Inför budgetarbetet - oförändrad skatt?
A v kommunaIrådel Nils Nyslröm
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Fritidsgård

•
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Malmens skola

Av Ingmar "Kvisten" Johansson

Som föreståndare på den nya fritidsgården i Malmens skola vill jag i
KUMLAN orientera invånarna i
Kumla kommun om vad vi kommer
att syssla med på gården.
Vi hoppas au fritidsgården kommer
att bli något av ett andra hem för
ungdomar i kommunen och vi räknar
med många besökare från 15 år och
uppåt av olika grupper bland dagens
ungdom. Därför måste vi för ordningens skull införa medlemskort till ett
pris av 5 kronor per säsong (höstvår).

På gården finns det: KaM, TV-rum,
Eva-rum, keramik-rum, läsrum och
stereoanläggning, tidningar, bordten2

!lis, biljard, pilkastning, mimracing,
flipperspel, schackspel, kortlekar.
Instruktion i dans, sminkning, hårfrisering. keramik, biljard m. m. kommer att anordnas.
Vi kommer även tillåta klubbar
med ungdomsverksamhet att låna lo~
kal till möten och på det viset ha
möjlighet att nå ungdomarna i än
större utsträckning.
Det konlIner att anordnas dans vissa kvällar i veckan, diskoteksdans och
dans till levande musik, uppträdanden av lokala oeh andra förmågor.
Vi kommer att göra vårt bästa för
att ungdomen skall trivas på fritidsgården.
[J

Trots att Kumla kommuns skatteunderlag ökade med 10,5 procent, kommer budgetarbetet för 1972 års utgifts- och inkomststat att bli besvärligt. Ökningen innebär i kronor knappt
3 miljoner. Arets avtalsrörelse medför
ökade lönekostnader på drygt 2 miljoner kronor och därmed följande
kostnadsökningar. Det blir alltså inte
mycket kvar av de merinkomster som
kommer genom ökat skatteunderlag
för kommunen.
Totalt för hela kommunen (Kum~
la och Ekeby) uppgår antalet skattekronor till 1 528998. För innevarande
år
är
antalet
skattekronor
I 389355. En ökning således med
140000 skattekronor.
Målet för vårt budgetarbete bör
vara att försöka klara utgifter och inkomster inom den skattesats vi för
närvarande har eller 13:95 kronor.
Detta med tanke på att landstinget
aviserat om en skattehöjning med 1:50
kronor. Därmed skulle den sammanlagda utdebiterigen för landsting, kommun och församling bli kr 25:05, för
huvudparten av kommunens invånare.
Vi måste tänka på aU höjning av
den kommunala utdebiteringen slår
hårt mot de lågavlönade. De kan inte
acceptera hur hög sk alt som helst.
För att redan på ett tidigt stadium
- vid förvaltningarnas budgetarbete
- har en del partigrupper inom kommunen haft s. k. budgetsammankoms-

ter där man tagit upp prioritering av
önskemål som skall föras fram till
budgetberedningen. Därmed har de
olika förvaltningarna redan i sitt
förslagsställande kunnaT gå io för en
stramare politik när det gällt "önskelistans" utformning.
Såväl förtroendemän som tjänstemän får vara återhållsamma i budgetarbete! och gemensamt bidraga till att
en oförändrad utdebitering kan för~
verkligas. Då förvaltningarnas budgetförslag i skrivande stund ännu inte
sammanställts kan jag för dagen inte
närmare beröra var "prutningarna" etc
kommer atl göras. Känslig är sociala
centralnämndens verksamhet. Där har
såväl social· som barna~ och nykterhetsvård ökat kraftigt de senaste åren.
Men ännu återstår mycket som man
önskar kunde genomföras. Fritidssektorn är ett annat område som blivit en stor kommunal budgetpost inte bara i Kumla. Vatten- och avtoppsreningsfrågor tycks alltid vara
brännande och stora problem. Undervisningen utvecklas även kraftigt, men
här får kommunerna i de flesta faU
finna sig i vad statliga myndigheten
anbefaller och kan inte i någon större
utsträckning påverka kostnadsökning-

aL
Nåväl, i nästa nummer av Kumlan
kan resultatet av 1972 års budgetarbete presenteras och som sagt en
oförändrad utdebitering bör vara målet
för oss.
D
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Om skräp, skrotbilar och ett rent Kumla
Av ingenjör Arne fagrell

Om kommunens sophämtning och
var jag kan bli av med slorskräp
Om bilskrotning
Om miljövänliga tvätt- och diskmedel

stått i samband med nerskräpningen,
på natur, person och egendom, Dess·
utom är man skyldig att äterställa den
nerskräpade platsen i ursprungligt
skick.

N)"a lagbestämmelser
Från och med den 1 januari 1971
skärptes bestämmelserna om ncrskräp.
Ding. l korthet innebär delta att all
nerskräpning i fortsättningen kommer
att medfÖra böter eller fångelsestraff.
Kampanjen RenTlän i Kumla har här
sammanställt de viktigaste avsnitten
ur de nya bestämmelserna. Läs och

Böter rör tanklöshet och slarv
Enligt nya lagen följer straff, inte
bara för den som uppsåtligt skräpat
ner i avsikt att förstöra eller ställa till
obehag för andra, utan också för den
som av oaktsamhet skräpat ner eller
förstört. Alt tanklöst tömma bilens
askkopp på gatan eller annan sådan
plats är därför straffbart.

•

•
•

spara! Det kan löna sig!
Lagtc'tcn lyder:
"Envar skall tillse au han ej skräpar
ned utomhus vare sig i nalUren eller
inom bebyggda områden, med plåt.
glas, plast, papper, avfall eller annat,"
Enligt den nya lagen förbjuds den
enskilde alt skräpa ner inle bara i na·
luren utan även vid bebyggelse och
på andra platser där allmänheten har
tillträde eller insyn. Au under längre
tid förvara skrotbilar eller annat skräp
på privat tomtmark dit allmänheten
har insyn är alltså förbjudet. Detta
gäller inte bara privatpersoner utan
även i hög grad industrier, verkstäder
och andra företag samt iiven kommuner.

Alla har eU :mSVllr
Var och en får ansvara för det skräp
som han kastar. Man kan därför bli
ersättningsskyldig för skador som llpp4

Stränga straff för nerskräpare
Böter upp till 500 kronor och ningelsestraff på upp till 6 månader (vid
mycket grova förseelser) kommer i
fortsättningen au kunna utdömas för
nerskräpning. Straff utdöms även om
ingen haft direkt obehag av nerskräp·
ningen eller om person eller egendom
inte skadats därav.
Förebyggande åtgärder
Kommunen och andra ägare av fastighet, mark, väg och andra oha besökta platser, exempclvis campingplatser, båthamnar och rastplatser dit
allmänheten har tillträde, är skyldiga
att vidtaga förebyggande ätgärder mot
nerskräpning: t C~ sätta upp papperskorgar, placera ut sopkärl, ordna med
sophämtning o dyl. Dessutom skall
tillses att marken hålls ren och städad.
Hälsovårdsnämnden är den instans,

Skr()(bilama shll tas om hand av racUoll -

som förelägger om åtgärder vid ner·
skräpning.
Kumla kommuns sophämtning
I vår kommun är sophämtning en
gång i veckan genomförd. Således är
det väl sörjt för servicen på detta om·
råde, dessutom till en ringa kostnad.
Kostnaden per år fÖr hämtning av
l säck per vecka är 124:80 kronor
och för extrasäckar är kostnaden 2:40
per säck och gång. Säckarna är 160 I
papperssäckar. För enskilt nyttjande
av Kumla-Hallsbergs gemensamma
soptipp gäller följande: Avgift för for·
don med lass över 2 m 3 5:-/lass.
Avgift för fordon med lass under 2 m:!
ingen avgift. Soptippen hålles öppen
under följande tider:
Måndag-fredag 07.00-09.00,09.30
-13.00, 13.30-16.30 samt med bevakning torsdagar 16.30-21.00. Under ovan angiven tid får på anvisad
plats och utan avgift tippas mindre

inte ställas i naturen

kvantiteter trädgärdsavfall, emballage,
gamla möbler o. d. däremot ej köks·
avfall från områden där obligatorisk
sophämtning gäller, schaktmassor eller andra större kvantiteter.
Tillfålligt sopöverskolt kan också
mot ersättning hämtas av renMllningsentreprenörerna. Dessa är för
centTalomrädena Kumla Akeri tel.
019/70658 och för ytterområdena
Ragnar Nilsson tel. 019/72087.
För att kommunen på bästa och
smidigaste sätt även i fortsättningen
skall kunna sköta sitt åtagande bör ni
hjälpa dem bl a i följande avseende.
l . Paketera alla sopor väl (även glas

o dyl).
2. Skotta och sanda vägen till sopstället vintertid. Halkrisken är
ibland stor.
3.

Lägg inte i sådana sopor som genom sin tyngd eHer form försvårar
hämtning.
5

Skrotning 3V bil
Måndagen den 9 aug. öppnades LT:s
Bilskrot, Norra Bangatan, Hallsberg.
Tel. 0582/12745. Firman tar hand
om er gamla skrotbil och även annat
skrot. Avgiften är satt till 30:- pec
bil. Om firman skall hämta bilen kostar detta l kr/km.
Lämnas bilen däremot i naturen eller vid bebyggelse kan påföljden bli
dagsböter eller fängelse.
Miljövänliga tvätt- och diskmedel för
hushållet
(Statens institut för konsumentfrågor, september 1970)
Följande tvätt- och diskmedel sak-

Handikappbussen

nar fotfat eller har en fosfathalt som
inte överskrider 7 %:
Märke: G 50, Opus, Tend tvåltvätt,
Rang, Grumme flytande tvättmedel,
Allt, Flink, Nu, Klara, Tusenett, Vips,
Tecoren, Lux tvålflingor.

Av socialinspekför Torsten Harde/id

Här får ni material till miljövårdsaktioner
Kampanjen RenTlän:s Kumlaavdelning hjälper gärna er egnahemsförening, kvartersträff, klubb eller liknande sammanslutning med material och
förslag till uppläggning av miljövårdsträffar och städaktioner.
Kontakta Hälsovårdsnämndens expedition Trädgårdsgatan 2, Kumla,
tel. 019/709 80.
O

II
Även om skrotbilarna behöver tv}ttas, skall dem inte placeras här

EN CHANS FÖR HEMMAFRUAR: Se sid. lO
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Goda möjligheter till förflyttning har
grundläggande betydelse för att människorna skall kunna fungera i ett
samhälle och för att samhället skall
kunna fungera för människorna. l det
allt mer diffirentierade samhället spelar kommunikationsväsendet en allt
större roll för arbete, kulturliv och gemenskap. Numera är det självklart att
samhället i sin llelhet skall vara så
anpassat att det blir tiUgängligt för
alla. Ett färdväsen som tillgodoser
rällen att bekvämt förflytta sig minskar behovet av speciella anordnin1!.ar
vid sidan av det allmänna färdväs~n
det. Under överskådlig tid kommer
det dock vara nödvändigt för samhället att för de handikappade komplettera det allmänna färd väsendet med
särskilda anordningar. Dessa åtgärder
benämnes färdtjänst. Lions club i
Kumla skänkte 1967 insamlade medel
varefter staden tillsköt resterande belopp så att en specialutrustad buss för
rörelsehindrade kunde inköpas. Bussen är i bruk sedan den 17 maj 1968.
Den är stationerad, förvaltas och administreras av brandkåren och regler
för dess användning är följande.
Rätt till transport kan beviljas varje i kommunen boende person med
rörelsehinder. Till rörelsehindrad kan
räknas person som är astmasjuk, hjärtsjuk eller synskadad för att ta några
exempel. Om tveksamhet skulle upp~
stå kan framställningen styrkas med
läkarintyg.

Målet för transporten skall vara:
a) Läkare el1er sjukhus
b) Tandläkare i Kumla
c) Sjukgymnast, massör, kortvågsbehandling o. d.
d) Fotvård i Kumla
c) Terapilokal i Kumla
f) Badinrättning i Kumla
g) Hårfrisör i Kumla
h) Vallokal (även postanstalt för
röstning)
i) Kumla DHR:s föreningsmöten och
arrangemang i Kumla eller dess
närhet.
j) Andra föreningsmöten i Kumla.
k) Studiecirklar eller föreläsningar
Kumla
I) Utställningar, konserter o. d. i
Kumla
m) Arbetsplats för den handikappade
(inkl. skyddad verkstad)
n) omskolningskurser
o) Kyrkobesök
l den män medel finnes anvisade
får bussen även användas till utflykter efter det förvaltande organets beslut.
Med handikappad för följa anhörig
eller annan vårdare som erfordras för
tillsyn och vård. l mån av plats kan
även i andra fall anhörig eller vårdare
fä medfölja om det är till olägenhet
att anordna dennes transport på annat sätt.
Från de handikappades sida anser
man att den service som erbjuds ge7
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nom bussen ej ar tillfylles och detta
kan utan tvekan erkännas. Många
problem har uppstått som har varit
svårlösta och därför skapat irritation.
Frän sociala centralnämnden föreligger
också en framställning dU en omorganisation av hela färdtjär.sten så att
taxibilar får anlitas. En sådan färd~
tjänst kostar ytterligare pengar och i

sista hand blir det kommunfullmäktige som får pröva detta.
För närvarande gäller vad ovan
sagts om handikappbussen och om för~
sts.else från alla parter för de svårigheter som kan uppstå, kan säkerligen
denna vara till god hjälp i varje fall
till dess att frågan om färdtjänsten fålt
sin slutliga lösning.
D

Under tiden 23 september-22 oktober 1971 kommer råttgift kostnadsfriu all
kunna avhämtas av lantbmkare och fastighetsägare inom Kumla kommun hos
följande personer:

Kommunala vuxenutbildningen i Kumla börjar höstterminen:
Vi startar
KVÄL.L.SKURSER:

Gym. förberedande 2 term.

Grundskola
svenska. engelska, matematik, fysik, kemi

Yrkesskola
Kontorsutb.
Redovisning
Handelsräkning

Maskinskrivning
Stenografi
Dagbarnvårdare

Sysselsällningshandl.
Matlagning

Sömnad
Bågsvetsning

diecirklarna är ju förkunskaperna ofta
mycket varierande. I studion finns en
bandspelare, en hörtelefon och en
mikrofon för varje elev. Varje band~
speJare har dessutom förbindelse med
eH lärarbord och eleven kan alltså
dels lyssna på ett band och svara på
frågor som ställs i detta, dels ha kontakt med en lärare när han så önskar.
Han kan jämföra sitt eget uHal med
det intalade bandets och korrigera sig
själv, men läraren kan också lyssna
och rätta till vad som är fel. Studion
kommer att stå till förfogande för
studiecirklarna och Kävesta folkhög~
skolas filial men också vissa timmar
fUr självstudier av enskilda elever.
Studion är levererad av Tandbergs
D
och har tolv elevplatser.

Råttbekämpningskampanj i Kumla

Nu är det dags!
DAGKURS:

Från och med höstterminen [971 har
studieförbunden i Kumla fått ett nytt
hjälpmedel i sin språkundervisning.
På biblioteket har nämligen i sommar
inretts en så kallad inlärningsstudio.
Rätt utnyttjad kan denna ge eleverna
en betydligt större färdighet att tala
och förstå ett främmande språk. I
vanlig undervisning för de flesta eleverna bara rätt kort tid varje lektion
alt prata själva. De får också lätt ett
felaktigt uttal genom att ofta lyssna
på andra elevers fel. Här i studion får
de betydligt mer tid till aktiv talträning och tillfälle att lyssna till ett gott
uttal av infödda röster. Här kan de
också få möjlighet till mer individuell
undervisning genom att olika program
kan användas för olika elever. I stu-

I
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Gustav Larsson, Tälle
Elis Eriksson, Box 6313, Skyberga
Ragnar Nilsson, Hjortsberga och Alvesta
Sven Gustavsson, Almersvägen
Lennart Karlsson, Berga, Box 6482
Sven Sä~iw, Folketorp
Karl Andersson, Vallersta. Box 5222 D
Torsten Persson. Ekeby

Östansjö
Kumla
Hällabwttet
Hallabrottel
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla

lel. 05821522 26
,. 019/76008
" . . 72087
" " 72252
" . , 76075
" 71347
"
,,74061
" 74021

Under samma lid kan raugift även f A hiimtas p:'t hälsovArdsniimndens expedilion
Trädgärdsgatan 2 Il m1l.ndag-fredag kl. 9.30---11,30 samt torsdag kL 16.0018.00. Gift kan även fäs utlagt genom nämndens försorg efter anmälan, lel.
7G9 80 mändag-fredag kl. 9.30---11.30 samt torsdag 16.00---111.00.
KUMLA KOMMUNS Hi'\LSOVARDSNÄMND

Avgiflsfrl undervIsning. Upplo. anmäln. mouages ~er tel 709 80 ankn 181. e11er kl 18 750 ge;
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En chans för hemmafruar
Pa kommunens förvaltningar uppkommer ofta behov av vikarier och
extra arbetskraft. Vi behöver ibland
kontorspersonal, som med kort varsel
är beredda au "hoppa in"' och tjänst-

göra några dagar eller några veckor.
Kunnighet i maskinskrivning och litet konlors\'ana är de bästa förutsättningarna.
är barnen har börjat i
skolan och inle längre behöver daglig
passning kan detta vara en möjlighet
all så småningom slussas ut i arbetslivet, att få träffa nya människor och
så till litet inkomster också. Det finns
många hemmafruar, som jobbat pil
kontor före giftermålet, och som nu
kan frigöra sig för just de dagar eller
veckor som kommunen behöver
hjälp.
De flesta av kommunens kvinnliga
kontorister ar unga fruar. Dom får

Kulturnämndens höstprogram

barn även dom och vill då ha ledigt
från jobbet under ell halvt år, för att
sedan komma tillbaka. Under det
halvåret behöver vi vikarier för dom,
och hemmafruar som är beredda att
ta sådana vikariat är också välkomna
till oss. Vi vill gärna göra en liten
lista över tillgänglig arbetskraft. Sådana som vi kan ringa till när dom
behövs och som kan hjälpa oss.
Ibland några dagar, ibland några veckor, ibland några månader.
Du som är intresserad kan vända
Dig till Kommunkanslie! i Stadshuset, antingen genom personligt besök
eller genom att sända in de papper
Du har. Betyg och sånt. Ring gärna,
så ger vi de ylterligare upplysningar
som behövs. Telefonnumret är 019/

70980.

D

18 Qugusli-ll stpttmbtr
Anders Hellsten pli bibliotetet. Mobilen.

•

SEPTEMBER
7 stpumbtr
Gunnar Hahn: "Hör drasspeJeLS lochnde
lon". Kl. 16.00 FolkeLS hJs.
7 stpttmber
Filmstudion: Harry Munther. Sagabiograf~n tl. 19.30.
9 sepltmber
Rcgionsmusikkliren, Konsert på torget kl.
12.30. pa SoJbacka kl. 14.IS.
10 september
Föreläsningsföreningen. llerlil
Rydberg:
"Bland svenska spelmlin och dcras Irttar".
Bibliuteket. Verbalen.

vad ska

•

VI

göra på söndag?

9.00-12.30
16.00-20.00

11 nOl'l'mbtr

Riksteatern: "Herra går på jakt". Folkets
hus.
17 IIOI'I'mbu

Föreliisningsföreningen. Sven Jersledt: "Sicilien - ön med maffi:t och misiir". Biblioteket, Verbalen.
11 >JuI'ember

l l/tctmbu
Föreläsningsföreningen.
Jan
"Taeta \'et jag djur". Ekeby.

Il oktobu
Musikalisk salong: En afton ~ SannahetI.
Kumla-Hallsbergs musilUr och Tage Tapper, Offi,ersmä.ssen, Sannahed.

Föreläsningsföreninge:l.
Rut
Palmquisl:
Ungdomsproblem och unlldomsd.rd. Ordellshuset, Hardemo,
Filmstudion: Det stora liventyret. Bibliotekel, Verbalen.

21 oktober
"Music in". Allmusitalisk aktivitet. Kumlahallcn.
10

S 'lol'~mbu
Lars och Viola Sc:l1ergren: Irer Du &1\
Du är omusikalisk'!" Biblioteket. Verbalen,

oktober
Filmstudion: Gladi:llorerna, Sagabiografen.
11 oJ.:iobl'r
Liten tv:illsmusik. Frikyrkokvartetten. Bibtioleksfiliakn. Hällabrouel.

/9 oktober

Biblioteket

Filmstudion: Gy,llarnas afton. Saga-biografen,

"Living Mugic Musi,", Bernl Rosengren
m. n. Folkets hus.

11 o/../obu

Kumlahallen

1 Ilol'~mb~r

OKTOBER
J oklobl'r
Liten tvällsmusik. Frikyrkotvarlellen. Biblioteket, Verbakn.
j

MAMMA -

NOVEMBER

DECEMBER
Högherg:

J dtctmbtr

FöreJäsningsföreningen.
Jan
Högherg:
"Med levande djur eUer ~ elefantrygg".
Kumia, Biblioteket, Verbalen.

7 dtctmbu
"I Fr.tnzens pr.istgård". Musitalisk 5..110n(;
med Karl Gösta Pellem;on.
12 df'Ctlllbu
Förelasningsförcningen. Torstein Bergman:
"Emil Hagströms och egna visor"'. Biblioteket.
Rikskonserter kommer att ge två konserter
rör högstadiet, och örebroensemblen tvrt
föresIäIlningar för högstadiet.
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Kumla bibliotek

Kumla kommuns grundskola
Läsåret 1971~1972

MEDDELANDE
Till elever, målsmän och anställda
HUVUDBIBLIOTEKET
Folkets hus. Skolvägen 12
Öppet yard. kl. Il-20, lÖrd. kl. 11-17.
sönd. kL 16---20

(juni-aug.

yard.

kL

13-20,

lörd.

"Saga, rörelse, musik"-grupperna för barn
mellan 4 och 7 år börjar i september, liksom barnteatern för barn mellan IS och
12 år.
För anmälningar ring tel. 706 80.

FILLALER:

Kasperteater visas frän och med den 4
september varannan lördag kL 10.30 för
barn mellan 4 till 8 år.

fliillabrouer. Pensionärshemmet
onsd., fred. kl. 18-20.
tONd., lörd. kl. le-12 (juni-aug. månd.
kl. 18-20, \Orsd. kl. 10-12).

månd.,

Äbywrp. Posthuset
Öppet månd., lisd., tond. kl. 18-20, fred.
kl. 10-12.
SlI1/llIIhed. Centrumhuset

På filialerna kommer varannan vecka all
visas barnfilm enligt nnnons i pressen.
Grammofonkonserter kommer all hållas
för de som är intresserade av klassisk
musik.
Den kommunala musikskolans elever kommer all vid några tillfällen hålla små konserter för boklftnarna.

öppet månd., !Orsd. kl. 18-20, tisd., fred.
kl. 10-12 (juni-aug. tisd. kl. 10-12,
torsd. kl. 18-20).
K,"Qmtorp. Folkets hus

Öppet

tisd.

kl.

17.30-19.00, lor'Sd.

kl.

13.30-15.00.
BOKBUSSEN
besöker regelbundet stadens ytterområden
och dessutom gamla och sjuka i innerstaden som har svärt all själva ta sig till
biblioteket. Närmare upplysningar om bussen Jämnas per tel. 706 80.

Sagor för barn beränas I:
Kumla onsd. 10.30
Sannahed tisd. 9.30
Hällabrouet torsd. 9.30
Kvarntorp torsd. 13.00
Abytorp fred. 9.30
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Skolhälsovården

Vårtenninen omfallar tiden 9/1-11/6,

HöGSTADIET
Skolläkaren
motlagning på ViaIundskolan I:a och 3:e tisdngen i månaden .... kl.
Skolsköterskan
mottagning pa Vialund·
skolan varje läsdag
kl.

kl.

'-II)

Öppet

Höstterminen omfattar tiden 19/8-21/12.

o

Ahörardagar
i skolan läsåret 1971/72
Fylsta skola

28/10,

3/3

Hagaskolan

2/11,20/4

Malmens skola

2111, 14/4

Lovdagar
5/11-8/11, 14/2-18/2 (17/2-18/2
friluftsdagar), 2713-3013, 1215.

~ir

Studiedagar (heldagar)
för lärarna och samtidigt lovdagar för eleverna
15/10,9/11,27/1 (rörlig), 1613, 26/4.

Skolmåltider
serveras alla skolelever i Kumla stad. För
utt elev skall bli befriad från viss maträtt,
menar vi au el! av följande tvfl skäl skall
föreligga: skolläkarcn vitsordar att elevcn
icke bör äta rätten eller i hemmet finns
principiella skäl av religiös eller annan art
mut den serverade rätten. Skolmältiderna
syftar till all hjälpa hemmen att hos barnen
inpränta sunda matvanor. Skolans matsedel
är också utarbetad av sakkunnigt folk.
Personalen är tillsagd alt servera sm~ JXlrlioner um eleven så önskar för all lära sig
äta maträtten. Medverkan hemifrån som
understryker skolans målsättning beträffande skolmåltiderna är något som vi räknar med. Eleverna på högstadiet ges tillfälle
all till självkostnadspris erhålla mellanmål
på eftermiddagen i skolans m3lsal.

Tallängens skola

12111,20/4

Tandvården

Sannaheds skola

12110,

1/3

Samtliga

Stene skola

17/4,

18/4

Hardemo skola

13/12,

9/6

klasser

i

grundskolan

erhåller

tandv~rd.

Ett önskemål är att hemmen med kraft
och allvar minskar barnens snaskätande
och samtidigt förbättrar deras munhygie:l.

8.00-- 9.00

9.00--10.00

LAG- OCH MELLANSTADIET
Skolläkaren
motlagning på .Malmens
skola 2:a och 4:e tisdagen i månaden .... kl. 8.00-- 9.00
samt ytterstaden 4:e
fredagen i månaden .. kL 8.30- 9.00
Skolsköterskan
motlagning på Malmens
skola varje läsdag .... kl. 9.00--10.00
Dessutom besöker skolsköterskan skolorna
enligt följande uppställning:
l:a torsdagen i mån. under lästid:
Fylsta skola
kl. 10.15-11.15
Sannaheds skola
kl. 11.30-12.00
l:a onsdagen i mån. under lästid:
Tallängens skola
kl. 10.15-10.45
Kvarntorps skOla
kl. 11.00--11.30
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 Kumlahallcn, där badmäs·
tare o~h lärare står för undervisning och
tillsyn.
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Friluftsdagar

Alla målsmän

Antalet friluftsdagar under läsåret är 8. (J
antalet inräknas 2 dagar av vinte~port
lovet.)

vill givetvis medverka till all genom kontakt med elevernas lärare reda ut missförstånd eller klarlägga problem av annan arl.
Ett telefonsamtal eller ett kort sammanträffande målsman och lärare emellan rekommenderas. Såväl målsmän som lärare har
skyldighet att medverka till att misshälligheter i skolarbetet snabbt klaras upp. Genem resp. elev kan målsman begära, att få
teL-nr och besked om Himplig telcfon- eller
besökstid hos klassförestll.ndaren.

Musikskolan
handhar frivillig musikundervisning och
körsång. Undervisningen sker i allmänhet
p-' 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 är
inr;ittade för de båda rektorsområdena. Under läsåret kommer dessutom som förut
samordnad undervisning i klinik att ordnas
för elever med läs-, skriv- och talsv:lrigheter.

Föräldramöten
kommer att ordnas under läsilret säväl av
klassläraren som av föreningen Hem och
skola och av dessa gemensamt.
Vilr förhoppning är all läs5.ret 1971/72
ska präglas av god vilja till gemensamma
ansträngningar för undervisningens och
v1l.ra elevers bästa.

Rek:orema

Skolsparande
bedrives i samarbete med Kumla sparbank
och Länssparbanken.

Telefoner
I innerstaden gär expeditionernas och sko-

Trafiksäkerheten
kräver ständig vaksamhet. I den vardagliga
efterlevnaden av de trafikregler eleverna lär
sig i skolan måste polisen, mälsmännen 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 läsliret kommer trafikpoliser all besöka klasserna. Utbildade skolpoliser hjälper eleverna tillrätta på utsatta gfingställen.

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 att framhålla betydelsen av hemmens medverkan till att bibringa eleverna en positiv inställning till
skolan och dess regler.
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10rnilS telefoner över stadens växel 0191
709 80 med skilda anknytningsnummer.
SKOLKANSLl
Eft. väx.
ank. sHingning
Skolchef I:e rektor
Sigvard Zetlervall
Kontorist Anne-May
Karlsson
Skolass. Borgit Aronsson
Musikledare Jan Nilsson ..

183

75260

181
182
180

70607
70607
70607

HöGSTADIETS REKTORSEXP.
Rektor Stig Berglund ....
Kontorist Marianne Larsson
Studierektor Sven Elisson
Kontorist Anna-Greta
Axelsson

210
211
212
214

70539
70539
787 10

LAG- OCH MELLANSTADIETS
REKTORSEXPEDITION
Rektor Sigvard Zettervall 183
75260
Kontorist Ulla Svensson .. 184
75260
Studierektor Karl-August
185
75260
Axelsson
VUXENUTBILDNINGENS REKTORSEXPEDITION
Studierektor Holger
195
Nylund
79659
KANS U OCH REKTORSEXP.
Expeditionstid torsdagar kl. 16.00--18.00.
VfALUNDSKOLAN
Ti11synsHirare Kjell-Olov
M essmg
.
. 213
Uibrmottagningen
. 215
Elevkåren
. 216
Yrkesvalsliirare Margareta
Back
. 217
Yrkesvalslärare Sören
Karlsson
.
217
Vaktmästare
.
177
Matsal
. 178
Uirarrum
. 179
Liirarrum, hemkunskap
och textilslöjd
. 226
Liirarrum, teckning, träoch metallslöjd
. 225
Skolpsykolog Bruno
NordstrÖm
. 230
05821111 40
anko. 252
Skolkurator Solveig
Davidsson
. 227
Skolv;irdinna Ellis
Barlow
177, 216
FYLSTA SKOLA
Tillsynslärare Carlewert
Andersson
. 188
75291
Liirarrum, mellanstadiet .. 189
Liirarrum, lågstadiet
186
Matsal
218
Läkarmollagningen
. 19.
Vaktmästare
. 191
Skolbibliotekscent ral
19.
Obs-klinik
. 234

TALLÄNGENS SKOLA
TiIlsyns];irare Ake Skoghiil1
Lärarrum

.

SANNAHEDS SKOLA
Lärarrum
STENE SKOLA
Tillsynsl. Stig-Arne
Lärarrum

72343
72391
78790

Andersson
.

73032

.

761 27

HARDEMO SKOLA
Lärarrum
KVARNTORPS SKOLA
l..'irarrum
HAGASKOLAN
Tillsynsl. Eric Persson ....
Lärarrum
Vaktm. Ebbe Eriksson
Matsal
.

733 45

771 97

192

70458

193

194
194

MALMENS SKOLA
Tillsynsl. Holger Nylund .. 195
Centralköket, ekonomiföres!. Gunnel Sjögren .. 196
Lärarrum, mellanstadiet .. 197
Lärarrum, lågstadiet
198
Gymnastiksalen
198
Läkarmollagningen
199

79659
75134

Då växeln är sHingd kan lärare vid resp.
skola träffas genom tillsynslärarnas telefoner.
TILLSYNSLÄRARNAS EXP.TlDER:
Carlevert Andersson, Fylsta skola,
onsdagar kl. 13.30--14.00
Eric Persson, Hagaskolan,
fredagar kl. 8.30--9.00
Holger Nylund, Malmens skola,
onsdagar kl. 10.00--11.00
Åke Skoghäll, Tallängens skola,
m;'mdagar kl. 10.30--11.30
Anna-Lisa Ståhlberg, Sannaheds skola,
milndagar kl. 11.00--11.40
Stig-Arne Andersson, Stene skola,
torsdagar kl. 9.50--10.50
Kjell-Olof Messing, Vialundskolan,
fredagar kl. 10.00-11.00
Inga DavidSJ;on, Kvarntorps skola,
onsdagar kl. 10.40--11.10
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Gruppkorsband

Fritidsnämndens höstverksamhet
KVARTERSGÅRD
För ungdom vilka icke fyllt 15 år.
Servering, stereo, bordtennis, hobby, mysrum.
öppet: Tisdag, onsdag och torsdag kl. 17.30
-21.30.
Start: l september.
FRITIDSGÅRD:
För ungdom vilka fyllt 15 är.
care, bordtennis, biljard, dart, keramikrum
med drejskiva och brännugn, stereoanläggning, TV, Eva-rum m. m.
öppet: Mändag-söndag.
Start och öppeltider meddelas i speciell
broschyr. Beräknat öppnande; Mitten på
september.
PROJEKTORSKÖTARKURS
Kurs för föreningsfunktionärer pä "Bell
and HowelI Alltomatic".
Tid: Oktober månad.
FöREN(NGSADMINISTRATION
Kurs för föreningsfllnktionärer gällande
framställan av olika slag av stenciler.

Instruktion pä Rex-Rotary spritstencil.

elstencil -

Tid: Oktober mänad.
FÖRENINGSTRAFF
Kurs-konferens för föreningsledare beträffande omHiggni:l.g av fritidsgruppsbidraget
till sammankomstbidrag.
Medverkande: Idroltskonsulent Jonny Andersson, NTF, utbildningskonsulenten i
Närke, ungdomskonsulent Janeric Solberg.

ARETS UNGDOMSLEDARE
Fritidsnämnden utser två ungdomsledare
vilka förtjänstfullt arbetat för sin före.ning
och dess ungdomar. Samtidigt hållas föreningssammankomst med infonnation av
idroltskonsulenten beträffande kommunala
och statliga bidrag samt infonnat;on av
fritidskonsulenlen gällande befintliga fritidsanläggningar och ävenså nyphmering.
Tid: November månad.

KUMLAHALLEN
Tel. 70980 vx
Sl.J).-lHALLEN
Badtider:
Måndag. torsdag
. 13.00--19.00
Tisdag
,
. . . . . . . • . . . . .. 07,00-08.15 13.00--19.30
Onsdag, fredag
,................. 07.00-08.15 13.00-20.30
Lördag
,
_._
.
09.00--15.30
09.00-12.30
Söndag
.
Varje söndag familjebad, då rutschbana, badbollar m m finns tillgängliga i lilla
bassängen.
CAFETERIAN öppen vard. 9-21, IÖrd. 9-15.30, sönd. 9-12.30.
BOWLINGHALLEN öppen vard. 10--22, lörd. 10--17, sänd. 13-20
SPORTHALLEN
Ett begränsat antal limmar för tennis-badmintcn finns för uthyrning.
Kcmbinera gärna t ex badminton och bad.
KlImia fritidsnämnd

KB KUMLA TRYCKERI 9297

