Tack och god fortsättning
A I' komnJunalr!ulel Holger fl 1I[lmall

Opinionsyttringar
Till ett drätselkammarsammanlräde
fick ledamöterna se att även ungdomarna i Kurnla har påverkats av den
demonstralionsluSI som har gån som
en stormvåg över hela världen. Här
i Kurnla gällde del inte rasmotsättningar, diktaturregimer eller dödsdomar. Här gällde del ungdomens önskan om en samlingsplats - en ungdomsgård. Ungdomarna 11i.gade från
Vialundsskolan - på bilden syns hur
man nyss ställt upp sig för avmarsch
och till Stadshuset där just en
drätselkammarsammanträde
skulle
börja. Utöver läsningen av plakaten
nek förtroendemännen höra taktfasta talkörer: "Vi vill ha en ungdomsgård!"
Helt oberoende av denna demonstration - som onekligen var ett färgstarkt inslag i den eljest relativt lugna
stadsbilden hade fritidsnämnden
intcnsivt arbetat med fr<'lgan och vid
budgetberedningen i månadsskiftet
augusti-scptcmbcr förelåg ett förslag om att bygga om dct gamla varm2

badhuset vid Drollninggatan till ung·
domsgård. Man skulle därigenom uppnå det dubbla syftct att det "friställda" huset skulle få en förnuftig använding och aU ungdomarna skulle få
en centralt belägen lokal all samlas i.
Mot della förslag har å andra sidan
också kommit opinionsyttringar i form
av petitionslistor från närboende till
gamla varmbadhuset vilka befarar störningar och även socialnämnden har
instämt i dessa betänkligheter.
Medel har upptagits i 1971 års utgifts- och inkomststat för an lösa denna fråga. Något definitivt stiillningstagande till vilket alternaliv som skall
komma till utförande har ännu inte
tagits, men ett avgörande torde träffas inom kort.
De beslutande har en inte alltför angenäm uppgift om olika grupper inom
kommunen står emot varandra med
oförenliga önskemål och grupperna var
för sig anser sig företräda "den allmänna opinionen".

Så är det dags all säga adjö till alla
kända och okända läsare.
Skulle något av vad som skrivits
verkligen ha blivit läst och därtill
vunnit läsarens bevågenhet så får författaren känna sig tacksam och finna
att mödan inte varit helt förgäves.
Vid ett sådant här tillfålle vore det
kanske lämpligt alt blicka tillbaka och
summera vad som har blivit gjort eller
alt inventera ocb redovisa alla objekt
som ännu ej kommit till utförande. De
sistnämnda är utan tvivel många. ty
önskelistan har varit lång. och förverkli·
gandet kan väl först ske allteftersom
utvecklingen ställer erfordcrliga resurser till förfogande. De närmaste problemen blir väl därför att beväpnade
med tålamod bestämma om en lämplig turordning. anpassad med hänsyn
till vad som å ena sidan är oumbärligt och av tvingande natur och å andra
sidan sådant wm är till lyst. Dessa
båda sidor är lyckligtvis ofta fören Ii·
ga.
Må det tillåtas mig all hellre berätta
litet från Frederikssund, Kumlas vänort i Danmark. Denna vänskapsförbin.
delse, som knöts under våren 1969,
har utvecklats på ett mycket glädjande sätt. Det har skett ett utbyte prl
brcd front och vi har all anledning aU
hoppas och tro p.\ en god fortsättning.
Frederikssund är en ort av ungefär
Kumlas storlek och även där har kommunsammanläggningar skett.
Frederikssund är en gammal hlln·
dc]s- och köpstad vilket med all tyd-

lighet framgår av den mängd butiker,
banker och andra serviceinrättningar
som finns i staden. Den gamla huvudgatan, som buktar sig fram genom staden. är upplyst av många intressanta
skyltfönster och vackra husfasader.
som gör den spännande för både
kvälls- och dag[lanören.
Den gamla bandelsstaden håller
emellertid på alt byta ansikte. Inte sä
all antalet butiker och andra serviceanläggningar minskar. Tvärtom, sy·
ncs det mig, av alla ombyggnader att
döma, men industrisidan expanderar
ännu starkare. En snabbtur eenom ett
nyöppnat industriområde uppvisar en
rad stora och intressanta industribyggnader där man lagt sig vinn även om
de arkitektoniska finesserna. Utan tvivel är Frederikssund på väg att jämväl
bli en industristad.
Nybebyggelsen av bostäder är också mycket omfattande, både vad det
gäller flerfamiljsfastigheter och egnahem. Särskilt egnahemsområdena ver·
kar mycket tilltalande, med goda möjligheter att tillfredsställa olika behov
och önskemål.
Två ting bör besökaren i Frederikssund komma ihåg aU titta närmare
på. Platsen för Vikingaspelet och Villumsens museum. Jag vet inte vilketdera som ur Frederikssundarens synpunkt skall komma först. Det kan
väl bero på tidpunkten för besöket.
För min del blev det Villumsen och
det besöket hade bara ett fel, det blev
för kort. Jag fick förmånen att titta ner
3

i källarvåningen med dess slora förråd
av ännu så länge arkiverad konst.
I Villumsens museum skulle man vilja
stanna länge och vandra runt i salama
b:and all konsten av denne vidunderlige konstnär, som spänner övcr eU
så brett register av konstnärligt skapande.
Au platsen för Vikingaspe:et helst
bör ses när spelet pågår är självklart,
men ea besök där även annan tid gör
an man förmodligen får s3. mycket
större lust att återvända när Vikingaspelet uppföres.
Det finns mycket annat att se i
Frederikssund av vackra och intressanta platser, gamla fina byggnader och
dessutom något som vi Kumlabor inte
är vana vid, vikar med havsvatten,
som ute i lsefjorden även lär kunna
användas aU bada i.
Under mitt besök iFrederikssund
hade jag även möjlighet att medverka
i en Norden-afton. som Föreningen
Norden i Frederikssund hade anordnat
under titeln "Opplcv våre venskaps~
byer." Frederikssund har nämligen,
förutom Kumla, en vänskapsby i Finland som heter Sibbo och är en förstad till Helsingfors. IFrederikssund
har man väckt den tanken att i de
nordiska länderna, Danmark, Sverige,
Finland och Norge bilda en kedja av
vänskapsorter. Kumla skulle alltsä
knyta vänskapsförbindelse även med
Sibbo i Finland och dessa tre tillsam·
mans ha en gemensam vänort i Norge.
Härigenom skulle förbindelserna mellan dessa nordiska städer ytterligare
kunna stärkas och genom en förnuftig planläggning borde eU vänskaps~
utbyte kunna ske utan nämnvärt ökade kostnader. Jag finner tanken riktig
och värdefull och jag vill gärna föra
den vidare.
Över vikingarnas resa till Kumla i
augusti detta år. kåserade signaturen
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"Crawfish". Kåseriet. som var fyllt
med humoristiska vändningar och im·
ressanta iakttagelser, slutade med orden: "KumIa har to hammere i sit by·
vaaben og med dem blev det slaaet
rast at Kumla er en vendskabsby og
venskabet blev bekraertet og styrket
ved dette bes\!lg."
Med dessa värmande ord som av~
slutning vill jag hälsa Ekebyborna
välkomna till Kumla den l januari
1971 och tillönskar alla, såväl nytillkommande som förutvarande Kumlabor många goda nya år.

"Bygget" - Kumlabornas fritidsområde
Av fritidskollslIlem iussi Lassorev

Tisoren
99"

Er tillgivne

Holger Hu/tman

--Skridsko till lusen
Under februari månad 1971 arrangerar Kumla fritidsnämnd tillsammans
med Kumla·Korpen och idrottsföre·
ningen Kamraterna Kumla eD motionspropaganda

betitlad

"Skridsko

Skidspår
iOKM.I-lELDRAGEN UNJ(
5KM. STRECKAD LINJE
3KM PRICKAD LINJE

till Tusen". llin gär ut pä alt locka

o

många mlinniskor alt åka skridskor
minst 1000 meter utan tidtagning,
helst varje dag under hela februari.
Tid och plats kommer senare att an·
ges ge:'lom lokalpressen.

Kommunen kommer att anmäla alla
resultat till Svenska Korporationsidrottsförbundet och Svenska Skrid·
skoförbundct.

Kumla Skid- och friluftsförening har
sen flera år tillbaka förvärvat ett område med byggnad. Med anslag från
staden har byggnaden kunnat ytterliga.
re reparerats. Denna byggnad som
kallas för skidstuga fungerar som vär~
me- och raststuga för besökare av fri·
tidsområdet, vilka där får intaga sin
medhavda matsäck.
Besöksfrekvensen vid "Bygget" har
tilltagit myCket snabbt. Säsongen
1967-68 beräknades antalet besök

överstiga 10000, 68-69 närmare
20000. De söndagar väderleksförhållandena varit sådana att utnyttjandet
av stugan ökat har det visat sig att alla
inte kunnat beredas plats.
Önskemålet för framtiden är aU få
en större byggnad där möjligheter fjnns
för alla att inmundiga den medhavda
matsäcken samt omklädnings~ och
tvättmöjligheter för tävlande och motionärer.
Under hösten har fritidsnämnden
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Kumla stad
Arsskiftet

+ Ekeby

1970-1971

innebär för

Kumla kommun

Sociala näflllldel'l1Q dvs. socialniimndcn, barnavårdsnämnden och
nykterhetsnämnden slås tillsammans till en enda nämnd kallad Sociala
centralnämnden. I dagligt tal lär den
väl ändå komma att kallas Socialnämndell. I samband därmed omorganiseras också socialbyrån, där arbetet i fortsättningen skall bedrivas enligt familjevårdsprincipen, dvs. byråns
besökare skall i princip endast behö-

va ha au göra med en assistent oberoende av ärendets art.
ämndens ordförande är Lars-Ebbe
Hansson, Bondgårdsgatan 3 D, Kumla, tel. 019/75263. Vice ordförande
är Arne Larsson. Lägergatan 17, Sannahed. Hallsberg, tel. 019/79819.
Komn/llllalrådet _ dvs. kommunstyrelsens ordförande - är frA n årsskiftet Nils Nyström.
Nyström är väl känd i Kumla genom
sin tidigare verksamhet. Han är född
1915 och har under många år varit
lokalredaktör för Örebro-Kuriren och
de senaste åren ombudsman för HSB
och chef för Stiftelsen Hyresbostäder.
Bland hans kommunala uppdrag kan
nämnas - utöver ledamotskap i stadsfullmäktige- och -drätselkammare· ordförandeskapet i skolstyrelsen och
fastighetsnämnden. Inom idrottsrörelsen är han också känd bl. a. som fotbollsdomare.
Nyström efterträder Holger Hultman, som lämnar de flesta av sina
kommunala uppdrag efter att ha varit
kommunalt verksam i 37 år i Kumla
municipalsamhälle och Kumla stad.
Han erhöll vid sin avgång Svenska
kommunförbundets
förtjänstmedalj
··För gagnelig kommunal gärning"
och har av Kungl. Maj:t tilldelats medaljen "För medborgerlig förtjänst".

genom beredskapsarbete gjort vissa
förbättringar av slalombacken och
monterat en enkel skidlift för alla som
vill träna slalomåkning i backen.
För aU ge allmänheten väl märkta
och preparerade skidspår kommer

Kumla Skid- och friluftsförening att
under senhösten göra en stor arbetsinsats.
Till sist får vi önska att det blir en
snörik vinter för alla skidåkande mo·
tionärer.

den kommunala förvaltnin2cn en rad
förändringar.
-

Kommunsammanläggningen är kan·
ske den viktigaste. Kommunen om fat·
tar från och med årsskiftet tre församlingar: Kumla församling, Hardemo
församling och Ekcby församling. Del
betyder att kommunen nu är drygt
l 000 personer större och att lätor·
terna Ekeby och Kvarntorp numera
ligger inom kommunens gränser.

Staden upphör från och med denna
tidpunkt och med den alla andra städer i landet. Kurnla stad blir Kumla
kommun liksom t. ex. Stockholms stad
blir Stockholms kommun. I samband
därmed blir stadsfullmäktige i sIäIlet
kommunalfullmäktige och drätselkammarens roll övertages av kommunstyrelsen.
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Ar Kumla handikappvänligt?

Det talas mycket om handikappJänlighet i vår miljö. Till och med en enda litet trappsteg kan vara ett oöverstigligt hinder för den som är rörelsehindrad. Avsaknaden av hjälpmedel
blir svåra hinder för den hörselskadade eller synskadade.
Vad har gjorts i Kumla för att avhjälpa bristerna i ett samhälle som är
byggt för oss som utan större svårighet går i trappor och ser och bör nå·
gorlunda bra?
Den följande redogörelsen har inte
tillkommit för au vi i Kumla vill slå
oss för bröstet och tala om hur duk·
tiga vi är. Nej. en redogörelse visar
au ännu återstår mycket aU göra. Men
ändå har en hel del gjorts, och det
bör man ju redovisa till ledning för
dc handikappade och till upplysning
för oss andra.

även i nuvarande Stadshuset. Men det
dröjer som sagt några år.
Sociafbyr~fl har också i nuvarande
utformning en opraktisk entre för rörelsehindade. Här kan en hel del frägor lösas genom att personalen i stället söker upp den som vill ha ett samtal eller råd och hjälp. Med det förfaringssättet tordc man få låta sig nöja
till dess ovan nämnda ombyggnad kan
ske.
Postkomorel är också svårforcerat
för en rörelsehindrad och helt omöjligt för en rullstolsbunden postkund.
Flertalet bllliker har detta förargliga
trappsteg framför dörren, men det
finns ändå inte så få som är helt utan
steg eller bara har en avsats på ett
fåtal centimeter.
Några bättre cxcmpel

NAgra dåliga exempcl
Ut oss först börja med några av·
skräckande exempel.
SIadsiwset med sin höga trappa utan
räck. sin innertrappa och avsaknaden
av hiss är kanske ett av de mera handikappovänliga i kommunen. l det nuvarande Stadshuset torde endast med
enorma kostnader en större handikappvänligbet kunna åstadkommas.
Man planerar dock an - när nyn hotell byggts - ta nuvarande Stadshotcll i anspråk som förvaltningsbyggnad. Där finns redan hiss med anslutning till markplanet, vilket ger helt
andra möjligheter att nå inte bara
våningsplanen i den byggnaden utan

Ett antal offentliga byggnader har sådana entreer och anordningar aU handikappade lätt kan ta sil!. in - även
med rullstol - och är ä"~·en försedda
med hissar om det är flera våningar.
Här skall anges några exempel uppräknade i bokstavsordning för au inS·
en rangskillnad skall markeras:
A!Joteket, i markplanet
BibliOleket, nås med hiss från mark·
planet. l detta plan finns handikapptoalett.
Försäkringskassan, helt i markplan
Hiillabrottets skola, hela skolan i en
våning, endast mycket låga avsatser.
Hälsocelllralell har entre i markplanet
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samt hiss till övre vaningen och källaren. Telefoner och toaletter väl anpassade för rörelsehindrade.
JohalllleskJrkan, kyrkolokalema tillgängliga med rullstol, ej övriga lokaler i källarvåningen.
Jömvägsstatiollen från östra sidan är
tiUgänglig med rullstol.
KlInJlahallell är tillgänglig i markplanet, ej lokalerna i källarplan. Tisdagar
bad och gymnastik för rörelsehindrade, lördagar gymnastik och bordtennis. Staden har skaffat en hel del material till denna verksamhet.
Sal1llaheds ålderdomshem är byggt i
ett plan med bekväm entre i markplanet. Toaletter och telefonhytter specialbyggda. Särskilda anordningar för
bad.
Sjukhemmet är byggt i ett plan och har
bekväm entre och alla anordningar är
här avpassade till patienterna, som till
stor del är rörelsehindrade.
Skyddade \'erkstaden har till uppgift
att även sysselsätta handikappade. En
provisorisk lösning aventreproblemet
har gjorts.
Solhacka ålderdomshem har en provisorisk lösning för tillträde för rullstolar. Hiss finns i byggnaden. Anstalten
blir föremål för en genomgripande ombyggnad som påbörjas under detta k
vilken kommer att lösa alla de problem
som är möjliga au lösa.
Vandringskyrkan har entre i markplanet. När den stora kyrkan återbygges kommer denna att få rullstolsentreer åtkomliga direkt från bil samt handikapptoaletter.
ViailIndskolan har kanske ingen lyckad
huvudentre, men kan genom en sidoentre ta in rullstolar. Tyvärr är vissa
lärosalar belägna en trappa upp utan
hiss, men undervisningen kan i regel
läggas så att endast nedervåningen används.
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Bland andra byggnader som kan
nämnas är Malmens sko/a som under
1972 beräknas bli föremål för genomgripande ombyggnad. varvid en rad
åtgärder skall vidtagas för att förbättra förhållanden för rörelsehindrade.
Folkets hlls har nämnts i samband
med bibliotek. Här finns entre i markplanct och hiss, vilket möjliggör tillträde till hela nya byggnadsdelen (Husaren, Gillessalen etc.) men inte till
den äldre byggnadsdelen.
Domus varuhus är i ett plan och tillgängligt från såväl gatuplan som parkeringsplats, där dessutom särskilda
parkeringsplatser är markerade.
K umla sparbank har samtliga fyra
entreer i markplan och "självöppnande" entrooörrar med "sluss" i tvl\; av
dem. Hiss till såväl övelVåning som
bankvalvet i källaren. Handikapptoalett.
En rad butiker har entreer i markplan eller så låga avsatser att rullstol
kan användas. I några fall kan dock
dörren vara i smalaste laget för rullstol. Här nämns endast butikerna i
centrum nämligen Bengtssons herrkonfektion, Carilla damkonfektion, Cesar
handelsfirma, Grace damunderkläder,
Hardmos livs, Köpet sen'iceblltik, Lillemor damsllop, Mim parfym, NII-gottbarell, Sundbergs optiska, OJSOIIS fotografiska, Thuli,IS herrkonfektion och
Zare/ius möbler (eu av tre plan).
Allmänna åtgärder
I hela centrum (och succesiVI på. al-

Ja övergångsställen) har gångbanekantema vid övergångsställena fasats
ned för rullstolstrafik .
Vid trafikljuset har installerats akustiska signaler för fotgängare med nedsatt syn.
Utskjutande gatuskyltar höjes till
2.10 meter övcr markplan så att perso-

I
I

I
J

ner med nedsatt syn ej skall skadas
gcnom "kollisioner".
Handikappbussel/, som skänkts till staden av Lions club, drivs helt med skattemedel och staden utför där en omfattande transportservice åt de rörelsehindrade. Resorna är i princip avgiftsfria och rullstolsbundna betjänas lätt
genom särskilda anordningar.
Biblioteket kan, som ovan sagts, nås
även av rullstolsbundna. För dem som
inte själva kan komma till biblioteket
finns möjlighet till service genom bokbussen som besöker handikappade regelbundet och tillhandahåller den litteratur som önskas. Bussen för med sig
ett par tusen böcker och man anskaffar
önskade böcker efter rekvisition.
Hemhjöfpsl'erksamllet har bedrivits i
Kumla under flera årtionden. Den har
byggts ut alltmer och genom ett stort
antal hemsamariter kan alla som på
något sätt är handikappade och i behov av hjälp i hemmet också få sådan. Det är särskild personal pa sociaibyrån som handlägger dessa [rågor.
Förbättrings/lm till pensionärer även sjukpensionärer är också en
kommunal verksamhet som bedrivits i
många år ursprungligen sedan
1930·taJet. Pensionärer i eget hus kan
här få såväl bidrag - i vissa [all upp
till 12000 kronor - som mycket förmånliga lån till förbältring av sin bostad, t. ex. elinstallation, valten och avlopp. centralvärme, badrum, ny köksinredning etc. I samband med dylik
förbättring utgår givetvis också vissa
lån och bidrag till arbeten som kan
hänräras till underhåll. För enbart uno
derhåll utgår dock inte sådana bidrag
och lån.
lnvaiidbostadsbidl'llg utgår till upprustning av lägenheter i egna hus till
rörelsehindrade och är ett bidrag som
ofta beviljas utöver förbättringslån och
-bidrag. Det kan nämnas att Kumla

stad sedan 1962 förmedlat 21 invalidbostadsbidrag med tillhopa 160 650
kronor och 13 av dessa har dessutom
fått förbättringslån och -bidrag med
179 700 kronor. ya ansökningar ligger inne för beviljande. Genom dessa
bidrag kan de rörelsehindrades egna
hus förses med speciella hjälpmedel
och inredas så au arbetet underlättas
bct)dligl.
flandikapplägellheterhar inretts i några
hus och f. n. finns sex sådana som staden hyr ut genom socialbyråns försorg.
Det är en verksamhet som avses att
fortsätta och man torde i framtiden
kunna erbjuda denna service till praktiskt taget alla som efterfrågar den.
Ovrig \'erksamhet genom socialvården
är den öppna terapiverksamheten som
syftar !ill alt ge meningsfull sysselsättning åt pensionärer och handikappade.
Vidare tillhandahålles vissa tekniska
hjälpmedel genom socialbyråns försorg. överhuvud är den moderna socialvården inriktad på uppsökande
verksamhet och på kurativ (rådgivande) verksamhet på ett sätt som skall
underlätta bl. a. för handikappade att
leva ett såvilt möjligt normalt liv.
Även inom andra områden av den
kommunala verksamheten finns verksamhet som mer eller mindre avpassats
för de handikappade. Sålunda bedriver
ABF - dit DHR är anslutet - studiecirkelverksamhet för handikappade.
Föreläsningsföreningen - nära knuten till kulturnämnden - har haft visst
samarbete med DHR och likaså har
försök gjorts med skjuts med handikappbussen till kulturnämndsarrangemang, konsert och teater.
Vistelse pli Kwnla.f(ården i Asa har
arrangerats genom Barnens dags försorg och med kommunalt stöd, bl. a.
genom att handikappbussen har ställts
till förfogande. Även det allmänna
stöd till Barnens dag som utgår från
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stadens sida kommer indirekt denna
verksamhet till godo.
Lund.uingets verksamhel kommer givetvis iiven de handikappade i Kumla
till godo. Här drives landstingets särskola. en skyddad verkstad och en
sjukhem. Genom landstingets försorg
står även institutioner i Örebro lilI förfogande för Kumlabor och en del av
dessa kan nås just genom insatser
med handikappbussen. DiSlriktsskö·
lerskornas verksamhet bör också uppmärksammas då denna i icke ringa utsträckning kommer även handikap.pade lill godo.

StadshuStl, Torgel
Växel 019/70980
Kommunkansliet
Drätselkontoret
Tekniska verken
Bostadsförmedlingen
överförmyndaren
Cit)husel, Trädg rdsgalan 8 B
Växel 019/70980
Socialbyrå
Trädgårdsgalan 28
Växel C19/70980
Hälsovårdsnämnden
Trädgårdsgulan 4
Växel 019/70980
Fritidsnämnden
Nämndhuset, Stationsgat~m 22
Växel 019/70980
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Skolk:msliel, Skoh'ägen 20
Växel 019/70980
Skolstyrelsen
Skolchefen
Vialundsskolan, Villagatan
Växel 019/70980
Rektor, högstadiet
Biblioteket, Skolviigen 12
019/706 HO
Kulturnämnden
Brlllldstlllionen, Viistf:l Droftninggalan S
019/75440
Brandstyrclsen
Brandchefen
Expeditionstider är - med enstaka undanlag - vardag utom
lördag 9.30-11.30 och 13.00-14.00 och på torsdagar dess·
utom 16.00-18.00.
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Verkstyreisen varnar!

Som ovan sagts återstår ännu mycket att göra, I flera fall är kostnaden
för en anpassning till handikappvänlighet så hög, att det kan krävas en
längre tid innan effektiva åtgärder
kan sältas in. l andra fall kan förbätt·
ringar ske snabbare. Del viktigaste är
alt man alltid vid planering av nya om·
råden, av nya byggnader och av ombyggnader hela tiden har i minnet alt
handikappvänlighelcn måste ökas och
an slutmålet blir en kommun där ing+
en hindras aven handikapp atl deltaga
i elt normalt och fullvärdigt liv lilIsammans med andra medborgare.

Anslut bilvärmaren rätt!

Under föregående vintersäsong kunde
elverkets personal konstatera, att
många bilvärmare anslutits på elt myckel otillfredsställande sätt, bMe vad
gäller personsäkerhel och brandfara.
Trots flera påstötningar finnes fortfarande livsfarliga anläggningar kvar anläggningar där lekande barn lätt kan
få tag i en sladd med en kontakt med
spänningsförande kontakthylsor eller
där hela bilen är spänningssau på
grund av ett normalt sett ofarligt fel
men där anläggningen blivit fjvf/ariig
rör att man använt sig av elt icke jordat vägguttag. Elektriska anläggningar

I

utomhus är speciellt farliga och årligen inträffar svåra olyckor.varav flera
med dödlig utgång.
En anläggning för en motorvärmare
skall. för att inte vara livsfarlig. vara
utförd enligt följande anvisningar:
Elektriska bilvärmare skall skyddsjordas. Anslulningssladden måste därför ha tf C ledare och skall f. Ö. vara
avsedd för utomhusbruk. Vanliga tvåledarsladdar får ej användas.
Sladden får inle dras från ett vägg·
uttag i bostaden genom fönster, ventiler o. d. ut till bilen. Uttaget skall
vara placerat utomhus. Det är vidare

-'
---"-'
_
-L'
-'-0~'~
-

.

, -,
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förbjudet an dra sladdar över trottoarer, gångbanor o. d,
Anslutning av motor· och kupevärmare skall göras så som på föregående text- och bildsida anges.
l. Uttag på särskild parkeringsplats
(ej gata) bör bestå aven komplett
bilvärmarcentral med säkringar och
låsbart lock. Vägguttag enligt bilden kan användas för bil parkerad
invid byggnad. Uttaget skall ha
anordning för skyddsjordning och
skall vara placerat minst 1.5 m
över marken. Anlita fackmän vid
inköp och installation. F'årdigmonterad sladd med in· och uttag kan
fås hos en elinstallatör.

2. Stickpropp med jorddon.

3. Speciell gummislangledning, 3-1edare. Se till all sladden inte kläms
sönder av motorhuven.
4. Apparatunag med självstängande
lock.

5. Apparatintag av motsvarande typ
i bilen.
6. Motorvärmare (som exempel).
7. Skarvuttag, fast förbundet med 8.
8. Fast monterat anslutningsdon för
kupevännare.
9. Kupevärmare, ansluten med stick·
propp. Vännaren kan lätt tas bort
när bilen används.
Uttag för motorvärmare skall vara
placerat utomhus och fast anbragt på
vägg eller speciell stolpe. Uttag, som
är monterat på lägre höjd över mark
än t,5 meter, skall antingen vara bloc·
kerat eller försett med självstängande
låsbart lock eller annan anordning som
medger låsning av uttaget såväl vid
insau som uttagen stickpropp. Uttaget
skall vara av strilsäkert utförande
(S 22). Ledning till ovanstående typer
av uttag skall vara fast förlagd och
av typ som är godkänd för förlägg·
ning utomhus.
Ovanstående är utdrag ur ·'Elekt·
riska säkerhetsföreskrifter", paragraf

52.
I de fall abonnent låter utföra en
anläggning. som inte överensstämmer
med gällande säkerhetsföreskrifter,
äger kraftleverantören enligt "Regle·
mente för leverans av elektrisk energi"
aU utan föregående uppsägning avkoppla abonnentens anläggning och
avbryta energileveransen.

Obs! Glöm inte sladden kvar i utlaget när
ni lIker. Ta den med! Annars kan den bli
en livsjarlig leksak.
12

Betänk
att den som gjort sig skyldig till ola·
ga installation är ansvarig för
eventuella olyckor,
att försäkringar för bilen eller den
egna villan inte gäller vid L ex.
brand e. d" som förorsakats av
olaga installation,
att det kan vara Du själv eller Ditt
eget barn, som kan drabbas av
en felaktig installation.

Kulturnämndens vårprogram

FILMKLUBBEN pA
BIBLIOTEKET
•

27 april
l.::l. 19.30 i Folkets hus Ska"da/""

visar under våren film varje torsdag kl.
19.30. Termill511vgifl 6 kronor.

UTSTÄ.LLNINGAR
/6 jallllari-2 februari
Två i Ti>·en. Konstutställning i Mobilen.
Biblioteket, av Sven Uith och Gun Germer.

PROGRAM:
/4 iUllllari

Afril.::as drottning
21 jonuari
Tre Buster Keatonfilmer

31 ja/lllari-7 j"bruari
Se mannisl.:an. Konstutställning i Johanneskyrkan.

28 januari
Vägen till fronten - Kriget i SveriGe -67
- 1 miljard kineser - Indisl.:: by

2-7 februari
Bilder frin Tanzania i Mobilen, Bibliotel.::et.

4 j"bruar;
David och Lisa

II-J 5 j"bruari
Folkets musik. Utställning i Mobilen, Biblioteket.

11 j"bruari
Uppehåll i mrrlandet järnväg - Sommardg

Sveriges vackraste

24 j"bruar~12 mars
Bild och musik. Utställning i Mobilen, Biblioteket.

18 jebruari
Deserter i USA
25 febrIlori
Fem Abboll & Costellofilmer
4 mars

Jordens salt
11 mars
Två män och ett skåp - Den överflödiga
människan Samh~illet är dill _
All
komma över

FÖRELÄSNINGSFÖRENINGEN
väntar i vår besök av den latinamerikansk·
indianska musikgruppen Ataeama, av Elisaveta och ABF:s ÖPP:lll teater. Deballer
kommer llll ordnas om vår inställning till
psy"is"t handikappade, om USA:s inre förhllllanden. om revolt i ÖSteuropa, och om
vllr arbetsmiljö. Vi "ommer också all göm
en utflykt till Y)(hult och titta pli stenar.

18 mars
Man har stulit en bomb

SAGA, RÖRELSE, MUSIK·
GRUPPERNA
TEATER I VAR
23 Illurs
kl. 19.30 i Folkets hus Vita hiisr"lI

pli biblioteket för barn mellan 4 och 8 lir
startnr sista veckan i januari. Anmälan per
telefon 706 80.
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Kumlahallen
hi1l1c~

öppen måndag-fredag kl. 06.4523.00, lördag kl. 09.00-18.00, söndag kl.
09.00-18.00

Te:cfon 019/70980

Vl<

Ankn.: Exp. 220, Vaklm. 221, Kassa 222.
Simhall 223, Maskinist 224
Ef!cr växe:ns stängning 019/795 3S

SIMHALLEN

BUIllider:
Måndag, torsdag
13.00-19.30
Tisdag
07.00-08.15, 13.00-19.30
Onsdag, fredag 07.00-08.15, 13.00-20.30

Lördag
09.00-15.30
Söndag
09.00-12.30
Övrig tid disponcrJs av skolan
OBS. Kassan stänges 30 minuter före bad·
tidens slu!.

8at!priser:
Simhall med bastu, skåp
.
3.4."
"
"hylt
.
Skolungdom l, o. m. 16 Ar
.
J.Militärer, pensionärer, studeranden
2.7.l:a klass baslu, turk
.
4.Karbad
.
Rabalthäfte 10 bad med skäp
2l.35."
1 0 " " hytt
"
10" lUrk
. 60.SäsongskorI skåp
. 60.Arskort skäp
. 100.Kvarlslampa
.
1.50
Ilon;tning
.
J.Massage
10.-, 13.U/hyrning:
Badbyxor
Baddräkt
Badlakan
Handduk, extra

,

.
.
.
.

BOWLINGHALLEN
Telefcn 019/75015
vardagar kl 10.00-22.00
lördagar kl 10.00-17.00
söndagar kl 13.00-20.00
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Turist i egen bygd

AbollllclI13ngs3vgiftcr:

0.50
0.50
0.75
0.35

SPORTHALLEN
Badminton
per bann
. per tim. 4.he~a hallen, 4 bnnor
, ..
14."
"
Tennis
.
10."
"
12.Hnndboll. basket. volleyboll

l!ORDTENNISIIA LLEN
per bord/tim.
skolungdom
"
"
"
hela lokalen för klubbtraning per lim.
mer ;in 10 limmnr/vecka
""
GYMNASTIKHALLEN
MOTIONSHALLEN
för förening
för enskild träning
tillägg för bastu 1.-

.
.

SKYTTEHALLEN
[ör enskild träning
.
hela lokllIen [ör klubblr;ining
mer än 10 timmar/vecka ..
KLUBBRUM (alt. flrshyra) .
KLÄDSKÅP
stora , .. ,
smä
"

,

2.1.8.5.-

.

"

5.-

..

"

6.2.-

. .

2.-

. .
O'

.. .

8.5.4.-

Vi har ibland i Kumla gjort propaganda för att Kumlaborna skall turista i sin egen bygd.
Det finns många sevärdheter inom
kommunens gränser som Kumlaborna
ännu inte har upptäckt. Den sevärdhet som här har valts ut är dock kanske känd av de allra flesta - Officersmässen i Sannahed.
Våra gamla möteshedar avfolkades
under 1900-ta1ets första decennier.
Regementena flyttade in till städerna
och hedarna såldes i de allra flesta
fall. Husen - som ofta var sommarhus - lämnades att förfalla eller sål~
des och flynades. Detta är en av orsakerna till alt s~ få gamla officersmässar har bevarats till eftervärlden, även
om Sannahedsmässen ingalunda är
den enda som finns kvar. Det torde
dock vara den enda i kommunal ägo.

Byggnaden är en av de allra äldsta i
Sannahed, byggd på 1820- eller 1830talet. Den har sedan byggts om och
byggts till; den första gången troligen
på 1840-talet och sedermera 1894--1895. 1922 byggdes den om till skola och 1967 restaurerades den till sitt
nuvarande skick.
l-lär kan vi få en blick in i den miljö
som omgav ISOO-talets officersliv oeh
här finns även en rad militära föremål
i en enkel museiuppställning. Dessutom
disponerar Kumla hembygdsförening
en sal för en del av sina samlingar
med bl. a. den gamla Kumladräkten i
flera variationer.
Och när vi ändå är i Sannahed bör
vi också kasta en blick på Pukestugan
föreningens hembygdsgård med
många intressanta föremäl från förr
i tiden.

, ... ,. per är 12., ......• " 8.-

Vid publika evenemang i sporthallen 20 %
av brultocntreavgiflen.
Minimihyra 100.-, kostnad för därutöver
varje ny påbörjad halvtimme 25.-.

TENNISBANAN (utomhus, asfalt)
ingen avgift

OMKLÄDNINGSRUM och nUSCHRUM
(vid ex. utomhusträning) .. pcr lim. 4.-

CAFETERIAN
öppen
kl 09.00-21.00
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Gruppkorsband

Välkomna till Kumla
Ni inom Ekeby församling som fdm den 1 januari 1971 genom kommunsammanläggning överförts till Kumla kommun inbjudes till
STUDIEBESöK I KUMLA OCH Ul\'DERHALLNING I KUMLAHALLEN

lördagen den 30 januari 1971.
Bussar avgår från
Torsta kl. 14.00
Koppartrans Bensinstation kl. 14.10
Folkets hus, Kvarntorp, Id. 14.30
för rundtur med besök bl. a. vid Officersmässen, Sannahed. och Kumla Bibliotek.
Kaffe serveras i Vialundsko!an kl. 16.00. Därefter underhållning m. m. i Kum1ahallen.
Hemresa omkring kl. 19.00.
Biljetter för deltagande i bussresan utlämnas i Karl Sjöbloms a[fär Torsta. Tore
Anderssons aWir Nävesta samt i Konsum, Kvarntorp under tiden 21/1 197127/1 1971.

Ekeby och Kvarntorps bibliotek
EKE8Y BIBLIOTEK

ersättes från nyår med bokbussen från Kumla. den stannar varannan fredag
med början den 8 januari kl 19.00---19.30 i Ekeby Egnahemsområde. Den besöker det övriga Ekeby med undantag av Kvarntorp och omrlldet närmast däromkring varannan måndag förmiddag med början den 11 januari.
KVARi'o'TORPS nlUuon:K
i Folkets hus är fr O m den 5 januari öppet tisdagar 17.30-19.00 och torsdagar
13.30-15.00.
SAGOSTUNDEN

hålles i Kvarntorps bibliotek varje torsdag kl 13,00 med början den 7 januari.
Kumla bibliotek

KB KUMLA TRYCKERI B04ll

