Nytt år -

Arbetslöshetens baksida

ny budget

Kumlasjön

Av kommunalrådet Nils Nyslröm

Den stora frågan varje höst i varje
kommun är kommande års budget.
Den skall här inte refereras i sin helhet, då vi tror att kommuninvånarnas intresse av långa sifferserier inte
är så stort.
Däremot är del troligt aH enSlaka
poster i budgeten uppfattas som in~
tressantare, därför att de berör
många människor.
Del brukar främst vara investe·
ringarna som är intressanta. Låt oss
ta några poster.
Fastighetsnämnden har f tt 90 000
kronor liIl ombyggnad och modernisering av äldre fastigheter. Del möj·
liggör att man kan bevara en del
byggnader som är litet rör bra all riva
och där marken ännu inle behövs för
nybebyggelse. Bostadsbeståndet blir
bältre i kommunens hus.
Stadshotellet kan byggas om rör
750000 kronor och därmed ökar möjligheten till en rationellare förvaltning än vad nu är fallet då kommu~
nens förvaltningar är spridda på sex
olika byggnader.
För 3700 000 kronor byggs vallenverket ut. Det är arbeten i samband
med den s k Tisartuben med infiltration av Tisarvatten i grusåsen vid
BlacksIa som drar stora pengar, men
som kommer att klara både Kumla

KUMLAN är lör liten
slå in sopor i. Men ta giirna en gammal dagstidning och gör soppllket av

!lit
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och Hallsbcrgs ,attenförsörjning under många år framåt.
Till vallen och avlopp i Älvestaområdet går 350000 kronor. som lånas
upp och lika mycket utdebiteras under fem år framåt.
Med nya tjänster har man i samband med budgetens fastställande varit mycket restriktiv. Men den pla.
nerade utbyggnaden av musikskolan
far fortsätta och ytterligare en lärare
anställes. En ny Ijänst som stadsträd·
gårdsmästare inränas.
För Kumlasjön. som byggs ut, kommer det all ga åt pengar till driften
under 1973 och till detta anslås
123 900 kronor.
Färdtjänsten för handikappade utökas och kommer all innefatta även
subvention av taxiresor och även fot,ården för gamla fär subventioner
från och med årsskiftet.
Bostadstillägg för handikappade är
också en nyhel för 1973 och den kos·
tar 30 000 kronor.
Ytterligare ett fritidshem får inrättas i tillfälliga lokaler för 114800
kronor.
Kulturnämnden får också påbörja
en kulturhistorisk inventering för
5000 kronor.
Och skatten är oförändrad.
D
innan Du lägger soporna i sopnedkastet
eller säcken. KUMLAN kan Dn spllra
i bokhyllan.

Arbetslöshetsperioderna har satt sina
spår i Kumla. Inte bara negativa,
utan även positiva. Under de bistra
arbetslöshetsåren i början av 3(}.talel
kom byggandet av Kumlasjön fram
som ell bra beredskapsobjekt och
blev så pass bra utfört att den konstgjorda sjön fick smeknamnet " är·
kessläuens pärla". 'är det vid ingången av 7(}.talet åter såg ut au bli
bistert på arbetsmarknaden i Kumla,
fick Kumlasjön åter träda in som en
projekt för att skapa sysselsättning
för friställd arbetskraft. Denna gång
var det "make up" och utbyggnad av
anläggningen som var aktuell.
Kumlasjön har blivit något som
folket i vår kommun slagit vakt om.
Tänk vilken attraktion den lilla
"hemgjorda" sjön var innan tankarna
på att resa till havsstränder eller utlandsresor fanns med i semesterdrömmarna. När skofabriksarbetaren bara
hade fyra dagars betald semester
fanns det inget större utrymme för
några längre färder - vare sig i tid
eller pengar. Då var vår lilla sjö ett
välkommet inslag i semesterledig·
heten.
Numera har svenska folket blivil
en resande folk när fritiden ger till·
fälle därtilL Man söker sig gärna till
attraktiva bad- och fritidsområden för
att njula av den korta sommar vi har
i vårt land. Om Kumlasjön var något
stort på 1930- och 40-talen, så håller
den gamla utformningen inte måttet i
dag. Badhytter och liknande var ned·

gångna och behövde förnyas. Dagens
friluftsfolk har helt andra fordringar
än man hade för 30--40 år sedan.
Del är dessa fordringar vi nu för·
söker lillfredsställa genom den ombyggnad som pågår vid Kumlasjön.
Tempererade bassänger för såväl
vuxna som barn, handikappvänligt,
moderna
omklädningshylter
med
bastu- och tvagningsrum, lekanordningar för barn och inte minst parkeringsplatser kommer Kumlasjön vara
försedd med när pågående etapp av
ombyggnaden blir färdig under försommaren 1973, Det är dessa inslag
som åter skall göra Kumlasjön begärlig för bad och avkoppling, Tempererat vallen gör all sommaren blir
avsevärt längre.
För simsporten betyder utbyggnaden av Kumlasjön mycket. En 50metersbassäng med tempererat vatten
ger simklubben j Kumla möjligheter
att arrangera tävlingar av större for·
mat och få deltagande av vårt lands
simelit. Det betyder propaganda för
simningen i vår kommun. Kanske vi
får se de båda guldmedaljörerna från
OS 1972, Ulrika Knape och Gunnar
Larsson framträda i Kumla sommaren 19731
I):lrk rör folkfester
Kurnlasjön har dock inte bara blivit
en badplats. Den vackra anläggningen
har blivit en stor tillgång för Kumla.
Dc stora Barnens dagsfester som arrangerats där sedan 1943, har fått
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Hjälp Kumla att spara!
Av byggnadschefen Rolf Krull

Modellfoto av Kumlasjön sådan den kan tänkas vid full utbyggnad. För läsarens orientering bör sägas alt Kungsvägen går parnl1ellt med bildens nederknnt oeh Valtugatan
utefter modellens vänstra kant.
l. Hoppbassäng med hopptorn. 2. Simbassäng 50 meter lång. 3. ÖVJling~bassäng för simundervisning Ol:h handikappbad. 4. "Herravdelning" med omklädningshylter, bastu, tvagning, toaletter o<:h telefon. 5. Maskinbyggnad inrymmande reningsanordningar, pumpar,
värmeanläggning och reception. 6. Lekstuga. 7. "Damavdelning" med omkliidningshyner.
tvagning, bastu, toaletter och telefon. g. Framtida kafebyggnad (ev. restaurant). 9. Kiosk
o<:h v:irmestuga.
Tillfartsväg blir Vattugatan och en parkeri.lgsplats anordnas med infart från gatans östra
del. Så småningom kan anläggningen kompletteras med e" campingplats.

stor popularitet tack vare den vackra
festplatsen. Under de nära 30 år som
BD arrangerats har närmare en miljon besökare lockats till dessa fester.
Några andra kommersiella festlighe·
ter än Barnens dag har i regel inte
förekommit. Däremot har amfiteatern vid Kumlasjön varit samlingsplats för en mångfald arrangemang.
Politiska samlingar vid 1 maj firandet,
inför valrörelser, jubileer etc. Religiösa sammankomster av samtliga frikyrkliga samfund och Frälsningsarmen har sökt sig lill dcn vackra
anläggningen.
Parkkonserter
och
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trivselkvällar bl a i kommunens regi
har lockat mycket folk. Våren och
Svenska flaggan har firats vid Kumlasjön och det skall ej heller förglömmas atl när Kung Gustaf VI Adolf
vid sin Eriksgata besökte Kumla så
mottogs han vid Kumlasjön, vilket
hans namnteckning på "Kungastenen" där påminner om.
Tacksalllh~t

Det är många som visat sin tack·
samhet att "Närkesslättens Pärla"
finnes till. Barnens Dag som varit
den stora "hyresgästen" har donerat

Det kan väl tyckas egendomligt med
detta "nödrop" till läsarna av denna
tidning. Men den ekonomiska situationen är dock sådan, att alla bör
hjälpa till att hålla kommunens kostnader nere,
Vad kan då den enskilde individen
göra för att hjälpa till i detta avseende? Lå! mig komma med några för·
slag.
Släng inte ölburkar och tombuteljer
på gator och i parker. Har Du sådan!
avfall, så tag med det hem och lägg
det i sopsäcken så forslar vi det sedan
till soptippen. Härigenom blir det
dessutom trivsammare för alla som
färdas på gatorna eller vistas i parkerna.
Lägg pappersskräp o d i de utställda papperskorgarna. Vi tömmer dessa
till lägre kostnader än att plocka
papper i rännstenarna.
Kasta inte stenar eller snöbollar på
gatllarmatllrer. Denna okynneslek

kostar oss ungefär 5000 kronor om
året.
Klistra inte affischer o d på våra
elskåp. Det är kostsamt och svårt för
oss att få bort spåren av pappersrester och klister.
Klottra inte på väggarna i gångtunnlar och gatuportar. Du vet ju
hur svårt vi har att få bort färgen.
Bryt inte sönder gamnamnskyltar
eller andra vägmärken oeh anvisningsskyltar. En trasig skylt går inte
att laga utan måste ersättas med ny.
Skyltar är dyra förutom att det kostar pengar att ha folk och fordon ute
för alt byta dem.
Om olyckan är framme så att Du
råkar skada lyktstolpar, trafiksignaler
eller dylikt, så anmäl det till tekniska
verken i stället för att åka från platsen utan meddelande. Vi slipper då
att anmäla det inträffade till polisen.
En s k smitning är dyr för Dig själv.
Hjälp oss att skydda och akta våra

Arvid Källströms vackra staty "Hans
och Greta". Denna staty är signifikativ för den verksamhet BD arbetat
för - att ge klImIabarn möjlighet till
salta och solmättade bad vid västkusten. Lions Club i Kumla hade
förenat nytta med nöje och arrangerat loppmarknader under några år.
Dels blev många vindsutrymmen
rensade från mer eller mindre dyrbart skräp och bidrog till minskad
brandfara, dels överlämnades överskottet av loppmarknaderna till Kum-

la kommun i form av ett vattenspel i
Kumlasjön. Ett lika populärt som
vackert inslag i den konstgjorda sjön.
Rotaryklubben i Kumla har bidragit med ett skomakarmuseum där
man samlat all den rekvisita m m
som användes när skotillverkningen
var manuell. De inslag som här berörts är populära och påminner främlingar som besöker vår kommun och
vår sjöanläggning att folket sluter
ttpp kring denna vackra oas.
D
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Var vill man bo

-

och hur?

När bostadsbristen inte längre är så
kännbar börjar människorna vilja be·
stämma litet mera själva var och hur

man vill bo. Det är ett hälsotecken;
ett bevis på all vi börjar få en nor·
malt fungerande marknad igen efter
flera decennier. På relativt kort tid
har vi fåu en rad exempel på denna

större medvetenhet.
Bostadspolitiskt program
En molion i fullmäktige om en
större andel småhusbyggande remitlerades

till

byggnadsnämnden

och

fastighetsnämnden som fick yttra sig
och därefter uppdrog fullmäktige åt
fastighetsnämnden att utforma för·
slag till en bostadspolitiskt program.
Ett sådant program torde ha stort
värde när fullmäktige - och allmänheten - skall ta ställning till en fortsatt utbyggnad av Kumlaby. av Säbylundsområdet och till de mindre tätorterna i ytterområdena.
En enkät om boendet
Eu av de politiska partierna har
denna böst gått ut med en enkel en-

planteringar. Om alla tänker att det
inte gör något om just jag tar en genväg ö.. er gräsmattan; då är den snart
förstörd.
Ak inte skridskor, moped eller cy·
kel på uppspolade isbanor, innan en
hård och bra is frusit till.
Tekniska verkens kostnader för
åverkan på offentliga anläggningar
uppgår årligen till 30 å 40000 kronor. Det är ju faktiskt onödiga utgifter, som skall betalas av skatte·
medel.
Låt oss hjälpas åt att minska dessa
utgifter!
D
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om hur de flesta ändå vill ha sin
boendefråga ordnad.
Av kumlaborna ville 72 ha eget
hus. varav 6 radhus, 5 kedjehus och
inle mindre än 61 friliggande villa.
I Hallsberg blev siffran 86, varav 6
radhus, 9 kedjehus och 71 friliggande
villa.
De flesta ville bo i Sannahed: 12
ifrån Kumla och 2 från Hallsberg.
Oppegard lockade 10 och Kumlaby 8.
övriga delar av kommunen fick
"ströröster". En från \'ardera Kumla
och Hallsberg ville bygga i Hardemo.
En del andra frågor blev också be·
svarade. Flertalet ville inte sänka
bostadsstandarden för att få lägre
kostnader. Fler daghemsplatser an·
sågs angelägnare i Hallsberg än i
Kumla. Samma gällde en minskning
av trafikbullret.
Hur O)"Uar örebroarna?

Har Du något all
fråga om
som rör kommunaln angelligenhetcr,
kan Du göra det genom all l;imn:l in
skriftliga fr~gor till kommunens
kansli i St:u.lshuscl. De btsv:H:ls offentligt p:\ kornl11unfullm~iktiges sarnmantriidc.

kät till ett antal miinniskor i Kumla
och Hallsberg och frågat bl a om hur
och var man vill bo. l Hallsberg tillfrågades 103 och i Kumla 74 personer. Urvalet och antalet torde inte
vara tillfredsställande för att tillmäta
resultatet vetenskapligt värde, men
ger ändå en relativt god fingervisning

EJverl:schefen Karl-Erik Larsson viSlIr på
den sklldegörelse som förra ~ret skedde
på gatubelysningsstolparna. En skadegörelse som inte bara var dyrbar för lommuIlen. ulan som även hade kunnnt bli f:lrlig
I. ex. för lekande banJ.

Vad kan örebroarnas flyttningar ha
'!'ed den här frågan att göra? Jo, i
Orcbro för man noggrann statistik
över hur och vilka som flyttar ut och
in i kommunen. Del visade sig då att
Örebro kommun hade inflyttningsöverskott från de flesta kommunerna
i länet. Dvs det var flera som flyttade
från andra länskommuner till örebro
än som HYllade från Örebro och till
andra kommuner inom länet. Men
det fanns ett markant undantag:
KlImIa. Det var flera som flyttade
från Örebro till KlImIa än från Kum·
la till Örebro.

Vi har inte haft tillfälle att undersöka närmare vilka det är som flyttar
i den riktningen. Men man kan väl
gissa! Och dA gissar vi att de flesta
inflyttade örebroare har bosatt sig i
villor. Sannolikt därför aU kön till
villatomter är betydligt längre i örebro. Väntetiden är avsevärt längre
och priserna avsevärt högre. Den som
bor i t ex Lundby och åker bil liII
centrum i rusningstid får längre restid än den som bor i Kumla. Kumla
verkar på allvar all bli attraktfvt som
bostadsort för dem som arbetar i örebro och föredrar all bo i villa.
Alt f nga tillfallet i (1)-kten

Det är alltså troligt att Kumla med
en större satsning på villabebyggelse
kan dra till sig många goda skattebetalare.
En motion i fullmäktige om ökat
villabebyggande i Sannahed (från ett
annat politiskt parti än det som gjorde den ovan nämnda enkäten) är just
nu ute på remissbehandling. Resultatet \et \pi inte än, men det finns skäl
att tro all det blir positivt.
Byggnadsnämnden har vidare begärt AM$-medel för all kunna anställa extra arbetskrafl för planering
av de mindre tätorterna. Kanske ger
det Yllerligare villatomter, vilket inte
minst i Ekeby kyrkby är aktuellt, då
delta område också visat sig mycket
attraktivt för Örebroanställda.
Kumla kommun har många gånger
förut - bl a vid industrilokalisering
visat sig kunna fånga tillfället i
flykten. Just nu ligger kommunen i
startgroparna och har goda möjligheter att kunna fånga tillfället i flykten även i detta fall. En framsynt
markpolitik både i den tidigare staden och i landskommunen gör att det
är "bäddat" för ett galt resultat. D
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Vart skall man vända sig?

Vid kommunfullmäktiges samman·
träde den 30 oktober 1972 var det
"premiär" på frågestunderna före
sammantr:idet. Allmänheten hade in·
bjudits att ställa frågor till företrädare för Tekniska verken och en rad
frågor lämnades in till kansliet före
sammanträdet. Man kunde då kon·
statera att en hel del av frågorna inte
skulle besvaras av Tekniska verken
utan av helt andra institutioner. För

tillfället gjorde byggnadschefen en
uppställning över vilka myndigheter
som handlade de olika frågorna och
denna uppstäUning - som ej refere·
rats i dagspressen - vill KUMLAN
här fört ut till en större allmänhet. Vi
har ansett del vara av värde för dem
som har önskemål och anmärkningar
alt göra (kanske någon enstaka gång
litet beröm?) all då vela vart man
skall vända sig.

J
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Kumla bibliotek
OpperMUande /972:

Opperhollonde 1973:

HUVUDBIBLIOTEKET
f'o/ktts hllS. Skolvägen 12.
Yard. kl. 11-20, lörd. kl. It-I7,
sänd. kl. 16--20.

HUVUDBlBLIOTEKET
f'o/kns hus. Skolvägen 12.
Vard. kl. 14-20, lord. kl. 11-14,
säad. kl. 16-18.

FILIALER:
IIiillabrotlt't. Pensionä rshemmet.
~I&nd., onsd .. fred. kl. 18-20,
torsd.. lörd. kl. 10-12.
KI·am/orp. Folkets hus.
Tisd. kl. 17.30-19.00, tOrsd. kl
13.30-tS.00.
San/ra/,ed. Centrumhuset.
~Und., torsd. kl. 18-20, tisd., fred.
kl. 10-12.
Abyrorp, Poslhuset.
~Htnd., tisd., tors(1. kl. 18-20, fred.
kl. 10-12.

FILiALER:
Hiillabrollt't. Pensionärshemmet.
Månd.. lorsd. 18-20, IOrsd. 10-12.
K,·amwrp. Folkets hus.
Tisd. kl. 17.30-19.00, torsd. kl.

BOKBILEN
gör regelbundna turer i kommunen
och besöker dessutom gamla och
sjuka, som har SI/IJrI all själl/a ta sig
lill bibliotckel. Niirmare upplysningar om bokbilen Jämnas per trI.
70980.
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Önskad åtgärd avseende:

Beslul av:

Besvär/rdltelse hes:

Huvudled och annan särskild reglering av korsande möte
Hastighetsbegränsn ing
Förbud mot trafik
Inskränkning i trafik för fordon av
vissl slag eller med viss last
Enkelriktning
Parkeringsförbud, stoppförbud eller
annan reglering av uppsIäIlning av
fordon
Förbud mot genomfart
Varningsmärken, vissa förbuds· och
påbudsmärken och flertalet upplysningsmärken
Körbanemarkering
Signalreglering
Gatubelysning
övergångsställe

Länsstyrelsen

Kungl. Maj:t

Länsstyrelsen
Trafiknämnden

Kungl. Maj:t
Länsstyrelsen

Trafiknämnden
Trafiknämnden

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Trafiknämnden
Väghållaren

Länsstyrelsen
Trafiknämnden

Väghållaren

Länsstyrelsen (då
kommunen är
väghållare)
Vägverket (i Öv·
rigt)

Byggnadsnämnden
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen
Kungl. Maj:t

Byggnadsnämnden
Väghållaren
Väghållaren

Länsstyrelsen
Vägverket
Polismyndigheten

Fastighetsägaren

Polismyndighet

Bomagande av siktskymmande bygg·
nad, upplag, slängsel e. d, inom plan·
lagt område
D:o inom övriga områden
Siktröjning (borttagande av träd,
buskar, häckar o. d.)
på tomt i planlagt område
D:o inom övriga områden
Underlåtenhet att sanda körbana vid
halka, Snöröjning
Snöröjning och sandning av gång·
bana i tätort

IJ.30-15.lJO.

CentrumhuSC'l.
Tisd., fred. kl. 10--12.
Abytorp. Posthuscl.
Tisd. kl. 18-20, fred. kl. 10-12.
Sallnallt~d.

NOTER:
SAGOSTUNDER
Kumla onsd. kl. 10.30, Hiillabrollet
lorsd. kl. 9.30, Kvarntorp torsd. kl.
13.00, Sannahcd tisd. kl. 9.30, Aby·
torp fred. kl. 9.30.

Väghållarl':

I

I

För allmän väg: Vägverket
För gata i stadsplaneomrMe: Kommunen
För gata i byggnadsplancomrllde: Resp.
vägförening
För enskild I/äg med statsbidrag: Viigsarnfällighetcn
För annan enskild väg: Resp. fastighetsägare

Tekniska vcrkcll kan upplysa till vilken kategori gata. väg eller allmän plats hör.
Adrl'.t.tu:

Vägverkel: Ringgatan 15, Örebro
Kommunen: Stadshuset, Kurnla
länsstyrelsen: Storgatan 23, Örebro
Trafikniimndcn: Pu!isrniistaren, V. Stor!lutan 6-8, Hallsberg
Polisen: Tr;idgårdsgatan 8 B, Kumla
1 del fall besviir kan anföras meddelas
b:sl/;irshiinvisning i respektive beslut
D
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Kulturnämndens program

Fritidsnämndens program

DECEMBER

24 ocil 25 december

22 IlOl'tlllber-l2 december

Även i år kommer att arrangeras "Annor·
lunda jul" pil bibliuteket. Angllende tider
m. m.. se annonser i ortspressen.
Programmet för v1l.ren 1973 är ännu ej
fastställt. Här nedan några prov på vad
som kommer all ske under januari och
februari.

Fr. o. m. I januari 1973 höjes biljellpriserna vid simhallsbadet, Kumlahallen, en·
ligt nedan angivet:

Utställning. "Skulplllr", en utställning frfln
Rihutställningar. Bibliotekets utst;illnin gshall.
2 decell/ber

"Alternativ musik"
kl. 15.00

Folkmusik. De som anger tonen lir: Knis
Karl Aronsson och hans spelmän. Bertil
Rydberg och hans spdmä~.
kl. /9.00

Konsert med KUSTBANDET. Lokal; Folkan, Folkets hus. Entre: 6:- och 3:-.
Kulturnämnden, Rikskonserter, ABF.

Il december kl. 19.00

Föreläsning. "Kyrka -

stat".

[ panelen: Kyrkoherde Carl Strandberg,
Katrineholrn. Redaktör Holger Svensson,
Eskilstu:1a. Kyrkvärden Anders Svärd,
Kumln. Kyrkoherde Börje TIlOmclius, Södertälje. Lokal: Förs2mlingssalen. Föreläsningsförening~n.

f2 december

Tenterresa lill Hjalrn:u Bergman Teatern.
Vi ser Mozartoperan "Cosi fan tutte".
Bussen som är avgiftsfri avgår från Stadshuset kl. 18.45. Biljeller till föreställningen
kan köpas på biblioteket. Kulturnämnden.
!.l december kl. /9.00

Teater på Malmens ungdumsg!\rd. "Uigg av
nu, va!" med ABF:s öppna teater. Efter
föreställningen
debatt.
KuJt\lrnämnden,
fritidsnämnden, SSU.
18 (!<'celllber-8 jUlluuri

Utställning. "Förbudsomröslningen 1922".
En utställning kring ett jubileum. Bibliote·
kets lltsHillningshall.
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8-3/ januuri
UtstiHlning. "Pulsk grafik". 21 grafiska
blad av Polens ledande grafiker. En utställ·
ning frlln Riksutställningar. Bibliotekets ut·
ställningshall.

29 januari 1.1.19.00
"Rörliga bilder för 75 år sedan". Samkväm
inför ett jubileum. Kanslichef Tage Tapper kåserar om den första biGgrafföreställ·
ningen i Kumla, samt gcr prov på vad
publiken då fick uppleva. Lokal: Johannes·
kyrkan. SMU, Förd;imingsföreningen.

9 februari
Kyrkokonsert med Arne Domnerus orkester och Storkyrkans kör under ledning av
Gustav Sjöquisl. Entre: 8:- och 5:-. Lo·
kal: Kumla kyrka. SKS, Kyrkorådet. Kulturnämnden.
D

Simhall m,d bastu, skilp
hyll

(3:-)
(4:_)

3;50
4:50

.......

(4:-)

5,-

"

"

"

Karbad

I

I{abaltbäfte
lO bad med skåp
hyll
10 "

(25:-)
(35:-)

30:40:-

Säsongskort

(60:-)

70:-

"

......... (100:-) 115:Arskort
parentesen avser nuvarande priser till lirets
slut.
Lördagen den 9 december 1972 har Kumla
simsällskap sill ilrligen lIterkommande Jul·
dopp där bl. 3. Ulrika Knape och Agneta
Henriksson, som väl inte behöver någon
presentation, kommer all medverka.
Lördagen den 13 januari samt söndagen
den 14 januari 1973 går Junior SM i brottning av stapeln i Kumlahal1en. Arraogör
är Kllmla bronarförening.

Oppc/hd/landctider:

Ku Il1lnhallcll

Om man är fastighetsägare
i planlagt område skall gångbanan
skottas vid snöfall så att den är
framkomlig för gilngtra[ikanlerna,
gångbanan skall sandas vid halka.
islappar pii byggnad som kan vålla
skada skall avlägsnas,
och alla fastighetsägare skall hålla
vag öppen till uppställningsplatsen
för sopsiiekarna

Julafton
Juldagen
Annandag Jul
Nyiirsaftoll
Nyårsdagen
Trettondagsafton
Trettondagen

slängt
09.00-12.30
09.00-12.30
slängt
09.00-15.30
stängt

Kassan st:inges 30 min. före badtidens slut.
Under skolans jullov hålles badet öppet för
allmänheten vardagar frlln kl. 09.00. Vi·
dare kommer det all finnas möjligheter till

basketboll, handboll, fotboll, badminton,
bordtennis m. m. dagligen mellan kl. 11.00
-14.00. Exakta tider för dessa arrange·
mang kommer alt anslås vid resp. skolor,
fritidsgården samt vid kvartersgården.

Frit:dsgården M:dmen (15 år oeh äldre)
Firar Lllta Julafton den 21 december med
diskotck, trubadur, trolleri m. ffi.
Julafton
Juldagen
Annandag Jul
Nyhsafwn
Ny!lrsdagen
Trellondagsafto:J
Trettondagen

K~'llrlersgården

stängt

"

18.00-22.00
stängt
18.00-22.00
18.00-23.00
18.00-22.00

Köpmangatan

58

(under

15 :1r)
Tisd. onsd. lorsd. 17.15-21.15.
Vid båda g:1rdarna blir det extra öppethållande under mellandagnrna med bl. a.
filmtimmar. Tider om delta anslås vid resp.
gård.
Klubbslugan vid IdrclISparken. där har alla
föreningar möjligheter alt förlägga sina
resp. årsfester, sammanträden etc. Beställning göres genom fritidsnämnden.
EI.ljlrii.~piire~

med start vid Vilundavägen
är belyst dagligen 06.00-07.00, 16.0022.00. Värmestugan är öppen 06.00-21.00.
En vädjan från fritidS:lämnden är, alt när
snön kommer GÅ EJ I SPARET. Ut skidmotionärerna få möjlighet at! under den
korta tid det finns snö åka skidor på eH
icke söndertrampat skidsp:1r.

ÄR HUNDEN MED, HA DEN KOPP·

D

LAD.
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Kumla kommuns kulturpris 1972

Meddelande

timmar inte ,bara på aktiv musik ut-

övning, utan även på arbete "bakom
kulisserna" såsom att skriva ut nya
stämmor när kårens stämbesältning
krävt en sådan eXlrainsats. Ett rikt
differentierat folkbildningsarbete kräver en livaktig musik verksamhet och
Sohlman har i Kumla verksamt bidragit till atl fylla detta krav."
Priset kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges sisla sammanträde
för året den 18 december 1972.
D

•

Kumla kommuns kulturpris, som instiftades 1971, och som alltså tidigare
utdelats endast en gång, har genom
enhälligt beslut av kommunstyrelsen
den 29 november 1972 tilldelats lagerchef Valter Sohlman med följande
motivering:
"Valter Sohlman har i mer än 40
år spelat med i Kumlapojkarnaj
Kumla-Hallsbergs musikkår och har i
över 15 år varit dirigent och ledare
för musikkåren. Bildligt och bokstavligt har han gått i spetsen när det
har gälll au skapa fest och högtid,
antingen det har gällt Första majfirande, Svenska flaggans dag eller
Barnens dag-tågen. Genom sitt oegennyttiga arbete har Sohlman aktivt bidragit till att hålla musiken levande
för en hel generation av kumlabor.
Olönad har han offrat otaliga fritids-

"

•

I dagarna kommer fastighetsägare,
vars vatten- och avloppsinstallation är
eller avses bli kopplad till kommunens allmänna valten- och avloppsanläggning (va-abonnenter) att tillställas Allmänna bestämmelser för
brukande av kommunens allmänna
valfen- o. avioppsanläggning, ABVA,

allmänna vatten- och avloppsanläggningar (SFS 1970 nr 244).
Tekniska verken avser utt i kommande nummer av Kumlan ytterli.
gare redogöra för förhållanden utöver vad som meddelas i ABVA, såsom risk för översvämning, åtgärder
vid fel på installation m. rn.

vilka antagits av kommunfullmäktige
den ]9 juni 1972 jämlikt 22 § i lag om

Det brukar vara rätt

Tekniska verken

Kommunen har tid med oss
""
aven
på lördagar och söndagar

i vär lIImärkta lokaltelefonbta1og.
Men den här gängen har vi glömt
a\l tala om att Tekniska verkens förråd och garage liksom budning tör
latri!1hämtning skall ha telefonnum-

Kumiahallen

mo<

Biblioteket
Fritidsgården Malmen

019170980

.......•..........

"B ygget,
"Ab
s ro

14 i1okalkatalogen.

Näsla 5r ska det sl.1 rätt.

.

ElIjusspll.ret i Via ...............•..•...

(intc 705 85) som det slår på sidan

Ta en penna och iindra med en g1lng!

,

.

Lördagar

Söndagar

9.00-1.5.30

9.00-12.30
16,00-20.00
18.00--22.00
17.00-22.00
10.00--15.00

11.00-17.00
18.00-23,00
17.00-22.00
10.00-15.00

Och sfl isbanor förslås! (När det finns is.)

•

I

Och Brandkåren. (När det brinner!)
Plus allting annat som fungerar dygnel runt: Vatten och avlcpp, elström, snöplogning, ålderdomshem. Och litet lill!
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Vi kan hjälpa till själva

En Liten del av miljön
Buller, giftig Juft och elak lukt är
hot mot vår miljö. Våra tre miljoner
bilar åstadkommer en del av detta
hot. Vi behöver inte alls sluta åka
bil. Mcn vi kan hjälpas åt att göra
så, att andra människor inte störs j
onödan. Och vi kan göra det på ett
mycket enkelt sätt. Här är några
exempel.

Fem gånger mera koloxid.
Koloxid är en starkt giftig gas som
bildas bl. a. vid otillräcklig förbränning. Från bilarnas avgasrör kommer
massor av koloxid. Vid tomgångskör.
ning är mängden fem gånger så stor
som vid normal körning i trafiken.
Det betyder att man skall undvika
tomgångskörning i närheten av bostadshus eller andra ställen där människor vistas.
Ä ven korta stunder

Ibland står man och väntar vid
bommarna, som man tycker aldrig
vill fällas upp. Det kan bli två, tre
minuter, ibland mycket längre. Stäng

•

•

•

av motorn. Där står andra bilar, som
får in koloxiden. Och om den egna
fläkten går, sugs annan koloxid in i
den egna bilen. Där står kanske cyklister och även om en del tycker del
skulle vara skottpengar på dom, sa
ska dom inte gasas ihjäl. Eller del
kanske står kvinnor med barnvagnar
som får avgaserna över sig. Stäng av
motorn, även om det bara är för
några minuter. Gör likadant om Du
står och väntar med bilen utanför en
affär om Din fru är inne och handlar. Det tar alla gånger så lång tid, att
Du bör stänga av motorn.
För att inte tala om lastbilarna
En del tyngre fordon - lastbilar
och bussar - måste köra på tomgång för alt få upp trycket i bromssystemet. Där kan föraren göra en
miljövårdande insats genom alt parkera Sill fordon långt ifrån bebyggelsen. Då slör varken koloxiden eller
bullret, som för en långtradare är betydande.
Alltså. Så litet tomgångskörning
som möjligt och vår närmiljö blir
bättre!
D

Chans för hemmafruar
Kommunen behöver vikarier till daghem och förskolor vid sjukdomsfall
och liknande tillfällen. Du som har sysslat med sådant arbete eller kanske rent av har förskollärarexamen, men som inte vill förvärvsarbeta
"för jämnan". Du kanske vill arbeta någon dag (eUer några dagar)
ibland. Ring till barntillsynsinspektören Sigvor Eriksson och resonera
om saken! Telefon 019/70980.
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