Väl mött den 16 september!
Studera
på kvällstid

A v kommunolrddet Nils Nyström

Avgiftsfri undervisning
Läs ett ämne i taget eller kombinera två eller flera ämnen
Du kan välja bland följande
ämnen:
GRUNDSKOLAN
Kvällar!
TermiMT Vecka
Svenska
3
l
Engelska
3
2
Tyska
3
2
Matematik
3---4
l
Fysik
2
1
Kemi
I
1
GYMNASI.ESKOLAN
Svenska
J
1
Engelska
3
2
C-språk franska
3
2
Matematik
2
l
SamhällSkunskap
2
l
Psykoloai
I
1

KO:oolSUMTIONSTEKJ'Ir,'lSKA
KURSER
Mallagning med livsmedelskunskap I o Il
80 tUn.
Sömnad med ICJltilkunskap
grundkurs
80 tim.
Sömnad med textilkunskap
grundkurs Il
80 lim.
Sömnad med barnkl. vuxenkläder
80 tim.
Vävnad med textilkunskap
l o II
200 tim.
Sysselsältnings.handledare
120 lim.
Bosättning och inredning
grundkurs
30 tUn.

HA.NDEL OCH KONTOR
Maskinskrivning I. II
60 lim.
Stenografi på sv. 1.11
40 lim.
Svenska I-II
10 lim.
Matematik
60 lim.
Redovisning I-II
90 lim.
Handelslära
40 tim.

TEKJ'I,'IK OCH HANTVERK
Bågsvetsning grundkurs
211 tim.
Gassvetsning grundkurs
204 tim.
Grundkurs för lokalslädare 60 tim.
Daglid; EttArig kontorsulbildning.
Kursen kommer att samordnas med
övriga kommuner i södra Närke.
VUXENUT8ILONL"G FÖR
HAi'\'DIKAPPAOE
De handikappades studiesituation
har successivt förbättrats. Den kom~
munala vuxenutbildningen har nu
resur,,;er all anordna särskilda kurser (ör olil;a grupper av handikappade.
För ytterligare information kontakta
studiereklor.
Under förutsättning all tillräckligt
anlal del!agare anmäler sig startar
vi nämnda kurser.

Studieridgivning och information ges per tel. 019/70980
Skolkontoret ankn. 181 Anne May Karlsson
Studierektor Holger Nylund aakn. 195 Onsd. 10.00-12.00, torsd.
17.00-18.00, fred. 08.30-11.00.
Yrkesvalslärare M. Bäck ankn. 217. Efter kl. 17.00 147929.
Välkommen till kommunala vuxenutbildningen läsåret 1973/74.
KUMLA KOMMUNS VUXENUTUlLDNINGSRAU
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Del finns vät inget datum under 1973
som blivit så känt som söndagen den
16 september. Ingen har väl kunnat
undgå att märka att den dagen går
svenska folket tiU vaJ. Aldrig tidigare
har väl ett riks-, landstings- och kommunalval blivit så utbasunerat som
årets. Blir valdeltagandet mindre
gott. så inte kan man skylla detta
på för lite PR. Men det bör inle bli
ett dåligt valdeltagande. Alla röstberättigade bör utnyttja sin möjlighet
au säga sin mening hur rikets, landstingets eller kommunens angelägenheter skall skötas. Detta genom det
parti som man anser har det program
som överensstämmer med sin egen
uppfattning.
Valdehagandet i Kumla har tidigare varit rätt gott. Man har i regel
legat över medeltalet vid jämförelse
med valdeltagandet för riket i övrigt.
Och med tanke på den valagitation
som partierna i Kumla detta valår
Slartat mycket tidigt, kommer säkert
valdeltagandet i Kumla att bli gott
även denna gång.
Vi skall som sagt välja ledamöter
till såväl riksdag, landsting som kommunfullmäktige. Det var premiär för
dessa gemensamma val 1970. De som
då befarade alt väljarna skulle blanda
samman valen fick ej rätt. Det blev
just inga röster som gick förlorade
på grund av sammanblandning av de
olika valen. Sedlar som kasserades
var av andra anledningar. Och någon
sammanblandning behöver det ej heller bli då valsedlarna är så tydligt

markerade vilket val röstsedeln avser.
Vad beträffar valdistrikten i Kumla
kommun, har där skett en viss förändring. Då en del av de gamla valdistrikten var stora eller hade många
röstberättigade har en uppdelning
skett och fler valdistrikt inrättats.
Detla är inte eu lokalt påhiu utan
kommer från riksnivå där man inte
vill ha större valdistrikt än med högst
I 500 röstberättigade. Därför bör invånarna i Kumla kommun mycket
noga studera röstkortet för att se i
vilket distrikt de hör hemma och till
vilken vallokal de skall gå att avlämna sin röstsedel. Del framgår på
annan plats i detta nummer av Kumlan hur den nya distriktsindeiningen
ser ut och var de olika vallokalerna
finns. Genom aU de större valdistrikten minskats kommer även köbildningarna att bli mindre och den röstande kan snabbare få utöva sin rättighet.
Genom minskningen av valdistrikten kommer även sammanräkningen
au ske snabbare. Detta kan väl även
noteras med tacksamhet för den del
av svenska folket som på söndagskvällen den 16 september följer val~
resultaten i radio och TV.
Mer. man behöver inte vara kvar
på hemorten för att utöva sin rösträtt. Vi skall här inte återupprepa
hur röstning skall ske om man vistas
på annan ort, då detta återges på
annan plats i Kumlan och har berörlS i Riksskatteverkets broschyr
3

KUMLAN frågar -

partierna svarar

Med anledning aven motion av Si udieinstruklör Anders Thoren beslöt
kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 25 juni 1973 att KVM·
LANS redaktör skulle göra intervjuer med representanter för de partier, som har ledamöter i kommunfullmäktige.
Avsikten är givetvis alt kommunens
invånare skall få besked om vilka 6.1gärder respektive parli vill genomföra
under den närmaste Ireårsperioden
om partiet får möjlighet aU påvcl'ka
politiken.
Frågorna är avsiktligt hårt styrda.
Det torde vara det enda sättet atl få
fram en någorlunda översiktlig järn·
förelse mellan de sex partierna. Utöver frågans formulering och kravet
på att ange hur åtgärden skall rinan-

sieras, har också ställts kravet att svaren måste avse rent kommunala åtgärder (alhså icke sådant som åligger
t ex siat eller landsting) samt att åtgärden inle kräver lagändring. Med
andra ord: Ett realisliskt program.
Som en ouualad förutsättning har
som kommit aUa hushåll till del. Vi
vill bara erinra om aH det finns möjligheler att utöva rösträtten på annat
sätt än att den 16 september gå lill
den vallokal i del valdistrikt man
lillhör.
Vad beträffar kommunfullmäktige
skall i Kumla kommun liksom under
innevarande period väljas 41 ledamöter och hälften så många suppleanter.
Någon kommunsammanläggning är
ioke aktuell vid årsskiftet 1973-1974
och då har det ej heller blivit någon
förändring av antalet ledamöter i
4

underförståtts atl det lolala skatteultaget inle skall ökas.
Samtliga partigrupper har villigt
ställt upp, och svaren har varit acceptabla. En viss redigering av materialet har givetvis sken för att underlätla jämförelsen.
Det ankommer inte på KUMLA S
redaktion atl på något sätt värdera
svaren. Några blygsamma randanteckningar må kanske ändå vara tillIAtna:
Gymnaslikhuset vid Fylsta skola
och den konstfrysta isbanan, liksom
utbyggnaden av vattenverket synes
- hur valutgången än blir - få en
betryggande majoritet. Samma gäller
höjt bostadstillägg åt folkpensionärerna, utbyggnaden av barntillsynen och
hemsamaritverksamheten.
Man kan även gissa sig lill att ett
ökat anlal förskoleplatser och upprustningen av Folkets hus teater likaså oavsett valutgången - "ligger
bra till".
Man kan inte frigöra sig från tanken aH den kommunalpolitiska enigkommunens högsla beslutande församling.
En nyhet för Kumlan är att de i
fullmäktige representerade partierna i
delta nummer får göra en kort presentalion av de program de går ut
lill väljarna med. Därmed kan man
säga att tidskriften Kumlan även tagit upp rent partipolitiska synpunkter
och inte bara är ett rent kommunalt
informationsmedia. Väl mött vid valurnorna söndagen den 16 september

1973.

D

heten - när man tvingas ta ställning
till ·konkreta prdblcm - är stor och
att alla partier bemödar sig om att
komma med realistiska förslag.

Till sist en ordförklaring: Kelp är
förkortningen för orden Kommunalekonomisk längtidsplan, dvs. kommunens femårsbudget.

Råttkriget fortsätter!
Under liden 24 scptcmbcr-24 oktober t 973 kommer rnugift kostnadsfritt att
kunna avhämtas av lantbmlarc och fastighetsägare inom Kumla kommuD hos
följande personer;
Gustav Larsson, Tällt
Ostansjö
tel. 05821522 26
Lennart Folkessoo, Skyberga
Kumla"
0191760 08
Hällabroltet
"
,,72087
Ragnar NilMon. Hjortsbcrga och Älvcsla
Sven Gustavsson, Almersvägcn
Hällabrouet"" 72252
lennart Karlsson. Berga, box 6482
Kumla
, , " 760 15
Sven Sääw, Folketorp
Kumln.,
,. 713 47
Karl Andersson, Vallersta, box 5222 D
Kumla
" " 740 61
Torsten Persson, Ekeby
Kumla"
,,74021
Martin Gustavsson, Frogesta
SkölIersta"
,,236060
Under samma tid kan räugift även få hämtas på hiHsovArdsnämndens expedition Trädgårdsgatan 2 B mändag-fredag kl. 9.30-11.30 S<1nlt torsdag kl. 16.00
-18.00. Gif! kan även utläggas genom nämndens försorg efter anmälan, tel.
709 80 m~ndag-fredag kl. 9.30-11.30 samt torsdag kl. 16.00-t8.oo.
KUMLA KOMMUNS HÄLSOVÅRDSNÄMND
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Vad vill partierna i Kumla gora

under perioden 1974-1976?

Svarande
Nils Nyström
Socialdemokraterna

Svarande
Aoders Svärd
Centerpartiet

Svarande
Sven Elisson
Folkparliet

Gymnaslikhus, Fylsta skola

Gymnastikhus. Fylsta skola

Gymnastlkhus. FyisIa skola

2. Hur skall finansieringen ske?

Enligt Kelp

Enligt Kelp

Enligt Kelp

3. Vilken fråga inom frilidsseklorn
anser Ditt parti viktigast att lösa
under den närmaste treårsperioden?

Konstfryst isbana

Konstfryst isbana

Konstfryst isbana

4. Hur skall finansieringen ske?

Enligt Kelp

Enligt Kelp

Enligt Kelp

5. Vilken fråga inom kultursektorn
anser Ditt parti viktigast au lösa
under den närmaste lreårsperio-

Upprustning av Folkets hus teater

ökning av kulturutbudet

Upprustning av Folkets hus teater

6. Hur skall finansieringen ske?

Av 1972 års budgetöverskott

Inom ramen för tillgängliga resurser

A v 1972 års budgetöverskott

7. Vilken fråga inom den kom munaltekniska sektorn anser Ditt
parti viktigast att lösa under den
närmaste treårsperioden?

Utbyggnad av vattenverket

Utbyggnad av vattenverket

Utbyggnad av vattenverket

8. Hur skall finansieringen ske?

Enligt Kelp

Enligt Kelp

Enligt Kelp

9. Vilka frågor inom socialsektorn
(högst tre) anser Ditt parti viktigast att lösa inom den närmaste
treårsperioden?

l) ökad hemsamaritverlsamhet
2) Ökat bostadstillägg åt folkpensionarer
3) Utbyggnad av barntillsynen

l) ökat antal förskoleplalser
2) ökat bostadstillägg åt folkpensionarer
3) Utbyggnad av barntillsynen

I) Förstärkning

10. Hur skall de finansieras?

Enligt Kelp

Enligt Kelp

Enligt Kelp

Il. Något övrigl 'kommunalt önskemål?

Kollektivtrafiken förbättras

Fördelning av bostadsbyggandet över
hela kommunen med ökad satsning
på småhus

Ulbyggnad av Ekeby, Kvarntorp,
Sannahed och Abytorp
Fördjupad närdemokrati, dvs. större
möjlighet för medborgarna att påverta besluten

Frågor

l. Vilken fråga inom skolsektorn

anser Ditt pani viktigast au lösa
under den närmaste treårsperioden?

den?

6

av

dagbarnvårds-

verksamheten
2) ökat bostadstillägg åt folkpensionarer
3) Utbyggnad av barntillsynen
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Vad vill partierna i Kumla göra
Frågor

Svarande
Ann-Calhrine Haglund

Moderaterna

under perioden 1974-1976?
Svarande
Arne Grönqvisl
Kommunisterna

Svarande
Birger Ohlsson

KDS

L Vilken fråga inom skolsektorn
anser Ditl parti viktigast att lösa
under den närmaste Ireårsperioden?

Gymnastikhus, FylsIa skola

Låg- och mellanstadieskola
by

2. Hur skall finansieringen ske?

Enligt Kelp

Ändring av Kelp

Enligt Kelp

3. Vilken fråga inom fritidssektorn
anser Ditt parti viktigast att lösa
under den närmaste Ireårsperioden?

Konstfryst isbana

Bollplan i Abylorp

Utbyggd fritidsverksamhet isamarbe·
te med ideella föreningar

4. Hur skall finansieringen ske?

Enligt Kelp

Enligt Kelp

Inom ramen för tillgängliga resurser

5. Vilken fråga inom kultursektorn
anseT Ditt parti viktigast alt lösa
under den närmaste treårsperioden?

Ökad biblioteksverksamhet I ytlerområdena, ökat teaterutbud

Utgivning av Kumlan med 12 nr
per år

Skydd av miljöer och byggnader av
kulturhistoriskt värde

6. Hur skall finansieringen ske?

Inom ramen för tillgängliga resurser

Inom ramen för tillgängliga resurser

Inom ramen för tillgängliga resurser

7. Vilken fråga inom den kommunaltekniska sektorn anser Ditt
parti viktigast att lösa under den
närmaste treårsperioden?

Bättre vatten i ytterområdena. Kelp
fulUöljes

Vägport vid Drottninggatan

Ombyggnad a\ viadukt vid Södra
Mos

8. Hur skall finansieringen ske?

Enligt Kelp

9S % statsbidrag

9S % statsbidrag

9. Vilka frågor inom socialsektorn
(högst tre) anser Ditt parti viktigast att lösa inom den närmaste
treårsperioden?

I) Ökat antal förskoleplatser

I) ökad hemsamaritverksamhet

2) Aldringsvårdsfrågan
3) Utbyggnad av barntillsynen

I) ökad hemsamaritverksamhet
2) Barnstuga, Hällabrottet
3) Barnstuga. Kumlaby

2) ökad barntillsyn
3) Bättre läkarjour

10. Hur skall de finansieras?

Enligt Kelp

Enligt Kclp

Inom ramen för tillgängliga resurser

Il. Något övrigt kommunalt önskemål?

Inrättande av samrådsgrupper inom
förvaltningarna för rationaliseringar
och 'besparingar

Inget bidrag till Täbyflygfältet

Kollektivtrafiken förbättras.
Turistbyrån öppen året om
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Kumla

Utbyggd förskola
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Valet i Kumla
Några lokala upplysningar

Liksom i hela dc! övriga Sverige går
Kumlaborna lill val den 16 september 1973. Tre val sker på samma
gång - liIl riksdag, landsting och
kommunfullmäktige.
Alla vallokaler är öppna från klockan 8.00 på morgonen och hela dagen till klockan 21.00 på kvällen.
Art det blir tre val samtidigt kanske
krånglar till del hela, men vaiför·
rättarna och den övriga personalen i
vallokalerna kommer att göra all1 för
att hjälpa alla tillrätta.
Vill man ha upplysningar om valet
i förväg, kan man vända sig till någon valbyrå. Alla partier har upprättal sådana både i innerstaden och ute
i valdistrikten och så har partierna
ombud som också står till tjänst. Partierna har fått anslag både av stat
ooh kommun bl a för all tillhandagå
väljarna med de upplysningar som
kan behövas. Även kommunkansliet
och \alnämndens ledamöter står till
tjänst med upplysningar.
Är man bortrest på valdagen eller
upptagen av sill arbete, så att man
inte kan rösta i vallokalen, kan man
poströsta och det går bra att göra när
som helst före valdagen. Då måste
man ha röstkortet med sig. Har man
inte fatt något röstkort, kan man få
ett duplett av kortet från lokala skattemyndigheten i HallSberg.
Det har skett rätt så stora ändringar i valdistriktsindelningen till
detta val. Två nya distrikt har tillkommit och det finns alltså numera
tretton valdistrikt. Inom Ekeby och
10

Hardemo församlingar är valdistrik~
ten oförändrade, men inom Kumladelen är det endast Hällabroltets distrikt som omfattar samma område
som vid förra vajet. Alla övriga distrikt - nio stycken - är till någon
del förändrade.
Varje röstberättigad har fåu ett
röstkort sig tillsänt per post. Det är
en myoket stor fördel om man tar
med sig detta till vallokalen, men det
är inte alldeles nödvändigt. Man får
rösta ändå. Det är bara dct, att del
lar längre lid att leta rätt på namnet
i röstlängden.
Vilken vallokal man skall rösta i,
står på röstkortet. Här nedan följer
en beskrivning av valdistrikten och
på miltuppslaget finns en karta, som
också ger en viss vägledning.
Ekeby valdistrikt omfattar alla fastigheter med beteckningarna Björka
(inom Ekeby), Björkrno. Boängen.
Ekeby (inom Ekeby), Erikslund, Frogesta, Frommesta. Fröberga. Gölinge, Hässelgärdet, Höglunda (inom
Ekeby), Kappetorp, Karisborg, KälItorp (inom Ekeby), Led. Löve, Nynäs, Näsby,
ävesta, Oxelvärsta,
Prästgården, Sjötorp, Skarbjörka,
Skogaholm, Torsta, Vallby, Aby och
Alsta. Vallokal: Församlingshemmet
vid Ekeby kyrka.
Fy/sta valdistrikt avgränsas av Järnvägen, Stenevägen, Sörbyvägen och
Västra Drottninggatan och innefattar
k var t e r e n Bofinken, Domherren, Duvan, Ejdern, Falken, Gladan,
Hackspetten, Hägern, Kajan, Kor-

pen, Lommen, Måsen, Orren, Rapphönan, Ripan, Snöskatan, Sparven,
Spoven, Staren, Strutsen, Svanen,
Tjädern, Tärnan, Ugglan, Uven och
Örnen saml stadsägorna 122178,237-317,447--476,943 B-947
och 2156. Vallokal: Fylsta skola.
Haga valdistrikt avgränsas av Järn..ägen, Västra Drottninggatan, Mossbanegatan och innefattar k var t er e n Apan. Boxern, Bulldoggen,
Daggmasken, Drevern, Elefanten,
Fjärilen, Flädermusen, Forellen, Ge~
tingen, Gnagaren, Grodan. Gråhunden, Grävlingen, Gäddan, Gösen,
Haren, Harren, Hjorten, Hästen, Illern, Kamelen, Kaninen, Kräftan,
Laxen. Leoparden, LOdjuret, Löjan,
Mopsen, Musslan, Mörten, Norsen,
Ollonborren, Ostronet, V. Parken,
Pekingesern, Pudeln, Renen, Rödingen, Sandödlan, Settern, Siken,
Sländan, Spindeln, Stövaren, Syrsan,
Sälen, Taxen, Terriern, Tordyveln,
Valen, Vesslan,
len och öringen,
stadsägorna 109-121,326,361,
373--445.
954-955.
1506--1557
(dock ej stadsäga 1538 +), 1706---1710, 1714 H, 1759-1802, 18231850, 1854--1890, 1941-2025, 2113
-2114,2171 och 2205 samt alla f a sI i g h e t e r med beteckningen Ekeby (inom Kumla), Vallokal: Hagaskolan.
Jlardemo valdistrikt omfattar heja
Hardemo församling, dvs. alla fastigheter med beteckningarna Alavi,
Backa, Berga (inom Hardemo). Bro~
liden, Brändåsen, Eneby, Glippsta,
Handberga, Hardemo, Harkranketorp, Hidingsla, Hult, Högalid, Hörningsholm, Lilla Joglunda. Julsta,
Karlberg (inom Hardemo), Karstorp,
Kvarntorp (inom Hardemo), Kyrkogården (inom Hardemo), Källtorp
(inom Hardemo), Lanna, Linde, Misteräng, Mossby, Mossbytorp, Mårsta,

Norrby, Nybble, Näiberg, Ormesta,
Skyberga, Skyrsta, Stråberga, Tälle,
Vreta, Vretlunda, Vänskärret, Asen,
torp, Lilla Älberg, Stora Älberg,
Äspsätter, Västra Oja samt Östra
öja. Vallokal: Hardemo skola.
HällabrOIlelS valdistrikt
gränsar
mot Kumlaån, Örsta, Ekeby församling och Hallsbergs kommun och innefallar k var t e r e n Baldakinen,
Balken, Blandaren, Borren, Brädan,
Fogen, Formen, Gesimsen, HyvelståIet, Hörnet, Kalkstenen, Kapitälet,
Kilen, Klubban, Knostret, Kolonnen.
Kompressorn, Krysshammaren, Kupan, Kättingen, Lanterninen, Luckan, Läkten, Mejseln, Orstenen, Panelen, Rödfyren. Sandstenen, Skiffern, Skivan. Släggan, Smygen, Sockeln, Spaden, Spettet, Stenhyveln,
Stensågen, Sätten och Tandjärnct
samt alla f a s t i g h e t e r med beteckningarna Berga (inom Kumla),
Bysta,
Dyningeberg,
Hagalund.
Hjortsberga. Hynneberg, Hälgholmen, Hällabroltet, Kila, Kättskede,
Norra Mossby, Södra Mossby, orrsäter, Tynninge, Nedra Vesta, Övra
Vesta, Norra Yxhult, Södra Yxhult.
Älvesta, Ölunda och Örsta. Vallokal:
Hällabrottets skola.
IdrQusparkens valdistrikt avgränsas
av Mossbanegatan, Västra Drottninggatan, Järnvägen och gamla stadsgränsen och innefattar k var t e r e n
Antilopen, Björnen. Blåklinten, Blåsippan, Bocken. Bävern, Ekorren,
Färe!, Gelen, Giraffen, Gulh ivan,
Havren, Hunden, Hyacinten, Hästhoven, Järven, Katten, Klövern, Kornet, Krokusen. Lammet, Lejonet,
Liljan, Linet, Linnean, Ljungen,
Maskrosen, Mården, Oxen, Pilen,
Pionen, Rosen, Rågen, Smörblomman, Sälgen, Tigern, Tisteln, Tulpa*
nen, Uttern, Vargen, Vetet, Vinthunden, Violen, Vitsippan, Vårlöken,
11

Karta över
Kumla kommuns valdistrikt
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Heldragen grans - valdistriktsgräns
Streckad gräns - bygräns
amn med stora bokstäver - valdistrikt

.. ......

Namn med små bokstäver = byar
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Zebran, Älgen och Ärtcn samt
stadsägorna 12-97, 320-324,

1110-1126,
332-355, 938-939,
1136-1153, 1558-1705, 1714-1758
(dock ej stadsäga 1714 H), 18051821, 1851, 2101, 2116--2117 och
2187-2191. Vallokal: Klubbstugan i
Idrottsparken.
KvarnlOrps valdistrikt omfaHar alla
fastigheter med beteckningarna Fa·
gerbjörka, Kvarntorp (inom Ekeby),
Käringerud, Kävestalyckan, Rastorp,
Sörsätter, Tynningetorp och Östersätter. Vallokal: Kvarntorps skola.
Kyrkskolans valdistrikt avgränsas
av Järnvägen, S:t Torgils väg, Änggatan,
Kumlaån
och
innefattar
k var t e r e n Basunen, Banjon, Fagoltcn, Fiolen, Flygeln, Flöjten, Gitarren, Harpan, Klaveret. Lutan, Lyran, Mandolinen, Orgeln. Trumman,
Trumpeten, Ukulelen och Valthornet, stadsägorna 1287-1369
samt alla fa s t i g h e t er med beteckningarna Blacksta. Gränby, Hög·
lunda (inom Kumla), Höjen, Karls·
berg, Kumla (Kumlaby), Kyrkogår.
den (inom Kumla), Rala, Rosendal,
Norra Sanna, Södra Sanna, Sannahed
och Slormbacka. Vallokal: Kumla
kyrkskola.
Malmens valdistrikt avgränsas av
Kyrkogatan, Järnvägen. $:t Torgils
väg och Änggatan och innefattar
k var t e r e n Arbetaren. Fabrikören, Förmannen. Ingenjören, Jägaren, Klockaren,
Kyrkoadjunkten.
Kyrkvaktaren, Läraren, Organisten,
Orgeitramparen, Pastorn. Prästgårdsskogen. Ringaren. Trädgårdsmästaren och Verkmästaren samt s t a d sägo r na
1378-1383.
Vallokal:
Malmens skola.
Stadshusets valdistrikt avgränsas av
Järnvägen, Kyrkogatan, Götgalan
och östra Drottninggatan och innefattar k var t e r e n Bankiren, Bar14

beraren,
Borgmästaren, Dykaren,
Fiskalen,
Guldsmeden,
Hackan,
Hammaren, Hyveln, Klacken, Kni·
ven, Kofoten, Köpmannen, Lien.
Lästen, Pjäxan, Pliggen, Pressjärnet,
Raspen, Rådmannen, Räfsan, Skon.
Skräddaren, Skäran. Slagan, Spannremmen, Stansen, Strykjärnet, Stä·
det, Stö\eln. Sulan, Sylen, Sågen,
Tähättan, Tången, Urmakaren och
Yxan, stadsägorna 565-587,

650--658, 720--736, 773--789, 824,
841-925,943, 1446-1504, 1538 +,
1892-1925, 2174-2183 och 2200
samt alla f a s t i g h e t e r med be·
teckningarna
Brånsta,
Folkatorp,
Norra Mos, Sånnersta, Säbylund och
Sätra. Vallokal: Stadshuset.

ViaJunds valdistrikt avgränsas av
Västra Bangatan, Stenevägen. Sörbyvägen, Västra Drottninggatan och
gamla stadsgränsen och inndaltar
k var t e r e n Axeln. Enen, Fasanen, Flugsnapparen, Flädern, Furan,
Grönfinken. Grönsiskan, Guldregnet.
Gärdsmygen, Göken, Göktytan, Härfågeln, Jupiter, Kalkonen, Kolibrin,
Koltrasten, Kolven, Kornknarren,
Korsnäbben, K ugghju!et, Kullagret,
Kungsfågeln, Lärkan, Lövsångaren,
Mars,
Nattskärran,
Näktergalen,
Nötväckan, Ormbunken, Pilfinken,
Piplärkan, Remskivan, Rödhaken,
Rödstjärten, Saturnus, Sidensvansen.
Snöbärsbusken, Spillkråkan, Steglitsan, Stenskvättan, Stjärtmesen, Stor·
spoven, Strömstaren, Svalan, Syrenen, Sädessärlan, Talgoxen. Tallbiten, Tofsvipan. Tranan, Trädgårdssångaren, Trädkryparen, Törnskatan,
Varfågeln, Vevstaken. Vinbärsbusken, Vråken och Ärlan, s t a d sägorna 200-227,372,497, 1005
-1088,
1131-1135,
1163-1284,
2203 och 2208 samt alla f a s t i gh e t e r med beteckningarna Bjö",ka

Att gifta sig den 15 oktober

Det kan faktiskt spela cn roll vilken
dag man gifter sig. Atminstone för
flickor som bor i Hardemo (eller Nikolai församling i örebro).
1827 donerade kämnärspreses Carl
Gustaf Wadström i Örebro 120 riksdaler banko till fattigvårdsdirektionen i Örebro. Räntan skulle användas så, att "en större refflad matsked
af silfver" skulle "föräras någon fattig eller mindre bemedlad flicka,
hvars förutgångna vandel städse gjort
henne förtjent till goda och vältänkande menniskors aktning". Flickan
måste dock gifta sig på Hedvigdagen,
dvs. den 15 oktober, som i år infaller
på en lördag. På skeden ristas inskriften: "Minne af Qvinlighel och
Godhet åt Bruden (namnet) på Hedvigs dagen den (datum, månad och
år)"
Varför just Hedvig och varför just
Hardemo?

Wadström som levde 1788-1841
hade velat gifta sig med en nicka
som hette Hedvig Kihlstedl. men som
i stället blev prästfru i Hardemo. är
hon 1827 avled, gjorde han denna
donation till hennes åminnelse. Hedvigs grav finner vi strax norr om Hardemo kyrka.
Den här fonden förvaltas av socialnämnden i örebro, till vilken alltså
ansökan om skeden skall ställas.
Flera flickor från Hardemo har tidi·
gare erhållit skeden och konkurrensen från Örebro brukar inte vara så
stor.
Fondens behållning är numera inte
120 kronor - om möjligen någon
trodde det, utan 2922 kronor.
Lycka till alla flickor från Hardemo. Gift er den 15 oktober. Det blir
en unik början på silversamlingen. D

(inom Kumla), Rösavi och Södra Via.
Vallokal: Vialundskolan.

gatan och Kumlaån och innefattar
k var t e r e n Bryggaren, Fiskaren,
Fjärdingsmannen, Hovslagaren, Jordbrukaren, Knekten. Maskinisten, Mejeristen, Muraren, Målaren, Nallvakten, Notarien, Plåtslagaren, Repsla·
garen, Rörläggaren, Sadelmakaren,
Skomakaren, Smeden, Snickaren, Sotaren, Tapetseraren, Tegelbäraren,
Tillverkaren och Vagnmakaren samt
stadsägorna 521-560, 604-

Abytorps valdistrikt omfattar alla
fastigheter med beteckningarna Baggetarp, Byrsta, Byrstatorp, Edensberg. Hagaby, Hörsta, Johannelund,
Järsjö, Karlberg (inom Kumla), Kyr·
kofallet, Linhult, Långgälla, Lövsta,
Perstorp, Sickelsta, Smedberga, Solbacka, Stene, Sörby, Vallersta, Vissberga, Västra Aby och Abytorp. Vallokal: Stene skola.

Asens valdistrikt avgränsas av Kyr.

610, 669--679, 753--766, 800--822,
825-828, 1404-1414 och 2129. Vallokal: Försäkringskassan, Götgatan

kogatan, Götgatan, Östra Drottning·

s.

D
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Valskjutsar
till valet söndagen den 16 september
För att bereda alla röstberättigade möjlighet att deltaga i söndagens val anordnar Kumla kommun kostnadsfria valskjutsar.
YTTEROMRADENA
För dessa skjutsar erfordras ingen förhandsanmälan
HällabrolIels valdistrikt. (Vallokal: Tallängens skola)
kl. 08.25
Dynningeberg
kl. 08.00
S:a Mossby
08.28
Fågelhagel
" 08.05
Hälgholmen
"
08.35
N. Mossby
" 08.10
Tynningc
"
08.45
Vallokalen
" 08.20
N. Vesta
"
08.50
Aterresa
" 09.00
Hjortsberga
"
08.55
Vesta skola
" 09.35
Borgs, J\lvesta
" 09.00
Hjorsbergakilen
., 09.40
Vallokalen
" 09.50
Trilobiten
" 09.43
Aterresa
"
Vallokalen
" 09.50
Aterresa
" 10.15
Ekeby va/dis/rik/. (Vallokal: Församlingshemmet Ekeby)
kl. 12.40
Kvarntorpskorset
kl. 11.15
Alsta
Björkavägen
" 11.18
Rosendal
" 12.45
Björka
,,11.23
Torsta
" 12.50
" 12.55
Nävesta
" 11.25
Nynäs
" 12.58
Vallokalen
" 11.28
Frogesta
Återresa
" 12.15
Avtagsväg ti11 Näsby
" 13.00
Vallokalen
" 13.05
Frommesta
,. 13.15
Återresa
" 13.50
Frommestafallen
" 13.18
Kvamtorps va/dis/rikt.
Ekeby by
" 13.23
(Vallokal: Kvarntorps skola)
Norrg;\rden
" 13.30
Segåstorp
kl. 10.50
13.35
KappelOrp
Tynningstorp
" 10.53
"
Hässelgärdet
" 13.40
Rastorp
" 10.55
Vallokalen
" 13.50
Sörsätter
" 11.00
Återresa
" 14.25
östersätter
" 1I.05
Vallokalen
" lL10
Aterresa
" 11.40
Abywrps valdistrikt. (Vallokal: Skolan Abytorp)
Vallersta smedja
kl. 07.55
Byrsta Missionshus
kl. 08.30
BusshållpI. Hörstabacken
,,08.00
Vissberga
" 08.35
Hörstakarset
" 08.02
Kyrkfallet
" 08.45
Sickclsta
" 08.05
Byrstakroken
" 08.50
Sörby
" 08.10
Byrstatorp
" 08.55
Uinggälla
" 08.15
V. Aby
" 09.00
Vallokalen
" 08.20
Vallokalen
" 09.10
Återresa
" 09.10
Återresa
" 09.50
Hardemo valdistrikt. (Vallokal: Kyrkskolan)
kl. 16.20
Ö. öja
kl. 15.30
Täl1e
Nälön
" 15.35
St. Älberg
" 16.35
Mossbygatan
., 15.45
Ormesta
" 16.40
" 16.45
Brändhen
" 15.55
Hidingsta vägskäl
Vallokalen
" 16.05
NäIberg
" 16.50
Återresa
" 17.00
Vallokalen
" 17.00
Aterresa
" 17.40
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SwdslwSCIS valdistrikt.
(Vallokal: Stadshuset)
Örsta
8rllnsta
Folkatorp
Sätra
S;ibylund
N. Mo,
Vallokalen
Aterresa

kl. 12.30

"
"
"
"
"
"
"

12.40
12.45
12.50

13.00
13.05
13.l5
13.45

ViailInds v{l/dis/rikt.
(Vallokal: Vialundskolan)
kl. ID.40
Björka
S:a Via
" 10.45
Vallokalen
" lO.50
Aterresa
" 11.25
Kyrksko/ans valdistrikt.
(Vallokal: Kyrkskolan)
kl. 11.00
Rala
Domarringarna Norrby
" 11.05
Bostadsområdet Sannahed ., 11.10
Blacksta
" 11.15
Vallokalen
" 11.20
Aterresa
" 11.50

INNERSTADEN
För röstberättigade i innerstaden vilka bo avlägset, är handikappade eller eljest
rörelsehindrade, anordnas skjuts med handikappbussen, en lUr på förmiddagen
och två turer på eftermiddagen.
Anmiilan om sådan skjuts senas/ fredag 14 sept. till Brandstationen, tel. 75440.

Nytt försök med teaterabonnemang
Kul1Urniimnden kommer under början av september att göra ett försök med
att försälja teaterabonnemang. Abonnemanget kommer att innefatta fyra föreställningar, två i Kum!a samt två pil Hjalmar Bergman-tealern i örebro:
18 sept

Spanska flugan
Hjalmar Bergman-teatern
6 okt
Sjung vackert om kärlek Kumla teater
l nov
La Traviata
Hjalmar Bergmon-teatern
3 dec
Visor och bockfot
Husaren, Folkets Hus
För närmare presentation av pjäserna, se kulturnämndens program.
Obs! Till föreställningarna i Örebro kommer vi bara al! kunna förmedla biljetter till abonnemangsinnehavare. Till föreställningarna i Kumlu kommer
givitvis även lösbiljelter att försäljas.
Abonnemangen kommer alt kosta 45 respektive 50 kronor, beroende på Ollt
man vill sitta pa sjunde eller tionde bänk på Hjalmar Bergman-teatern. Mot ett
tillägg på sammanlagt tio kronor kan abonnemangsinnehavaren utnyttja vflr
teaterbuss, som kommer att avgll frän Kumla torg kl 19 speldagen.
Obs! Df! vi kan försälja endast ett begränsat antal abonnemang bör den teaterintresserade snarast möjligt uppsöka KUMLA BIBLIOTEK och teckna
sitt abonnemang.
VISST FINNS DET TEATERINTRESSE l KUMLA!
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Kulturnämndens höstprogram
AUGUSTI
25 augus/i---8 september
Konstutställning.
Sex kumlakonstnärer utställer i Frederik~
sund, Danmark.
Inga Berg, Roland Eckuwall, Per Eklund,
Anders Hellsten, Walter Holmström samt
Folke Skoghäll.
Frederikssunds bibliotek.
Vernissage lördagen den 25 augusti kI.
10.30.
Kumla kulturnämnd, Frederikssund kl'Pstad, kulturell udvalg

27 uugllsli-J 3 september
Utställning.
"Det var också protest"
En utställning från Rikslltställningar.
Kumla biblioteks utställningshall.
Kulturnämnden.

SEPTEMBER
15-28 scptember
Konstutställning.
Sex frederikssundskonstnärer utställer
Kum!a:
Ulf Rasmussen och Poul Sondergaard

(skulptur), Haakon DargeT (keramik), samt
målarna Niels Nielsen, Hagedorn Olsen
och Carl Ove Koster.
Kumla biblioteks utställningshall.
Vernissage lördagen den 15 september kl.
12.00.
Kumla kulturnämnd, Frederikssund kfSpstad, kulturelt udvalg.
18 september kl. 19
Teaterresa till Örebro.
"Spanska flugan"
En fars fdm 191O-talet av Franz Arnold
och Ernst Bach.
Regi: Peter Flack.
1 rollerna: Bl. a. I'ierre Lindstedt.
Endast abonnemanginnehavare kan få bil18

jetler. Angående abonnemang se separat
artikel.
Kumla kulturnämnd/Riksteatern.

27 september kl. 19
Biograf Kontrast.
"Irma La Douce"
Komedi av Billy Wilder med bl. a. Jack
Lemmon.
Entre: 5:-.
Folkans bio.
Folkets hus och kulturnämnden visar kvalitetsfilm.
29 september-9 oktober
Konstutställning.
''Tvll. unga tecknarc"
Svante Svärd, Pajala, Christer Akermark,
Kumla.
Vernissage lördagen den 29 september kl.
12.00.
Kumla biblioteks utställningshall.
Kulturnämnden.
OKTOBER
2 oktober kl. 19.30 (preliminärt datum)
Föreläsning.
,.Arbetarskyddet"
Se vidare annonser pressen.
Fri entre.
Kumla bibliotek, Verbalen.
Kumla föreläsningsförening.

8 oktober kl. 19.30
Teater.
"Sjung vackert om kärlek"
Pjäs av Gonfried Grafström.
Regi: Lars Engström.
I rollerna: Vendela Löfgren, Görel Schönbäck och Klas Jahnberg.
Pjäsen skildrar Gustaf Fröding under hans
vistelse på Uppsala hospital. Stycket ger
med värme, humor och medkänsla en annorlunda bHd av Fröding.

Kumla teater.
Entre: 12:- och 5:-.
Kulturnämnden/ Riksteatern.

Endast abonnemanginnehavare kan fä biljetter.
Kumla kulturnämnd/Riksteatern.

11 oktober kl. 19
Biograf Kontrast.
"Mannen från Nasaret"
Georg Stevens film med Max von Sydow
i huvudrollen.
Entre: 5:-.
Folkans bio.
Folkets hus och kulturnämnden vIsar kvalitetsfilm.

8 november kl. 19
Biograf Kontrast.
"Five Easy Pieces"
En film av Bob Rafaelson med Jack Nicholson.
Entre: 5:-. Folkans bio.
Folkets hus och kulturnämnden visar kvalitetsfilm.
10-18 november
Fotoutställning.
Kumla fotoklubb utställer bilder från Mälardalsdistriktets fototräff som i är hålles
i Kumla.
Kumla biblioteks utställningshall.
Kumla fotoklubb/Kulwrnämnden.

13-26 oktober
Konstlltstäl1 ning.
Tore Lundborg - mälningar, teckningar,
akvareller.
Retrospektiv utställning.
Vernissage lördagen den 13 oktober kl. 12.
Kumla biblioteks utställningshall.
Kulturnämnden.
25 oktober kl. 19
Biograf Kontrast.
"Elvira Madigan"
Bo Widerbergs film med Pia Dcgermark I
huvudrollen.
Entre: 5:-.
Folkans bio.
Folkets hus och kulturnämnden visar kvalitctsfilm.
26 oktober
"Musikalisk soare"
Programmet ännu ej fastställt.
Ordenslokalen, Brändåsen, Hardemo.
Hardemo Röda KON-krets/Kulturnämnden
27 oklober-9 november
Utställning.
"Ute"
Riksutställningar.
Kumla biblioteks utställningshall.
Kulturnämnden.
NOVEMBER
l november kl. 19
Teaterresa till örebro.
"La Traviata" opera av Giuseppe Verdi.
Gästspel frAn Operan i Stockholm.

19-29 november
Konstutställning.
Per Hartman - skulptur.
Vernissage måndagen den 19 november kl
19.00.
Kumla biblioteks utställningshall.
Kulturnämnden.
22 november kl. 19
Biograf Kontrast.
"Mordet på Trotskij"
Joseph Loseys film med Richard Burton
huvudrollen.
Entre: 5:-. Folkans bio.
Folkets hus och kulturnämnden VIsar kva·
litetsfilm.
23 november
Föreläsning.
'Till hcmbygdcns lov"
Professor Gösta Berg, Stockholm.
Lokal: Officersmässen, Sannahed.
Kumla hembygdsförening/Kumla föreläsningsförening.
28 110vember kl. 19.30
Konscrt.
Kumla musiksällskaps höstkonserl.
Dirigent: Jan Nilsson.
Entre: 5:-. Folkets hus, Husaren.
Kumla kulturnämnd/Kumla musiksällskap.
19

Kumla kommuns grundskola

Fritidsnämndens program

Läsåret 1973/74
OKTOBER

Tider för öppethållande:

5 oktober
Informationsträff kost och mOlion, Folkets
Hus, Kumla.

Fritidsgårdell Malmen, sönd.-torsd. kl.
18.00-22.00, fred.-lärd. kl. 18.00-23.00

8-12 oktober
Kommunmästcrskap

l

fotboll för herrar

och damer.

25 oktober

Föreningsträff med föreningsledare. Diskussion om lokala aktivitetsstödet samt övriga kommunala bidrag.

NOVEMBER
Allhe!gona/ovel

Skollovsprogram med bl a blixtturnering i
fOlboll, Kumlahallen.
Fritidsgården och Kvartersgården extra öppethållande.
14 november
AV-kurs för föreningsledare. Separat
bjudan.

J7 november
Stora lögardagen i Kumlahallen.
bastu, gratis konditionstestning etc.

In-

Finsk

K~'artersgården

Gröna Lrktan, tisd., onsd.,
torsd. kl. J 7.30-21.15
Sannahed, IIngdOIll.sloka~en (Biblioteket)
onsd. kl. 18.00-21.00
Kvatnlotp Folkets Hus, m1!.nd.-torsd. samt
sÖnd. kl. 18.00-22.00 (ej fred. o. lörd.)
Under hösten planeras igångsättande av
ungdomsverksamhet i Abytorp och Ekeby.
Värmestugan vid el-ljusspäret öppen dagligen mellan kl. 06.00-21.00 fr o m oktober månad.
Simhallen:
mändag, torsdag
13.00-19.30
tisdag
07.00--08.15, 13.00-19.30
on;;dag, fredag 07.00--08.15, 13.00-20.30
lördag
09.00-15.30
söndag
09.00-12.30
Övrig tid disponeras av skolan.
OBS. Kassan stänges 30 minuter före badtidens slut.

Kul för barn på biblioteket
SAGOSTUNDERNA börjar på biblioteken enligt följande:
Kumla: onsdagen den 5 september kl.
10.30.
Hällabrottet: torsdagen den 6 september
kl. 9.30.
Kvamlorp: torsdagen den 6 september kl.
13.00.
Sannahed: tisdagen den 4 september kl.
9.30.
Abytorp: fredagen den 7 september kl.
9.30.
20

DRAMA LEK (barnteater)
börjar på biblioteket i Kumla den Il september.
Tider: lisdagar 16.30-17.30, 17.30-18.30.
Alder: 8-10 1!.r (cirka).
Kursledare: Ingela Gustafsson.
Anmäl deltagande till biblioteket tel 709 80
anknytning 260.
Under hösten kommer vi att visa barnfilmer (16 mm) och spela kasperteater på
biblioteket. Vi annonserar i lokaltidningarna och sätter upp anslag på biblioteket.

MEDDELANDE
Till elever, målsmän och anställda
Höstterminen omfattar liden 1718-20/12.
VlIrlerminen omfattar tiden 711-9/6.

Et! önskemlll är att hemmen med kraft
och allvar minskar barnens snaskätande
och samtidigt förbällrar deras munhygien.

Lovdagar

Skolhälsovård

1111, 2111, 1812-2212 (21/2-22/2 är friluftsdagar), 8(4-11/4, 24/5.

HöGSTADIET

Studiedagar (heldagar)
för lärarna och samtidigt lovdagar för eleverna
17(8, 11l0, 22(3, 25/4, 6/5.

Skolmåltider
serveras alla skolelever i Kumla kommun.
För atl elev skall bli befriad frän viss maträtt, menar vi at! ett av följande tllA skäl
skall föreligga: skolläkaren vitsordar att
eleven icke bör äta rätten eller i hemmet
finns principiella skäl av religiös eller annan art mot den serverade rätten. Skolmllltiderna syftar till att hjälpa hemmen att
hos barnen inpränta sunda matvanor. Skolans matsedel är oeks1'i utarbetad av sakkunnigt folk. Personalen är tillsagd att
servera små portioner om eleven så önskar
för att lära sig äta maträtten. Medverkan
hemifrån som understryker skolans målsättning beträffande skolmåltiderna är något som vi räknar med. Eleverna på högstadiet ges tillfälle att till självkostnadspris
erh1ll1a mellanmål pli eftermiddagen i skolans matsal.

Tandvård
Samtliga klasser
tandvård.

I

grundskolan erhåller

Skolläkaren Börje Lindgren
mottagning pä Vial undskolan l:a och 3:e tisdagen i månaden .... kl.

8.00- 9.00

Skolsköterskan (vik. Solvig
Leinmark) mottagning på
Vialundskolan varje läsdag
kl. 9.00-10.00
LAG- OCH MELLANSTADIET
Skolläkaren Börje Lindgren
mottagning p1!. Malmens
skola 2:a och 4:e tisdagen i månaden .... kl.

8.00- 9.00

Skolsköterskan Gull-Marie Karlsson
mottagning pä Malmens
skola varje läsdag .... kl. 9.00-10.00
o telefontid varje Jäsdag kl. 8.30- 9.00
Dessutom besöker skolsköterskan och ku·
tatorn (Annika Hagström) skolorna under
lästid enligt följande uppställning:
Fylsta skola måndagar .. kl. 10.15-11.00
Tallängens skola l:a onsd. kl. 10.30-13.00
Kvarntorps skola 2:a onsd kl. 11.00-12.00
Sannaheds skola 3:e onsd. kl. 11.30-12.00
Hardemo skola l:a torsd. kl. 10.30-11.00
Stene skola l:a torsd
. kl. 12.00-13.00
Hagaskolan 2:a torsd
. kl. 10.15-13.00
Företagsläkaren Ingemar Borggren har
mottagning pli Götgatan 2.
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Olycksfallsförsäkring
Kommunen har tecknat kollektiv olycksfa1lsförsäkring för samtliga elever. Den
gäller häde under skoltid och fritid.

Skolbad och simundervisning
anordnas på skoltid enligt särskild plan och
har förlagts ti11 Kumlahallen, där badmästare o(;h lärare stfir för undervisning o(;h
tillsyn.

Friluftsdagar
Antalet friluftsdagar under läsätet är 8. (I
antalet inräknas 2 dagar av vintersportlovet.)

som ökar riskerna på våra gator och vägar.
Cyklar och mopeder lämnas hemma om
skolvägen lämpar sig för promenad. Under
läsåret kommer trafikpoliser att besöka
klasserna. Utbildade skolpoliser hjälper eleverna tillrätta på utsatta gångställen. Som
kontaktlärare för skolpolisverksamheten
fungerar Inge Karisson, Tallängens skola.

Skolans ordningsregler
är till {ör att öka trivseln för a1la i skolarbetet. Elever och målsmän känner till
reglerna och lärarna ska se till att de efterlevs. Det är angeläget au framhålla betydeisen av hemmens medverkan till att bibringa eleverna en positiv inställning till
skolan och dess regler.

Musikskolan

Alla målsmän

handhar frivillig musikundervisning o(;h
körsäng. Undervisningen sker häde på
skoltid och fritid.

vill givetvis medverka till att genom kontakt med elevernas lärare reda ut missförstånd eller klarlägga problem av annan
art. Eli telefonsamtal eller ett kort sammanträffande målsman och lärare emellan
rekommenderas. Såväl målsmän som lärare
har skyldighet att medverka till att misshälligheter i skolarbetet snabbt klaras upp.
Genom resp. elev kan målsman begära, att
fä tel.-nr och besked om lämplig telefoneller besökstid hos klassföreståndaren.
Anmälan om elevs frAnvaro skall göras till
klassföreståndaren, men det kan ocks! ske
till skolkansliet under tiden 7.00-s.00.

Specialundervisning
Efter c1evvärdskonferensens och rektors bedömning kan c1ever enskilt och i grupp ffi
specialundervisning av skilda slag.
Specialklasser och observationskliniker är
inrättade för de båda rektorsområdena. Under läsfiret kommer dessutom som förut
samordnad undervisning i klinik att ordnas
för elever med läs-, skriv- och talsvårigheter. BAde skolpsykolog och skolkurator
är knutna till elevvll.rdsverksamheten och
särskild invandrarklinik har inrättats.

SkoIsparande
bedrives i samarbete med Kumla sparbank
och Länssparbanken.

Trafiksäkerheten
kräver ständig vaksamhet. I den vardagliga
efterlevnaden av de trafikregler eleverna lär
sig i skolan måste polisen, målsmännen och
lärarna enigt reagera mot överträdelser
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Föräldramöten
kommer att ordnas under läsåret såväl av
klassläraren som av föreningen Hem och
Skola och av dessa gemensamt. Kumla
Hem- o(;h Skola~förening ordf. Ake Sandin, tel. 73360. Kvarntorps Hem- och
Skola-förening ordf. Maud Nimheim, tel.
236329. I varje skola finns ett huvudklassombud samt klassombud för dc olika klasserna.
Vår förhoppning är att läs5.ret 1973/74
ska präglas av god vilja till gemensamma

ansträngningar för
våra elevers bästa.

undervisningens

och

Rektorerna

Telefoner
I innerstaden går expeditionernas oeh skolornas telefoner över kommunens växel
0191709 80 med skilda anknytningsnummer.
Kansli och rektorsexpeditioner har expeditionstid vardagar 8.00-12.00, 13.0017.00, torsdagar även 17.00-18.00.
SKOLKANSLI

ankn.

Skolchef l:e rektor
Sigvard Zettervall
Kontorist Anne-May Karlsson
Skolkamrer Borgit Aronsson
Musikledare Jan Nilsson

183
181
182
180

VUXENUTBILDNINGENS REKTORSEXPEDITION
Studierektor Holger Nylund
HöGSTADrSTS REKTORSEXP.
R e k tor S·
Ilg Berglund
Kontorist Marianne Larsson
Studierektor Sven Elisson
Kontorist Anna-Greta Axelsson

.

195

.
.
.
.

210
21l

212
214

213
215
216
217
177
178
179
226

ankn.

Rektor Sigvard Zettervall
Kanslist Ulla Svensson
Studierektor Karl-August Axelsson .

183
184
185

FYLSTA SKOLA
Tillsynslärare Carlevert Andersson . 188
Lärarrum, mellanstadiet
. . .. 189
Lärarrum, lågstadiet
186
Matsal
218
Läkarmottagningen
.
.
190
Vaktmästare
191
Skolbibliotekscentral
190
Obs-klinik
.. . . ... . . .
.
. . .. 234
HAGASKOLAN
Tillsynslärare Eri(; Persson
Lärarrum
Vaktmästare Ebbe Eriksson
Matsal

192
193
194
194

MALMENS SKOLA
Tillsynslärare Holger Nylund
Lärarrum, mellanstadiet .. . . . . . . ..
Lärarrum, lågstadiet
Gymnastiksalen
. . . . . . . . . . . . ..
Uikarmoltagningen

195
197
198
198
199

TALLÄNGENS SKOLA

Tel.

Tillsynslärare Ake Skoghäll
Lärarrum

VIALUNDSKOLAN (högstadiet)
Tillsynslärare Kje1l-0Iov Messing
Läkarmottagningen
Elevkåren
Yrkesvalslärare Margareta Bäck
Vaktmästare
Matsal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Lärarrum
Lärarrum, hemkunskap o. textilslöjd
Lärarrum, teckning, trä- och
metallslöjd . ..... . ..... . .... . . . ..
Skolpsykologvik. Aina Brännström ..
eller tel. 0582111140 ankn. 252
Skolkurator Annika Hagström
Skolvärdinna Ellis 8nriow
177,
Gymnastiklärare

LAG- OCH MELLANSTADIETS
REKTORSEXPEDITION

.

72343
72391

.

78790
78790

SANNAHEDS SKOLA
Tillsynslärare Sören Nilsson
Lärarrum
STENE SKOLA
Tillsyns!.
Lärarum

Stig~Arne

Andersson ..

73345
73032

HARDEMO SKOLA
225
227

Tillsynslärare Bernt Bengtsson
Lärarum

228
216
231

KVARNTORPS SKOLA
Tillsynslärare Inga Davidsson
Lärarrum

.

76127
76127

.

77197
77197
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lJruppKOrsoana
ankn.

SKOLBESPISNING
Centralköket, Malmens skola
Ekonomiförest. Gunnel Sjögren

196

TILLSYNSLXRARNAS EXP.T1DER:
Carlevert Andersson. Fylsta skola,
lorsdagar kl. 10.00-11.00
Eric Persson. Hagaskolan.

Kumla
bibliotek

fredagar kl. 8.00--830
Holger Nylund, Malmens skola.
onsdagar kl. 9.00-10.00

HUVUDBIBLIOTEKET
Folkns Izus. Skolvägen 12
öppet vard. kl. 14-20, lörd. kl.
11-14, sänd. kl. 16-18.

Ake Skoghäll, Tallängens skola,
mindagar kl. 10.30-1130
Sören Nilsson, Sannaheds skola,
torsdagar Id. 11.00-11.30
Stig-Arne Andersson, Stene skola,
fredagur kl. 12.00-13.00
Kjell-Olof Messing, Vialundskolan,
fredugar kl. 10.00-11.00

FILIALER:
HällabrolIn. Pensionärshemmet
Öppet månd., torsd. kl. 18---20,
torsd. kl. 10-12.

Inga Davidsson, Kvarntorps skola,
onsdagar kl. 10.30-11.10

AbYlOrp. Posthuset

Bernt Bengtsson, Hardemo skola,
torsdagar kl. 10.30-11.00

öppet tisd. kl.
10-12.

18-20, fred.

kl.

Sarmalzed. Cenlrumhuset

Öppet tisd., fred. kl. 10-12.

•

Ahörardagar

Kvarn/arp. Folkets hus

Öppet tisd. kl. 17.30-19.00, tars,!.
kl. 13.30-15.00.

i skolan läsåret 1973/74
Villlundskolan
Fylua skola
Hagaskolan
Malmens skola
Tallängens skola
Sannaheds skola
Stene skola
Hardemo skola
Kvarntorps skola

ISI3, 16 3
v 43, v 13

16'10,21/3
v 47, v 13
29 Il, 13,5
16110, 20/3
1/4-5/4
13/12,9/6
16/10, 14/5

Lärarna lämnar föräldrarna närmare upplysningar angående åhörardagarna.
K6 KUMLA TRYCKERI 12626

BOKBUSSEN
besöker regelbundel kommunens ytterområden O(:h dessutom gamla och
sjuka i centralorten som har svårt
<II! själva ta sig till biblioteket. Närmare upplysningar om bussen lämnas per tel. 019170980.

