Vad gor en hemkonsulent?

Ett år går så fort.

A v hemkonsulenten Barbro Nerz.

A v kommunalrådet Nils Nyström

""

Den frågan möter man då och då i
arbetet som hemkonsulent. Verksamheten har faktiskt funnits i Örebro
län i över 30 år och tillkom ursprungligen för att ge råd och hjälp åt jordbrukarhushållen. Men allteftersom
åren gått, har andra kategorier uppmärksammat att man kunnat vända
sig till hemkonsulenten i vad som nu
kallas konsumentfrågor. Det har hela
tiden skett med den dåvarande hu-

tjänstelokalen, som förhoppningsvis
så småningom också ska vara kombinerad med en utställningslokal. Länsstyrelsen har dessutom börjat pröva
att förlägga rädgivning då och då ute
i länet. Ett sådant försök har just i
höst gjorts i Kumla.

l juli 1970 blev det en liten revolution för verksamheten. Den flyttades
till länsstyrelsen från lantbruksnämnden och skulle vara tillgänglig för alla
kategorier av hushåll - för varje enskild konsument. Detta påpekas så
ofta tillfälle ges, och annonsering i
lokalpressen har fortlöpande sket\.
Ändå tycks mången konsument inte
veta om den möjlighet till egen information, som han eller hon har här.

Vnd fragar man om'!
Mycket ofta står man inför ett val,
som gäller en större investering och
är tveksam i del stora marknadsutbudet. Tvätt-, disk· eller andra hushållsmaskiner, nya sängar, mattor,
gardiner kan tjäna som goda exempel. Men det kan också röra sig om
kostfrågor. Hur gå till väga vid djupfrysning eller reklamationsärenden.
Jag har försökt framhålla hur bre!!
registret är i rådgivningen - en spegelbild av konsumentens situation
idag med ökat antal konsumtionsvaror och nästan varuöverflöd.

Man kan fråga
om allt möjligt som hör ihop med
ens egen konsumtion. Skulle hemkon·
sulenten inte omedelbart ha svar att
ge, försöker hOll att återkomma efter
att ha forskat vidare. Rådgivningen
sker vanligast i telefon. Men mer och
mer kommer människor också till

Utåtriktade aktiviteter
förekommer också såsom utställningar, kurser och möten. De är ofta
baserade på problem som framkommit i rådgivningen. Eller också kommer förslag och material från centralt
häll som konsumentinstitutet. Hemkonsulenten är direkt underställd
D
institutet numera.

vudmannens goda minne.

Var och en ska känna sig välkommen IiII länsstyrelsens
hemkonsulent! Ring 136000!
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När jag den 4 januari 1971 tog säte
i det rum som min företrädare Holger
Hultman, med ålderns rätt, lämnat
vid årsskiftet, tänkte jag - vad kommer år 1971 att innebära - vad har
hänt när året är slut. Nu är vi snart
där. Det återstår bara ett fåtal dagar
så kan vi hälsa 1972 välkommet.
Tiden har gåll fort. Allt för fort.
rnte har man hunnit med allt man
tänkt sig. Ändock har dagarna varit
fullbelagda med sammanträden, konferenser och diskussioner på såväl det
lokala planet som på riks- och länsnivå. Det är bara all konstatera att
ibland har dygnet beståll av för få
timmar.
Men det har onekligen varit intressant. Jag ångrar inte att jag hörsammade mitt partis erbjudande att uppehålla kommunalrådsbefattningen för
innevarande valperiod. Man kommer
in i de kommunala problemen på ett
annat sätt än när man är hänvisad till
alt syssla med dem på fritid.
Den i början av året påbörjade utredningen om sammanläggande av
Kumla och Hallsbergs kommuner har
varit och är en av de större kommunala frågorna. Utredningens första
fas kunde redovisas efter midsommar.
Det gällde principerna för hur en
sammanslagen kommun kunde arbeta. Kommitten ansåg att i det skedet borde utredningen presenteras för
bl a partigrupperna på respektive orter och eventuella synpunkter inhämtas för det fortsatta arbetet. Något

ställningstagande för slutligt avgörande har man inte tagit hos partierna, men man har inte stoppat utredningen utan ullalat sig för alt den
skall slutföras. Det är den ekonomiska sidan man även vill se, innan
man är beredd att ta slutlig ställning
om sammangående eller ej.
Budgetarbetet blev som väntat hårt.
Målet för budgetberedningen var alt
försöka hålla oförändrad utdebitering, vilket önskemål bl a uttalats av
en del partigrupper vid s k prioriteringssammankomster.
Beredningen
uppnådde sitt mål och kunde presentera kommunfullmäktige en utgiflsoch inkomststat för 1972 utan att behöva höja den kommunala skatten.
Men givetvis har man fått pruta hårt
och budgetens siffror redovisas på
annan plats i detta nummer av Kumlan, varför jag ej närmare skall beröra dessa.
Under det gångna året har den
kommunala byggnationen kunnal ge·
nom föras enligt planeringen. Omoch tillbyggnaden av vårdhemmet
Solbacka kunde startas under försommaren, sedan ett par miljoner erhållits i lån ur ATP-fonden. Bygget startade med tillbyggnaden och på hösten
var den delen under tak, allt enligt
det fastställda byggnadsprogrammet.
När den nya delen är färdig kommer
vårdtagarna all flytta över dit och
den äldre delen av vårdhemmet kommer att byggas om och bli lika modern som tillbyggnaden.
3

Hagaskolan har under sommarlovet
blivit moderniserad för att fylla kra·
ven för dagens undervisningsbehov.
De gamla konventionella klassrummen har försetts med grupprum och
andra utrymmen som undervisningen
numera kräver. Gymnastiksalen har
fån en betydlig ansiktslyftning och
inte minst de mycket dåliga tväll·
och duschutrymOlena har försvunnit
och ersatts med förnämliga dito.
Enligt programmet har kommunens
ungdom nu fått en fritidsgård. Det
tidigare beslutet att uppföra gården i
f. d. varmbadhusets lokaler har om·
prövats och i stället har fritidsgårdsfrågan lösas på ett förträffligt sätt i
Malmens skola. I dess halvkällar·
våning har arkitekt Lennart Björk·
lund lyckats utmärkt att projektera
in en fin fritidsgård. Bästa betyget
har ungdomarna gett genom att så
flitigt besöka gården. Detta visar all
de trivs där.
[nnan årets slut kommer även den
planerade barnstugan att vara under
uppförande. Två barndaghemsavdel·
ningar, en förskola och ett fritidshem
kommer barnstugan att inrymma när
den blir klar fram på sommaren 1972.
Brandstationen har fått sitt efter·
längtade garage och detta innebär
bl a att handikappbussen nu även
fåll "tak över huvudet".
Den nya organisationen inom sociaIvården enligt familjeprincipen har
träll i kraft. De tre nämnderna socialnämnden,
barnavårdsnämnden
och nykterhetsnämnden sorterar uno
der en "hatt". Kravet på behöriga
befattningshavare har i stort kunnat
tillgodoses. Fördelarna med den nya
organisationen kan man väl ännu
inte uttala sig om, men den är säkert ett steg i rätt riktning.
TilJ nyheterna under 1971 hör även
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Brandkåren räddade fyra ur övertänt
bostadshus
En omkom vid nattbrand

inrättande aven tJanSI som kultur·
konsulent hos kulturnämnden. Han
kommer säken att betyda mycket för
vidareutvecklingen av den kulturella
verksamheten i kommunen.
Kommunen har stån för värdskapet
,id några tillfällen under året. örebro läns turisllrafikförbund har hållit sitt årsmöte i Kumla, varvid kommunen passade på att avtacka den
avgående
landshövdingen
Valter
Aman, som var ordförande i turisltrafikförbundet. Ävenså var kommunen värd vid firandet av SO·årsminnet av grenadjärstenens avtäck·
ning i Sannahed och slutligen kan erinras att kommunen i år varit värd
vid vänortsutbytct med Frederiks·
sund, Danmark. En del av kommunens industrier visade sin gästvänlighet mot de danska gästerna och in·
bjöd till såväl sigthseeing som för·
täring på sina företag. Även enskilda
kumlabor visade då sin gästfrihet.
Detta var några axplock av det
gångna årets händelser i samband
med kommunal verksamhet. Aterstår
att önska ett gott slut på 1971 och
hoppas på ett framgångsrikt 1972 föl'
Kumla kommun.
D

Sådana rubriker vill ingen av oss
läsa!
Julen 1971 nalkas med stora steg.
Det är med vemod man drager sig
till minnes de brandkårsutryckningar
man har deltagit i just till julen. Av
dessa är två mycket tragiska minnen
där människoliv har gåll till spillo
genom brand orsakade av vårdslöshet
med eld.
Jag vill uppmana Er alla. Tänk på
brandfaran! Låt julen bli den stora
högtid som vi alla har förväntat oss.
Låt den inte bli en tragedi i röda
hanens tecken.
Lämna inte levande ljus eller öppen
eld i någon form obevakad. Lämna
inte barnen ensamma med tänd·
stickor, levande ljus eller med s k
tomtebloss.
Tänk på var och hur ni placerar
levande ljus så att inte brännbara
föremål finnes i den omedelbara når·
heten.
Tänk på när ni vädrar för en kort
stund så att ni inte får korsdrag så alt
vinden får tag i gardiner ffi m och
dessa kommer i kontakt med öppen
låga.
Varje år omkommer i Sverige 1.30
till ISO människor genom brand eller
explosion. Alltför ofta bidrar texti·

PA VINTERN .. ,
kommer del snö och del blir halt

Då ska vi
skotta gångbanan, S3nda g~ngbanan
och bälla öppen väg till sops(ick,
~läEet.

,

lierna på ett eller annat sätt till dödsfallen - antingen genom att de or·
sakar direkta brandskador då gardiner, kläder, möbler eller annan inredning antändS, eller också genom
gasförgiftning i samband med säng·
rökning. Härtill kommer att ett mycket stort antal människor brännskadas och alt stora egendomsvärden årligen går till spillo genom den brandspridning och brandbelastning som
textilier medför.
Man brukar säga, atl en stor eldsvåda är som en kedja av brandtekniska missförhållanden och olyckliga
omständigheter. Redan längt före en
sådan brand finnes en hel del lösa
länkar för den kedjan. De har var
och en gestalten av olika brandtekniska eller mänskliga fel, som, så
länge de är isolerade från varandra,
kanske kan förefalla ganska små och
ofarliga. Men så när den rätta impulsen kommer, griper den ena län·
ken in i den andra, nya olyckslänkar
kommer till och eldkällan, den gryende branden, växer eldsvådan fram.
Den viktigaste länken i denna
olyckskedja är den allra första:
Brandorsaken!

Brandchefen

D

Säj inte: "Det här händer inte mej."
Du vet inte vem det drabbar nästa gång!
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Kort sammandrag av

1972 års budget

Kostnader
Drift
In\'cslningar

Intäkter

Drifl

Investeringar

Central förvallning

.

I 750900

Val, taxering m. m

.

246100

Brandkår

.

l 086400

29000

100

Fastighetsförvaltning

.

2783000

594500

1187100

Byggnadsnämnd

.

592300

30000

90500

Gator, vägar. parker o. d

.

2930800

2209 000

386200

Fritidsnämnd

.

3206 400

113800

321 300

Salutorg m. m

.

36300

Elverk

.

4777300

1660000

4777 300

10000

Vatten och avlopp

.

3043600

705000

2820800

150000

Renhållning

.

755400

Skolor

. 13539700

Bibliotek

.

Musikskolan

30000

125000

144000

620000
5721500

577 700

12000

55300

.

352600

18000

25000

Bidrag till studieförbund

.

319200

Bidrag till föreningar

.

98000

Övrig kultur

.

188100

27000

Socialvård

. 12146800

5000

............•.....

146 800

Räntor. län o. d

.

Kommunalskatt

.

Till oförutsedda behov

6220300

271 300

3641 300
2000

3149600

10652700 7163000

sidan. Här kan några nämnas för
1972.
Den stora och efterlängtade nyheten för 1972 är barnstugan i kvarteret, Duvan (Samma kvarter som
Fylsta skola). Den får fyra avdelningar; två daghem och en vardera
lekskola och fritidshem. En annan
stor nyhet är utbyggnaden av Kumlasjön, som dock inte upptagits till så
storl belopp i staten, som senare blev
aktuellt på grund av avsevärt högre
bidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen
för beredskapsarbete. I bästa fall kan
en mycket stor del av den planerade
utbyggnaden komma till stånd 1972.
På grund av de ändrade krav på
undervisningslokaler som ställs på
dagens skola kommer Malmens skola
att byggas om under 1972 för en kostnad om cirka en miljon kronor.
Och sedan finns förstås alla de van·
liga ändamålen med, såsom nybyggnad av vissa gator, ledningar, trans·
formatorer, inventarieinköp osv.
Här visar vi nu också en kort sam·
manfattning över hur utgiflerna och
inkomsterna fördelar sig. Kumlasjön
inryms under Galor, "ägar, parker;
Barnstugan under Fastighetsförvaltning ocb Malmens skola under Skalor.
[J

27004300
_1'-2;;.0,,3_1,,00'--56 000 800

_
9 719 900

65720700
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390000

12000

I 137000

Hälsovård

150000

Varje år gör kommunen upp en budgel för kommande ar. Budgeten f yl·
ler flera ändamål. Först och främst
är det en hushållsplan, som visar hur
inkomster och utgifter fördelas och
användes. Det är också en matematisk uträkning över hur stor årets
skalt skall bli (och även avgifter förstås). Inte minst är det ett slags handlingsprogram för årel. Genom fastställande av budgeten beslutar oftast
fullmäktige om en rad aktiviteter
som skall ske under årel, hus som
skall byggas etc. Del är därför ingen
överdrift att påstå att budgetbeslutet
är del viktigaste beslUlet kommunfullmäktige fattar under året. Inget
annat beslut griper över alla områden
på det sället som budgetbeslutct;
inget annat rör så stora penningsummor som det beslutet; inget annat beslut är så mänga förtroendemän och
tjänstemän "inblandade" i som just
budgeten. Större delen av budgeten
görs upp som delstater inom olika
nämnder och förvaltningar och bearbetas och ·'manglas" i många instanser innan fullmäktige på oktober·
sammanträdet "tar·· staten för kommande år.
Varje år medför en rad nyheter i
budgeten, främst då på investerings·

57 586 400

8 134300

65720700

KVARTERSGARDEN, Köpmangatan 58
Öppdfidcr: Tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan kl. 17.15-21.15. För ungdom i åldern 10-14 år. På gilrdcn tr~iffar man förutom dc besökande ungdomarna även Leif. Jan Aage och Ivar vilka fungerar som gruppledare. Ungdomarna kan ~y~sla med bordtennis, mini-racing och hobbyverksamhet. När
man inte är sys~elsatl med nAgonting av ovanstäl:nde kan man köpa läsk och
koppla av i cafeterian, lyssna på musik eller tilta på TV.
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Fritidsgården Malmen

I höst öppnades den av alla efterlängtade fritidsgården i Malmens skola.
Såvitt det nu går att bedöma är den
mycket populär. Här kan ungdomarna träffas i en varm och ombonad
miljö. Här kan man spela olika spel,
här kan man ägna sig åt allehanda
aktiviteter, bara sitta och prata. Eller

bara sitta.
Hobbyrum,
musikrum,
läsrum,
Eva-rum och flera andra rum finns
och bara man betalar terminskortet
och uppför sig hyggligt är man välkommen att röra sig på de över 400

kvadratmeter som fritidsgården omfattar.
Om man tillhör någon förening eller om man är "oorganiserad" spelar
ingen roll i det här sammanhanget.
Fritidsgården är öppen för all ungdom över 15 år, både pojkar och
flickor.
Fritidsgården ar oppe n söndag
t o In torsdag klockan 18.00-22.00
och fredag-lördag 18.00-23.00.
Här visar vi några bilder från den
nya anläggningen.
D

I
I
Biljardspel övar upp preClSlon och disciplin

Kommunen har tid med oss
även på lördagar och söndagar
Lördagar

Sönd:lgar

.

9.00-15.30

9.00-12.30

.........................•..

11.00-17.00

16.00-20.00

Kumlaha!len
Biblioteket

I

Frilidsgiirden Malmen

.

18.00-23.09

18.00-22.00

Elljusspiiret i Via

.

17.00-22.00

17.00-22.00

"Hygget", Asbro

.

10.00-15.00

10.00-15.00

Och sil isbanor förstås! (När dCI finns is.)
Och Brandkåren. (När det brinner!)

J
Läsrummet
8

Malmens fritidsgrtrd

l'lus altting annal som fungerar dygnet runt: Vatten cch avlopp, e:stfÖm, snoplogning, ålderdomshem. Och litet till!

•
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Brandkårens nya garagebyggnad

Har Ni rätt till bostadstillägg?

Statligt bosladstillägg
Det statliga tillägget utgar till alla
barnfamiljer som inle har för hög inkomst.
Lägg märke till att det inte är bruttoinkomsten ulan dcn senast kända
till statlig inkomsIskau beskailningsbara inkomsten som gäller för beräkningen av bostadstillägget. Har familjen (föräldrarna och hemmavarande
barn under 16 år) en sammanlagd
förmögenhet ö\cr 50000 kr läggs I 5
av det överskjutande beloppet till inkomsten.
Har Er nuvarande brulloinkomst
sjunkit väsentligt i förhållande till
1970 ars bruttoinkomst och räknar Ni
med alt inkomstminskningen kommer
att barSIå under år 1972 kan man ta
hänsyn liIl del "id inkomstprövmngen.

l bostadstillägget ingår ell GRUNDBELOPP som utgår oberoende av
bostadsförhållandena. i behö\er inte
ens ha egen bostad.
Högre tillägg kan utgå till familjer
med mer än ett barn, men då ställs
vissa krav på bostadens storlek och
utrustning.
Beslut om bostadstillägg som förmedlingsorganet fattar t o ffi 10
l:lugusti 1972 grundas på inkomsten
vid 1971 års taxering. Om förmedlingsorganet fallar beslut efter 10
augusti 1972, grundas bostadstillägget
på 1972 års taxering, som då är känd
för förmedlingsorganet.
KOlllmunalt bostll(lstillägg
Kommunalt bostadstillägg har m·
10

förts i kommunen. Det är avsett för
barnfamiljer med hög hyra eller stora
årskostnader för egethem.
Förutsällningarna för kommunalt
tillägg är alt Ni bor i en egen bostad
som uppfyller de standardkrav som
gäller för det högsta statliga tillägget
och att Er bostadskostnad är lägst
425 kr i månaden.
Hur söker man bostadstillägg?
Ny ansökan om bostadstillägg skall
inges VARJE år.
På den blankett. som sändes ut till
dem som har bostadstillägg, är i regel
namn, adress, inkomstuppgifter m ffi
redan ifyllda. Är det nagot fel eUer
har del blivit någon ändring. skall det
anmärkas pa raden under uppgiften.
Fyll sedan i blanketten, ä"en bak·
sidan. Glöm inte aH skriva under
blanketten och tala om till \cm
pengarna skall sändas. Skicka in den
till
Fastighetskontoret, Fack 17,
69200 Kumla,

Förfrågningar 0111 bostadstillägg
Förfrägningar kan göras till kom·
munens fastighetskontor, tel. 019/
709 80 vardagar 8-12, 13-17. Torsdagar även 17-18.
Utbetalning av bostadslillägg
Tillägg utbetalas direkt till den som
beviljats det. På begäran kan tillägget
utbetalas till hyresvärd eller om Ni
har egethem till kreditgivaren.
Bestämmelserna om bostadstillägg
finns i kungörelserna 1968:425 och

426.

D
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Under sommaren och hösten har
Kumla brandkår fån en stor garagebyggnad på sin tomt. Den har löst
flera av de problem som under flera
år bekymrat våra vänner på brandstationen.
Här finns nu plats för två brand·
bilar, bl a den stora bilen med skylift, som tidigare dels fått stå utomhus, dels inhysts i ett mycket provi·
soriskt plastskynkctält. Här förvaras
också fyra stycken kärror, varav två
är avsedda att betjäna oljeskadeskyd·
det, som är en av brandkårens nya
uppgifter.
En efterlängtad lokal har varit
slanglagningsverkstaden, som nu kun·

nat få någorlunda rimliga lokaler ~
de tidigare var både för trånga och
på gränsen till all vara hälsofarliga.
Önskemålet om garage för handi·
kappbussen har också kunnat lösas,
vilket är till glädje bäde för de handi·
kappade och för den personal som
skall sköta bussen.
D

FöRENINGARl
Hllr ni problem med arkivet.
Kommunen kanske bn hjälpa er.
Tänk pil. saken.

Ta upp det pil. n:bta styrelsemöte!
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Det kommunala arkivet

Föreningsarkiv
Kumla kommunalarkiv har också
till förvaring omhändertagit en del föreningsarkiv eller delar därav. Sålunda finns här Kumla blåbands/örenings arkiv (1887-), Sveriges kom-

Al' konslichefe/l Tage Tapper

Var och en som uppnått stadgad ålder vet att del samlas en del papper.
Man får brev. Det kommer räkningar. Skattsedlar och deklarationskopior blir del varje år. Har man en
villa eller sommarstuga blir det gc+
oast en del papper för lagfart, rör
lån, rör brandförsäkring osv. Är man
sedan med i några föreningar - och
del ör man ju - blir det kallelser,
årsberättelser, protokoll. stadgar och
liknande.

Ja, och så är det med detsamma eu
litet arkiv. Dvs. en samling papper
som dels kan ha betydelse för framtiden (I ex all man inle blir krävd
en gång till för något man redan har
betalt) dels utgör ctt stöd för minnet
om man vill gå tillbaka i liden.
Precis likadant är dct för kommunen. Skillnaden är bara att rör kommunen rör del sig om så enormt
mycket mera papper. Mellan 8000
och 9000 volymer (Varje volym kan
vara en tjock bok eller en bunt om
några hundra papper) är samlade på
hyllorna.
Kumlas olika kommunala arkiv har
under de senaste åren uppordnats och
förtecknats och är i nuvarande skick
tillgängligt för forskning.
Inte mindre än 11 olika kommunbildningar förvarar här sina arkivalier. Sålunda finns här arkiven frän

Kum/a kommun /863-/94/. f/ardemo kommun /863-/95/ och Ekehy
kommun 1863-/951. Av praktiska
12

skäl sättes här begynnelseåret 1863
(då kommunalförordningarna trädde
i kraft) men enstaka handlingar i arkiven är ännu äldre, i någol fall från
1700-talet.
Vidare finns här arkiven för Kumla

stad /942-1966, Kumla landskom·
mun 1942-1951 och Kumla storkommun 1952-1966. Vissa delar av arkivet för Ekeb)" och Göllersta kommun 1951-1970 finnes här också.
medan huvuddelen därav finnes i
Örebro kommuns arkiv.
Detta vad avser primärkommuner·
nas arkiv. Två sekundärkommuner

Kumla municipalsamhälle 1900-1941
och Hätlabrottets municipalsamhälle
1945-1952 förvarar också sina arkiv
här.
Arkivet för Kumla vidgade stad
1967-1970 är ännu inte mer än påbörjat och för Kumla vidgade kom·
mun 1971- har endast förberedelser
gjorts.
Frän regeln att alla arkivalier skall
samlas och inordnas under respektive
kommun har några viktiga undantag
gjorts. Det är dels socialregister· och
barnavårdsakter, skolornas liggare
och journaler samt stiftelser (bl a donationsfonder), vilka alla av prak·
tiska skäl ordnats gemensamt för
samtliga kommunbildningar, då man
eljest kan ha svårigheter att hitta vad
man vill ha. Vissa av dessa handlingar
sku11e annars få sökas under kanske
fem olika kommuner.

•

•

muna/Ljänsremanna/örbunds
al'def·
ning 84 arkiv (1936-), Kumla sac·
kenkrels av Svenska Röda korset
(1956-), Kumla /oslerländska före·
ning (1887-1892), Hallshergs landlmanna/örening (1886-1892), Kumla
nÖlkrealur/örsäkrings/örening (1895
-1957), Kumla lärar/örening (19011951), Mellersta Närkes skol/örening
(1904--1922),
Slene·AbytorfrUinggälla gatubelysnings/örening (19471952) samt från Idrolls/öreningen
Kamraterna en unik samling tidningsurklipp om all idrottsverksamhel
i Kumla samt personnotiser om
idrottsutövare från 1930 intill dags
dato.
Med föreningarna är det ju så, au
de föreningar som har egen lokal ofta
har haft något bättre möjlighet att
bevara sina handlingar. Föreningar
som varit "hemlösa" så tillvida att
man saknal egen lokal, har ofta råkat
ut för au handlingar kommit bort
eller finns spridda på många håll.
Äldre handlingar ligger kvar i skrut>.
bar och på vindar hos förutvarande
funktionärer och så småningom blir
det "vindsröjning" och då kommer
någon "ordningssam" människa och
"städar bort en massa skräp", som
det tanklöst brukar heta.
Det är inte bara protokoJJböckerna
som är värdefulla, utan andra handlingar är lika viktiga att spara. Protokollen talar bara om vad som är
beslutat och det stämmer långt ifrån
alltid överens med vad som verkligen
har blivit gjort.
Även föreningar med egna lokaler

löper VISsa risker nar det gäller arkivalierna. Det finns ingen riktigt
lämplig och rymlig plats för dem.
Dom står överst i ett köksskåp bland
porslin och annat till förargelse för
kaffekommitteerna. Eller finns papperna i en städskrubb tillsammans
med dammsugare och skurhink. Och
när arkivbeståndet växer blir det sällan dammsugaren eller skurhinken
som åker ut, utan då görs en godtycklig "gallring" bland arkivmaterialet och sen kan ingen fullständig
bild av den föreningen längre forskas
fram.
Här finns det en möjlighet för föreningarna au få en del av sina problem lösta genom att deponera arkivalierna i kommunens brandsäkra
arkivIokaler (hur brandsäkra är föreningarnas skrubbar?).
Kommunen räknar med all flera av
bygdens föreningar kommer att an·
vända sig av möjligheten all få sina
arkivalier omhändertagna. uppordnade och förtecknade.
Arkiviokalen är belägen i Stadshuset och uppordning och förteckning har skett av den av AMS och
Landsarkivet i Uppsala utbildade arkivvårdaren Folke Andersson under
ledning av kanslichefen Tage Tapper.

D

KUMLA KOMMUN
har telefon nr 019/709 80
som under dagtid går till Stadshusets
viixel och övrig tid till BrandklIrens
växel.
Nästan alla tc:efoncr i innerstadens
kcmmunala inrällningar kommer alt
vara kcpplade till detta växelnum,
mer.

13

Elljusslingan
Viaskogen

•

Kumla kommuns kulturpris 1971

I

Kumla bibliotek
HUVUDBIBLIOTEKET

Folkns hus. Skolvägen 12
öppet van!. kl. 11-20. lön!. kl.
11-17, SÖnd. kl. 16-20 (juni-aug.
van!. kl. 13-20, lörd. kl. 9-11)
FILIALER:
Hiillobrotln Pensionärshemmel
öppet månd., onsd., fred. Id. 18-20,
IOrW., lön!. kl. 10-12 (juni-aug.
månd. kl. 18-20. IOrsd. kl. 10-12).

I Viaskogen finns sedan några ar tillbaka en e1bclyst motionsslinga. som
kan användas b de vimer och sommar. Och ä\cn höst och vår. När det
är barmark kan man springa eller

promenera och när det är snö, åker
man skidor. Belysningen är tänd mellan klockan 17.00 och 22.00. sa alt
alla, som endast har kvällen på sig.

Ab)'lOrp. Posthus:t
öppet månd., tisd.. torsd. kl. 18-20.
fred. kl. 10-12.
So"tluhl'J. CentromhuseI
Öppel månd.. 10rsel. kl. 18-20. lisd..
fred. kl. 10-12 (juni-au,. lis<!. Id.
10-12, IOrW. ll. 18-20).
KWHnwrp. Folkels hus
öppet tisd. kl. 17.30-19.00. IOrsd
kl. 13.30-15.00.

skall kunna ha glädje av det.

När snön kommer är spåret endast
avseu för skidåkning varför annan
mOlionsutövning i någon form icke

är önskvärt under denna tid.
Vid något fel är vi på fritidsnämnden tacksamma för en påringning
från allmänheten.
I vinter kommer där att finnas en
värmestuga i anslutning till spåret.
Infarten cill el-slingan är från Vi-

lundavägen (IvärgC'lt8
vägen).
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till

BrändAs-

BOKBUSSEN
besöker regelbundel sladens ytlerom·
råden och dcssutom gamla (X:h sjuka
i innersladen som har sv;\rt all själva
la sig till bibliotekel. Närmare upplysningar om bussen lämnas per tel.
70680.
Sagor för barn berällas I:
Kumla onsd. 10.30
Sannahed tisd. 9.30
Hällabrouet torsd. 9.30
KvarnlOrp torsd. 13.00
Abytorp fred. 9.30

•

Kumla kommun beslöt på siu oktGbersammanträde 1971 all instifta ett
kuiturpris om 2500 kronor all utdelas en gång per ar till nagon som
gjort en värdefull och oegennyuig insats inom Kumlas kull uri iv.
Kommunstyrelsen har enhälligt beslutat tilldela boktryckare Nils Helander årets pris med följande mOlivenng:

"Nils Helander har sedan 1918 givit
ut, redigerat och till väsentliga delar
skrivit Kumla julblad, sedan 1930
varje år. Genom denna insats har
bl a en rad muntliga berättelser av
äldre kumlabor nedtecknats och bevarats liksom eH stort antal unika
bilder från bygden i äldre tid. Genom
sin entusiasm har Helander ocksa inspirerat andra att nedteckna minnen
och forskningsresuilat. Helander har
dessutom författat eu stort antal
skrifter om Kumlabygden. Som ledamot i Kumla hembygdsförenings st~
relse och Komminen för Kumlabygdens historia har han gjort väsentliga
insatser. Efter hans initiativ har flera
av bygdens minnesmärken tillkommit. Som mångårig föreståndare och
ordförande för Kumla föreläsningsrörening har Helander också gjort en
bestacnde insats för folkbildningsarbetet i Kumlabygden."
Priset kommer au delas ut vid kommunfullmäktiges sista sammanträde
för året den 20 december 1971.
O

KUMLAHALLEN
Tel. 70980 v'(

SIMHALLEN
Badlider:
M1\ndag. lorsdag
Tisdag
Onsdag. fredag
Lördag
Söndag

07.00---08.15
07.00-08.15

13.00--19.00
13.00--19.30
13.00--20.30
09.00-15.30
09.00------.-12.30

Varje söndag familjebad, d1\ rutschbllna, badbollar m m finns tillgängliga i lilla
bassängen.
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