Kulturnämndens sommarprogram

Livlig byggverksamhet i Kumla
A v kommuna!f(idel Nils Nyslröm

Ollsd 18 ;uni kl. /9.00

MAJ
DI/sel 14 mal kl. /9.00

Qlaus

Petri

musikkår

konserterar

vid

Trivselkväll vid Kumlasjön rred Torsten
Lundb::rg och andra.

KumlasjO>l.

DlIsd /6 aug. kl. /9.00

LÖr/I17 maj kl. f /.00
"Från ballad till polska". Norrköpings
st3dstealer spelar upp på torget. I fall av
r~gn pli biblioteket.

Onsd 11 maj kl. /9.00

Trivselk.v111 vid Kumlasji:m med Torsten
Lundberg och andra.
D/uli 23 aug. kf. /9.00
TrivseiKvdlI vid Kumlasjön rr:ed Torsten
L:mdb::rg och andra.

Vlirkcnsert med Kum~a musikskola.

Folkets Hus. Husaren.
Skcmakaremuset't vid Kum!.asjiin h lies un-

der juoi, juli cch augusti oppet:
vard 11-13. 15-17
wnd 1S-17

JUNI
Torsd 6 ju,,; kf. 18.OQ

Svenska Flaggans Dag firas traditionsenligt
med samling på torgel kl. 18 för ma~b
till Kumlasjön, dar bl a major Ake Brström lalar.

O/m/U juni kl. /9,00
Trh'Selkväll vid Kum]asjön med Torsten

Lund:J.rkska skolmuskt i

~Iardemo

hälles

uoder juni. juli och augusti öppet samtliga
söndagar me!lan Id. 14-17. Visningarna
oml:esörjes av medlemmar ur Hardemo
hembygdsfOrening.

l.undberg och andra.

Fred 23 Juni kl. 14.00
Midsommarfirande vid Kumlasjön.
MJlld 26 jUlli kf. 12lX)

RegionsmusikUren
Stadshuset.

lo:onserterar

utanför

Orr.cemnässeD i Sanoabl'd hälles li"som
PUKestugan öppen varje snndas under juni.
juli ocb augusti mellan kl. 14-17. Visningarna ombesörjs av medlemmar ur
Kumla hembygdsförening.

Kumla bibliotek

Midsommarafton

hur sclllmaroppet

14.00 KUMLASJöN
Lekar kring majstången
Underhållning

mllnd-fred ]J-lO

lördagar och söndagar sllingl.
Filialerna;

Hällabrotlel: mAnd 18-20, torsd
10-12.
Sannahed: tisd 10-12, torsd 18-20.
Abytorp: tisd 18-20, fred 10-12.
Kvarntorp: lisd 17.30-19. torsd
13.30-15
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17.00 PUKESTUGAN I SANNAIIED
Militärmusik
Enmans!e~ter

Lekar kring majstll.ngen
Kaffeservering i Qfficersmibsen
Specia!slämpel med bild av Pukestugan
frän en gammal militär niltpostvagn.

Byggnadsverksamheten är för närvarande mycket god i Kumla. Till detta
bidrar inte minst utbyggnaden av
kommunens reningsverk, ett byggnadsprojekl på 9,6 miljoner kronor.
Della byggnadsföretag kommer att
pagå även under kommande vinterperiod och skall vara färdigställt till
den I april 1973, vilket innebär en
säkrad sysselsättning ett år framåt för
de anställda vid de entreprenadföre.
tag som har hand om reningsverkets
utbyggnad. Samtidigt som det nya reningsverket blir färdigt, kommer
även tätorterna Abytorp och Sanna·
hed att anslutas till reningsverket då
anslutande ledningar utförts i sam·
band med renings\erkets utbyggnad.
Därmed har samtliga tätorter inom
kommunen fått avloppsreningsfrågan
ordnad. Ekeby fick nytt reningsverk
färdigt i slutet av 1970 och till detta
reningsverk är ä\'en Kvarntorps tätort ansluten.
Ombyggnaden av Kumlasjön är ett
beredskapsarbete som sysselsälter räll
manga byggnadsarbetare. De två
etapper som är under uppförande
skall vara avslutade den 1 juli 1972.
Om vidare utbyggnad kommer att
ske. beror myckel på arbetsmarknadslägel under kommande vinter. Kommunfullmäktige har godkänt utbygg·
nadsetapp 3, men under förutsättning
att det blir 75-procentigl bidrag lill
utbyggnaden. Al1 få eH så pass högt
stalsbidrag, innebär al1 det är risk
för arbetslöshel inom kommunen.

Om· och tillbyggnaden av vårdhemmet Solbacka, som är något av
etappbygge har sin första etapp klar.
Det är tillbyggnaden av hemmet som
nu är klar och när dessa rader läses
har vårdtagarna som varit bosalta i
den gamla delen nyttat över i den
nya delen av hemmet. Ombyggnaden
av det gamla hemmet har därmed
kunnat påbörjas och den etappen
skall vara klar för innyltning till årsskiftet 1972-1973. När 001- och tillbyggnaden är helt färdig kan hemmet
ta emot 104 vårdtagare, som alla bor
i enkelrum med tväll- och toalettrum.
Förutom ordinarie byggnadsarbetare
har vid Solbackabygget även eU 20tal yrkesskoleelever inom byggnadsbranschen fält sin praktiska utbildnmg.
Av kommunens egna byggnadsföretag kan även nämnas att uppförandet
av barnstugan vid Villagatan pågår
för fullt. Denna barnstuga, som omfattar två barndaghem. en förskola
samt ett eftermiddagshem skall vara
klart till den 15 augusti, alhså efter
semestern och när skolornas hÖSllerOlin för 1972 börjar. Barnstugan uppföres av Ytonghus och sker i slor utsträckning som eU monteringsarbete
när det gäller fasadelemenlen.
Vidare kommer i kommunens regi
Malmens skola att ombyggas under
sommarmånaderna. Klarsignal har
kommit från skolöverstyrelsen om
statsbidrag, varför arbelet har påbörjats redan i början av maj månad. Det
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blir tillbyggnaden av centralköket
som kan igångsättas innan skolan slutar vårterminen. Det nuvarande köket har svårt att klara den ökade belastningen som bl a tillkomsten av
skolorna från Ekeby medfört. Ävenså
behöver utrustningen i köket moderniseras för atl kunna få en rationellare drift.
När så vårlerminen är avslutad börjar ombyggnaden av själva undervisningslokalerna i skolan för atl få
fram bl a de grupprum som Malmens
skola saknar. Ombyggnaden omfattar
såväl Jåg- som mellanstadieskolan.
Eftersom byggnadsarbetena måste
vara avslutade till höstterminen börjar, kommer arbetena att pågå även
under byggsemestern i juli månad,
vilket innebär att arbelare vid deHa
byggnadsföretag får förlägga semesterledigheten till annan tidpunkt än
under juli månad.
Bostadsb)'ggandet
Under våren har Pingstkyrkans
byggnadsprojekt vid Stationsgatan
kommit in i slutskedet. Bostäderna
blir inflyllningsklara i maj medan
restaurangdelen skall bli färdig under
juni. Kyrkodelen beräknas klar i början av september.
Stiftelsen
Hyresbostäders
första
etapp på
Kumlabyområdet, vars
första del omfattar 132 lägenheter får
sin första inflyttning den I juni, då
48 lägenheter kan ta emot hyresgäster. Sedan följer successivt färdigställandet av övriga lägenheter fram
till efter ,irsskiftet 1972-1973. Men
under tiden kommer ytterligare 60
lägenhetcr att påbörjas, vilka ingår j
1972 års kvot av statliga lånemedel.
Småhusbyggandet har varit mycket
livligt under 1971 och början av 1972.
Riksbyggen upprör 38 s k mark lägen4

Var försiktig med gasolen

heter i kv Fåret, eller som mall allmänt säger i Kumla, på Katrinelundsområdet. Småhusbyggandct pA dct
nyexploaterade Kumlaby I l-området
fick något av raketstart tack vare atl
småhusbyggandet släpptes fritt under
sista kvartalet 1971 och innebär att
drygt 50-talet småhus blir inflyttningsklara under försommaren 1972.
Även Älvestaområdet blir i det när·
maste färdigbyggt tack vare extrakvot och frilt byggande.
Till god sysselsättning för byggnadsarbetarna har även uppförandet av
Kumla kyrka bidragit. Detta bygg·
nadsverk beräknas bli färdigt i slutet
av delta år.
Framtiden
Vad är att vänta på byggnadsframtiden? Eli stort byggnadsprojekt är
SRA:s nya fabrik norr om Riksväg 3.
som igångsättes på förhösten 1972.
Denna byggnation beräknas påga i
drygt 15 månader och skall således
ge sysselsättning fram till slutel av
1973. Vidare skall nuvarande Stadshotellets lokaler byggas om lill förvahningslokaler för kommunen och
kommer att ge sysselsättning för
byggnadsarbetare under viss del av
den kommande vintern.
Och om ell par år kommer även
Kumla frukt industris nya fabriksbyggnad.
Vad som här sagts talar för all åtminstone under 1972 arbetstiJlgången
bör vara god för byggnadsbranschens
folk i Kumla.
O

Kumla turistbyrå
J ~irn v~gsstat ionen
öppet varje dag 10.00-20.00 liden
12 jllni-20 augusti
Tel. 019/60480

Av brandchefen Ake Slå/bom
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Kontroller'd Er gasohmläggning
Tänk först
Tänd sedan
Gasol används nu i stor omfattning i
sommarstugor, husvagnar, båtar och
på campingplatser. Varje år inträffar
olyckor med gasen och dessa olyckor
orsakas i allmänhet av att gas läckt
ut och blandas med luft. En sådan
blandning exploderar då den antänds.
Det är därför viktigt att alla kranar,
ventiler, slangkopplingar och rörskarvar är täta.
Det är relativt enkelt att installera
gasol i stugan. husvagnen eller i båten. Men installationen skall göras
enligt de anvisningar som gäller. är
det gäller utrustning finns del flera
lättskötta gasolapparater att välja
mellan. Kök, kaminer. lampor, kylskåp.
Gasol är ett säkert bränsle, men det
är med gasol som med aUt du handskas med. Gör du fel kan det få tråkiga konsekvenser.
T det fallet skiljer sig inte gasol från
t ex elektricitet, tändstickor, bensin,
glasflaskor eller stearinljus. Har du
respekt för gasol behöver du inte vara
rädd för aH använda den.
Tänk på det bär
All förbränning kräver syre. Se därför till alt det finns ordentlig ventilation där gasolapparaten finns.
Gasol är tyngre än luft och utläckt
gasol samlas därför i de djupaste utrymmen, där den utgör brandrisk.

Gasol är giftfritt men har en typisk
lukt. Ett speciellt luktämne har tillsatts för atl du lättare skall kunna
märka om gasol läckt ut.
Vid minsta misstanke om läckage
- Släng ventilen på gasolflaskan och
gasolapparaten. Släck all eld inklusive cigaretter. Vädra tiUs gasoUuk·
ten försvunnit. Leta rätt på läckan
och täta den. Klarar du det inte själv
- anlita en fackman. Du får inte använda gasolen igen förrän felet är avhjälpt. Kontrollera gasolinstal1ationen minst en gång om året.
Gör en kontroll av anläggningen på
följande sätt:
Sätt systemet under tryck dvs öppna
f1ashentilen mcn låt ventilen till apparaten vara stängd. Pensla alla
slangar, skarvar, förskruvningar och
,"entiler med såpvatten eller utspätt
diskmedel. Blir det bubblor är det en
läcka.
Se till all alla i stugan, husvagnen
eller i båten har lärt sig sköta gasolapparaterna rätl. För att undvika aU
tveksamhet
bör bruksanvisningen
finnas intill varje gasolapparat. Sätt
den gärna i ett plastfodral på synlig
plats.
När du byter gasolflaska får ingen
röka i närheten. Inte heller får där
finnas en öppen eld.

Ura alt veta om utrustningen
Alla råd och regler grundar sig på
lång erfarenhet av gasol.
Försök aldrig chansa eller hitta
5

några genvägar. Det är trots allt inte
så svån alt göra en riktig installation.
T del långa loppet lönar den sig. Du
får bättre utbyte av gasolutrustningen. Dessutom blir anläggningen
säkrare. Det är värt en hel del.
När du köper gasolutrustning finns
der två huvudtyper att välja mellan:
• Transportabel utrustning, den som
campare i allmänhet använder sig
av och
• fast installerad utrustning, som är
mera avancerad än den andra.
Transportabel utrustning
Vid transportabel utrustning får
flaskan rymma max 2 kg. Apparaten
som hör till är antingen monterad
direkt på flaskan eller kopplas till den
med slang.
Du får inte ändra utrustningen på
något sätL Det är t ex inte tillåtet alt
sätta på en längre slang.
Placera den transportabla utrustningen stadigt. Flaskan måste alltid
stå upprätt.
Placera apparaterna så alt värmen
inte skadar material i närheten.
Ta helst ut utrustningen vid flask·
byte. Stäng alltid ventilen på gasolflaskan och sedan eventuell ventil på
apparaten, om utrustningen inte skall
användas inom kort.

Fast installation
När vi talar om fast installation menar vi en permanent anläggning, som
består av gasolflaska, reducerventil,
ledning och en eller flera gasolapparater.
Reducerventil är nödvändig därför
att gasolapparaten arbetar med myckel lägre tryck än flasktrycket.
Kontrollera att apparat och reducerventil är avsedda för samma tryck.
6

Gasolflaskorna
Du får bara använda gasolflaskor
som typgodkänts av myndigheterna.
Det är inget problem eftersom alla
svenska gasoldistributörer endast använder godkända flaskor. För fast in·
stallation gäller:
Du får ha högst två flaskor på vardera 30 liter. l praktiken innebär det
att du får ha två Ilkilosflaskor.
T denna mängd är reservflaskan inräknad.
I källare får endast en reservflaska
placeras. Flaskorna skall förvaras stående, även den som är i reserv.
Ledningar
Är avståndet mellan flaskans reduceringsventil
och
gasolapparaten
högst 1,5 m får du använda en slangförbindelse. Den skall vara av högtryckstyp och godkänd för gasoL
Slang får inte dras genom yttervägg.
Använd ordentliga slangklämmor
eller slangkopplingar så att det blir
riktigt tätt.
Drar du slangen genom en mellanvägg måste du använda godkänt
slangskydd. Är avståndet större än
1,5 m skal! du använda kopparrör.
Mellan röret och reduceringsventilen
använder du högst 0,5 m lång gasolslang av höglryckstyp, för att få en
mjuk förbindning.
Även röret måste skyddas när det
dras genom en vägg. Dels skall där
finnas en skyddshylsa, dels skall utrymmet mellan rör och hylsa fyllas
med densobinda eller liknande.
Måste röret skarvas - undvik det
helst eller förgrenas, skall alla
skarvar vara lödda eller utförda med
lödfria rörkopplingar (Ermeto, Securex eller motsvarande). Kopplingarna
skall placeras så att de lätt kan kontrolleras.

Rörledningen skall alltid avslutas
med en avstängningsventil före varje
apparat.
Gasolappamter
Först och främst skall du se till alt
gasolapparaterna är godkända av
Svenska Gasföreningen eller Statens
Provningsanstalt.
Placera gasolapparaterna om möj ..
ligt så att de inte hindrar någon alt
la sig ut vid en ev. brand.
Kontrollera alt gasoldrivna värmeanläggningar och kylskåp har tändsäkring, en ventil som automatiskt
stänger av gasolen om lågan slocknar.
En gasolspis med fler än tre hällbrännare får inte installeras i utrymmen som har mindre golvyta än 4
kvadratmeter eller mindre än 10 kubikmeters volym. Du får inte heller
sätta in gasolapparat i kokskåp.
Använd inte större gasolapparat än
nödvändigt i husvagnen. Tänk på att
de slukar den syre som även du och
de andra i vagnen absolut behöver.
Placera gasolapparaterna på säkert
avstånd från brännbart material. Om
inte annat sägs i installationsanvisningen gäller nedanstående avstånd:
A vståndet mellan brännaren och
väggen skall vara minst 20 cm. Är avståndet mindre skall du sätta upp en
tändskyddande beklädnad t ex plåtklädd asbest, som går minst 20 cm
ovanför hällen.
Avståndet mellan gasolkök och
brännbart material ovanför lågorna
skall vara minst 50 cm.
Se till att det är ordentlig luFtväx·
ling där gasolapparaterna finns. De
förbrukar stora mängder syre.
För gasoJvärmen gäller att du skall
ha dels separat luftintag dels separat
avgaskanal - s k slutet system.
A vgaserna från gasoldrivet kylskåp

skall ledas ut i det fria genom avgas·
rör.
Bärbar kamin får inte användas i
sovrum.
D
Stugan
• Gasollukt lir en vammg - täta
läckan!
• Eldsläckare hör till standardutrustningen i en stuga.
• Uppstår brand skall gasolflaskan
avHigsnas om det är möjligt.
• Kontrollera gasolanläggningen regelbundet, minst en gftng om
året. Har stugan varit stängd under vintern skall gasolutrustningen ses över på vären. Kolla
varje detalj. En god regel är at!
byta gasolslangarna minst vart
annat 1\r.
Husvagncn
• Tänk på syrebehovet - stäng
aldrig alla ventiler!
• Gasollukt är en varning - täta
läckanl
• Stäng värmen och släck kylsklIpet
innan du kör in för att tanka.
• Eldsläckare hör till standardutrustningen i en husvagn.
• Skulle det uppstll en brand skall
gasolflaskan avlägsnas, om dct är
möjligt.
• Innan flaskan kopplas bort skall
fastsittande ventil pä flaskan
stängas.
• Har du haft husvagnen pft vinterförvaring fär du inte glömma alt
kontrollera gasolutrustningen vid
väröversynen. Dct är en god regel att byta gasolslangarna minst
vartannat är.
Båten

•

SHick alla gasolapparater, även
kylskftpet, innan du tankar.
• Ingen öppen eld eller rökning vid
flaskbyte. Stoppa även motorn.
• Du har naturligtvis en eldsläckare ombord.
• När du lägger upp bäten för vintern. ffir gasolf!askorna inte vara
kvar ombord.
• När du ser över häten pä vftren
kontrollera
gasolmrustningcn.
Slangarna bör bytas minst vart
annat är.
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T Kumla har posten satt in tre Tjorvar som sammanlagt betjänar bortåt
2300 hushåll. Den dagliga färdsträckan blir lite över 12 mil. En bil betjänar Kumlaby, området runt Kumlasjön, båda sidor av Norra Kungsvägen samt området mellan Mossbanegatan och Järnvägsgatan. Den
andra bilen går i Hällabrottet (tätbebyggelsen) samt Fylsta och Via.
Den tredje bilen slutligen tar området
väster om Mossbanegatan och Abytorps tätbebyggelse.
Från Kumla går det nu ut fyra lantbrevbäringslinjer mot tidigare bara
två.
Linje I betjänar hushållen i ByrstaAbytorp (ej tätorten) -Vreta-Norrby-Hardemo-Berga-BrändäsenHidingsta. Lantbrevbärare är Tore
Björklund.
Linjz 2 betjänar hushållen i ÖrstaSå n nersta-Brånsta-Folkatorp- Boä ngen-Säbyl und-VaIle rsta-Sörby.
Lantbrevbärare är Sven lJiralh.
Linje 3 betjänar hushållen i Hällabrottet (ej tätorten)-HjortsbergaMossby-Närkes K varntorp-Fagerbjörka. I Närkes Kvarntorp gör lantbrevbäraren Bertil Pettersson ett
uppehåll mellan kl 11.30 och 12.30
och betjänar då kunder i den "gamla" postlokalen.
Linje 4 slutligen betjänar hushållen i
Black st a-San nahed-G ra n by-R ösa,i-Vissberga-Björka-N Via. Lantbrevbärare är Laura Gautfin.
De fyra lantbrevbärarna som naturligtvis åker bil, färdas tillsammans
bortåt 23 mil om dagen och de delar
uL posten till inte mindre än I 200
hushåll. Den sammanlagda färdsträekan på ett år blir ca 6800 mil, dvs
mer än llh gång runt jordklotet vid
ekvatorn! Servicen på linjerna har
också förbättrats genom att man ytterligare utvecklat signalsystemet med
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plastbrickor, som kunderna kan sätta
på postlådan vissa bestämda dagar i
veckan (ej lördagar) för att kalla till
sig lantbrevbäraren om de vill lämna
eller hämta värdepost. De kunder
som bor högst 200 m från linjen kan
göra detta två gånger i veckan medan
de som bor upp till l 000 m från linjen och vid bilväg har denna möjlighel en gång i veckan.
Postanstalterna i Hällabrottet och
Abytorp har namnändrats till Kumla
2 resp Kumla 3.
Poststationen i Närkes Kvarntorp
har ersatts med lantbrevbäring enligt
ovan.
Stadsbrevbäring (postutdelning) har
anordnats i Abytorp. Ungefär hälften
av hushållen där har anslutit sig till
brevbäringen - det finns säkert anledning att (ro att flera kommer alt
göra detta när man kommer underfund med vilka fördelar det är mcd
att få hem posten.
Lantbrevbäringen i Östunsjö har
ändrats att ulgå från Hallsberg och
samtidigt har Östan sjö namnändrats
till Hallsberg 2.
Som en följd av ändringarna får
kunderna i Hällabrottet,
Närkes
Kvarntorp och Abytorp postadressen
Kumla.
Ja, när det gäller postadressen så är
det ju alltid viktigt att den är riktig.
Alla kunder som berörs av den här
omläggningen och som fått ändrad
adress, har underrättats om sin nya
adress av posten. De har också fått
ett antal blanketter som man kan använda pOrlo/rilt för att underrätta
släkt, vänner etc om den nya postadressen. På postanstalterna i Hällabrottet och Abytorp (Kumla 2 och
Kumla 3) har posten också salt upp
kartor på vilka finns uppgifter om
gatunamn och husnummer. Posten
har också hjälpt till med att under-

,

rätta vissa institutioner och tidningsutgivare om de nya adresserna. Men
det är framför allt myeket viktigt att
kunderna också hjälper till är
postadressen riktig så fungerar postutdelningen säkrare och snabbare.
Detta kan inte nog understrykas om man har posten med brevbärare
och bor i tätorten Kumla, J-1ällabrottet, Närkes Kvarntorp, Sannahed eller Abytorp, så skall man ange sin
adress med gatunamn och husnummer (om gatunamn finns) - eljest
med postlådnummer samt 692 00
Kumla.
På kartan härintill kan man se vilket område som numera har adressen
Kumla.
Omläggningen, som föregåtts av ett
ingående organisationsarbete, genomfördes som sagt fr o m den 2 maj
och massmedia i form av Allehanda
och Kuriren var givetvis på plats och
bevittnade premiären. Filatelisterna
var också "på alerten" - det var åt·

skilliga tusen försändelser som skulle
stämplas med "sistadagsstämpeln" i
Hällabrottet, Närkes Kvarntorp, Abytorp och Östansjö resp "förstadagsstämpeln" Kumla l, Kumla 2, Kumla
3 samt Hallsberg 1 och Hallsberg 21
Vad får man då ut aven sådan här
omorganisation? Ja, först och främst
så har åtskilliga kunder som fönll
saknal postutdelning, erhållit stadseller lantbrevbäring. Vidare har man
kunnat genomföra en mycket önskvärd centralisering och samordning
av postutdelningen i ett stort område
samtidigt som adresseringen förenklats. Detta medför stora administrativa fördelar. Omläggningen som
också innebär bättre arbetsförhållanden och stabilare tjänstgöring för
lantbrevbärarna och de tre Tjorvförarna, medför en kostnadsminskning för postverket på minst 25000
kr per år - då har man inte tagit
med de besparingar som omläggningen för med sig ur administrativ
synpunkt.
D

Att lägga på minnet

•

Postlåda =

den brevlåda som finns uppsatt vid Din grind eller vid vägen. (Skall
ej kallas Box!)
Uox
= den tåsbarn box som finne, i postanstaltens förstuga där Du själv
hämtar Din post (Skall ej kallas Fack eller Postfack!)
Fack
= användes av några större firmor, som hämtar ~in P::Jst direkt på postanstalten.
Skriv inte nox n~ir det är ro~ll?da som av~es (förkortas PI).
Skriv inte Fack när det skall vara Box.
Alla som har post adresserad till siu galllllulluller eller till ro~tl:1da, dvs. som får
post utburen med brevb~irare, in:lm KumLaområdet har adress 69200 KUUlla.
De som har box eller fack, dvs. ~jälva hämtar sin post har adrcss på 69201 Kumla
1, 69202 KUlula 2 (f d Hällabroltet) respektive 69203 Kumla 3 (f d Abytorp).
Likaså benämnes respektive postanstalt med dessa nummer, scm alltså inte skall
användas av det stora flertalet adressater i Kumlabygden.

,
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Att bevaka sm rätt
Av kanslichef Tage Tapper

o Ucntlighctsprincipen
Enligt tryckfrihetsförordningen
som är en grundlag och tar över andra lagar - äger envar tillgång till of·
fentliga handlingar.
Lagtexten är klar i sin formulering:
"Allmän handling. som ej skall hållas hemlig. skall på begäran genast
eller så snart ske kan utan avgift tillhandahållas den som för läsning eller
avskrift på stället önskar ta del därav; han äge ock mOl fastställd a\gift
erhålla avskrift av handlingen:'
Av hela den mängd handlingar som
finns förvarade hos myndigheterna
- även de kommunala - är de allra
flesta offentliga rör alla. Undantagen
är noga preciserade i lag. De a\ser
- för kommunens del - mest handlingar rörande socialvård. vissa processhandlingar , vissa upphandlingsärenden under begränsad tid samt civilförsvar. Handlingar som upprätlas
hos kommunal myndighet blir offentlig först när den justerats, expedierats
eller ärendet slutbehandlats.
Den som vill ta del av offentlig
handling behöver ej uppge sitt namn
eller legitimera sig eller uppge för vilket ändamål han vill ta del i handlingen.
Även hemlig handling måste i regel
visas för den som ärendet rör. Un·
dantagen från denna regel är mycket
Hi.
Av delta framgår alt <len enskilda
medborgaren har stora möjligheter
alt bevaka sin rätt gentemot myndigheterna. Blir man nekad ta deJ av
12

handlingar kan man också anföra besvär hos länsstyrelsen, som snabbt
prövar frågan.
Kommunalbes"är
Över kommunalt beslut kan man
hos länsstyrelsen anföra besvär inom
tre veckor fran den dag anslag om
justeringen gjorts på kommunens an·
slagstavla.
Besvär kan enligt kommunallagen
anföras i följande fall:
I) Beslutet har ej tillkommit i laga
ordning
2) Beslutet strider mot allmän lag
eller författning
3) Beslutsfallarna har överskridit
sin befogenhet
4) Beslutet kränker klagandens enskilda rält
5) Beslutet vilar på orättvis grund
Som framgår av detta, kan ett kommunalt beslut överklagas endast på
formella skäl. Om man är missnöjd
med beslutets innehåll. kan man ge·
nom kommunalbesvär i regel inte få
beslutet upphävt. Om man anser ett
beslut olämpligt, opraktiskt, en utgift
för hög eller hade velat haft annat
beslut i stället kan man inte vinna
rättelse genom kommunalbesvär.
Länsstyrelsen - och i sista hand
Kungl. Maj:t - kan aldrig sätta annat beslut i stället för ett kommunalt
beslut, utan endast upphäva beslutet.
Om ett beslut om tillsättande aven
befallningshavare blir upphävt på
grund av något formellt fel vid handläggningen, kan länsstyrelsen eller

På kommunens officiella anslag..'1a\·la i Stadshu!ets förhall lan al!a se: vilka prolokoll
som justerats och myclet annat av del som kungöres offentlig!.

Kungl. Maj:t alltså inte tillsätta nå·
gon annan utan det är kommunen
som på nytt får besluta i ärendet. Om
kommunen då inte begår samma for·
mella fel, står detta beslut fast, om
även det överklagas.
Rätt att anföra kommunalbesvär har
envar medlem av kommunen. Medlem är envar som är mantalsskriven
i kommunen eller som betalar kommunalskatt i kommunen eller som
äger eJ1er brukar fastighet i kommunen. Härav följer atl även företag
eller förening under vissa omständigheter kan anföra besvär.
Besvären sändes till länsstyrelsen
och av skrivelsen behöver endast
framgå att man avser att anföra besvär över visst beslut och att man
egenhändigt underskriver besvären

eller har fullmakt att anföra besvär.
Till besvären skall fogas protokollsutdrag med det ö\erklagade beslutet.
Som man sagts äger envar all mot
8\gift få sådan avskrift. Är man sakägare får man i regel utdraget utan
avgift.
Anmälan till JO
Riksdagens justitieombudsman
allmänt kallad JO - har all vaka
över även kommunala myndigheter.
JO-instruktionen säger därom:
"Tillsynen över kommunala myndigheter och befattningshavare skall
ske mcd beaktande av de särskilda
betingelser, under vilka den folkliga
självstyrelsen arbetar, och med iakttagande av att den kommunala verksamheten inte onödigt hämmas. T så·
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dana fall, då fråga ej är om frihetsberövande eller uppenbart övergrepp,
bör ombudsman ej ingripa innan möjligheten till rättelse genom hänvändelse till kommunal myndighet eller
överklagande av sådan myndighets
beslut prövats."
Härav framgår all JO - i motsats
till vad som gäller rör statliga myndigheter - skall iakuaga en viss begränsning av sin tillsyn över kommunala mynd;gheter och prövningen
av kommunala beslut rrämst skall ske
genom besvär eller genom hänvändelse till den kommunala myndighe·
ten (t ex när det gäller befallningshavares åtgärder).
Den som vill klaga hos JO har atl
skriva till Riksdagens justiteombuds,
man, Stockholm.
Kommunens anslag5la"la
På kommunens anslagstavla kungöres bland annat kommunfullmäk·
tiges föredragningslistor, justering av
alla kommunala protokoll, vissa lantmäterirörrättningar. vissa länskungä-relser och andra kungörelser som
statliga myndigheter översänder till
kommunen.
umera kan även s k

kungörelsedelgivning ske på kommunens anslagstavla.
Denna tavla är placerad i Stadshu·
sets förstuga och är tillgänglig varje
vardag (utom lördag) klockan 7-17
(sommartid till klockan 16). Den är
alltså fritt tillgänglig för allmänheten,
som där kan erhålla vissa upplys·
ningar om kommunala beslut och annat som kan vara av intresse när man
vill bevaka sin rätt.
Förvaltningsbesvär
Över vissa beslut av kommunala
nämnder, t ex socialnämnd, hälsovårdsnämnd, skolstyrelse m fl kan besvär anföras av den "som beslufet
rör". Här löper besvärstiden från den
dag man erhållit del av beslutel. dvs i
regel från den dag man bevisligen er·
hållit protokollsutdrag. Dessa utdrag
skall i regel också vara försedda med
besvärshänvisning, varav framgår hur
och när besvär skall anföras. I dessa
fall - som allmänt kallas förvaltningsbesvär därför all dessa nämnder
egentligen fullgör statliga förva1tningsuppgifter enligt särskilda för·
fattningar - kan länsstyrelsen i regel
sälta annat beslut i stället rör det
O
kommunala organets beslut.

Det gäller att finna utvägar
ävcn 1I.t Tekniska verkcn. Kommunfullmäktige har beviljat anslag för bidrag till
enskilda utfartsviigal' och Tckniska verken har annon~erat all sMana bidrag kan
beviljllS. Bidmg utgår med 50 öre för varje löpmcter väg utöver 100 meter. Uigrc
belopp än 25 kronor utbetalas ej. Bidrag utgår ej för väg lill vilken statsbidrag
kall erhållas. Vilgen skall betjäna bostadshus sem bebos året runt ech om flem
hlls finnes efter vägen skall :lila de:taga i underhållet.
Niirmnre upplysningar erhålles genom Tekniska verken. Tel. 019/70980.
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I Idrotlspar.lr;en har en klubbstuga uppforts. Kafeteria med p:ats för 50 gäster, sammantr'.idesrum för 20 de!tagare och en I.icsl scm tillhandahli.l!er laffe. smörg~ar. vann korv.
dric~ o d. Stugan uthyres liII föremngar i Kumla den lid arrangemang ej pågår i Idrensparken.
KUl\ILAHALLEN hlIlIes stängd för
allmänheten under tiden I t juni-20
augusti.
SIMSKOLOR. All simundervismng
för nybörjare förlägges till Kumlahallen under tiden 12 juni-29 juni.
Buss frän Ylleromdidet enligt följan·
de tidschema:
MAndag-fredag 12-29 juni
från Kvumtorps skola
kl. 08.00
från Br.indå~ens skola
kl. 09.00
från Hardemo l.yrksko'a kl. 09.10
från Slene skola
kl. 09.20
från Sannaheds skola
kl. 10.00
frän Tallängens skola
kl. 10.20
Kl. 12.00--15.00 simundervisning
för övriga (innerområdet).
Skolans elever anmäler ~ig till resp.
klasslärare. Förskolebarn direkt till
Kumlahallen tel. 70980 nnkn. 223.
Sista anmälningsdag den 5 juni.
Under tiden simskolan p1\gftr i Kumlahallen hålles simhallsbadct öppet
för allmänheten mhdng-fredng kl.
09.00-15.00.

"ROVTAGNING för simmärken
och fcrtsiltlningskurs för nybörjare
under tiden 3 juli-29 juli vid Tripphultsjön cch Radbrouet, HäJlabrollel
l!. 09.00-16.00. Anmälan göres den
3 juli vid resp. badplatser. ()van
nämnda gällu ä\en Kumlasjön. Där
finnC'S ä\en möjlighet att avlägga
prov under tiden 12 juni-29 juni
kl. 13.00-16.00.
VATfENLEKSKOLA för försko!eholrn vid Kumlasjön under tiden 3
juli-28 juli. Anmiilan göres till
Kumlahallen tel. 70980 ank.n. 223
eller direkt vid uppropet m1\ndagcn
den 3 juli kl. 10.30 Kumlasjön.
8AKNPASSNING vid Kumlasjön
från och med den 12 juni två barnvakter. och en barnvakt vid badp!lltsen i Hiillabrottet för allmän tillsyn av barn i förskoleåldern (3-6
år).
Tji:inSlgöringstid mftndag-fredag kl.
10.00-16.00.
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12.6-30.6 och 31.7-11.8
Knultcolymp:ud frcdagcn dcn 18. 8
10.00 Simning i Kumlahallen
13.00 Fri-idrott i Idrottsparken
KOlllJUUiIlnaleh KlJInla-Naeka
lördllgCII dcn 26. 8
11.00 Simnillg i Kumlahallen
13.00 Fri-idrott och fotboll i Idrottsparken

LOVPROGRAMMET ]
öVRIGT
I"OTBOLL
Mundllg:lr
10.00-12.00
12.3Q-..--.-14.00
14.30-16.00
Tisdagar
10.00-12.00
12.3Q-..--.-14.00
14.30-16.00
Onsdagar
10.00-12.00
12.3Q-..--.-14.00
14.30-16.00
Torsdagar
10.0Q-..--.-12.00
12.3Q-..--.-14.00
[4.30-[ 6.00

Idrott~ptlrken, Kumla

Hällabrotlets lP
Kvarntorps lP
Sannaheds lP
Abytorps lP
Hardemo kyrkskola
Idrotlsparken, Kumla
Hällabroltels lP
Ekeby kyrkskola
Sannaheds lP
Abytorps JP
Hardemo kyrksko[a

KB KUMLA TRYCKERI 10056

Fredagar
10.00-12.00 Ekeby kyrk~kola
Instruktör: Stig lennebo IFK Kumla

FRI IDROTT
Måndagar
10.00-12.00 HällabroIlets lP
Tisdagar
10.00-12.00 ldroltsparken Kumla
Onsdagar
10.00-12.00 H~i\[abrollets lP
Torsdagar
10.0Q-..--.-12.00 [drottspnrken Kumla
Frctlagar
10.00-12.00 Kvarnl:Jrps lP
Instruktör: Hans Gunnar Brerner

TENNIS
Måndagnr-frcdagar
13.0Q-..--.-16.00 Badhusparkens tennisbanor
Onsdagar och fred:lg:u
IO.OQ-..--.-12.00 Tennisbanan i Kvarntorp
Till samtliga aktiviteter hälsas säv~i1
pojkar som flickor välkomna. Laget
mot Nacka tages ut pli grundval av
de resultat som presteras vid knatteolympiaden men hänsyn tuges även
till deltagande i dc aktiviteter som
anordnas under sommarlovet.

