktober
Naturvård i Örebro län. En utställning frän
länsmuseet i Mobilen, Biblioteket.

1110 kl. 19.30
Diskussion om naturvård. Medv. länsjägmästare Per Olov Filbr, jordbrukskonsulent
Olov Hammar m. fl. Verbalen, Biblioteket.
12/10 kl. 19.30
"Törs vi andas", Debatt om luftföroreningar. Medv. från industrierna i Hällabrot-

tet och Kvarntorp. Verbalen, Biblioteket.
5-10 oktober
"Snacket gär - nu gäller det konst", Konstutställningar, film och diskussioner i Verbalen, Biblioteket och i nAgra av stadens
industrier.

15 oktober kl. 20.00
"Ivar Krengers svindlande affarer", Teater
i Verbalen, Biblioteket.
30 oktbber--8 november
"Nordisk konst", Mobilen, Biblioteket.
Slutet av oktober
"Ordning på torget". Debatt om kumlapolisen m m.
5 november kl. 20.00
Djuphavsdykare Lars-Gunnar Westfeldt berättar om "Expedition Röda havet" i Sannaheds bibliotek.
11 november kl. 19.30
Debatt om vapenvägran. Verbalen, Biblioteket.
11-25 november
"Alla tiders hästar". Utställning i ~obilen,
Biblioteket.
19 novembel'-1 december
"Den rike mannens bord". Utställning, Mobilen, Biblioteket.
20 november kl. 19.30
Afrikanska rytmer med Brian, Chetty och
Peter. Verbalen, Biblioteket.
3-16 december
Bonniers bokklubb presenterar sig med en
utställning i Mobilen, Biblioteket.

Råttbekämpningskampanj i Kumla
Under tiden 23 september-23 oktober 1970 kommer råttgift kostnadsfritt att
kunna avhämtas av lantbrukare och fastighetsägare inom Kumla stad hos följande personer:
Gustav Larsson, Talle
östansjö
tel. 0582152226
Elis Eriksson, Box 6313, Skyberga
Kumla
" _ 019176008
Elof.,J;:kenborg, Hjorsbergakilen
Hällabrottet
" " 72239
Ragnar Nilsson, Hjorsberga och Älvesta
Hällabrottet
" " 720 87
Sven Gustavsson, Almersvägen
Hällabrottet
" " 722 52
Lennart Karlsson, Berga, Box 6482
Kumla
" " 76075
Sven Sääw, Folketorp
Kumla
" " 713 47
Karl Andersson, Vallersta, Box 5222 D
Kumla
, , " 74061
Torsten Persson, Ekeby
Kumla
" " 74021
Under samma tid kan råttgift även få hämtas på hälsov1irdsnärnndens expedition
TrädgArdsgatan 2 B mAndag-fredag kl. 9.30-11.30 samt torsdag kl. 16.0018.00. Gift kan även fAs utlagt genom nämndens försorg efter anmälan, tel.
70980 måndag-fredag kl. 9.30-11.30 samt torsdag 16.00-18.00.
KUMLA STADS HÄLSOVÅRDSNÄMND
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Kumla stads grundskola
Läsåret 1970-1971
MEDDELANDE
Till elever, målsmän och anställda

Höstterminen omfattar tiden 19/8-20/12.

Skolhälsovården

VArterminen omfattar tiden 9/1-13/6.

HöGSTADIET

Lovdagar

Skolläkaren
mottagning pA Vialundskolan I:a och 3:e tisdagen i månaden .... kl.

8.00- 9.00

för lärarna och samtidigt lovdagar för eleverna
Låg- och mellanstadiet: 29/10, 22!l, 8/3,
30/3,28/4.
Högstadiet; 2119, 29/10, 22!l, 813, 30/3.

Skolsköterskan
mottagning på Vialundskolan varje läsdag .. kl.

9.00-10.00

Skolmåltider

Skolläkaren
mottagning pA Malmens
skola 2:a och 4:e tisdagen i månaden .... kl.
samt ytterstaden 4:e
fredagen i månaden .. kl.

30/10, 2111, 22/2-26/2 (25/2-2612 är
friluftsdagar), 5/4-8/4, 21/5.

Studiedagar (heldagar)

serveras alla skolelever i Kumla stad. För
att elev skall bli befriad från viss maträtt,
menar vi att ett av följande två skäl skall
föreligga: skolläkaren vitsordar att eleven
icke bör äta rätten eller i hemmet finns
principiella skäl av religiös eller annan art
mot den serverade rätten. SkolmAltiderna
syftar till att hjälpa hemmen att hos barnen
inpränta sunda matvanor. Sl::olans matsedel
är ocksA utarbetad av sakkunnigt folk.
Personalen är tillsagd att servera smA portioner om eleven så önskar för att lära sig
äta maträtten. Medverkan hemifrAn som
understryker skolans mAlsättning beträffande skolmåltiderna är nAgot som vi räknar med. Från och med 1 september ges
eleverna på högstadiet tilltalle att till självkostnadspris erhAlla mellanmål på eftelUliddagen i skolans matsal.

Tandvården
Samtliga klasser i grundskolan erhåller
tandvArd.
Ett önskemål är att hemmen med kraft och
allvar minskar barnens snaskätande och
samtidigt förbättrar deras munhygien.

LAG- OCH MELLANSTADIET

8.00- 9.00
8.30-- 9.00

Skolsköterskan
mottagning på Malmens
skola varje läsdag .... kl. 9.00-10.00
Dessutom besöker skolsköterskan skolorna enligt följande uppställning:
I:a torsdagen i mAn. under lästid:
Fylsta skola .r
kl. 10.15-10.45
Sannaheds skola
kl. 11.30-12.00
Tallängens skola
kl. 12.30-13.00
2:a torsdagen i mån. under lästid:
Hagaskolan
kl. 10.15-10.45
Hardemo skola
kl. 11.30-12.00
Stene skola
kl. 12.30-13.00

Skolbad och simundervisning
anordnas på skoltid enligt särskild plan och
har förlagts till Kumlahallen, där badmästare och lärare stAr för undervisning och
tillsyn.
13
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Friluftsdagar

Alla målsmän

Antalet friluftsdagar under läsåret är 8. (I
antalet inräknas 2 dagar av vintersportlovet.)

vill givetvis medverka till att genom kontakt med elevernas lärare reda ut missförstånd eller klarlägga problem av annan art.
Ett telefonsamtal eller ett kort sammanträf·
fande målsman och lärare emellan rekommenderas. Såväl målsmän som lärare har
skyldighet att medverka till att misshälligheter i skolarbetet snabbt klaras upp. Ge.nom resp. ~lev kan målsman begära, att få
tel.-nr ocH besked om lämplig telefon- eller
besökstid hos klassföreståndaren.

Musikskolan
handhar frivillig musikundervisning och
körsång. Undervisningen sker i allmänhet
på skoltid enligt ett rullande schema.

Specialundervisning
Efter elevvårdskonferensens och rektors bedömning kan elever enskilt och i grupp få
specialundervisning av skilda slag.
Specialklasser och observationskliniker lir
inrättade för de båda rektorsområdena. Under, läsåret kommer dessutom som förut
samordnad undervisning i klinik att ordnas
för .elever med läs-, skriv- och talsvårigheter.

Skolans ordningsregler
är till för att öka trivseln för alla i skolarbetet. Elever och målsmän känner till reglerna och lärarna ska se till att de efterlevs.
Det är angeläget atl framhålla betydelsen
av hemmens medverkan till att bibringa
eleverna en positiv inställning tm skolan
och dess regler.
14

72343
72391

SANNAHEDS SKOLA
Lärarrum

78790

YRKESSKOLANS REKTORSEXP.
Rektor Holger Nylund .. 195
79659

STENE SKOLA
TilIsynsl. Stig-Arne Andersson
Lärarrum
.

73345
73032

KANSLI OCH REKTORSEXP.

HARDEMO SKOLA
Lärarrum

76127

Expeditionstid torsdagar kl. 17.00-18.00.
VIALUNDSKOLAN

kommer att ordnas under läsåret såväl av
klassläraren som av föreningen Hem och
skola och av dessa gemensamt.
Vår förhoppning är att läsåret 1970/71
ska präglas av god vilja till gemensamma
ansträngningar för undervisningens och
våra elevers bästa.

Tillsynslärare Kjell-Olov
Messing
Läkarmottagningen
Elevr. ordf. Leif Welander
Yrkesvalslärare Margareta
Bäck.
Yrkesvalslärare Anders
Vilhelmsson
Vaktmästare
Matsal

Rektorerna

bedrives i samarbete med Kumla sparbank
och Länssparbanken.

kräver ständig vaksamhet. I den vardagliga
efterlevnaden av de trafikregler eleverna lär
sig i skolan måste polisen, målsmännen och
lärarna enigt reagera mot överträdelser som
ökar riskerna på våra gator och vägar. Cyklar och mopeder lämnas hemma om skolvägen lämpar sig för promenad. Under läsåret
kommer trafikpoliser att besöka klasserna.
Utbildade skolpoliser hjälper eleverna tillrätta på utsatta gångställen.

TALLANGENSSKOLA
Tillsynslärare Åke Skoghäll
Lärarrum

Föräldramöten

Skolsparande

Trafiksäkerheten

LAG- OCH MELLANSTADIETS
REKTORSEXPEDITION
75260
Rektor Sigvard l.etterval1 183
75260
Kontorist Ulla Svensson .. 184
Studierektor Karl-August
Axelsson
185
75260

Telefoner
I innerstaden går expeditionernas och
skolornas telefoner över stadens växel 019/
709 80 med skilda anknytningsnummer.
SKOLKANSLI

Ett. väx.
ank. stängning
Skolchef l;e rektor
Sigvard Zetterval1
-..
Kontorist Britt Marie
Svensson
Skolass. Borgit Aronsson ..
Musikledare Jan Nilsson ..

183
181
182
180

75260
70607
70607
70607

HöGSTADIETS REKTORSEXP.
Vik. rektor Stig Berglund
Kontorist
Studierektor Sven Elisson
Kontorist Anna-Greta
Axelsson

•

210
211
212
214

70539
70539
787 10

213
215
216
217
217
177
178
179

Lärarrum
Lärarrum, hemkunskap
och textilslöjd
226
Lärarrum, teckning, träoch metallslöjd
225
Sk.olpsykolog Barbro
Bystrom . . . . . . . . . . . . . . .. 230
0582/13829
FYLSTA SKOLA
Tillsynslärare Carlewert
188
Andersson
Lärarrum, mellanstadiet .. 189
Lärarrum, lågstadiet
186
Matsal
218
Läkarmottagningen
190
Vaktmästare
191
Skolbibliotekscentral
190
Obs-klinik
234

75291

TILLSYNSLÄRARNAS EXP.TlDER;
Carlevert Andersson, FylsIa skola,
onsdagar kl. 13.30-14.00
Eric Persson, Hagaskolan,
fredagar kl. 12.30-13.00
Holger Nyiund, Malmens skola,
onsdagar kl. 10.00-11.00
Åke Skoghäll, Tallängens skola,
måndagar kl. 10.40-11.40
Anna-Lisa Stllhlberg, Sannaheds skola
måndagar kl. 11.00-11.40
Stig-Arne Andersson, Stene skola,
torsdagar kl. 11.40-12.40
Martin Eriksson, Harderno skola,
onsdagar kl. 11.00-11.30
Kjell-Olof Messing, Vialundskolan,
fredagar kl. 9.00-10.00
HAGASKOLAN
TilIsynsl. Eric Persson
192
Lärarrum
193
Vaktm. Ebbe Eriksson .. 194
Matsal
. . . . .. 194
MALMENS SKOLA
Tillsyns\. Holger NyluDd ..
Centralköket, ekonomiförest. Gunnel Sjögren ..
Lärarrum, mellanstadiet ..
Lärarrum, lågstadiet
Gymnastiksalen
. . . . . . ..
Läkarmottagningen : .....

704 58

195

79659

196
197
198
198
199

75134

Då växeln är stängd kan lärare vid resp.
skola träffas genom tillsynslärarnas telefoner.
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