Vi ser ljust på framtiden
Söndag som vardag ar Du välkommen!

A v kommunalrådet Nils Nyström

Biblioteket
Lördagar 11.00-14.00, söndagar 16.00-18.00
KumlaballcD
Lördagar 9.00-15.30, söndagar 9.00------12.30
Kvarlcrsgårdcu, KöpnUlIlgatan 58
Söndagar 16.00------20.00
Fritidsgården Malmen
Lördagar 18.00------23.00. söndagar 18.00-22.00

Elljusspåret
Varje dag 6.00------22.00, värmestugan 6.00-21.00
Byggd, Åsbro
Lördagar och söndagar 9.00-16.00

Teaterabonnemanget
Program

Torsdagen den 24 januari
Kumla Teater
"Vån livs novell"
Torsdagen den 14 februari
Kumla Teater
"Frierier'
Torsdagen den 28 februari
Hjalmar Bergman Teatern
"Teaterbåten"
Torsdagen den 9 maj
Hjalmar Bergman Teatern
"Fruar på vift"
Abonnemangspris: 35:-, 40:-.
Bussar till föreställningarna i örebro
kommer att avgå från Stadshuset
klockan 19 speldagen.
För närmare upplysningar samt teckning av abonnemang kontakta kulturkonsulent Gunnar Haag, kulturnämndens kansli, Kumla bibliotek,
tel. 709 80.
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Skyldighet all hålla
brandredskap
Statens brandinspek"tion har i meddelande 1966:3 angivit riktlinjer som
bör tillämpas beträffande brandredskap i bostadshus.
Till bostadshus anskaffas brandred·
skap i form av handbrandsläckare typ
A (vanensläckare) eller pytsspruta
med minst 5 m slang eller pytspump
med minst 5 m slang jämte hink rymmande minst 10 I e11er där vattenledning finns en s.k. trappkranslang av
erforderlig längd.
Brandredskap till bostadshus beläget
inom omräde näraliggande brandstation erfordras icke i Kumla inom en
cirkel med 5 km radie med brandstationen som medelpunkt.
Brandredskap bör vara anskaffade
senast l juli 1974.
För lantgårdars ekonomibyggnader
och för industri- hantverks- och lagerloka1cr erfordras oavsett belägenhet
dels någon av ovan angiven materiel
samt dessutom handbrandsläckare
typ B i effektivitetsklass II (pulvereller kolsyresnösläckare).
Upplysningar lämnas per telefon 0191
75440 (brandförsvarets växel).
BRANDCHEFEN

,

Det känns skönt att kunna sätta ovanstående rubrik för vad jag nu skall skriva till 1973 års sista Kumlan. Utvecklingen i vår kommun har fått en helt
annan trend än den som var rådande
under 50- och 6O-talen. Det årtionde vi
nu är inne i kommer aU ge Kumla kommun mycket av framgång och glädje
och ge möjligheter att inle bara bevara,
utan även bygga ut den service kommunen ger invånarna. Detta skall kunna ske Ulan några större skattehöjningar. Vi har kunnat behålla oförändrad
utdebitering i tre år och samtidigt kun~
nat fortsätta atl bygga ut den kommunala servicen. Skatteunderlaget ökade
under 1972 med 11,43 procent, vilket
var högst i länet och gjorde att utgångsläget för budgetarbetet för 1974 var
ljusare än det var när utgifts- och inkomststaten för 1973 skulle knåpas
ihop.
Vad kommuninvånarna får för skattepengarna under 1974 skall jag inte här
närmare gå in på, då lokalpressen ingående behandlat budgetförslaget som
kommunfullmäktige fastställde vid oktobersammanträdet. Det innebär dock
fortsatt utbyggnad för såväl den sociala
servicen som inom andra områden.
Ökad hemsamarithjälp, bättre barntillsyn, bättre bostadsbidrag för såväl
pensionärer som övriga familjer och
ensamstående, nybyggnader på såväl
skolans som idrottens områden, tryggat
bostadsbyggande ffi m.
När jag säger alt vi ser ljust på framtiden så är det inte minst av vad som

händer på industrisidan. SRA har på
eftersommaren flyttat in i en ny modern anläggning. Där har företaget fått
alla möjligheter till en rationell och ex·
pansiv verksamhet. Trots att delta gett
möjlighet till större produktion per kapita så kommer företaget enligt de planer som aviserades när nybyggnadsplanerna presenterades, att utöka sin personalstyrka rätt avsevärt. Fram till försommaren 1974 skall närmare 130 nyanställningar ske. Och den personal
som då är aktuell tillhör den kategori
som kanske i dag har svårast att få arbete. Det är kvinnor och särskilt då
yngre kvinnlig arbetskraft.
En annan industri inom kommunen,
som just nu expanderar kraftigt är
Ytongbolagen. Där har nyanställningar
skett kontinuerligt under det senaste
halvåret. Även här har möjligheter skapats för att ge kvinnlig arbetskraft sysselsättning. Automatiken i tillverkningsprocessen kan med fördel skötas
av kvinnlig arbetskraft. Under hösten
har en utbyggnad av mexistenti11verkningen skett.
Kumla fruktindustris nybyggnad har
berörts i Kumlan men kan ej förbigås
när man berör utvecklingen inom kommunen. När det stora byggnadsprojek~
tet blir färdigt under försommaren
1975, kommer personalstyrkan alt
ökas med ett 75-ta1. Även där skapas
arbetstillfällen för kvinnlig arbetskraft.
Men vi har fler företag som expanderar i Kumla. Till ovanligheterna hör
kanske att ett av dem är hemmahöran3

de inom skoindustrin. Det är Arbesko
som är specialist på arbetsskor. Företaget som tidigare haft sin produktion i
den s.k. Alvbrofabriken, har förvärvat
SRA:s fabriksbyggnad vid Drottninggatan 4. Där kan man genom tillgång
till stÖrre arbetslokaler utöka sin produktion och har även utökat personalstyrkan. God orderlillgång har även
Bergslagens mekaniska och Kumla mekaniska. Ävenså har nyanställningar
skett vid Kumla bandindustri som är
en av Kurnlas större industrier. Även
ett nertal av de mindre industrierna har
god ordertillgång. Förutom an man ger
sin nuvarande personal ulkomst har
man även nyanställt personal.
Den uppgång som industrin registrerat i Kumla kan kanske även utläsas i
den goda befolkningsökning kommunen fått under 1972 och 1973. Folkmängden ökade i Kumla under 1972
med 174 personer och till den 15 augusti i år var befolkningsökningen 131
personer. Men för att kunna klara ett
gott inflyttningsöverskott, måste det
finnas tillgång till bostäder. Kumla
kommun som under 60-talet fick en
mycket låg tilldelning av statliga medel
för bostadsbyggandet, kanske beroende
på aU industrierna (skoinduslri, konfektion och oljeindustri) inte precis rosade marknaden och knappast inte var
något stöd för den kommunala myndigheten när man ville ha ökad tilldel~
ning av bostadskvot.
På 70-talet har det blivit annat. Aren
1971 och 1972 påbörjades c:a 500 lägenheter vilket skall jämföras med 60·
talet då man inom kommunen i bästa
fall kunde få påbörja 100 lägenheter
per år.
Förhållandet hnr blivit ett helt annat
än tidigare. Medan andra kommuner
har haft svårl aH förbruka sin byggkvot, har Kumla kunnat "hjälpa" länet
genom att plocka åt sig extrakvot. Den
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ordinarie kvottilldelningen för 1973
är drygt 11.000 kvm, men Kumla
bygger i år drygt 23.000 kvm.
Detta goda bostadsbyggande har bl.a.
kunnat ske därför att kommunen har
haft färdigexploaterad tomtmark för
såväl egnahem som flerfamiljshus. Egnahemsbyggandet har liksom övrigt i
landet fått en framträdande plats. FörhåUandet mellan egnahem och flerfamiljshusbyggandet är nu ungefär 5050.
Vad som är viktigt att framhålla är.
aU uots det livliga bostadsbyggandet,
har kommunen inte drabbats av någon
större svårighct att hyra ut lägenheterna. Under våren fanns ett 25-tal tomma lägenheter. Trots nirdigställandet
av nya lägenhcter under hösten har uthyrningen gått (int och när detta skrives i mitten av nm'cmher, finns bara
två tomma lägenheter i Stiftelsens hus.
Några tomma lägenheter hos de privata
husägarna har icke rapporterats.
Nu kanske inflyttningen även beror
på tillgången av tomtmark för egnahem. Tomtkön för villatomter har varil
och är fortfarande stor från sådana som
bor i grannkommuncrna. Del kan även
märkas på pendeltrafiken mellan Kumla och närliggande kommuner.
Som jag säger i min inledning ser vi
ljust på framtiden för vår kommun och
dess invånare och cftersom detta är
årets sista ledare i Kumlan så passar
jag på att tacka för det gångna året och
önskar alla en God Jul och Gott Nytt
Framgångsrikt Ar.
D

Några sandkorn
när det är halt kan spara mycket be·
kymmer. Det gör ont att bryta benet!
Och det är dyrt all betala skadestånd!

Vad är det för fel på vattnet?
A v byggnadschef Rolf Krull

Vattenförsörjningen för Kumla kom·
mun har sedan äldsta tider ,'arit ordnad
genom grundvatten från Kurnlaåsen.
Huvudvaucntäkterna har i modem tid
legat vid Kumlasjön och Blacksta. Del
ur åsen uppumpade grundvattnet har
varit av god beskaffenhet och har därför kunnat vidarebefordras till abonnenterna utan behandling. För att
skydda römätet mot bakterieförorening
har vattnet normalt klorerats.
Ur bakteriologisk synpunkt har vattnet alltid varit förstklassigt. J fysikaliskt-kemiskt avseende har vattnet va·
rit av god beskaffenhet. Det har dock
varit hårt, vilket abonnenterna märkt i
samband med tvätt. Det har dessutom
under vissa perioder innehållit järn och
mangan, vilket orsakat beläggningar i
rörnätet, men normalt ej orsakat bekymmer för kommunens invånare.
Under senare år har vattenuttaget ur
Kumlaåsen ökat på grund av större
vattenförbrukning. Vattentäkterna har
därvid blivit hårt ansträngda, vilket
medfört att grundvattnet ur fysikaliskkemisk synpunkt blivit försämrat: Speciellt har hårdhet, jäm- och mangan·
halt samt sulfathalt ökat. Den ökade
hårdheten har för abonnenterna inneburit ökad tvättmedelsåtgång. Den öka·
de järn- och manganhalten har medfört
avlagringar i ledningsnätet. medan den
höga sulfalha!ten under vissa perioder
har medfört lukt hos vattnet. Detta
kan ha orsakats av att mikroorganismer
utnyttjat syret i sulfaten, varvid svavelväte bildats.

Den ökade vattenförbrukningen bar
medfört alt de ursprungliga grundvattentillgångarna nu blivit otillräckliga
för kommunens behov. Man har därför
beslutat lösa det akuta vattenproblemet
genom en komplettering av vattentäkten vid Blacksta med infiltration av ytvatten från Tisaren. Det infiltrerade tisarvattnet kommer därvid att omvandlas till grundvatten av god kvalitet.
Grundvattnet blir fortfarande ur baksynpunkt
förstklassigt.
teriologisk
Hårdheten och sulfathalten kommer att
minska avsevän. Järn- och manganhalten kommer alltjämt att bli för hög,
vilket kommer au bemästras genom åtgärder i det nya vatteD\'erket, som är
under uppförande i Blacksta, cirka 3
km söder om Kumla.
Utbyggnaden av de planerade anläggningarna vid Blacksta påbörjades uno
der 1972, då en vattenledning byggdes
från Tisartuben vid AJmtorp till infiltrationsplatsen vid Blacksta. Från ja·
nuari 1973 har Tisarvattnet infiltrerats
vid Blacksta, vilket medfört att grund.
vattnets beskaffenhet och framförallt
dess jämviktstillständ förändrats. Detta har medfört alt de under tidigare år
bildade beläggningarna i rören lossnat.
Speciellt vid reparationsarbeten händer
dct att vattnet missfärgas starkt och orsakar olägenheter för abonnenterna.
Delta är vanligt förekommande i samband med övergång till ett nytt vatten
med andra egenskaper. Tyvärr bar
kommunen med nuvarande vattenförsörjningsanläggningar inga möjligheter
5

Har Du rätt till bostadstillägg?

Så här säger lagen
Av hälsovårdsinspektör Sture E/ander

Enligt de nya bestämmelser som träder
i kraft den 1 januari 1974 kan bostadstillägg utgå till ensamstående ulan barn
och till makar utan barn med låga inkomster. Detta bostadstillägg kan utgå
till personer som bar fyllt 20 år och
som ej har änkepension, sjukpension
eller folkpension. Dessa grupper är
hänvisade till försäkringskassan. DäremOt kan personer som fyllt 60 men ej
67 år och endast åtnjuter ATP eller

personer mellan 63 och 67 år som har
förlida uttag av ålderspension, komma
ifråga för bostadstillägg om övriga förutsättningar föreligger.
Bostadstillägget är inkomstpröval.
Högsta tillägg utgår till personer som ej
har över 18.000 i bidragsgrundande in-

att förhindra alt beläggningarna lossnar. För närvarande pågår intensiva
spolningar av TÖrnätet för att spola bort
det missfärgade vattnet. Trots detta kan
olägenheterna inte helt undvikas. Tekniska verken vill i delta sammanhang
rekommendera abonnenterna att spola
sina egna ledningar och kontrollera att
missfärgningar inte förekommer innan
tvätt o.d. påbörjas. Vid problem är
naturligtvis alJa välkomna att kontakta
Vattenverket, som i största möjliga utsträCkning skall medverka till att min·
ska olägenheterna för abonnenterna.
Det nya vattenverket vid Blaeksta beräknas tas i driIt under slutet av år
1974. Det avses i framtiden betjäna
både Kundas och Hallsbergs tätorter.
Det ur Kumlaåsen uppumpade nalur·
liga grundvattnet tillsammans med det
till grundvatten förädlade sjövattnet,

,

komSI (i regel samma summa som den
statligt taxerade inkomsten). Om hyran
är hög kan bostadstillägg utgä om den
bidragsgrundande inkomsten ej över~
stiger 31.400. Lägsta hyresgräns för erhållande av bostadstillägg är 325 kr för
ensamstående utan barn och 425 kr för
makar utan barn. Om inkomsten minskat väsentligt, minst 1/4 jämfört med
föregående taxering, kan också möjligheter finnas att få bostadstillägg.
Övriga upplysningar om såväl de nya
som de redan befintliga bostadstilläg~
gen för barnfamiljer lämnas av Kumla
kommuns fastighetskontor, tel. 70980
aokn. 164, som också tillhandahåller
ansökningsblanketter.
D

kommer därvid att kunna behandlas
genom luftning och filtrering. så att
järn och mangan avlägsnas ur vattnet.
Dessutom kommer vattnets pH-värde
alt justeras. En ny beläggning kommer
så småningom att bildas i rörnätet, vilket innebär att olägenheterna med
missfärgat vatten upphör. Denna förändring kommer att ta sin tid, varför
missfärgat valten i sämsta fall kan före~
komma även något år framät i tiden.
Tekniska verken har förståelse för
abonnenternas problem i samband med
missfärgningarna av valtnet. Vi hoppas
på ett gott samarbete och förståelse för
kommunens problem i samband med
tryggande av den framtida vattenförsörjningen. De nu pågående arbetena
kommer att innebära, aH alla abonnenterna kommer att få ett prima vatten
och vatten i tillräCklig mängd.
D

Den l januari 1972 trädde 4 § renhållningslagens bestämmelser i kraft vilket
i princip innebar att kommunen fick
skyldighet au hämta hushållsavfall vid
varje fastighet inom kommunen. Emellertid medger lagen viss dispensmöjlig~
het. Under hänvisning till bl.a. utredning om hur renhållningsfrågorna i
kommunerna skall lösas samt utredning
beträffande kommunalisering av renhållningsverksamheten har kommunen
begärt befrielse från renhållningsskyldighet i områden som omfattar totalt
c:a 140 hushåll, som är ensligt belägna
och i många fall saknar för hämtningsfordon framkomlig väg. Beträffande
jordbruksfastigheter med djurhållning
inom kommunen i övrigt har begärts
att dessa fastigheter skall undamas från
skyldigheten an ha latrinhämtning genom kommunens försorg. Länsstyrelsen har medgivit Kumla kommun befrielse från renhållningsskyldigheten
vad avser att till allmän avstjälpningsplats eller allmän destruktionsanläggning forsla orenlighet som härrör från
hushåll samt hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall från fastigheter belägna inom områden som angivits i ansökan. Denna befrielse gäller t o ffi
den 31 december 1973. Länsstyrelsen
har dessutom medgivit kommunen befrielse att lill allmän avstjälpningsplats
eller allmän destruktionsanläggning
forsla latrin från jordbruksfastigheter
med jordbruksdrift. Efter den l januari
1974 gäller alltså att kommunen har

FrAn och med den l januari 1974 kommer
praktiskt taget alla fastigheter i kommunen
all "drabbas" av della fordon.

skyldighet att bortforsla hushållsavfall
från alla fastigheter inom kommunen.
Till hushållsavfall hänföres i första
hand sopor, köksavfall och aonan dylik
orenlighet samt latrin. Hit räknas också
liknande avfall såsom utrangerade
möbler, cyklar och barnvagnar liksom
sådana överblivna läkemedel, giftiga
eller eljest miljöfarliga preparat, som
använts i hemmen eller för trädgårdsbruk. Till orenlighet som härrör från
hushåll hänföres också slam från en·
skilda avloppsreningsanJäggningar (tre.
kammarbrunnar och andra slamavskiljare) och avloppsvatten från slutna tan.
kar. Denna slam tömning sker sedan
några år tillbaka av ett privat slamtöm·
7

ningsföretag i Örebro med vilket nämnden har avtal om slam tömning. l allmänhet sker tömning en gång om årcl.
I vissa fall måste dock tömning ske tätare; två gånger om året, i undantagsfalltre eller fyra gånger om året.
Latrintömning sker i kommunal rcgi
och hämtningsintervall är en gång i månaden. Sophämtning är utlämnad på
entreprenad till två företag. Sophämtningsintervaller är en gång i veckan för
tätorten Kumla, HäUabrouet, Sannahed och Abytorp, i regel varannan vecka i ytterområdena. Sophämtning utanför område med tätortsbestämmelser
(s.k. frivillighämtning) har ordnats
1967 från Bränsta-Sånnersta-Folkctorp-Dyningeberg till Fågelhaget
mJI. och 1968 Säbylund-Sätra samt
Gränby Kvarn-Rösavi-Järsjö m.fl.
och 1970 Tälle-Skyberga-Julsta
mJJ. 1971 St. Alberg-Ormesta-Berga. Viss sophämtning utanför tätorterna
var således redan ordnad innan renhållningslagens bestämmelser trädde i
kraft.
Rcnhållningslagens bestämmelser är
strängt formulerade och någon större
möjlighet att få enskilda dispenser efter
den l januari 1974 föreligger inte.
I fråga om tillämpningen av renhå.!lningslagen och vissa andra författningar avseende renhållning kan följande
sammanfattning göras:
A. Nedskräpningsförbud råder utomhus, såväl i naturen som inom bebyggda områden. Den som skräpat
ned kan straffas.
B. Hälsovårdsnämnden kan med stöd
av naturvårdslagen förelägga den
som skräpat ned i naturen aU städa
cfter sig. Med stöd av hälsovårdsstadgan kan hälsovårdsnämnden
även utfärda föreläggande mot den
som skräpat ned inom bebyggd
tomt inom hälsovårdstätOrI.

,

Energikrisen
(Just när delta trycks. Det kan bli värre.)

l
I

C. Byggnadsnämnden har möjlighet
att med stöd av byggnadsstadgan
ingripa mot ncdskräpade tomtområden.
D. Där staten är väghållare av allmän
väg sköter staten renhållningen
inom vägområdet till en bredd av
25 meter intill parkerings- och
rastplatser i dcn mån allmänheten
har tillträde till marken.
E. Kommunen har i regel renhållningsskyldighet m.m. på gata, torg,
park och annan allmän plats samt
allmän väg inom stadsplan och på
allmän väg inom byggnadsplan.
F. Om ägare till övergivet fordon inte
kan spåras begär kommunal myndighet eller vägförvaltningen hos
polismyndigheten beslut om nyttning av fordonet.
G. Från och med den 1 januari 1972
gäller lagstadgat kommunalt renhållningsmonopol inom hela kommunen beträffande orenlighet som
härrör från hushåll, hushåHsavfall
och därmed jämförligt avfall. Fastighetsägarna är alltså skyldiga att
låta kommuncn ta hand om avfallet.
O

Den aktuella energikrisen som förstärkts på grund av oroligheterna i
Mellanöstern berör inte bara rent oljedrivna motorer, värmeaggregat och
apparater inom industrin, hyreshus,
villafastigheter m.m. Även cn rätt stor
del (c:a 1/4) av elektricitctcn i vårt
land tillverkas med hjälp av olja.
Om krissituationen skulle medföra en
oljcransonering, kommer denna även
au innebära inskränkningar i strömleveranserna.
För att denna situation skall kunna
bemästras utan att extraordinära ålgärder skall behöva tillgripas vädjar vi
till Er alt ta hänsyn till följande råd:
För ersom bor ilägenhel

I
I

Eventuellt kommcr hyresvärdcn kan~
ske efter hand att av myndigheterna
åläggas att sänka temperaturerna i fastighetens lägenhetcr. Koppla då inte pd
några lösa elektriska kaminer, värmeJIäktar, värmestrdlare eller d)'likt. Det
kan nämligen medföra att Elverkets
kablar (distributionsnät) blir överbelastade med svåra driftstörningar och
långvariga strömavbrott som följd.
OBSl Den sänkning av rumstemperaturen som kan bli aktuell utgör endast ett
par grader. Efter några dagar har kroppen automatiskt vant sig vid dct nya
inomhusklimatet.
För Er som bor i villa
Rent allmänt gäller samma rekommendationer till åtcrhållsamhet som
ovan sagts. För varje grad som rumstemperaturen sänks i villan minskas

energiförbrukningen c:a 5-7 %.
Detta gäller oavsett typen av uppvärmningsanordning.
Om Ni planerar att ersätta Ert befint·
liga uppvämmingssystem med elpanna.
komplettera värmeanläggningen med
elpatroner, installera direktverkande
elvärmepaneler eller någon annan typ
aveluppvärmning SKALL NI ALLTID FöRST TA KONTAKT MED
EL VERKET. Elverket gör då cn beräkning av sina möjligheter att leverera
crforderlig strömmängd via befintliga
kablar.
Om ni alltid först kontaktar Elverket
som gärna hjälper Er med råd i sildana
här frågor underlättar Ni i hög grad leveransen av elektricitet till både Er
själv oeh till övriga elahonnenter i området. Ni slipper då riskera onödiga och
långvariga strömavbrott.
O

Alternativ jul
Alla som vill deltaga i ett alternativt
julfirande i Ar är välkomna till Bil).
liOleket i Folkets hus på julafton och
juldagen. PI julafton börjar e\enemanget kl. 15.00 och p3gAr till kl.
21.00 och p3 juldagen kl. 13.00 till kl.
19.00. BAda dagarna bjuds det på un_
derhlllning, kaUe och julmiddar;.
Medtag gärna eget musikinstrument
o.d.
Anmälan om deltagande göres till
Stig Larsson, ABF, tel. 019/71084
eller 60666. Även upplysningar och
hjälp med skjulS kan ordnas.
Alternativ julkommitlen (SSU-ABF)
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Kumla kommuns kulturpris 1973

Kulturnämndens program
DECEMBER
25 nOl'ember---4 december

byggnadsarbelct för Kumla bibliotek.
Jämsides med bibliotcksarbelet har
Nore Eriksson likaledes under
många år oavlönat - varit studieledare och studieorganisatör inom ABF,
Under de första åren sedan statsbidrag
börjat utgå, var studieorganisatören
ofta den enda inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet, som fick arbe·
ta utan ersättning. Nare Eriksson har
alltså med personliga uppoffringar och
mO( ytterst blygsam ersättning gjort en
bestående insats i Kumlas kulturliv."
Priset kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges sista sammanträde
för året den 17 december 1973,
D

Kumla kommuns kullurpris, som io~
stiftades 1971. och som alltså tidigare
utdelats endast två gånger, har genom
enhälligt beslut i kommunstyrelsen
tilldelats f. bibliotckskontoristco Nare
Eriksson med följande motivering:
., ore Eriksson har i ett fyrtiotal år
varit livligt engagerad i folkbildningsarbetet. Redan under överlärare Erik

Ekdahls tid som bibliotekarie kom han
aU höra till medhjälparna på Kumla
bibliotek efter att tidigare ha haft hand
om ABF:s bibliotek. Under dessa tidiga år skedde arbetet helt utan ersättning och under många kommande år
mot cH mycket blygsamt vederlag.
Först på 1950-{a[c1 blev rritidsarbclct
på biblioteket avtalsmässigt reglerat.
De senaste åren före pensioneringen
var dct möjligt för kommunen att placera om Nore Eriksson till en heltidstjänst på biblioteket och under dessa år
gjorde han en väsentlig insats i upp~
10
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•

Konstutställning
Per Hartman, Vingåker visar arbeten
metall och gips
Kumla biblioteks utställningshall
Kulturnämnden

l

trä,

J december kl 19.JO
Kumla Teater, Folkets hus
·'Visor och Bockfot"
Medverkande:
Jeja Sundström
Stefan Demert
Sid Jansson
Björn St3.bi
Entre; 12:~, 6:- (eller abonnemangskort)
KultumämndenlRiksteatern

Musikläraren Göran t.1clander är solist ;
Telmanns altviolinkonsert i Hardemo kyrka
27, I (Kh i Ekeby kyrka] 2 1974,

Kumla Bibliotek

'-15 dtcember
Konstutställning
Anna-Lisa Granath, örebro visar mA.len
Kumla biblioteks utställningshall
Kulturnämnden

är stängt

/7 decembu-IO jan/lari·74

do<

Konstutställning
"Kulturnämndens konstinköp 1971-73."
Kumla biblioteks utsläliningshall
Kulturnämnden

Kumla biblioteks utställningshall
Kulturnämnden Konstfrämjandet

Jul:lf1On
Juldagen
Annandag Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagen
Alla övriga dagar oPPct som vanligt.
Förse Er i god tid med böcker från
biblioteket för långa härliga läsdagar!

•

Kumla biblioteks utställningshall är
öppen:
månd-fred
lörd
sönd

14--20
Il-l'
16--18

JANUAR[

13 januari
Tjugondagknutdans på Kumla torg

/1-21 jan/Jari
"Bilder fmn Konstfrämjandet"'
Vernissage lörd 12 januari kl 12-1'
Sölve Persson informerar om Konstfrämjan-

15 pnl/ari kl, 19,00

Bibliotekets Tisdagsträff
"Dikter som följer mig"
Studiesekreterare Stig Larsson läser dikter
Kumla bibliotek, Verbalen
Fri entre
20 Januari kl. 18.00
Vialundskolans aula
"Country and Western"
konsert med New Strangers
Country Road
Entre: 5:Kulturnämnden
11

24 jamwri kl. 19.10
Teater
"V3rt livs nove1l"
pjäs av Gunda Magnusson och Gunnar
Linden
Medverkande:
Rut Carteus
Pierre Lindstedt
UifTistam
Kumla teater, Folkets hus
Entre: 5:- (eller abonnemang)
Kulturnämnden/Riksteatern
17 januari kf. 18.00 (prtliminärt)

Hardemo kyr1r.::a
Konsert med Kumla Musiksällskap
Dirigent: Jan Nilsson
Solist: Göran Melander
Fri entre
Kullumämnden/Kumla Musiksällskap/Hardemo församling
FEBRUARI

1-ll/tbruari
Konstutställning
Per Engman, Sundsvall visar träsnitt
Vernissage lörd 2 februari kl 12-14
Kumla biblioteks utstiillningshall
Kulturnämnden

J /tbrllari kf. 18.00
Ekeby kyrka
Konsen med Kumla Musiksällskap
Dirigent: Jan Nilsson
Solist: Göran Melander
Fri entre
Kultumämnden/K um la Musiksällskap/Ekeby församling
5/ebrllari kl. 19.00
Bibliotekcts tisdagsträff
"Mon Martinsson, en aktuell författarc"
Kansliehcf Tage Tapper kAserar
Kumla bibliotek, Verbalen
Fri entre
Kultumämnden/K um la föreHi~n ingsförcning
12

7/ebrllarik/./9.00
Biografen Folkan
Biograf Kontrast
Program ej faslSlällt
Entre: 5:Kulturnämnden och Folkets hus vislIr kvalitetsfilm
14 /tbruari kl. 19.30
Teater
"Frieriet"en enaktare av Anton Tjechov
SUdespelare ur Riksteaterns Västemsensemble
Kumla teater, Folkets hus
Entre: S:- (eller abonnemang)
Kuhumämnden Riksteatern

•

Visor e<:h Bockfot är det mystiska namnet pä det program dessa tre skäggiga män framför
den 3 december 1973 pä Kumla teater. Det är Sid Jansson. Björn Stäbi (som spelar gitarr
med oss i 1V pä söndagsmornarna) och Stdan Oemert.

Februarilo\et 18-22 februari
Programmet är ännu ej fastställt ffitn
som vanligt kommer biblioteket att
arrangera många trevliga saker.
DeMutom kommer kulturnämnden an
i samarbete med Folkets hus visa
barnfilmer varje dag på Folkans bio.
Se vidare annonser i ortspressen.

19 /t'bruari kf. 19.00

Bibliotekets Tisdagsträff
"Bilder fmn Kumla"
Ove Haglund, Kumla fotoklubb visar fiirgbilder
Kumla bibliotek, Verbalen
Fri entre

I

I

18 /~bruari kf. 19.00

MARS

Teaterresa till Örebro
''Teaterbäten-'
Musical av Jerome Kern efter Edna F~rbers
roman
Medverkande bl a:
Elisabeth Assarson
Björn Fonberg
John Fleming
Endast abonnemanginnehavare kan ffl biljetter
Kumla kulturnämnd/Örebro kulturnämnd

5 nIars kf. 19.00

1/ /ebruariÅl. J9.oo

Biografen Folkan
Biograf Kontrast
Program ej fnstställt
Entre: 5:Kulturnämnden och Folkets hus visar kvalitetsfilm

23 /ebruari--4 mars
Konstutställning
"Japansk grafik"
Kumla biblioteks utställningshall
KulturnämndenJRiksutställningar

Bibliotekets Tisdagsträff
"Nlirkesförfattare"
Bokhandlare Algot Dohlwiu berättar om
vära Närkesförfattare
Kumla bibliotek. Verbalen
Fri entre
KultumämndenJKumla föreläsningsförening

7 mars kl. 19.30
Husaren, Folkets hus
Konsert
Josef Kodousek, piano
Jan Novotny, altviolin
Entre; 5:Kultu mämnden/Rikskonserter
13

Kumlahallen

FLo.m. l jan. 1974 höjes biljettpriserna vid

Simhallsbadet, Kumlahallen, enligt nedan
angivet:

Simhall med bastu, skAp
Simhall med bastu, hytt
Skolungdom LO.ffi. 16 Ar

Julafton

(
(

3:50)
4:50)

4,-

,,-

Juldagen
Annandag Jul
Nyårsafton

(

1:-)

1:50

Ny:\rsdagen

Trettondagsafton
Trettondagen

Militärer, pensionärer,
studerande

( 2:-)

2:50

l:a klass bastu, turk

(7:-)

8:-

Karbad

( 5;-)

5:50

Rabatlhäfte 10 bad med skåp (30:-)

35:-

Rabatthäfte 10 bad med hytt (40:-)

45:-

Rabatthäfte 10 bad turk

(60:-)

70:-

Säsongskort skåp

(70:-)

80:-

Arskort skAp

(115:-) 130:-

Parentesen avser priserna till 1I.rels slut.

9 mars kl. 17.00
Vialundskolans aula
Jubileumskonsert med Kumla manssång
med anledning av Manssångens 50-~rsjubl'
kum
Dirigent: Olle Blomberg
I pausen spelar en ensemble från Kumla
Musikskola under ledning av Göran Me·
lander
Kumla manssång
14 marsk/./9.00
Biografen Folkan
Biograf Kontrast
Program ej fastställt
Entre: 5:Kuliumämnden och Folkets hus visar kvalitetsfilm
17 mars kl. 14.00 (preliminärt)
Kumlahallen
14

KumlahalIcn under jul o nyårshelgen
Slängt
Slängt
09.00-12.30
09.00-12.30
slängt

09.00-15.30
stängt

Kassan Slänges 30 min. före badtidens slut.
Under skolans jullov Miles badet öppet för
allmänheten vardagar från kl. 09.00.
Vidare kommer det alt finnas möjligheter
till basketboll, handboll, badminton, bordtennis samt lu(tgevärsskYlle under tiden 24 jan. med början kl. 09.00 den 2 jan.

•

"MUSIC In"

Traditionsenlig allmusikalisk manifestation
med Kumlas körer och ensembler
Fri entre
Kulturnämnden

19 mars kl. /9.00
Bibliotekets tisdagsträff
Program ej fastställt
Kumla bibHotek, Verbalen
Fri entre

26 murs kl. 19.00
Biografen Folkan
Biograf Kontrast
Program ej fastställt
Entre: 5:Kulturnämnden och Folkets hus visar kvalitetsfilm

••

Kommer det bara tillräckligt med snö är Bygget i Asbro ell utomordentligt trevllgt utflyktsmål för den som viI! åka skidor några timmar en lördag eller söndag. Här finns
terräng, här finns korta spår oeh långa spår. Och så en värmestuga öppen varje lördag
och söndag 9.00-16.00 när det är skidföre.

FRITIDSGÅRDEN MALMEN (15

~r

och

KVARTERSGARDEN,KöPMANGATAN

äldre)

58 (under 15 år)

Firar Lilla Julafton den 23 dec. med diskotek, uppträdande m.m.

Tisd. onsd. torsd.
Söndag

Julafton
Juldagen
Annandag Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trellondagsafton
Trettondagen

Vid båda gårdarna blir det extra öppethållande under mellandagarna med bl.a. filmtimmar. Tider om detta anslås vid resp. gård.

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

17.15-21.15
16.00-20.00
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Gruppkorshand

KVARTERSGARDARNA
EKEBY
torsdagar
SANNAHED onsdagar
ABYTORP
onsdagar

18.00-21.15
18.00-21. J S
18.00-21.15

KVARNTORP mändag-torsdag samt söndag 18.00-22.00 och gymnastiksalen onsdagar 19.00-21.00.
ARYTORP, GYMNASTIKSALEN
Onsdag 2 januari-fredag 4 januari basket,
badminton kl. 10.00-14.00.
HÄLLABRO'n'ET,
GYMNASTIKSALEN
Onsdag 2 januari-fredag 4 januari basket,
badminton kl. 10.00-14.00.
Exakta tider för dessa arrangemang kommer
att anslås vid resp. skojar, kvartersgårdarna
samt fritidsgl\rden.

ISBANOR I KOMMUNEN
Om väderleken tillåter kommer samtliga ba·
nor att iordningställas så att man dagligen
kan äka skridskor.
FÖR SKIDMOTlONÄRER
Under snöperioden:
BYGGET, ASBRO, värmestugan öppen lördagar och söndagar 09.00-16.00.
ELLJ USSPARET med start vid ViIundavägen är belyst dagligen 06.00-07.00, 16,0022.00. Vännestugan är öppen 06,00-21.00.
En "ädjall frlin fritldsnäI1lllden är: När snön
kommer, GA EJ I SPÅREN

Uu skidmotionärerna få möjlighet att under
den korta tid det finns snö 1Ika skidor på elt
icke söndertrampat skidspår,

I det centrala Kumla
fär man vara sparsam med tomgången, Hälsovl\rdsordningens 25 § säger att "motorn i stillastående motordrivet fordon får hållas igång högst tre minuter"
shiit man inte "befinner sig i trafikkö", Men står
Du och vänlar vid "bemmarna" cch väntan verkar
:ltl bli lung: Stäng gärna av motorn då också!
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