En hoppfull vår

Turist i egen bygd

A 1° /..ommwUJ/rådel Nils Nyslröm

Puke51ugan i $annabed har de flesta
Kumlabor åkt förbi, men långtifrån
alla har varit inne i den. Det kommer au ges många tilWillen för de intresserade att komma in i slugan den
här sommaren.
Först och främst kommer den att
vara öppen alla söndagar under juni.

juli och augusti klockan 14.00-17.00
då medlemmar av hembygdsföreningen också visar stugan och svarar på

frågor. Midsommarfirandet på $annahed är ett annat tillfålle. Om man är
en grupp t. ex. en förening, kan man
efter överenskommelse med hembygdsföreningen bli visad både Pukc-

stugan och Officersmässen.
Pukestugan är en officersbostad fdm
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17oo-ta!et. Den har ursprungligen
slån i Brånsta och f1yuades 1927-28
tiU sin nuvarande plats i Sannahed.
Den har fått siu namn efter en fanrik Puke, vars släkt innehaft gården
under lång tid. En sentida ättling av
Pukesläkten är Hugo Alfven., vars
morfar är född i stugan. medan AIfvens mamma är född sedan familjen
flyttade till Hynnebergs gård i Kumla.
Uthuslängan vid Pukestugan kom*
mer från Kårstahult och flyttades till
sin nuvarande plins 1935. Pl den tiden låg Kårstahult i Kumla.
Välkommen alltså, alt se hur en
bondefamjlj kunde ha det för ett par
hundra år sedan.
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Vi går mot ljusare tider i dubbel bc*
märke'.se. Den mörka vintern är ett
minne blott och nu är våren här med
mngre ljusare dagar och inom en må~
nad har vi sommar. Det tycks också
ljusna för våra företag. Det karga ekonomiska läge vi haft ett par år ser ut
att lätta. Även för den kommunala
verksamheten ser den närmaste tiden
ljusare ut och när Kumla kommun
under maj månad kommer au få ta
dcl av 1972 års bokslut s5 kan vi redovisa ett bättre resultat än man vänI:lde sig. Detta kommer att hjälpa
kommunens
budgetberedning
när
kostnader och intäkter skall beräknas
för år 1974. Sammanlagt uppgår kommunens överskott för 1972 till 2.4
miljoner, vilket tacksamt noteras. När
vi i vintras arbetade med KELP 1973
-1977, (kommunalekonomisk lång*
tidsplanering) beräknades au ett överskott om c:a l miljon i 1972 års bok*
slut skulle användas i det kommande
budgetarbetet. Nu får man c:a 1,4
miljoner som överföres till investe·
ringsfonden. vilket möjliggör att denna fond bäure kan disponeras för au
klara investeringar i nästa års budgel.
Kommunens förvaltningar har fört
en stram politik och alla har bidragit
till att hålla kostnaderna nere. Det har
funnits en strävan att h51la sig inom
de ramar förvaltningarna tilldelats vid
1971 års budgetberedning. Strävandena har omfattats av såväl förtroen·
dcmän som tjänstemän. Dec visar att
förhoppningarna om en oförändrad

utdebitering under ännu några är skall
kunna infrias.
Men Kumla kommun har inte legal
still när det gällt investeringar. Här
ett par axplOCk. Till sommaren kommer kommunens invånare att kunna
glädja sig åt en förnämlig anläggning
för utomhusbad. Kumlasjöns utbyggnad vad avser de tre första etapperna
blir då klar. Tre tempererade bassäng*
er för bad tas då i bruk. För alt U
sig eH uppfriskande och behagligt bad
behöver man inte vänta på all naturen
gör vallnet budvänlige Ändamålsenliga omklädningsrum med tillgång till
bastu och tvagningsrum står till förfogande. Och det är inte bara de äldre
som fär möjlighet till fin avkoppling
vid Kumlasjön. De allra minsta får
även lekplals med plaskdamm au roa
sig vid. Kumlasjön blir hela familjens
tummelplats under sommarmånader-

na.
Nu har utbyggnaden av Kumlasjön
inte enbart varit ett medel att skaffa
fram en förnämlig fritidsanläggning.
Utbyggnaden har effektivt bidragit till
atl ge friställd arbetskraft sysselsäu*
ning under de karga åren 1971 och
1972. Anläggningen har varit eU be*
redskapsarbetc som av staten bedömts
vara ett fint objekt för att ge sysselsättning och staten har bidragit med go*
da statsbidrag. De båda första etapperna bidrog staten med 75 procent
av kostnaderna och för tredje etappen
50 procent, eller tillsammans e:a 3,3
miljoner.
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och var för sin tid av hög klass. l en
av ingenjörsvetenskapsakademin utgi.
ven skrift 1955 konstaterades aU el!lfast sill städer i Sverige hade höggradig rening för 100 % av sin be·
foHming och bland dessa sju bcfann
sig Kumla.

En jättesatsning på miljövården
Av kanslichefen Tage Tapper

Kommunens d)raSle hus
För en tid sedan kunde Kumla kommuns nya reningsverk las i bruk. Det
är inrymt j en stor byggnad nerc vid
Kumlaån ungefår vid Drouninggatans
förlängning. Kostnaden uppg r torail
till nära 10 000 000 kronor, men då
ingår även sammanbindningsledningar
till Sannahcd och Abytorp. Genom aU
del är byggt "inomhus" blir mao oberoende av vinterkylan - som eljest
fjrorsakar en del förtret för reningsverken -liksom i övrigl av väder och
vind.
pj denna plats har sedan länge funnits reningsanordningar rör avlopps-

vanen. Till att börja mcd släpptes
avloppsvattnet orenat genom dikena
ut i Kumlaån. Del var före wc·stolarnas tid vattenförbrukningen var inte
särskilt hög. 53. byggde man 1938 en
s k emscherbrunn vilken rätt snart
visade sig otillräcklig, bäde vad dimensionen beträffar och reningseffekten.
1954 kunde Kumla stad inviga sitt
nya reningsverk. Det var då en myc·
ket stor satsning. Kostnadcn var
I 500 000 kronor. Endast Solbacka
~Iderdomshem hade dittills varil en
större investering i ett objekt.
Detta verk hade höggradig rening

När vi talar om statsbidrag får vi
ej heller glömma de goda bidrag
Kumla kommun har fån av statsmedel för att bygga det nya reningsverket. Från början var det klan an
kommunen skulle få 50 procent tiU
kostnaderna. som var beräknade till
c:a 9.5 miljoner. Men när sysselsättningsproblemen tornade upp sig på
hösten 1971 fick kommunen ytterligare 25 procent för att snabbt komma igång med arbetena. Projekteringcn var helt klar under sommaren
1971 och kommunen kunde omede!bart igångsätta arbetena.
Reningsverket kunde startas veckan
efter påsk i år och fram till juni månad skall intrimning ske av den apparatur som reningsverket omfattar och
när allt fungerar är rening av avlopps·
vattnet klart för såväl cenlrumdelen

som kommunens övriga tätorter. Eke·
by och Kvarntorp har dock sin eget
reningsverk. medan tätorterna Hälla·
brottet. 5annahed och Abytorp är
anslutna till det nyupprärda verk e!.
Ljusnar gör det även för vattenförsörjningen. Nu är det klart att vattnel
från Tisaren skall rinna i våra vatten·
ledningar. För den stora inriItreringen
i Blackstaåsen skall byggas ett nytt
vattenverk och detta verk skall börja
byggas i höst. Det blir en kostnad om
c:a 9 miljoner med en utbyggnad i
etapper under fyra år. Finansieringen
är helt klar i KELP 1973-1977.
Som sagt, vi ser framåt mot den
ljusare och varmare årstiden och vi
ser även ljust på den kommunala utvecklingen.
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Olika metoder
När man talar om avloppsvattenrening rör man sig med en rad olika
begrepp, och vi skall här göra ett för·
sök alt konfattat säga nägol om dem.
Uiggradig rening är den typ som
skcr i brunnar av olika typer. Ibland
kaUas de seplic-tank, ibland emscherbrunn, ibland myrsjöbrunn, lrekammarbrunn o. d. Vidskepliga männi·
skor brukar lala om "maskar" som
"förintar" det farliga i avloppsvattnet
och alt det därefter "rena!" rinner ul i
ctt dike en å eller en sjö. Den hemska
sanningen är. att det här inte alls är
fråga om någon rening, utan i bästa
fall en slamal'skiljn;ng. Dvs. de fas·
ta partiklarna skiljs av och blir till ett
tjockt slam, som - fortfarande i bästa fall - pumpas upp och körs bort.
l sämsta fall sker en eruption i brunnen och slammet pressas ut genom avloppsfÖren samma väg som vattnet.
Avloppsvattnet från en s' dan s. k.
låggradig rening, innehåller alltså lika
mycket gifter och gödselämnen, som
n~ir del gick in i brunncn. Det är i
princip orenat.
Höggradig rening kan göras på [le·
ra olika sätt med en mångfald mctoder. Det kallas ocksä för biologisk
rening och det vatten. som kommer ut
från eH sådant reningsverk är alltså
aven betydligt bättre kvalitet än det
som endast passerat en brunn eller en
tank. Men det innehåller fortfarande
upplösta närsalter, dvs näringsämnen
som kommer växtligheten att öka

1954 Ars renings\'crk var för sin lid bMe
dyrioch modcrnt. men endast delar av det
har kunnal användas i det nya verket.

kraftigt i vattendragen, syrebrist uppstår och fisken dör. Det blir enkelt utIryekt en "dött" vatten.
Tredje stegel är det som nu införts
för Kumlas del. Det innebär en närsalt reduktion, dvs att vattnet till större delen befriats från de näringsäm.
nen som får vattendragen att väJta
igen och att "dö" på grund av syrebrist.
Fjärde steget är vad teknikerna bör·
jar diskutera som nästa etapp. Forskningen är ingalunda framme vid något
definitivt resultat, men man kan tänka
sig en sandfiltrering av det renade
vattnet, dvs något av samma "natur·
liga behandling" som grundvatten får
genom våra grusåsar. Man måste
också länka sig en viss rening av dagvanen, som kommer nedrinnande från
våra smutsiga tak och från asfalten på
gårdar och gator.
Vid olika metoder kan man få fram
vissa biprodukter, som t. ex. rötslam.
Det kan användas som gödselmedel,
dock inte med någon fördel om det
är obehandlat. Man diskuterar där
behandling med osläckt kalk eller
blandning med malda sopor fni.n sopdestruktionsanläggningar, som ocksll.
är medel i miljövårdens tjänst. En an·
Ilan biprodukt, som man kan fll. fram
vid rötning av slammet är metangas.
Slidan producerades vid vårt nu ned5

Sotningen - en viktig del i brandskyddet

lagda reningsverk men inte i det nya
verket, där slammet behandlas på
annal sätt.
Vattensystcmet
Vi i Kumla är numera inte så bortskämda med rent vatten i våra vattendrag. Kumlasjön är ju sedan 1935 vår
cnda egentliga badplats tillsammans
med några vattenfyllda brott i Yxhult
och Kvarntorp. Men de allra äldsta
Kumlaborna minns ännu den tid då
man med god smak kunde bada i
Ra!aån. Intill landsvägen norr om
Blacksta, där Ralaån och landsvägen
korsar varandra, fanns förr i tiden ett
badhus, dit Kumlaborna gick för att
få sig ett friluftsbad under varma
sommardagar. Det var väl inhägnat
och i anständighetens namn hade damer och herrar olika badtider. Men
bada gjorde man! Och vad mera, man
fångade kräftor i Ralaån, som idag är
ett avloppsdike med "dött" vatten.
Äldre Kumlabor har också bcrättat
om översvämningar och om de långa
sträckor man kunde åka skridskor på
iscn um vintern. Från Hallsbergs kyrka till Mosjö kyrka var en inte alldeles
ovanlig skridskofärd på den tiden.
Kumlaån "fångar upp" ett vattensy·
stem från området kring Hallsberg.
PuttIabäcken, Järsjögraven, Hjortsbergabäcken och Romarebäcken, för
att nu nämna några blir till slut den å,
som passerar Kum1a. Längre ned förenas den med Täljeån, som dessför~
innan har förenats mcd Stenebäcken
från Kumlas västra del. Via Kvismare
kanal och Hjälmaren kommer vattnet
så småningom att tillföras Mälaren
och rinna ut i Norrström.

Vår framtida miljö
Att det nya reningsverket är en jättesatsning på miljön, torde vara uppenbart för envar. Redan 1960 kUll6

Av brandchefen Ake Slå/bom

Varje kommun skall hålla ett brandförsvar som tillfredsstä1Jer skäliga anspråk på trygghet mot skada och
brand.
Sotning, som ar föreskriven lill
skydd mot brand, ingår i det totala
brandförsvaret.
Bränder som inträffade på grund av
sotbeläggningar i rökkanaler var mer
vanliga innan sotning utfördes regel·
bundet. En övergång från fasta till
flytande eller gasformiga bränslen har
också bidragit till en minskning av
bränder i rökkanaler.
Bestämmelser om skydd mot brand
återfinnes i brandlagen och brandstadgan. Brandlagen anger den nedre
gränsen för vad som krävs för att
kommunernas brandförsvar skall anses 'betryggande. Brandstadgan 'inne-

Eu effektivt reningsverk har också ett litet
laboratorium där kontinuerliga prov sker.
Förfinade metoder kräver specialutbildning
och speciaiutfllstning för en gott resultat.
de reningsverket ta emot avloppet från
Kumla by, som då låg i landskommuncn. HälJabrottet kopplades på
1966 och i samband med den utbyggnad som nu gjorts, anslöts ävcn tätorterna Sannahed och Abycorp. Ekeby
och Kvarntorp har eget reningsverk.
Över ]3000 av kommunens 16400
invånare betjänas nu av avlopp med
tillfredsställande rening.
Allt detta har möjliggjorts sedan förts
Koncessionsnämnden för miljöskydd
beviljat tillstånd till verken och sedan
Naturvårdsverket beviljat statsbidrag
om 75 % av kostnaden.
När Hallsbergs kommun byggt ut
sitt rennigsverk kommer även detta
att verka för ett avsevärt bättre vatten
i "vårt" vattensystem.
Kommunen bidrar också med frivilliga insatser på detta område. Således
är kommunen medlem iHjälmarens
vauenv,hdsförbund och deltar även i
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arbetet för Mälarens vattenvård. Vidare tilthör vi genom "Tisartuben"
Nyköpingsåm vattenvårdsförbund.
Renare vatten och renare luft har
under de senaste åren varit något av
slagord i dcbatten. För att i någon liten mån förbättra luften, har två nya
villaområden Fylsta gård och
Kumlaby II - endast elvärme. Kumla har med nya reningsverket gjort
en insats för renare vatten och i någon mån även för luften, ty bättre vattenrening ger även luktfriare vatten.
Man är ingalunda färdig med den
här delen av vattenvården. Det finns
flera etapper att fullfölja. Men det är
ändå en god början.
D

häller i princip gemensamma bestämmelser för alla kommuner.
Bestämmelser om skydd mot brand
återfinnes även i andra författningar
än brandlagen och brandstadgan.
Bestämmelser som reglerar sotningen inom kommunen återfinnes i
dess brandordning.
Brandordning
skall antagas av kommunens fullmäktige och fastställes av länsstyrelsen.
(Brandstadgan 2 §) Brandlagstiftningen ger här kommunerna möjlighet att anpassa det kommunala
brandförsvarets organisation efter lokala förhållanden.
Brandordningen anger beträffande
sotningen bl a sotningsdistrikts gränser, sotningsfristcr samt bestämmelser som reglerar förhållandet kommun
- sotningsväsende - allmänhet.
Brandstadgan som fastställdes den
30 mars 1962 upptar i 15 § bestämmelser om sotningsfrister.
"Vid sotning skola eldstad och annan kanalansluten 'förbränningsanordning vilka icke äro inrättade för eldning uteslutande med gas, jämte tillhörande rökkanaler samt im kanaler
rengöras'·.
Om den tid som må förflyta från en
sotning till nästa skall bestämmelser
intagas i brandordningen. Tiden skall
för olika slag av eldstäder, förbränningsanordningar , rökkanaler och imkanaler bestämmas med hänsyn till
bränsleslag, eldningssätt samt må icke
utsträckas längre än till två år.
Brandchefen må dock om särskilda
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skäl föreligger. efter skorstensfejarmästarens hörande. besluta om annan
sotningsfrist.
Exempel på brandordning har ut·
arbetats av Statens brandinspektion
där även rekommendation till sotningsfristcr intagits. Dessa rekommendationer innebär en tillämpning
av tidigare tillämpade olika frister
och medförde för landskommuner
minskning av tidigare gällande sotningsfrister. Man ansåg inom dessa
kommuner. framför allt beträffande
oljeeldade objekt, att det inte kunde
på v-isas några olägenheter ur brandskyddssynpunkt all bibehålla de längre fristerna.
Tnte heller länsstyrelserna som prövade kommuners beslut ansåg att
styrkt behov förelåg för en minskning
av sotningsfristerna.
Skorstensfejarmästare överklagade
länsstyrelsernas beslut och Kungl.
Maj:t undanröjde besluten med motiveringen att vad som förekommit
icke utgjorde tillräcklig anledning att
bestämma en längre frist än vad som
rekommenderats av brandinspektionen.
I riksdagsmotioner har yrkats på en
översyn av gällande sotningsfrister.
Svenska kommunförbundet har i yttrande häröver tillstyrkt sådan utredning. Ärendet har hänskjutits till
Ingenjörsvetenskapsakademin (IV A)
för att denna skall uttala sig om möjligheterna till ett vctcnskapligt fastställande av sotningsfrister. Akademin konstaterar i skrivelse till civil·
departementet 5.2 1971 att den inte
finner det möjligt att företa en undersökning som skulle ligga till grund
för en tillfredsställande vetenskaplig
bedömning av vilka sotningsfrister
som erfordras från brandförsvarssynpunkt.
8
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De av Slatens brandinspektion rekommenderade sotningsfrislerna är
alltså inte vetenskapligt fastställda
utan grundade på erfarenheter.
Utdrag ur brandordningen för Kumla kommun:
§ t4.

Tiden fr!ln en sotning till nästa må icke
utsträckas längre än här nedan sägs.
l. Fem veckor
a) för köksspis, ugn eller annan jämförlig eldstad jämte tillhörande rökkanal, s!lvida eldning äger rum i större omfattning
än för enskilt hushålls behov, såsom i hotell, restaurang, bageri, charkuteri, rökeri.
rosteri, snickeri och annan diirmed jämförlig inrättning.
b) för värme-, varmvatten-o varmluftoch !lngpanna jämte tillhörande rökkanal.
shida e!dning sker med ved, torv, stenkol
eller diirmcd ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller annat bränslc. Vid avbrott
i eldningen för säsongmässigt c1dningsuppehäll utsträckes dock tiden frän en sotning
till nästa till tjugo veckor.
2. Tio veckor
a) för köksspis eller annan jämförlig eldstad, såvida eldning äger rum endast för
särskilt husMIls behov, samt för annan kanalansluten förbränningsanordning jämte

I
I

tillhörande rökkanal. Vid avbrott i eldningen för säsongmässigt eldningsuppehåll
utsträckcs dock tiden från en setning till
nästa till tjugo veckor,
b) för tvällpanna i bosladshus jämte tillhörande rökkanal, s!lvida tvättpanna är avsedd att anvandas av mer än fem hushåll,
c) för värme-, varmvatten·, varmluft- och
!lngpanna jämte tillhörande rökkanal. såvida eldning sker uteslutande med koks,
antracit eller därmed ur sotbildningssynpunkt j~imförlig olja eller annat bränsle.
Vid avbrott i eldningen för säsongmässigt
eldningsuppehåll utsträckes dock tidcn från
en sotning till nästa till tjugo veckor.
3. Tre m!lnader
för imkanal hörande till större kök, t ex
restaurangkök.
4. Eli !lr

a) för värme-, varmvatten- och ångpanna
eller annan j~imförlig eldstad jämte tillhörande rökkanal i större värmecentral, vilken står under kontinuerlig övervakning av
kvalificerad driftsledare och vars skorsten
(ar) icke till någon del gränsar till andra
utrymmen än sådana som ingllr i värmecentralen,
b) för kakelugn. kamin, annan öppen
spis än sådan som avses i punkt 5 b) samt
övriga eldstäder, (bl a AGA-spis), jämte
tillhörande rökkanal,
c) för annan tv~iltpanna i bostadshus än
sådan som avses i punkt 2 b) jämte tillhörande rökkanal,
d) för utsugningskanal [dm bageriugn,
tvättinrättning och liknande anläggning.
5. Tv!l år
a) för andra im kanaler än s!ldana som
avses i punkt 3,
b) för öppen spis eller annan eldstad
jämte tillhörande rökkanal i utrymme, som
normalt uppvärmes av annan uppv~irm
ningsanordning.
c) för eldstad jämte tillhörande rökkanal
i fritidshus och därmed jämförliga byggnader, vilka icke användes som stadigvarande bostad.
§ 15.

l mom. Har eldning ej skett efter senaste sotning, behöver ny sotning icke utföras.
2 mom. Vid överg!lng från ett bränsleslag till ett annat bör, då frlga är om i
14 § punkt t b) avsett objekt, anmälan
därom göras till skorstensfejarmästaren.
3 mom. Brandchefen äger att efter skorstensfejarmästarens hörande avgöra till vil-

ken av de i 14 § nämnda grupperna eldstad och kanal är alt hänföra.
§ 16.
Ägare eller innehavare av byggnad och
lägenhet skall svara för alt obdinnbart och
i övrigt lämpligt kärl finns tillgängligt för
uppsamling av sot och aska.
§ 17.
Ulan medg;vande av byggnads ägare må
e'dstld och rökkanal icke rengöras genom
s k urbränning. Brandchefen skall av skorstensfejarmästaren underrättas om förestående urbränning ech har atl meddela er·
f<:>rderliga föreskrifter fÖrande brandsäkerheten i samband med urbränningen.
§

t8.

Det

åligger skorstensfejarmästaren att
bitr~ida myndigheter och enskilda
inom
kommunen med råd och anvisningar rörande förh!lllanden som kan bli föremål
för e:dstadsbrandsyn.
§ 19.
Skorstcnsfejarmiistaren skall hålla den
personal, som erfordras för sotningsarbetet
behöriga utfömndc.
§ 20.
Skorstensfejarmästaren skall ha telefon i
siu kontor och sin bostad. Sådana anordningar skall vara vidtagna aU för skorstensfejarmästaren avsedda te'efonmeddelanden
kan lämnas hela dygnet.

o

Misshag eller
Varning för missar!
En av vära läsare (Ni visste väl förresten att \;isarna är välkomna med
bidrag?) har klagat över den svåra
kattplågan i Kumlu. Det är dock en
Slilla och försynl 111<111, varför han
har förklarat sig nöjd om vi citerar
en liten stump ur Sveriges rikes lag.
närmare bestämt 23 § jaktlagen:
"Katt som anlfäffas utanför gård eller tr~idgård, där den hör hemma, må
av jaktr~iltsinnehavaren eller hans
folk saklö,t dödas. Inom tiittbebyggt
omr!lde erfordras dock ti1lst!lnd av
polismyndighet."
Därmed är önskemålet uppfyllt. Och
kattvännerna (ty det finns s.ldana
ooks;'i) varnade.
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Källaröversvämningar

•

Några anvisningar från Tekniska verken

•

••

•

I nr 4/1972 av Kumlan utlovade tek·
niska verken all närmare redogöra
för förhullanden utöver vad som meddelades i "Allmänna bestämmelser
för brukande av Kumla kommuns allmänna vallen· och avloppsanläggning" (ABVA), som risk för övers\ämning, åtgärder vid fel på installa-

tion

ffi

m.

Kommunen, som är huvudman för
den allmänna vallen- och avloppsanläggningen (V A). ö~erlämnade under
hösten 1972 till kommunens alla VAabonnenter ell exemplar av Allmän-

na bestämmelser för brukande av
kommunens allmänna vatten· och av·
loppsanläggning. kallade ABVA.

Förutom på de föreskrifler. som
meddelas i ABVA, vill tekniska "erken fästa fastighetsägarnas uppmärksamhet på följande förhållanden.

Risk för översl'ämning. Uppdämningshöjd
Att tillfälliga uppdämningar uppstår
inom enstaka delar i kommunens avloppsnät är av olika skäl inte möjligt
att förebygga. Den högsta nivå, till
vilken avloppsvattnet vid uppdämning
(stopp) skulle stiga i en fastighets avloppsledningar, om dessa vore helt
täta och det inte funnes någon golvbrunn eller annan avloppsenhet (avloppsöppning) under denna nivå, kallas uppdämningshöjd. Finns i källare
golvbrunn eller annan avloppsenhet
av normalt utförande på nivå under
10

uppdämningshöjden (eller är ledning
eller anordning på ledningen under
uppdämningshöjden otät), föreligger
risk för källaröversvämning då vid
uppdämning avloppsvatten kommer
alt strömma ut i källaren.
Om väggar och golv i källaren inle
är helt vattentäta, finns även risk att
valten den vägen tränger in i källaren
från dräneringsledningar, som anslutits till avloppsnätet.
Uppdämningshöjden för varje enskild fastighet kan inte anges generellt utan måste bedömas från fall till
fall. beroende på gatuledningens lutning och områdets avrinningsförhållanden. nedstigningsbrunnarnas placering, ledningens ålder och beskaffenhet m fl omständigheter. Med betryggande säkerhet kan anges att uppdämningshöjden icke överstiger gatuplanets nivå.
Risk för uppdämning föreligger som
regel endast vid mycket häftiga regn,
men någon gång också vid hastig
snösmältning. Vidare kan under tOITväder avloppsvattnet stiga i ledningarna vid tillfälliga stopp i avloppsnätet.
Vad ovan sagts om uppdämningshöjd gäller uppdämning i det allmänna ledningsnätet. Skulle uppdämning
eller stopp inträffa i servisledning el·
ler inom installationen i övrigt, kan
avloppsvatten strömn13 ut även på
nivå högre än sådan uppdämn'ingshöjd, som kan förekomma i det allmänna ledningsnätet.
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Föreb)'ggande åtgärder mot
översl"ämningsskador
Fastighetsägare bör i eget intresse
vidta åtgärder för att i största möjliga utsträckning förebygga att skador
uppstår inom fastigheten vid uppdämningar i ledningsnätet. Fullständigt
ekonomiskt skydd mot förluster ge·
nom översvämningsskador av ifrågavarande slag har hittills inte kunnat
erhållas genom försäkringar, och
kommunen kan inte göras ansvarig
för översvämning, såvitt kommunen
inte åsidosatt någon kommunen åvi·
lande skyldighet. Att vid nyanläggning av ledningsnät och omläggning
av sådana, som visat sig ot'illräckliga
vid starka regn, ge ledningarna så stora dimensioner att de kan uppta regn·
flöden och smältvatten mängder av
varje förekommande storlek, är av
teknisk-ekonomiska skäl uteslutet.
!vIan måste därför allt framgent vara
beredd på alt dagvattenförande led-
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ningar kan komma under övertryck,
varvid vattnet pressas bakvägen upp
genom inloppsöppningarna.
Ökad trygghet vid kortvariga uppdämningar i ledningsnätet får man,
om golvbrunnar i lågt liggande lokaler förses med avstängbara ventiler
eller utrustas med automatiska avstängningsanordningar. De senare bör
dessutom kompletteras med möjlighet
till avstängning för hand, när så är
nödvändigt.
Finns wc. tvättställ eller annan liknande avloppsenhet redan installerad
i källarlokal och på så låg nivå, att
risk för översvämning föreligger, bör
sådan avtoppsenhet förses med avstängningsanordningar av samma slag
som ovan angivits. Handmanövrerad
avstängllingsventil skall hållas stängd
och endast öppnas vid behov samt
därefter stängas igen. Anslag därom
bör sättas upp vid avloppsenhetcn.
Då kommunen inte kan påtaga sig
11

Fritidsnämnden informerar

Fritidsnämnden informerar

SOMMARLOVSPROGRAM 1973
12.6-2.7 och 6.8-18.8

EKEBY
Tisdag
Torsdag

KUl\-tLA
Måndag 13.00-14.30
13.00-14.30
Tisdag

HARDEl\10
Fre:lag
15.00-t 6.30

KUMLASJöN
Serveringen öpp~n dagligen 10.30-21.30
tel. 707 85.
De nybyggda bassängerna beräknas kunna
tagas i bruk omkring den I juli 1973.

15.00-16.30
Onsdag
Torsdag

13.00-14.30
13.00--14.30
15.00-16.30

Fredag
13.00-14.30
HÄUJAIJKon"ET
Måndag 10.30-12.00
13.00-14.30
15.00-16.30
Onsdag 10.30-12.00
Fredag
10.30-12.00
KVA.ltNTQRI'
Tisdag
15.00-16.30

Onsdag
Torsdag

13.00-14.30
15.00-16.30
15.00-16.30

FJtboll
Fri-idrott
Fotboll Flickar
Fotboll

Onsdag
Fredag

15.00-16.30

15.00-16.30
13.00-14.30
15.00-16.30
SANNAHED
Tisdag
10.30-12.00
Torsdag 10.30-12.00

Fri-idrott
Fotboll Flickor

Fotboll

KNATTEOLYMPIAD
Lördag ] 1.8 med början kl. 10.00 Iför simnbgen och kl. 13.00 med fri-idrott.

Fetboll

Fotboll

KOMMUNMATCH nlft NACKA

Fri-idron
Fotboll Flickor
Fotboll

wrdag 18.8. Avresa från idrottsparken kl.
06.30.

Fotboll

UI'I'LYSNINGAR
beträffande aktiviteter. tider o. dyL lämnas
per tel. 70980 ankn. 237.

Fotboll
Fri-idrott
Fotboll Flickor
Fotboll

D
Bilförare!

Fotboll
Fotboll
Fri-idrott

Fotboll Flickor
Fctbol1
FOlball

något ansvar för olägenheter och
skador, som kan uppkomma till följd
av källaröversvämningar i ovan avsedda fall, understrykes vikten av alt
fastighetsägare vidtar erforderliga åt·
gärder för att förebygga eller minska
skaderiskerna.
Upplysningar för bedömande av risken för uppdämning inom olika delar
av den allmänna va-anläggningens
verksamhetsområde kan erhållas efter
hänvändelse till va-verket, Tekniska
verken, adress Stadshuset, tel. 70980.
Riskbedömningen bör diskuteras med
Tekniska verken.

D
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Fotboll
Fotboll

TENi\'lS-KUMLA
Måndag-fredag 13.00-16.00 Plats: Tennisbanorna vid Badhusparken.

ABYTORP

Måndag

13.00-14.30
13.00-14.30

Visste Ni om att Ni inom Kumla
kommun har möjlighet att träna till
att bli en ännu bättre förare?
Pä YlOllgbanulI kan Ni träna ha/kköming på en 300 meter lling bana.
Den är specialbyggd och vatlenbcgjuts. sli all halkkörning kan tränas
liret om. Ni kan /riil/u i rondell. ni
kan träna i att hiim ell s/mM. IIII,]allmanöver, Sia". acce/era/ion. inhromsnillg. S{{/r/ i backe och I'Hx/ingsöl'ningar.
Ni behöver inte skämmas för att
öva. Aven tränade förare s1l.som radiopoliser, ambulans- och brandbilsförare, lastbilschaufförer och andra,
anvlindcr den här banan.
Var ligger banan?
Avtagsvägen mot Hällabroltet från
riksväg 52, östligaste avfarten. Sen
är det bara alt fölia skyltarna.
Öppet vardagar; 11.00-16.00.
För övning andra tider:
Ring Ytongbanan 019/72470 eller
Kumla trafikr:i.d 019170980.

,

Valteniekskola för försko'ebarn under tiden
2 juli-28 juli. Anmälan till KUllllahallen
te\. 70980 ankn. 223 eller vid uppropet
den 2 juli kl. 10.30 v;d Kum'asiön.
Barnpassning vid KUMLASJöN cch HALLABROlTETS badplats fr. den 12 juni4 aug. månd.-frell. 10.00-16.00 (3-6 år).
OBS! vid regnväder ingen barnvakt.
SIMSKOLOR
All simundervisning för nybörjalC förlägges
till Kumlahallen under tiden 12 juni-29
ju Ii.
Bussar från ytterområden enligt nedan angivet tidsschema.
M;'\ndag-fredag frlln
08.00
Ekeby kyrka
Kvarntorp Konsum
08.10
08.50
Brändåsens skola
Hardemo kyrkskola
09.00
Stene skola
09.10
Hörsta
09.20
10.05
TaIllingens skola
10.15
Sannaheds h:mdcl
Kl. 12.00-15.00 Simundervisning för övriga (innerområdet).
Skolans elever anmäler sig till respektive
klasslärare.
Försko!ebarn anmäler sig direkt till Kumlahallen tel. 70980 ankn. 223.
PROVTAGNING
för sim märken och FORTSÄTTNINGSKURS för nybörjare 2 juli-3] juli vid
KUMLASJÖN. TRIPPHULTSJöN
och
BADBROTTET, HÄLLABROTTET.
Anmälan göres den 2 juli kl. 10.00 vid
nämnda bad.
Under tiden simskolan pågår i Kumlahallen är simhallsbadet öppet för allmänheten
måndag-fredag 09.00-15.00.

TENNISBANORNA
vid KUMLAHALLEN får under sommarsäsongen disp~nems gratis.

TURlST8YltAN vid Järnvägsstationen
Öppet dagligcn 10.00-20.00 under tiden
12 juni-19 augusti tel. 60480.
FRITIDSGÅRDEN MALMEN
KVARTERSGÅRDEN GRöNA LYKTAN
Stängt under tidcn 19 maj-3 sept.
KUi\'1LAHAU...EN
Stängd under tiden 8

iuni~3

sept.

Bilregistret skämtar?
Efter den I maj skall alla bilar i
örebro län ha de nya registreringsnumrC:l och alla med T·skyltar har
från denna mllnad 'körförbud. Alla
tidningar har haft notiser om de lustiga bokstavskombinationer, som kan
förekomma. Vanör skulle denna tidning vara sämre?
Vi vet ju att vissa kombinationer,
t ex GUD, redan från början sorterats bort. Så har också skett med
F AN och vissa s k runda ord. Den
som fått BAJ på bilen flir byta nummer, trots all det frän början inte
var undantaget.
Vi har kastat en blick pli dc bilnummer kommunen har tilldelats. Då har
vi kon~taterat alt en av Tekniska
verkens lildsta bilar har fått ATP.
Och det skall man ju få på ålderns
dar.
Handikappbussen kan känna sig
stärkt i sin sjiilvkiinsla. Den har fall
det latinska ordet EGO på skylten.
Som kort och golt betyder jag. Här
kommer jag, alltså!
När bokbussen kommer brukar de
läsande människor den besöker bli
glada. Det bör de bli även av andra
orsaker. Det st;'lr DUR pli den. Och
det 11lter ju genast litet gladare.
Mest underfundigt har bilregistrets
datamaskin fungerat när det g'dller
cn av brandbilarna. 1'11 den står det
EAU som på franska betyder rarlen.
Vad skall eljest en brandbil komma
med?
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Kulturnämndens sommarprogram
BIBLIOTEKET
MAJ

23 moj-/6 jl/lli (under bibli:Jtekels öppettider)

E:I utställning från BRIS om barnmisshandeL
Bibliotekets utstä llnin gshall.

23 lIIaj kl. 19.00

Musikskolans vårkonsm.
Husaren, Folkets hus.
Fri entre.
26 lIlaj kl. 16.00 (preliminärt)

Kumla Musiksällskaps debutkonsert.
Dirigent: Jan Nilsson.
Husaren, Folkets hus.
Entre: 3:JUNI
SI''''lska Jlagg(1lj$ dag 6 juni kl. 18.00

20 jUlli kl. 19.00
Populärkonsert vid Kuml:lsjön med Örebro
underh!lll ningso~kester.
Dirigent: Gö,!a Nilsson, Gävle.
22 jUlli

Midsommarfirande vid Pukestugan, Sannahed.
27 jUlli kl. /9.00

Trivselkväll vid Kumlasjön med Thorsten
Lundberg sum värd.
Som vanligt gästartister, lekar och överra."kningar.
AUGUSTI
/6 allgllsti

Trivselkväll vid KumlasjÖn.
Värd; Thorsten Lundberg.
Artister, lekar, överraskningar.

Fullmäktigecykling till Sannahed. Alla cykelmotionärer är också välkomna.
Kl. 19.00

Vid Officersmässen. Högtidstal av komminister Klas Hansson. Säng nv Kumla mans~
säng. f-Iusik av Kalks quintctt. Servering
av BOB-saft.
Arrangörer: Kulturnämnuen och Kumlakorpen.
16-30 jUli i

"Kontakt med publiken"
konstnärerna Roland Hneberlein, Sivert
Rapp. Herman Lindgren. Tommy Widing
och Lenny Clarhäll utställer monumentala
skulpturer vid Kumlllsjön.
Vidare upplysningar om utställningen och
planerade arrangemang kring utställningen
kommer all lämnas i annonser i ortspressen.
14

TIO
boklån per invånare
det är rätt myoke! det! Men del kom
Kumla bibliotek upp till under 1972.
För and(a kommuner har vi tyvärr
ännu bara 1971 ärs siffror, men om
vi håller oss till länet hade Laxä 9,4
lli.n och Örebro 8,7. Över lO - fortfarande 1971 - hade endast Arboga,
Danderyd, Lund, Oxelösund, Strömstad, Torsby, Tyresö, Härnösand och
Karlstad. Och detta bland 177 bib·
liotek i Sverige. Att placern sig bland
tiotalet b~sta är inte så dåligt. Och
bättre kan vi! Om vi vill!

D

Ett självklart

~erviceorgan

för den som vuxenstuderar. VARFöR?

På biblioteket finns:
e LilleratuT som komp:etterar
kurslitteraturen
• Speciallittcralur
• Böcker om studieteknik
O Böcker Om studieval och yrkesvägledning
• Lexikon
• Referensböcker
• Grammofonskivor
• Utlåningskonst
•
•

Språkkurser
Tidningar och tidskrifter

På biblioteket finns tillgängligt material i form av broschyrer och prospekt från:
• Studieförbund
• Den kcmmunala vuxenutbildnmgen
• Folkhögskolor
• Andra vuxcnutbildundc organ
på
•
•
•
•

biblioteket finns möjlighet till:
Musibvlyssning
Studiero
Avläsning av mikrofilmad information i läsapparat
Anvlindning av inlärningsstudio

KUMLA BIUUOTEK
Skolvägen 12

tel. 709 80

Vll

Öppet
l\Hindag-fredag 14-20
Lördag 11-1'
Söndag 16--18
(Juni-augusti: månd-fred 14-20)

I mån av tid och kunskap kan VI

också lämna:
•

Råd och upplysningar om vuxenstudier

•
•

Information
Studierädgivning

När det gäller vuxenstudier liksom
annan verksamhet kräver specielia
grupper särskilda insatser. Det kan
glilla:
•

Pensionärer

•

Invandrare

•

Handikappade

•

Psykiskt utvecklingsstörda

•

Hörselskadade

•

Synskadade

För dessn grupper kan biblioteket
lämna nnvisningar Dm lämpliga media och andra upplysningar som kan
medverka till all studierna upplevs
som meningsfyllda.
Böcker som inte finns pli. biblioteket
kan förmedlas fr5n t ex universitetsbiblioteken.

FILIALER
Häl/abm/ul

mändag 18-20, torsdag 10-12,
1'-20
KWlfIl/orp

tisdag J7.30-J9. torsdag 13.30-15
Sallllahed

tisdag 10-12, fredag 10-12
Å by/orp
tisdag J 8-20, fredag

10-12
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Gruppkorsband

Nu börjar snart
SOMMARLOVET
Men den 20 augusIi 1973
börjar skolan igen
För innerstaden kl. 8.15
För ytterområdena kl. 8.00

1<8 KUMLA TRYCKERI 12212

