Kumla fortsätter att öka

Då får man låna

Av kommunalrådet Nils Nyström

Det går inte - och då får man låna!
Det är en regel som vi fick lära oss i
skolan när vi räknade de fyra enkla
räknesätten.
Men det är likadant när del gäller
böcker. Man kan inte själv köpa alla
böcker man vill läsa. Det går inte och då får man låna.
Hur har nu Kumlaborna lånat böcker under tidigare år. Här följer några siffror. Och så talar vi om för var
je år hur många lån del blir per invånare, vilket visar hur boklåneintresset har ökat och att alltså satsningen på biblioleksverksamheten varit en riktig satsning.
Som jämförelse kan nämnas att
LaxA för 1973 hade 9,3 boklån per in4
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vånare och Hallsbergs kommun bara
6.1 lån.
Men biblioteket är inte bara böcker.
Till det återkommer vi kanske i nästa
nummer av Kumlan.
O

KUMLA BIBLIOTEK
Kumla: måndag-fredag 14--20, lördag 11-14, söndag 16-18
Hällabrollel: måndag 18-20, forsdag 10-12, 18-20
K\'arnlorp: tisdag 17.30-19, torsdag
13.30-19
Sannahed: tisdag JO-I2, fredag 10
-12
Abytorp: tisdag 18-20, fredag 1012
Den som betjiinas genom nAgen av
bokbussens lolv landsbygdsturer får
besök enligl tidigare utdelat schema.
Gamla och handikappade som inle
själva kan tli sig till biblioteket bc+
tjänas genom dcn s k boken-kommerverksumheten var tredje onsdag.
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Kumla sjukhem Ur hokvagnsbcsök
varannan tisdag. Alderdomshemmet
Sannahed får bokvagnsbesölc var
tredje tisdag och Solbacka var fjärde
tisdag.
Februarilovwecl.:an 18/2-2212 kommer huvudbiblioleket all öppna kl.
12.00 mändag-fredag.
SAGOSTUNDERJ'Iro'A

äger rum enligt följande:
Kumla: onsdagar 10.30
HäUabroltel: torsdagar 9.30
Kvarntorp: torsdagar 13.00
$ann.llhed: tisdagar 930
Abyforp: fredagar 9.30
Ekeby: varannan torsdag i församlingshemmet 14.00 med start 24 jllnUllrl.

Den goda befolkningsökningen för
Kumla kommun - preliminärt 267
under 1973 - beror bl a på ett överraskande bra innyuningsöverskott.
Kommunens industrier har under det
gångna året kunnat nyanställa i gan·
ska stor utsträckning vilket medfört
att inflyttningen ökat. Bostadsbyggan·
det var livligt under 1973 - såväl
flerfamiljshus som egnahem - var·
för de inflyttade i regel kunde få sina
anspråk på bostäder tillfredsställda.
Största ökningen av invånarantalet
har Kumla församling med 255, men
även de båda andra församlingarna
- Hardemo och Ekeby - har regis-terat ökningar med 8 respektive 4 ner
församlingsbor än under 1972. Nu är
siffrorna preliminära, varför vissa ju~
teringar kan ske när den slutliga sam·
manräkningen är klar. Men att Kumla kommun kommer få en fin folkmängdsökning är säkert.
Vad kommer aU ske under 19741
Ja, det är svårt att sia om. TilJgången
av bostäder kommer att bli god. Ut·
byggnaden av fierfamiljshusområdet i
Kumlaby kommer att ske programenligt och ge ett tillskolI av c:a 90
lägenheter. Vidare blir ett 80-tal lä·
genheter inflyttningsklara i det
ståhlska byggnadsprojektet i centrum.
Byggandet av 47 småhus i grupp har
igångsatts under december månad
1973 på Kumlabyområdet och blir inflyttningsklara
sommaren
1974.
Ävenså kommer ett 60-tal småhus i
gruppbygge att startas under andra

halvåret 1974 på norra delen av det
flerfamiljshus i Kumlaby. Planarbete
p går även för ett nytt småhusområde i Hällabrottet och där räknar
man med att kunna starta byggandet
område som tidigare planerats för
under senare delen av 1974.
Men hur kommer energikrisen att
inverka på fortsatt inflyttning till
kommunen1 Kommer industrierna
att expandera i samma takt som under 19731 Innan man vet utvecklingen på kraftförsörjningens område
får man räkna med en viss försiktighet vid bl a nyanställningar. Energikrisen kan innebära en viss stagnation i inflyttningen. Bensinransoneringen kan minska möjligheten till
pendling, så att människor som tänkt
bosätta sig i Kumla, men har arbetsplats i annan kommun, får tänka om.
När dessa rader präntas ned är det
mycket ovisst på bensinfronten. Det
är dock vår förhoppning att krisen
inte skall bli allt för långvarig och att
de goda år som inlett 70-talet skall
få fortsätta.
När jag nu berört energikrisen i
samband med funderingar om fortsa!! inflyttning till Kumla, måste jag
ge en honnör till invånarna i vår
kommun. Man har över lag visat stor
solidaritet att spara på energi och visat stor förståelse för bl a den kraftiga nedskärningen av den offentliga
belysningen. Man har accepterat
släckandet av lampor vid gator och
vägar utan större knot. Denna be3

skärning kanske kändes särskilt hård,
då den inträffade inför årets största
helger - Jul och Nyår. Men även
affärsmännen, industrier och enskilda
har slutit upp kring sparsamhetskampan]en.
Ett kraftigt utslag på sparandet har
vattenförbrukningen visat. Medeldygnsförbrukningen. som för oktober månad låg på 4500 kbm, gick för
november ned lill 4300 och under
julmänaden december sänktes medeldygnsförbrukningen ytterligare eller
till exakt 4245 kbm. är julen var
över kom det verkliga sparandet av
valten. Eller med klarspråk varmvallen. För rärsta halva januari må-

nad 1-l4:e, var medelföl'brukningen
per dygn "bara" 3 550 kbm.
Det här är siffror som visar alt folket i Kumla följt upp sparandet myc·
ket bra.
När det gäller distributionen avel·
ström kan samma jämförelsesiffror
ännu ej redovisas, men här räknar
elverkspersonalen med att goda insal·
ser gjorts för att spara även elSlröm.
Ju längre fram på vår månaderna vi
kommer desto ljusare blir dagarna och
anstränger vår elförsörjning mindre.
Med en mild väderlek, som just nu
räder, kanske vi klarar oss från elransonering. Låt oss hoppas på det bästa.
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Hjälp till att illustrera
Kumlahistorien!
Arbelet med den del av Kumlabygdens hisloria, som bland annat behandlar folkrörelserna inom kommunen pågår för närvarande. Texten är
i huvudsak klar. men en annan viktig del ålerSI r: Bilderna!
Hisloriekommiuen tror att man litet varstans i byrålådorna och i gamla
fotoalbum har bilder från olika föreningar. Bilder från möten, studiecirklar, fester, utflykter och annat arbete.
Det kan gälla frikyrkoförsamlingar,
nykterhetsloger, fackföreningar, politiska organisationer, studieförbund,
musiksällskap, sjuk- och begravningskassor, idrottsklubbar eller andra föreningar, som verkat inom Kumla
gamla kommun (ungefär motsvaran~
de nuvarande Kumta församling).
Även bilder av frikyrko· och föreningslokaler (både exteriörer och interiörer) är välkomna, i synnerhet om
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de avbildar lokalerna såsom de såg
ut före en ombyggnad. Och glöm inle
bon sommarhemmen. Och det kan
vara fråga även om andra slags bilder, t ex som avbildar fanor och
standar, byggnadsarbete, insamlingar,
utslällningar och varför inte demonslrationer.
Kon sagt: Historiekommiuen är intresserad av aUa slags bilder som pA
ena eller andra sällel kan illustrera
föreningsverksamheten.
Kommittens sekreterare, kanslichef
Tage Tapper, tar gärna emot fotografierna. Skriv på namn och adress på
dem, ty kommitten vill bara låna
dem och kommer att återställa dem
oskadade. Men det är klart att om
någon vill donera ett fotografi till
kommitten så bockar vi och tackar
och tar emot. Fast vi är innerligen
D
nöjda bara vi för låna!

Kommunfullmäktige 1974-1976

Vart tredje är väljs kommunfullmäktige. Så skedde hösten 1973 för Ireårsperioden 1974-1976. Till upplysning för kommunens invånare följer
här en förteckning över de valda, såväl ledamöter som suppleanter.
För varje ledamot och suppleant anges födelsenummer, namn, titel eller
yrke samt ett eller Ivå telefonnum-

mer. Beträffande telefonnumren anges numrel till arbetsplatsen först och
därefter bostadsnumret. Anges endast
ett telefonnummer är detta i regel
bosladSlelefonen. är inget riktnummer anges är detta 019 och när ingen
postadress anges är delta 692 00
Kumla.

ARBETARPARTIET _
KHATERt....A

200809-6816 John Jansson, trafikbiträde. St.
Alberg, PI. 592, 69400 Hallsberg, tel.
0582/108 53
240112-6814 Ragnar Nilsson. entreprenör,
Köpmangalan 28, tel. 79859, 702 77
350511-6818 Börje Pettersson, svetsare, Lädergalan 20, lel. 78457
410206-6828 Brill-Marie Ccderstrand, kanslist, Svea\'igen 21 A, tel. 709 80, 758 10
310720-1612 Lennart Johansson, reparatör,
Beväringsgatan lO, tel. 603 10

SOCIALDEl\IO-

udamot~r

150307-6653 Nils Nyström. kommunalrAd.
Hagendalsvigen 20 B, lel. 709 SO, 71044
270326-6847 Maj Johansson, (ro, Lägerga·
tan 19, tel. 700 41
120309-611S Göte Gustafsson, elektriker,
Andrens väg 8, tel. 70S 55
311113-6804 Svea Johansson. fru, Tennisgaian 3, tel. 702 17
111012-6677 Helge Olsson. ombudsman,
Andrens väg 12, tel. 70728
270202·3314 Håkan Hlkansson. kamrer.
Bushrägen lO, 705 90 Örebro, tel. 236309
350320-6835 Sven-Ove Cederstrand. I:e p0stiljon, Sveavägen 21 A, tel. 602 OS, 75810
500507-2045 Eva-Lena Arneback-Persson,
förskollärare, Gamla vägen 16 A, tel.
709 80, 70756
180425-6855 Ingemar Forsberg. yrkeslärare,
Sillagatan 6, tel. 731 67
140408·6832 Gunnar Nilsson. verkmästare,
Vattugatan 16 B, tel. 71898
210404-1625 Ulla Rydgren, fru, Vmagntan
3. tel. 789 66
251022-6810 Arne Andersson. föreslåndare,
YxhullSvägen 40, tel. 75079, 72566
290602·6618 Berndt Andersson. lokbiträde,
Andrens väg 30, tel. 798 87
380803-6622 Marianne AsenIund, fru, 1'1.
459 B, tel. 78553
491026-6651 Sölve Persson, studerande,
Gamla vägen 16 A, tel. 70756

Sllppf~Qtlttf

370510-6809 Gunvor Sandberg, fru. Skol~
vägen 45, tel. 791 54
500428-6638 Kurl·Erik Gullberg, relUschör,
Franzens väg 18 A. tel. 144080, 81187
261110·6630 Berlil Thrygg, byggn.snickare,
lövegatan 10, Ekeby, 70590 Örebro, tel.
236276
200315-6672 Sven Gustafsson, köpman, Almersv. 6, lel. 72252
180502·6802 Inez Karlsson, fru, Kvarnga~
lan 30 B. tel. 799 79
420305·68t9 Bo-Göran Andersson, Hagen·
dalsvägen 19 A, tel. 791 75
32Q9{)1-6843 Ingegerd Nyrvik, fru, Andrens
väg 16, lel. 75653
180108·6818 Nils Nilsson, svetsare, Lägerglltan 3, lel. 780 79
511228-6645 Margareta Thunström·Karlsson. småskollärare, PI. 5095, tel. 709 80,
72458
180S23~1931 Esse Greiffe, sllldshusvaktmästnre, Vat1ugatan t4 B, tel. 709 80, 79389
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CENTERPARTIET

MODERATA SA1HLINGSPARTIET

Varför brinner det?

Ledamöter
390526-6858 Anders Svärd, verkmästare, PI.
5125 A, tel. 709 80,78601
160905-1618 Bengt Pettersson, godsägare,
Näsby g&rd, 690 72 SkölIersta, tel. 23 60 14
301219-6832 Arne Larsson, lantbrukare,
Lägergatan 17, tel. 79819
220818-6631 Erik Johansson, lantbrukare,
BräDsta, PI. 5126, tel. 718 94
210804-6661 Ingrid Hjalmarsson, kontorist,
Br&nstavägen 1, tel. 707 62
340727-6603 Inga Davidsson, folkskollärare, Frogesta, 690 72 SkölJersta, tel. 23 61 59
180119-6617 Harry Nilsson, lantbrukare,
NäIön, 71010 Fjugesta, tel. 0585/27083
270130-6645 Gunhild Schlegel, fru, Ekeby
by, 70590 örebro, tel. 236302
450808-6859 Sven-Olof Lannhard, lantbrukare, SI..}'berga, PI. 6315, tel. 760 10
171014-6836 Gustaf Larsson, lantbrukare,
TälJe, 69400 Hailsberg, tel. 0582152226

Ledamöter
150421-6639 Frank-Olof Jansson, direktör,
s. Kungsvägen 17, tel. 792 20, 704 80
351014-6834 Finn Haglund, civ.ekonom,
Västra Bangatan 24, tel. 79230, 75281
220401-3953 Yngve Nord, förvaltare, Säbylund, tel. 70802
Suppleanter
220124-4031 Frank Engman, förvaltare,
Nynäs säteri, 69072 SkölIersta, tel.
236130
110814-0045 Gert Ringius, fru, Kvarngatan
21, tel. 78369

Av brandchefen Ake Stålbom

Suppleanter
321011-6624 Gunnel Forsberg, banktjänsteman, Vallgatan 11, tel. 79008, 70482
250222-6851 Thore OSl;arsson, arrendator,
Byrsta, PI. 6606, 694 00 HaHsberg, tel.
0582110336
310510-0170 Pcr Dahlberg, lantbrukare,
Norrby, PI. 6400, tel. 760 88
230208-6638 Ragnar Bernsveden, virkesmätare, Skolvägen 37, tel. 70228
441230-6880 Gerd Gullberg-Jonsson, arbetsterapeut, Hidingsta, PI. 6590, tel.
600 11
FQLKP ARTIET

Ledamöter
280118-7531 Sven Elisson, studierektor, G:a
örebrovägen 14, tel. 709 80, 75324
241011-6814 Gunnar Frithioff, bankdirektör, G:a örebrovägen 9, tel. 700 50, 75265
390318-1919 Anders Thoren, studieinstruktör, Norrmalmsgatan 7, tel. 78763, 78683
300806-6619 Gunnar Persson, represcntant,
V. Bangatan 12, tel. 71660, 75816
Suppleanter
370218-6606
ken 24, tel.
180113-6639
Oxelvärsta,
6

Gun Larsson, fru, Skogsbac602 41
Sven
Olsson,
lantbrukare,
690 72 SkölIersta, tel. 23 00 05

VÄNSTERPARTIET KOMJ\fUNIS·
TERt"IJA
Ledamöter
280212-6694 Arne Grönqvist, mälare, Hardmogatan 3, tel. 782 49
390218-5853 Håkan Ekström, civilekonom,
Bondg&rdsgatan 12 E, tel. 600 42
Suppleant
210814-6636 Per Eklund, elinstallatör, Köpmangatan 58, tel. 716 16

KRISTEN DEMOKRATISK SAl'o1LING
Ledamöter
190406-6618 Birger Ohlsson, byggmästare,
Lädergatan 10, tel. 86000, 75657
250716-6839 Billy Lilja, kontrol1ass., Isgatan 20, tel. 73256
Suppleant
220502-6814 Bertil Andersson, kvarnägare,
Brändåsen, PI. 6550, tcl. 0582/23044

I'RESIDIl/M
Ordförande: Göte Gustafsson
l:e vice ordförande: Helge Olsson
2:e vice ordförande: Bengt Pettersson
Sekreterare: Tage Tapper, kanslichef, tel.
70980

Sista dagen
att lämna deklarationen är den 15
februari

l brandlagens andra paragraf läser vi
att "i kommunens brandförsvar skall
ingå brandstyrka av betryggande storlek och sammansättning". I åttonde
paragrafen sägs det alt "ägare eller
innehavare av byggnad, upplag eller
annan anläggning är skyldig att anskaffa och underhålla erforderliga
brand- och livräddningsredskap ävensom att i övrigt vidtaga nödiga åtgärder för att förebygga och bekämpa
brand i den mån de ej medföra oskälig kostnad".

Brandförsl'ar och trygghet
Trygghet vill vi ha överallt, men
framförallt i hemmet. Risknivån
måste vara lägre i bostaden än på
någon annan plats.
Av det som kan hända oss inom
hemmets väggar är väl brand del vi
fruktar mest. De snabba tekniska
framstegen berör även bostäderna
och därmed vår nämaste omgivning.
Nya material, nya metoder, nya produkter och ny teknik skapar ständigt
nya risker. Förändringarna är snabba
och därför svåra att överblicka. Kunskapen om hur vi skall skydda oss
mot brandfaran står knappast i relation till de hastiga förändringarna.
Brand i hemmet ooh samhällena har
alltid varit något vi känt stor fruktan
för. När man började bygga samhällen i vår del av världen var träet det
naturliga byggmaterialet. Dessa lräsamhällen var ytterst brandfarliga.
Under 1500-talet brann trettisex stä-

der i Norden ned. Nästan fram till
våra dagar har sIadsbränder varit
vanliga. l Sverige är väl de mest kända stadsbränderna den i Gävle 1869
och den i Sundsvall 1888 då massor
av hus förstördes, i Sundsvall så gott
som hela staden.
Samhällsbranden var den fiende vi
fruktade mest.
För några år sedan konstaterades
vid ett symposium, att sannolikheten
är mycket stor för att vi inte längre
skall behöva uppleva den gamla sortens allt förhärjande bränder j våra
stadskärnor. Undantag finns alltjämt
om vi ser oss omkring j vårt land och
i Norden. I stort sett är man dock
överens om att sådana bränder i
fredstid tillhör det förgångna.
Detta hindrar inte att riskerna för
mycket svåra bostadsbränder alltjämt
är stor och med åren blir större. Statistiken över !brandskador i andra
högt ulvecklade industriländer ger en
belysning härav.
Man står inför en situation fylld av
frågetecken. Naturligtvis kommer det
att göras allt för att förhindra att
farorna blir akuta. Vi måste kräva
att vi så långt möjligt känner trygghet mot brand i bostäderna. l detta
syfte måste vi skaffa oss kunskaper
både om riskerna och om de rälla åtgärderna för att avvärja dem - kunskaper som måste tränga in i alla
hem.
Utvecklingen får inte överrumpla
oss!
7

Antändllillgsorsaker finns alltid
Av alla bränder som inträffar torde
de som drabbar hotell, skolor, sjukhus, ålderdomshem och liknande vara
de som upprör allmänheten mest.
Det beror naturligtvis främst på att
många människoliv står på spel vid
bränder i sådana anläggningar, mindre på att stora materiella värden förstörs, Ofta är hundratals personer utsatta för livsfara.
Att så många människor dödas vid
sådana bränder beror vanligtvis på
ot illräckliga utrymningsmöjIigheter,
att lokalerna ofta är otillfredsställande utförda från inredningssynpunkt
(mängder av brännbart och rökavgi·
vande m/Herial), olämpliga åtgärder
vid brand och att larm· och släck an·
ordningar är bristfälliga.
Antändningsorsaker finns det alltid:
tobaksrökning, levande ljus, elektrisk
utrustning, rök och värmeanord·
nll1gar osv.
Vilka är ofSakerna till att människor
anlägger en brand
De senaste åren har omfattande se·
rier av bränder anlagts i skilda delar
av landet och väckt stor och beräui·
gad uppmärksamhet. Vi behöver en·
dast erinra oss om de svåra bränder
som drabbade Rosengårdsstaden i
Malmö med mycket över hundra
bränder 1970---72 (däribland flera
miljonbränder), örebro, Akersberga
och Stockholm ffi fl orter.
Mordbrandens psykologi
Hur skall man förklara aU en del
människor känner en drift att sätta
eld på hus och egendom och riskerar
människoliv? Är det en inneboende
lust att "se här brinner det"? Ett ut·
8

tryck för sjukdom? För besvikelse?
För inre spänningar? Frågorna är
många och svaren svåra aU finna.
Litteraturprofessorn Gunnar Axberger har ägnat mycken tid åt forsk·
ning av problemen kring mordbrän·
der. Sludier av "eldmotiv" i litteratur
och dikt väckte hans intresse och för
att få en \'erklighetsbakgrund för
sina studier har han i många år for·
skat i den internationelia kriminallitteraluren. I sitt verk "Diktarfantasi
och eld" pekar han på den s k symbolhandlingen - brandmotivet - i
litteratur, dikt, konst. religion osv.
Han visar upp symbolhandlingen som
bl a ett ullryck för av hämningar ut·
lösta beteenden - "discharge reactians" - som kan få mycket egendomliga former. Ett sådant uttryck
är den anlagda branden. Den anlagda
brandens samband med exempelvis
sexuell besvikelse, depression och
vrede belyses med rättsfall, statistik
och exempel ur skönlitteraturen.
Professor Axberger har med sina
arbeten kommit att framstå som en
föregångsman på detta forskningsom·
råde. Han samarbetar f n med vetenskapsmän i Tyskland, England,
Frankrike och USA rör att finna
grunder för fortsatt forskning på det
märkliga området av mänsklig ak:ti·
vitet som vi sammanfattar i begreppet "anlagd brand".
Släckning av smA bränder
Brandrisken bestäms av två faktorer:
dels risken för att brand skall uppstå
dels risken för att ett tillbud får stor
omfattning. Del gäller på arbetsplat.
ser, i hemmen, i bilen, i husvagnen,
båten och tältet - ja, överallt där
brand över huvud taget kan uppstå.
Ofta blir det inte mer än ett tillbud:
branden kan släckas med enkla me-

Fritidsnämndens sportlovsprogram
18-23 februari 1974
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KUl\tLA

Onsdag

KUJ\ILAHALLEN

Handboll
l.:1. 9.30-11.00 Al.:. 1-3 pojkar
l.:1. 11.00-12.30 Al.:. 4-6 pojkar
kl. 12.30-14.00 n. 7-9 o gymnas. poikar
kl. 14.00-15.00 flickor
Bowling
kl. 12.00-17.00 avgift 1:50 per serie. Instruktion kl. 12.00-14.00
Bordtenris
kl. 14.00 -16.00
Skyne
kl. 15.00-17.00

i\lindag
Basl.:et
kl. 9.30--11.00 Ak. t-3 pojkar
kl. Il.oo-t2.3O åk. 4-6 pojkar
kl. 12.30-14.00 U. 7--9 o gymnas. pojl.:ar
kl. 14.00-15.00 flickor
Bordlennis
kl. t4.00-16.00
Bowling
kl. 12.00-17.00 avgift t:50 per serie. Instruktion kl. 12.00-t4.00
Skytte
kl. 15.00-17.00
Sportdykning
kl. 10.00-12.00
Tisdag
Tennis
kl. 9.30-11.00 åk. 1-3 pojkar
kl. 11.00-t2.3O åk. 4-6 pojkar
kl. 12.30-14.00 Alc 7--9 o gymnas. pojkar
kl. 14.00-t5.00 flickor
Bowling
kl. 12.00-17.00 avgift 1:50 per serie. Instruktion kl. 12.00-t4.00
Cykel p! rullar
kl. t3.00-15.00
Sportdykning
kl. 10.00-12.00

del eller slocknar i brist på naTing.
Men där det finns näring för eld kan
eU tillbud snabbt växa från ett stadium som medger släckning till en
brand som inte kan kontrolleras, vilket är en katastrof.
Släckning av tillbud och småbränder är en utomordentligt viktig uppgift för alla och envar. Därför är det
nödvändigt att det överallt finns redskap som är lämpade för släckning
av tillbud och småbränder.
D

Tor:sdal,l
Wolleyboll
kl. 9.30-11.00 åk. 1-3 pojkar
kl. 11.00-12.30 lik. 4--6 pojkar
kl. 12.30-14.00 Ak. 7-9 o gyronas. pojkar
kl. 14.00-15.00 flickor
Bowling
kl. 12.00-17.00 avgift 1:50 per serie. Instruktion kl. 12.00-t4.00
Cykel på rullar
kl. l3.00-15.00
Fndag
Badminton
kl. 9.30-11.00
kl. II.OO-t2.3O
kl. 12.30-14.00
kl. 14.00-15.00
Bowling
kl. 12.00-17.00
ling
Bordlennis
kl. t4.00-16.00
Skytte
kl. 15.00-17.00

åk. 1-3 pojkar
åk. 4--6 pojkar
Alt. 7--9 o gymnas. pojl.:ar
f1i"kor
avgifl 1:50 per serie. Tav-

KUM1.A - öVRIGT
Scback
MlIndag kl. 10-12
Tisdag kl. 18-20 teorikurs för nybörjare
Onsdag kl. 10--12 och kl. 15-17
Plals: Torsgatan 7
Instruktörer: Kumla Schacksällskap

9

Hagaby ridklubb
Turer med häst och vagn
Tisdag och torsdag kl. 12-1'
Plats Hagaby ridhus
öppen ungdomsgård
Fredagen den 22 februari kl. 19-23, fårgTV, stereo, läsk
Plats: SMU Johanneskyrkans ungdomsgård
"Bygget" Åsbro
öppet dagligen mellan kl. 9-16
Isbanor i kommunen
Om väderleken tillåter kommer samtliga
banor i kommunen alt iordningställas
Eventuella ulomhusaktivileler kommer att
meddel.'1S genom annons i dagspressen
EI.ljusspår
finns i Viaskogen, där i mån av snö väl
preparerade skidspår kan utnyttjas. Vid
brist på snö lämpar sig spåret utmärkt för
promenader oeh löpträning.
Slockholmsresa
Tisdagen den 19 februari anordnar Statens
järnvägar en sportlovsresa med tåg från
Kumla till Stockholm för skolungdom och
medföljande föräldrar. Avgång från Kumla
kl. 07.44. Ankomst till Kumla kl. 21.10.
Pris 22:-.
Biljetter försäljes pä biljettexpeditionen i
Kumla fr o m onsdagen den 13 febmari
t o m måndagen den 18 februari kl. 14.00.

ABYTORP
Bordtennis
Mändag-fredag kl. 15--17. Plats: Folkets

""
Badminton
Måndag kl.

10-13. Plats: Stene skola

Basket
Onsdag kl. 10-13. Plats: Stene skola
Wo1Jeyboll
Fredag kl. 10-13. Plats: Stene skola

SANNAHED
Bordtennis
Mllndag-fredag kl. 14-16. Plats: Officersmässen
Open hOllse
Tisdag och fredag kl. 19
Lokal: Missionshuset, Sannahed

HÄLLABROTTET
Bordtennis
Mändag-fredag kl. 15-17. Plats: Tallängens skola

,o

WolleyboJl
Mändag kl. 10-13. Plats: Tallängens skola
Badminton
Onsdag kl. 10-13. Plats: Tallängens skola
Basket
Fredag kl. 10-13. Plats: Tallängens skola

KVARNTORP
Bordtennis
Måndag, onsdag, fredag kl. 10-12. Plats:
Folkets hus
Badminton
Tisdag, torsdag kl. 15-17. Plats: Folkets

""
EKEBY
Bordtennis
Måndag, onsdag, fredag kl. lQ--12. Plats:
Kyrkskolan

-

Kent Karlsson från Kumla har blivit ett stort namn inom biljardspelet och väckt uppmärksamhet över hela landet. Med en "stjärna" brukar följa ett uppflammande intresse
för den "sport" som utövas av denna. Kommer samma att ske med biljarden? Framtiden
får väl visa vad som kommer att ske.

HARDEMO
Bordtennis
Måndag, onsdag, fredag kl. 10-12. Plats:
Kyrkskolan

ÖVRIGT
FRITIDS- OCH KVARTERS-

GÅRDARNA
Fritidsgården "Malmen" Kumla
Öppet: Månda.!!;, tisdag, torsdag kl. 17-22,
onsdag, fredag kl. 18-23
Kvartersgården "Myrstacken" Köpmangatan 58
öppet: Tisdag, onsdag, torsdag kl. 17.3021.15, söndag kl. 16-20
Kvartersgården Abytorp, Folkets Hus
Öppet: Måndag-fredag 15-17 samt onsdag 18- -21.15
Kvartersgården Sannahed, Centrumhuset
öppet: Onsdag kl. 18-21.15
Kvartersgården Kvarntorp, Folkets HlIs
öppet: Måndag-torsdag samt söndag kl.
18-22
Kvartersgården Ekeby, Kyrkskolan
öppet: Torsdag kl. 18-21.15

SPORTLOVS -

DISKOTEK

Fritidsgården Malmen
Onsdagen den 20 febr.
kl. 19-23
Frän 12 år Entre

•
,

•

Simhallen i Kumlahallen är öppen varje
dag under sportlovet fdm kl. 9.00.
Badavgift 1:50 kr.
Medtag racket om Du tänker vara med på
bordtennis, tennis ellcr badminton. Ett begränsat antal racket finns dock för utlllnlDg.
Bussresor
Bussresor till Kumlahallen kommer att avgå från ytterområdena tisdagen den 19 febr.
och torsdagen den 21 febr. enl. nedan:
Ekeby, Kyrkskolan
Kvarntorp, Folkets Hus
Hällabrottet, Affärscentrum
Sannahed, Grenadjärens Livs
Brändåsen, AWiren
Hardemo, Kyrkskolan
Abytorp, Stene skola
Aterresa från Kumla torg.
Exakta tider för bussresorna kommer att
meddelas i sportlovsprogrammet som kommer att utdelas till samtliga skolelever.
på grund av den rådande bensinkrisen är
det svårt all få instruktörer till ytteromrädena. Vi vill därför reservera oss mot eventuella ändringar i detta program.
Vid tveksamhet beträffande tider och ak·
tiviteter ring fritidsnämnden tel. 709 80, så
skall vi försöka hjälpa till.

KUMLAHALLEN
Ordinarie öppettider för simhallen:

Tisd, ons<!, fred 7.00-8.15
Månd, tisd, torsd 13.00-19.30
Onsd, fred 13.00-20.30
Lördagar 9.00-15.30
Söndagar 9.00-12.30
Kassan stänger 30 minuter före ovan
angiven tid
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För inte så längesen

Här är en knappt tio år gammal bild
av Kumla torg. Det är märkligt så
mycket som är sig likt och lika märkligt så mycket som har ändrats.
Konstverket KUMLAN finns inte
och inte heller parkeringen vid "Handelsbankens hus". Och nu finns inte
Handelsbanken där.

"Familjegraven" vid torgets södra
sida syns här fortfarande, och vad
mera är - cykelställen. Dessa enkla,
effektiva och trevliga anordningar,
som gjorde det möjligt för de miljövänliga och energisparande velocipedryttarna att snyggt och praktiskt parkera sina fordon. Vi som cyklar får
kanske vara tacksamma att det inte
är skottpengar på oss. Cyklar vi till
banken, apoteket, bokhandeln, guldurmakaren,
fotoaffären,
smeden,
tandläkaren, radioaffären eller fruktaffären är det likadant. Tngenstans att
ställa en cykel. Släpar vi med oss en

stor åbäkig, avgasalstrande bil, ja, då
finns det ordnat med parkeringsrutor
över hela torget!
Har ni förresten sett att parkeringsrutorna inte finns med på bilden. Och
så att raggarna fortfarande här hade
möjlighet att åka runt torget. Med
goda ögon och förstoringsglas kan
man också se busshållplatserna (eller
i varje fall skyltarna till dem) utefter
Hagendalsvägen. Och så finns förstås
järnhandelshuset, kanditariel och
JW:s hus kvar. Och till höger ser vi
Zarelius lilla hus. Det finns ju ännu
kvar, men om några år har väl "Skåningarna" rivit bort det och byggt ett
stort hus på den tomten.

•

Tillar m;;n noga och länge upptäcker man många detaljer. T ex en
skymt av gamla "Pornona" längst upp
lilI höger.
Men annars är del sig likt!

Än så länge är det mörkt på kvällarna. Och förresten tidigt på mornarna också.
Bär reflexbrickan om Du är ute och går i mörkret.

Du får den gratis i Stadshusets reception.
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•

•
Det är tillåtet att komma med insändare till KUM·
•

LAN!
Och vad bättre är: Du behöver inte vänta till nästa
nummer på svaret. Det kommer på stubben!
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7 mars kl 19.30
Husaren, Folkets hus
Konsert
Josef Kodousek, piano
Jan Novotny, altviolin
Entre: 5:Kulturnämnden/RikskonseTler

Kulturnämndens vårprogram

Kumla bibliotek, Verbalen
Fri enlre

28 mars kl 19
Biografen Folkan
Biograf Kontrast
"Joe Hill"
Enlre: 5:Kulturnämnden och Folkets hus visar kva·
litets(i]m

5 febrila'; kl 19

11 febrlIari kl 19

9 mars kl 17

BibliOlekets lisdagSlrätr
"Moa MaTlinsson - en aktuell författare·'
Kanslichef Tage Tapper
Kumla bibliotek, Verbalen
Fri entre
Kuhurnämnden/K umla
föreläsningsförening

Biografen Folkan
Biograf KOnlrast
"Den sista föresläIlningen"
Entre: 5:Kuhurnämnden och Folkets hus visar kva]itetsfilm

7 februari kl 19

18 febrIlari kl 19

Vialundskolans aula
Jubileumskonsert med Kumla ManssAng
med anledning av Manssångens 50.!rsjubi.
kum
Dirigeni: Olle Blomberg
I pausen spelar en ensemble från Kumla
Musikskola under ledning av Göran Melander
Kumla Manssång

Tid och plats meddelas senare

Biograf Kontrast

Tealerresa (iII örebro
".ealerblten"
Musical av Jerome Kern efler Edna Fer·
ben roman
Medverkande bl a:
Elisabelh Assarson
Björn Forsberg
John Fleming
Endast abonnemanginnehavare hn (1 bil·
jener

9-19 mars

11 april kl /9

Konstutställning
Elever från Kjcsälers folthö&skola, Vina:lker, gör en utställning kring formupplevclser och formproblem
Vernissage lördagen den 9 mars kl 12-14
Kumla biblioteks utställningshall

Biografen Folkan
Biograf Kontrast
"Svenska Bilder"

"Blow up"
Kulturnämnden och Folkets hus visar kYaliletslilm

Entre: 5:9-19 februari
Konstutställning
Per Engrnan, Sundsvall, visar trasmll
Vernissage lörd 9 februari ],;J 12-14
Kumla biblioteks utställningshall
Kulturnämnden

Kumla kulturnämnd/örebro kullUrnämnd

14 februari kl 1930

23 februari-4 mars

Teater

Konstutställning
"Japansk grafik"
Kumla biblioteks ulStäl1ningshall
Kullurnämndenl Riksutslä Ilningar

'·Frieriet"
en enaktare av Anton Tjechov
Skådespelare ur Riksteaterns Väster;\sensemble
KumJa teater, Folkets hus
Entre: 5:- (eller abonnemang)
Kulturnämnden/Riksteatern
19 februari kl /9
Bibliotekets tisdngsträff
"Bilder från Kumln"
Ove Haglund, Kumla Fotoklubb, visar fårgbilder
Kumla bibliotek, Verbalen
Fri enlri

MARS
5 mars kl 19

Bibliotekels tisdagslräff
"Närkesförfattare"
Bokhandlare Algol DohlwilZ berättar om
vära Närkesförfallare
Kumla bibliotek, Verbalen
Fri entre
Kulturnämnden/Kumla förel äsningsförenin l!

•

APRIL

30 april
Traditionsenligt Valborgsmässofirande

Entre: 5:Kulturnämnden och Folkets hus visar halitets(ilm

J4 mars kl 19

Biografen Folkan
Biograf Kontrnsl
"En man och en kvinna"
Enlre: 5:Kulturnämnden och Folkets hus vIsar Irvaliletsfilm
17 mars kl 14 (preliminiirt)

Kumlahallen
"Music in"
Traditionsenlig allmusikalisk manifestalion
med Kumlas körer och ensembler
Fri entre
Kulturnämnden
19 mars kl 19

Bibliotekets tisdagsträff
"Strövtåg i hembygden"
Redaktör Gösta Eriksson kAserar till Manne Larssons bilder

BIBLIOTEKET
FebruarilQ"S\'~ckal1

18--12 februari

Huvudbiblioleket öppnar denna vecka kl. 12 mändag-fredag. Bland
programpunkterna märks uppläsning
ur Astrid Lindgrens bok Bröderna
Lejonhjärta kl. 13 dagligen och
filmvisning pä biografen Folkan kl.
14 dagligen.
Teckningsutställning på temat "Mill
Kumla" hoppas VI ocks! kunna
bjuda pä.
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