Utredningarnas vår

Turist i egen bygd

A v kommunalrådet Nils Nyström

"Klippor av urberg bildat för mer än
två miljarder år sedan av vulkanisk
aska, som upphenades och blev röd
granit."
Så börjar geologen Josef Eklunds
beskrivning av Järsjö hällar och be~
rältelscn om hur denna märkliga formation uppkommit.
Järsjö hällar är ett märkligt natur·
minne, där man kan spåra årmiljonernas "framfart" i vårt landskap.
Här kan man se resterna aven förkastningsbrant: här ser man spåren
av inlandsisens avslipning; här ser
man hur lösare bergarter har vittrat
bort och lämnat hålrum: här kan
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man fantisera om hur glödande berg
har "kokat upp" och bildat inslag i

de stora blocken.
Men Järsjö hällar har inte enbart
varit ett studieobjekt för geologer.
Platsen är ett omtyckt utflyktsmål
och har så varit i många år.
Här samlades en gång "Roparna",
denna säregna religiösa grupp som
präglade det andliga livet i När·
kc vid 1800-talets mitt. Platsen har
också varit målet för åtskilliga utflyk.
ter av Blåbandsföreningarna, söndagsskolor och så förstås "vanliga"
skolklasser.
Tnvid hällarna finns en amfiteater·

Den kommunala verksamheten präglas alltid av utredningar av olika slag.
Men våren 1974 har varit ovanligt
utredningstyngd. De sedvanliga bostadsbyggnadsprogrammen och KELP
har givitvis ingått. Men nya utredningar som belastat den kommunala
\crksamheten är fysisk riksplanering
och länsplanering 74 samt den lokala trafikplaneringen. Därtill kommer
att fullmäktige i Kumla varit ovanligt
livliga att inlämna motioner som varit och är föremål för utredningar.
Att beröra alla de ulredningar som
behandlats i vår skall inte ske i detta
nummer av Kumlan, utan en del får
\i återkomma till i kommande utgivningar och denna gång skall i
huvudsak
KELP/kommunalekonomisk långtidsplanering/tas upp. Denna planering, som avser den kommande 5-årsperioden, hade som ut·
gångspunkt en oförändrad kommunalskatt: 13:95 kronor. u är en planering av detta slag rullande, varför
det kan hända att de lovvärda tankar
som budgetberedningen har som mål,
liknande fördjupning, med en sten,
kallad predikstolstenen, och som varit en naturlig plats för möten i det
fria.
l dessa tider, då många människor
ibland "tar ledigt" från sin bil och
grenslar cykeln, kanske med hela familjen, är Järsjö hällar ett utflyktsmål på lagom cykelavstånd från
Kumla.
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kan rubbas om några år. Det beror i
stor utsträckning på vad reJering och
riksdag ålägger kommunerna att bekosta i nya sociala och andra inslag
i den kommunala verksamheten.
Ävenså kan situationer inträffa på
den kommunala sektorn som gör alt
omdisponeringar får vidtagas eUer
kanske t. o. m. höjning av den kommunala skatten.
Byggandet av barnstugor har intensifierats under 197()..talet. En ny
barnstuga har byggt i kvarteret Duvan och togs i bruk höstterminen
1973 och till vårterminen 1974 startade en barndaghemsavdelning och en
rörskolea\'delning i Kumlaby. Under
1974 skall en ny barnstuga byggas i
H:illabrOUel och i KaP är upptagen ytterligare en barnstuga att byg·
gas under 1975.
För den kommande 5-årsperioden
finns 6,9 miljoner upptaget för byg·
gandct av ett åldringscentrum en modernare form av ålderdomshem.
Ävenså utökas antalet samaritIimmar för åldringsvården varje år.
För den kulturella sektorn kan
nämnas att utlåningsstation skall anordnas i Kumlabyområdct, Officersmässen vid Sannahed skall färdigställas då den lokal som tillfälligt användes som gymnastiksal skall "återställas" i ursprungligt skick. Inköp
aven ny bokbuss ingår även.
På skolans område finns upptaget
utbyggnad av Tallängens skola i Hällabrottet. En ny gymnastiksal tillkommer i Sannahed, som nu bara har
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ett provisorium i Officersmässen
som ovan nämnts. Vidare ingår en
ny låg- och mellanstadieskola i Kumlaby samt ombyggnad av skolgårdarna vid FyisIa och Haga skolor.
För fritidssektorn har upptagits ombyggnad av fotbollsplan i Abytorp,
upprustningar av idrottsanläggningar
i ytterområdena och under 1974 skall
Idronsparken få sin konstfrysta isbana.
Verkstyreisen svarar kanske för de
största investeringarna eller 27,6 miljoner under den kommande 5-årsperiaden. Här ingår exploateringar av
nya bostadsområden, ut- och ombyggnad av gator och ledningar av de äldre beståndet, investeringar för såväl
vatten· som elverken.
Fastighetsnämnden beräknas bygga
upp markreserven med c:a en miljon
kronor varje år och ävenså är pengar beräknade för byggandet aven ny
brandstation. Vad som här ovan be·
rörts omfattar kapitalstaten. När det
gäller driftssidan så beräknas den öka
från budgeterad nettokostnad 1974
med 29,5 miljoner till 41,6 miljoner
1978. Då är här medtagit de driftskostnadsökningar som bL a. nya investeringar medför.

T korthet kan namna3 att kommunfullmäktige godkänt program för
den fysiska riksplaneringen. Detta
program har utarbetats i samråd
med berörda länsmyndigheter och
återger bl. a. vilka områden som bör
undantagas från bebyggelse. Områden som bör vara odlingsmark, bevaras ur kulturell synpunkt, fritidsområden etc. Men i programmet ingår även områden där kommunen
anser att industriell utbyggnad skall
kunna ske, bl. a. då i Kvarntorp som
redan har ett flertal industrier. Här
får vi anledning alt återkomma när
planen är färdigställd.
Länsplanering 1974 har till syfte all
skapa ett enhetligt underlag för stat·
lig och kommunal planering för att
fullfölja riktlinjerna för ett landsomfattande regionalpolitiskt handlingsprogram. Den skall ligga till grund
för den framtida utvecklingen i länet fram till 1980 och 1990. Häri
skall ingå kartläggning av behovet för
arbetsmarknad, service, samhällsfunktioner etc som behövs för att fullfölja statsmakternas beslut om planeringsnivåer och regional struktur.
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KUMLA BIBLIOTEK
har sommaröppet juni-augusti

mänd-frcd 14-20

lördagar och söndagar stlingt

FILIALERNA

Hällabrottet: månd 18-20, torsd 10--12
Kvarntorp: lisd 17.30-19, lond 13.30--15

Sannahed: lisd 10--12, fred 10-12
Abytorp: tisd 18-20, fred 10-12

4

Konsumentrådgivning i Kumla

Kommunfullmäktige har beslutat att
på försök starta lokal konsumentrådgivning i Kumla.
Kommunstyrelsen är huvudman för
verksamheten. En referensgrupp med
representanter för TCO, FCO, ABF,
Husmodersföreningen, Konsumentgillet, Sociala centralnämnden och
Kommunstyrelsen är den lekmannaförankring som skall borga för att
verksamheten får en nära anknytning
till konsumenterna i vår kommun.
Referensgruppen består av:
Representant för

TCO
Kurt Wallgren, N Kungsv 18, ersättare: Martin öberg
FCO
Sten Persson, Gränsgatan 6
ABF

Utredningssekrelerare Sonja Nordin·Tapper
är även konsumenlvägledare

Roland Henriksson, Kjelling 36

Husmodersjöreningen
Gunnel Helander, V Parken 7, ersättare Marita Jonsson
Konsumentgillet
Brita Söder1und, PI 5183 A, Ekeby,
Kumla
Sociala centralnämnden
Inga Davidsson, Frogesta, ersättare
Ann-Cathrin Haglund
Kommunstyrelsen
Sven-Ove Cederstrand
Kommunkansliet handhar rådgiv.
ningen och kontaktman är fru Sonja
Nordin-Tapper. Expeditionstid för besök och telefonförfrågningar varje arbetsdag 9.30-11.30 och även på

kvällstid på torsdagarna (16.0018.00).
Verksamheten skall omfatta följande:
Information om allmänna konsumentfrågor såsom varudeklaration, jämförpriser, märkningsbestämmelser för
livsmedel, kontrollvägning, "ånger.
veckan" etc.
Förmedling av direktkontakter mellan
konsumenter och säljare (eller mot·
svarande).
Tillhandahållande av blanketter och
viss rådgivning vid hänvändelse till
allmänna reklamationsnämnden.
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Kontakt med föreningar inom kom-

munen för muntlig information. Kontakt med studieförbunden för att stimulera intresset för anordnande av
kurser i konsumentfrågor.
Kontakt med övriga kommunala förvaltningar i frågor som har anknytning till konsumentverksamheten.
Kontakt med branchorganisationerna för ömsesidig information.
Biträde med den lokala informationen om hemkonsulentens utställningar och annan verksamhet.
Förmedling av kontakter med hemkonsulenten.
Rapportering och vidarebefordran
av frågor till centrala myndigheter.
1 vår annons på sidan 19 finns några
konkreta exempel på vad man kan få
råd om och vad man kan gå till konsumentrådgivarcn och prata om.
Några skrifter finns också att läsa

Råd och rön
Konsumentverkets lättlästa och
trevliga tidning
Var föda
- Statens livsmedelsverks tidskrift,

som också går att förstå av oss vanliga människor
Pris- och kartell/rågor
- som behandlar prisfrågor ur olika
aspekter
Hygien och miljö
-- som behandlar vår livsmiljö, bland
annat fritidsfrågor, bullerfrågor, trafikmiljön, livsmedelshygien m. m.
Kontaktmannen kan medverka vid
föreningsmöten eller andra sammankomster med information
om den kommunala konsumentrådglvnmgen

om vissa konsumentfrågor
om de centrala instanser som finns
för konsumenten, såsom Hemkonsulenten, Konsumentverket, Allmänna
reklamationsnämnden, KO m. fl.
Använd Dig av den kommunala rådgivningen!
Tala om för Dina bekanta att den
finns!
Välkommen in på Kommunkansliet
i Stadshuset!
Sonja Nordin-Tapper
Konsumentrådgivare
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Till besökare vid socialbyrån i Kumla kommun
Från o1;h mcd den l april 1974 införde socialbydlO tidshestäIlning för besök
hos socialassistenterna.
Tid för personligt besök hos någon av socialassistenterna kan beställas på
socialbyråns expedition, tel 019170980 varje arbctsdag mellan kl 8.00t 7.00,
Telefontid för allmänheten till
varje arbetsdag.

socjala~~islenterna

är mellan kl 8,00-9.00
Socialcbefen
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Kumla bibliotek under 1973

Anlai ullånade mediaenheter
1971
1972
1970
1973

Huvudbibliotek
,
,.
Hällabrottet
.
Kvarntorp ............•.......
Sannahed ............•.........
Abytorp
.
U tlä ningsstatione r
Byrsta
,
Kumla frukt industri
Kumla verkstadsindustri

därav 1973
Bcrga
Bränsta-Ekeby
Ekeby norra
Ekehy södra
Hjortsherga
Ormesta
Vallersta
Sannahed-Rala
Sannahed-Sanna
Via-Byrsta

178

.

409

öja

,.

,

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

4698
3906

.
.
.

Sjuk- och vårdhem
Kumla sjukhem
Ålderdomshemmet Sannahed
Alderdomshemmet Solbacka
Bokbuss
Landsbygdsturer

61 252
6 195

66361
5922
2030
4817

72 333
5952
1711
5430

79049

4832

4699

5466

183
114

179

168
280

228
250
250

6860

l 816
4 129

703

979

641

606
924

1229

l 054

797

960

1 116

968

18725

26532

33244

30706

5648
l 637
17 163
640

5824
2 187
16828

6731
3310
25748

5 125

600

89

3195
28045
300

121 889

t 38720

162922

168420

3944
5307
2420
l 130

2551

2240
l 563
4077
2713
I 376
3 J85

30706
Doken-kommer (uppsökande verksamhet till gamla och handikappade)
.
Barnstugor
.
Fångvårdsanstalten
.
Barnboksdepositioner
.
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Kumlaborna och Tisaren

Antal utl:\nade mediaenheter
[971
1970
1972
1973
Därav
Fackmediaenheter • • • • • • • • • • • • • •
Därav
.Grammofonskivor ..............
Utlåningskonst · .................
Interurbanlån · .................
Referenslitt., språkband, tidskriftsårg., talböcker ................
Skönlitteratur · .................
Barn- och ungdomslitteratur . .. .

Utlåningen ökade sammanlagt relativt litet, med 5550 lån eller 3,3 %
(1972 med 17,5 %). Denna blygsamma ökning kan dock förklaras helt
med de standardnedskärningar biblioteksverksamhcten drabbades av
1973. Sålunda fick huvudbiblioteket
minska öppethållandet från 55 till 35
veckotimmar. Att det under sådana
förhållanden kunnat öka utlåningen
med nästan 7000 lån är ett överraskande gott resultat. Filialerna med
undantag för Kvarntorp fick sitt öppethållande nedskuret med fyra
veckotimmar vardera. Trots detta har
alla filialer utom Sanna hed ökat sin
utlåning, men denna ökning accentuerar än mer filialernas inriktning
på barn och ungdom. A v filialernas
sammanlagda 18271 lån utgjordes

Mcdiabesfånd
Böcker
.
varav
facklitteratur
.
skönlitteratur
.
barn- och ungdomslitteratur ..
Grammofonskivor
.
Utlåningskonst
.
Bildband
.
Mikrofilm
.

35298

40290

48341

45515

(565)
(800)
(760)

(957)
(295)
(950)

(I 940)

(386)
(1016)

(3093)
(173)
(l 027)

(200)
49186
37405

(345)
54315
44 ilS

(379)
64335
50246

(864)
67217
55688

121 889

138720

162922

168420

13230 av lån av barn- och ungdomslitteratur.
Den uppsökande och sociala biblioteksverksamheten drabbades hårdast
av nedskärningarna om man dömer
efter utlåningssiffrorna. Besöksfrekvensen för bokbussens landsbygdsturer sjönk från besök varannan vecka
till besök vanligen var fjärde vecka.
Om man bortser från att bokbussens
turer utsträckts till delar av Sanna·
hed, Sanna, Rala och Gränby så har
bussens utlåning minskat med en
tredjedel. Bussen har på landsbygden
haft 618 aktiva låntagare.
Boken-kommer-verksamheten skars
ned från besök varannan vecka till
ett besök var tredje vecka, vilket
medförde att utlåningen procentuellt
sjönk starkt. 70 personer utnyttjade

Bestånd
t973·01·01
48032

770
180
80
23

Förvärv
t973
7536
(2625)
(2399)
(2512)
89
2
10

Av kanslichefen Tage Tapper
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Kumlasjön i all ära, men SJöN för
Kumlaborna har nog alltid varit Tisaren. Man har inle sagt att man
skall åka 1.ill landet eller ut till sommarstugan, utan man åker till "sjön".
Kanske beror della talesätt på att
vi inom kommunens gränser inte har
haft någon sjö, som gjort rätt för
delta namn. Kumlasjön och de vattcnfyllda stenbrOllen i Yxhultstrakten är inte "sjön" i den meningen,
även om man sommartid har badat
flitigt på dessa ställen.

Det finns alltså cn speciell kärlek till
Tisaren bland Kumlaborna. Runt om
sjön vid Sandviken~Kvarsätter
Tunbo-Tisarbaden-Asbrokajen Estabo finns små samlingar av stugor
där varannan är Kumlabo, eller i varje fall var tredje. Under årens lopp
har man kunnat se gamla järnvägs·
vagnar, Ulljänta vattenkiosker, begagnade hönshus och aJlehanda
hopsnickrade kojor blandade med rejält byggda stugor av hög kvalitet.
Många stugor bär spår efter ett fler-

l nära fyrtio :1r har Kumla missionsförsamling (Johanneskyrkan) hafl sitt sommarhem vid
Talludden vid Tisaren. Huvudbyggnaden är en stor gammaldags sommarvilla, som bland
andra hade skofabrikören C. G. Ström som ägare innan den förvärvades av missions·
församlingen. Det är endast ett av flera sommarhem som Kumlaborna har vid Tisaren.

Utgallrat Beständ
1973-12-31
1973
l 896
53672
(909)
(774)
(213)
859
180
82
33
jorts p(i sid 14
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tal om- och tillbyggnader där det
ena rummet fogats till det andra i
de mest fantasifulla kombinationer.
Tisaren är alltså Kumlabornas somrnarstllgesjö, framför alla andra.
Men inte bara de små enskilda stugorna har dragit sig till Tigaren. Runt
om sjön finner vi sommarhem som
ägs av olika föreningar och församlingar. l Kvarsättcr har DHR sommarhem, som tidigare ägts av MHF.
I Tisarbadcn har NOV sitt sommarhem och på södra sidan av sjön finns
Talludden, som ägs av Kumla missionsförsamling, för att bara ta några
exempel.
Tisaren är alltså även Kumlabornas
sommarhemssjö.
Till Tisaren går många utflykter.
Man vandrar i skogarna runtomkring
sjön och man anordnar samkväm på
Sandvikens restaurant liksom tidigare på Tisarbadcn.
Här läggs de första rören på sträckan Alm·
torp-Blacksta, för att leda Tisarvatlnet till
Kumlabornas vattenkranar.
På kartan till vänster 51erfinnes de flesta
av de i texten omnämnda platserna.
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Kumlan
på band

•

Aven vintertid är Tisartrakten ett omtyckt mål för Kumlabornas utflykter. Vid "Bygget",
inte längt frän Talludden, har Kumla skid- och friluftsförening sin lilla stuga. Den är
utgängspunkten för olika Unga slingor alltefter den motionerandes tid oeh krafter. Här
har Kumlaborna den skidterräng man saknar på "hemmaplan".

Och har man inte sommarstuga eller är gäst vid någol sommarhem, far
man till Tisaren för att bada med
filt och matsäckskorg.
Men uet är inte nog med detta. Nu
har man även börjat att dricka av
Tisarens vatten. Så här har det gått
till.
Då Svenska skifferoljeaktiebolaget
anlade sit l stora oljeverk i Kvarntorp
under andra världskriget krävde denna industri stora mängder kylvatten.
Den stora vattenreservoaren i närheten var sjön Tisaren. Från denna
anlade man en ledning - en stor trätub fram till Kvarntorp. Denna var i funktion under alla år som
skirferoljeverket var i drift, dvs fram
till och med 1965. En av de industrier, som tog vid efter Skifferoljet2

bolaget-Svenska salpeterverken (numera Supra) övertog tuben, då
även dom var i behov av vissa mängder kylvatten.
Så småningom måste Kumla se sig
om efter nya vattentäkter, då grundvatlenbrunnarna i grusåsen inte syntes kunna lämna så mycket vatten
som erfordras för en ständigt ökande befolkning som också per person
förbrukade allt större mängder vatten. Man kom då på metoden - som
i och för sig inte var ny - "fylla på"
grusåsen med sjövatten. Då låg det
nära till hands att försöka utnyttja
den vattenledning som redan fanns
från Tisaren och som inte Supra utnyttjade för fullt.
Efter förhandlingar med Supra övertog Kumla kommun denna ledning

Alla hushåll i Kumla får Kumlan genom all den utsändes som gruppkorsband inom hela kommunen. De allra
flesta har alltså kunnat läsa den. Alla
utom en liten grupp synskadade. Deras handikapp har varit ett hinder för
dem .
Nu är delta hinder undanröjt. Från
och med nummer 1{1974 läses Kumlan in på band och sändes till aHa synskadade inom kommunen, som har
anmält sin önskan att fä den. Den
som läser in texten är fru Ingrid Fromell, som sedan sänder "originalbandet" till AV-centralen (AV står för
Audio-Visuella hjälpmedel), vilken
sändcr ut banden till de synskadade.
Inom kommunen finns 36 anmälda
synskadade. De får behålla banden i
en månad, varefter dessa returneras i
en särskild box till A V-centralen, som
sedan kan spela in nya "program" på
dem. AV-centralen har sådan apparatur, att man kan spela in en mängd

och förband sig all under ett visst antal år leverera en del av vattnet till
Supra och kunde alltså utnyttja större delen för infiltration i grusåsen.
Efter vcderbörligt tillstånd av vattendomstolen kunde sedan arbetet sättas
igång. Från en punkt vid Almtorp
intill kommungränsen i sydost byggdes en ny ledning från Kvarntorpstuben, som den allmänt kallas, fram
till Blacksta där vattnet tömmes i en
stor åsgrop.
Här händer något som på sitt säll
är märkligt. Ytvattnet från sjön
tränger ned i grusåsen och förvandlas och fär grundvattnets egenskaper.

band från originalbandet och det på
avsevärt kortare tid än vad det sedan
tar att spela upp det.
Den här inspelningen av Kumlan
sker på initiativ av kommunens handikappråd och har enligt de uppgifter
vi fått uppskattats av de synskadade.
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SOMMARLOVET
har börjat!
Mcn den 19 augusti

t974 börjar

skolan igen.
Ktockan 8.00 på morgonen.
Samtliga som är skolskjutsberäuigade
får personligt meddelande om tid och
MlIplats.

Sedan det passerat ett vattenverk,
som för närvarande är under byggnad, pumpas det ut i ledningarna
till törstiga Kumlabor. Och inte bara
till Kumlabor. Även Hallsbergs- och
Pålsbodabor fär sitt vatten från detta vattenverk, när det en gång blir
färdigt.
Ja, kan man komma så mycket längre när dct gäller Kumlabornas käraste sjö. Det är inte bara det att
Kumlaborna uppsöker "sjön" framför alla andra. Dom får den hem tin
sig, till sina kök oeh till sina badrum.
Vad kan man mer begära.

D
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Kulturnämndens sommarprogram

JUNI
Torsd 6 juni k118-lO
Officersmässen, Sannahed

Fu!lmäktigecykling och firande av Svenska
flaggans dag
Svenska naggans dag flras med början kl
19. Uppmarsch frlin CentrumhuseI med
samling kl 18.45. Organisationer, föreningar och enskilda inbjudes all deltaga i
marschen. Kumln manssång och KumlaHallsbergs musikklir medverkar.
Medarr. Korpen

Sönd 9 jUlli kl l4
Kumlasjön
"Musikfesf'
Arrangör Kuhurgruppen

kraftig utökning av det bokbestånd
som cirkulerar på dessa avdelningar.

forts från sid 8

denna serviceform. Bokvagnsbesöken
på ålderdomshemmen skars ned från
ett besök varannan vecka till ett besök
var tredje vecka på hemmet i Sannahed och en besök var fjärde vecka
på Solbacka. Olikheten mellan Sannahed och Solbacka beror på all man
inte utan ökad medelstilldelning kunnat ge service åt alla på det i april
utökade Solbacka. 52 personer utnyttjade biblloteksverksamheten på sjukoch ålderdomshemmen.
Biblioteket prenumererade på
tidningar och 115 tidskrifter.

10

Ett extra anslag på 10000 kronor
från kriminalvårdsstyrelsen möjliggjorde för biblioteket alt rusta upp
handbokssamlingarna på fångvårdsanstaltens slutna avdelningar samt en
14

Barn- och ungdomsverksamhet
Sagostunder med visning av bildband
har förekommit varje vecka på såväl
huvudbibliotek som samtliga filialer,
Dockteater har visats vid flera tillfällen. Barnfilm har visats för barnstugegrupper i samband med studiebesök
på biblioteket. Ett antal skolklasser
har fålt undervisning i bibliotekskunskap på biblioteket i samband med
studiebesök.
Arbetsplatsinformation
har lämnats till skolungdom och pryoelever har emottagits. Under sportlovsveckan var barnverksamheten intensifierad. De 3 400 skivuppspelningarna skedde nästan enbart för
barn- och ungdom, Antalet barnbesök
vid bibliotekets aktiviteter beräknas
för 1973 till 4 300.
D

Tisd Il jUlli kl 14
Kumlasiön
Barnteater
ABF:s öppna teater ger
"Det bortlappade hjärtat"

Kl 18
Militärmusik. Folkdansuppvisning
Sång av Siv Marie Andersson
Frllgetävling med priser
Kaffeservering

Vid dåligt väder flyttas föreställningen till
Kumla bibliotek

Arrangör Kumla hembygdsförening oeh
Kulturnämnden

Tisd Il juni kl 19
Kumlasjön
Teater
ABF:s öppna tcatcr ger
''Tillsammans''
Ett animationsprogram i fonn av srrngcollage
Medverkande leanetle Bjäl1stam, Göthe
Norehäll

Ollsd 26 jUlli kl 19
KlImIasjön
Teater
TV-teatern, Örebro, ger
"Lördagskväll"
Folklustspel i en akt av Vilhelm Moberg

Vid dllligt väder flyIlas föreställningen till
Kumla bibliotek

Underhflllning för hela familjen med
Thorsten LundberG och Gästartister

Torsd 13 jUlli kl 19
Kumlasjön
Konsert med
Kumla manssång
Hallsbergs mnnssång

Fred 28 juni kl 19
Kumlasjön
Fredagskväll med kulturgruppen
Medarr. Kulturgruppen

Målld 17 juni kl 12
Stadshuset
Lunchkonsert med
Regionmusiken, Karlstad

TorJ"d 27 jUlli kl 19
Kumlasjön
Torsdagsträffen

29 jUlli-3/ jllli
Kumlasjön
Skul pturutslä11 ning

Ett tio-Ial schweiziska och svenska konstnärer utställer skulpturer
marmor
Medarr. Ytong AB

Torsd 20 jlllli kl 19
Kumlasjön
Teater
ABF-teatern Södra Värmland ger
"Marknadsafton"
Folklustspel i en akt av Vilhelm Moberg
Vid d5.ligt väder flyttas föreställningen till
Kumla teater, Folkets hus

Fred 21 jUlli
PlIkestugan, Sannahed
Midsommarfirande

Kl /5
MajSlångsresning, lekar, tävlingar, ponny·
ridning

JULI

Torsd 4 juli kl 19
Konsert med
IOGT-körcn, Örebro
Medarr. Logen Kämpen
Fred 5 juli kl 19
Kumlasjön
Fredagskväll med kulIUrgruppen
Medarr. KlIIlUrgruppen
Torsd 11 juli kl 19
Kumlasjön
Torsdagsträffen
15

Underhållning för hela familjen med
Thorsten Lundberg och gästartister

Torsd 18 juli kl 19
Kumlasjön
Teatcr
"Sommarteatern" ger
"Två herrars tjänare"
av den italienske 1700-talsförfauuren Carlo
Goldini. l Sommarteaterns uppsättning har
pjäsen blivit en bejublad farskarusell. I ensemblen medverkar förutom skådespelare
från Skånska teatern i Malmö oeks~ elever
från de stutliga sccnskolorna i Stockholm
och Malmö
Vid dåligt väder flytlas föreställningen till
Kumla teater, Folkets hus

KUMLAHALLEN
Stängd under tiden 31 maj-2 september

;

DRAGSPELET
En utstiillning från

Torsd 25 iuli kl 79
Kumlasjön
Torsdagsträffen
Underh1lllning för hela familjen med
Thorsten Lundberg och gästartister

Utställningen kommer att följas upp med
några dragspelsarrangemang

AUGUSTI

1'isd 20 aug kl 19
Kum[asjön

1'orsd l aug kl 12
Stadshuset
Lunchkonsert
Regionmusiken, Örebro
1'or5d 8 aug kl 19
Kumlasjön
TorsdagSlräffen
Underhållning för hela familjen med
Thorsten Lundberg och gästartister
Tisd l3 lIug kl 79
Kumlasjön
Konsert med
Frikyrkoorkestern
Torsd 15 aug kl 79
Kumlasjön
Konsert med
Kumla manssäng samt Kumla-Hal1sbergs
musikkår

16

Fritidsnämndens sommarprogram

16------.-25 aug
Kumla biblioteks utställningshall
Utställning

Rit"!,,,fsflillningur / MIlsil.'m/lset>t

KUl\1LASJöN
Fr o ffi den 4 juni öppnas de tempererade
bassängerna.
Djupadalsbadet hålles öppet
Måndag-fredag kl 09.00-20.00
Lördag-söndag kl 09.00-18.00
Serveringen öppen dagligen kl 11.00----21.00
Provtagning
för simmärken och fortsättningskurs för nybörjare under tiden 4 juni-31 augusti. Anmälan göres direkt vid badet.
Vatlenlekskola
för förskolebarn under tiden 1-27 juli.
Anmälan göres till Kumlahallen tel 709 80
ank 223 eller vid uppropet den l juli kl
10.30 vid Kumlasjön.
Avgångstider för badbuss till Kumlasjön
tiso o torsd under tiden JO il/ni-30 jUlli,
30 iuii-16 aug.
Vid otjänligt väder är bussturen inställd.

Bussresan avgiftsfri. Gäller både vuxna och
barn.
kl 09.15
Från Bränd3sen
Hardemo affaren
09.20
Abytorp skolan
09.30
Ankommer Kumlasjön
09.45
kl 10.10
Från Ekcby kyrka
Kvarntorp Konsum
10.20
Hällabrottet ICA-affären 10.30
Sannahcd affären
10.45
Ankommer Kumlasjön
11.00
Ater Abytorp-Brändåsen
kl 14.00
Sannahed-Ekeby
15.00
TRIPPHULTSSJÖN
Provtagning för simmärken och fortsättningskurs för nybilrjare under tiden 1-27
juli. Anmälan göres direkt vid badet den l
juli kl 10.00.
KADBROn'ET, HÄLLABRO'n'ET
Barnpassning
under tiden l juli-2 augusti, måndagfredag mellan kl 10.00-16.00 (3-6 år).

Konsert med
Musikanter från Hallsberg

1'orsd 22 aug kl 19
Kumlasjön
Torsdagsträffen
Underhållning för hela familjen med
ThorSlen Lundberg och gästartister
Sönd 25 aug kl 14
Kumlasjön
Konsert
Södra bergens balalajkor

Vid dåligt väder flyttas konserten till Husaren, Folkets hus
Medarr. Kulturgruppen

Då ingen alternativiokai angetts i programmet, inställes arrangemanget vid diHigt vä-

d"

••

Andrade regler för bostadstillägg
fr. o. m. den 1 juli 1974
Kommunfullmäktige har vid silt
majsammanträde beslutat om höjning
av inkomst -och hyresgränser för de
statskommunala
bostadstilläggen.
Delta innebär att de personer som
har fålt avslag på sina ansökningar
på grund av för låg hyra eller för
hög inkomst kommer all få sina ansökningar omprövade. De nya reglerna innebär också att personer som
tidigare ej haft bostadslillägg kan va·
ra berältigade till detta och till dessa

kommer kommunen alt sända ut ansökningsblanketter under juni månad.
Ändringen av reglerna innebär också
väseniliga förbättringar för dem som
redan har bostadstillägg, delta främst
på grund av att de övre hyresgränserna höjs enligt de nya bestämmelserna,
Upplysningar om de ändrade reglerna lämnas av Kumla kommuns fastighetskontor, som även tillhandahåller blanketter. Tel. 70980 mellan
D
klockan 8-9.
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Anmälan göres direkt viu bauet uen 1 juli
kl 10.00. OBS. vid regnväder ingen barnvakt.
Provtagning
för simmiirken och fortsiinningskurs för nybörjare under tiden 1-27 juli. Anmälan
göres direkt vid badet.
Simskolor
All simundervisning för nybörjare förlägges
till KumlahalJcn linder tiden 10 jllni-28
juni.
Bussar fr!n Ylleromr~den enligt nedan angivet tidsschema:
MåDdag-fredag frAn
Ekeby k)"rka
08.00
Kvarntorp Konsum
OS.IO
Briind.lsens skola
08.50
Hardemo kyrkskola
09.00
Stene skola
09.10
Hörsta
09.20
Tallängens skola
10.05
Sannaheds handel
10.15
Kl 12.00--15.00 simundervisning för övriga
(innerområdet).
Skolans elever anmäler sig till respekti\e
klasslärare.
Förskolebarn an miller sig direkt till Kumla·
hallen tel 709 80 ank 223.
FOTBOLLSSKOLA
Undcr veckan 12-16 augusti kommer fotböllsskola att anordnas i Idrotlsparken i
Kumla.
Aldersindelning: 1-1 09.00--10.30 lidersgruppen 9-12 år. kl 1O.~I3.00 lIdersgruppen 13-15 år.

Anmiilan göres till fritidskonlorel tel 709 80
ank 236.
Instruktör Svcn "Giggi" Andersson.
KNATTEOLYMPIAD
Lördagen den 17 augusti med början kl.
13.00 för simningen vid Kumlasjön och kl
9.00 med fri-idrott i ldronsparken.
Se vidare separat inbjudan.
KO;\1MUNMATCU mOl NACKA
Lördagen den 24 augusti kommer den lrliga kommunmatchen mot Nacka an aga
rum i Idroltsparken samt vid Kumlasjön.

Konsumentrådgivning

I
\

FRITIDS. OCH KVARTERSGÅRDARNA
Fritidsglrden Malmen stängd under tiden
30 juni-2 september.
Kvartersgården Myrstacken, Köpmangatan
58, stängd under tiden 26 maj-2 september.
Kvartersgårdarna i Ekeby, Kvarntorp. Sannahed och Ab)"torp stängda under tiden
15 maj-2 september.
TURlSTBYRÅt'"
vid Järnvägsstationen öppen mlndag-fredag kl 11.00--19.00. lördag och söndag kl
13.00--19.00 under tiden 10 juni-18
:lUgusti. Tel. ~ 80.

i Kumla
Beböver Dn tU rid?

Ilar Du S)-npunkttr?

•
•
•
•
•
•
•

• p'

om husMIlsmaskiner

• p'
• p'
• p'

om avbetalningsköp
om "ångerveckan"
om reklamation
om varudeklaration

varor och tjänster
reklam
jiimförpriser
miljöfarliga varor

om bosättning

\'111 Dn läsa?

om samhällets service

•

Råd och rön

•

Vår föda

•

Annan konsumentupplysning

KOSTNADSFRI RJ.DGIVNING!
TEJ\"KISBANORN
vid Kumlahallen får nnder sommarsäsongen disponeras gratis. För spel på de
nylagda tennisbanorna vid Länsmansskogen
göres inböknnig p1't BP bensinstation.

Kom in
på kommuok3nsliel

Stadshuset

eller ring
telefon 019170980 ankn 137
Sonja Nordin-Tapper ger r1l.d och förmedlar kontakter.

\

Exp·tid mAnd-fred 9.30-11.30
torsd även J6.00-18.00

Re/erensgruppe/l för kO/lSllmen/vrrksaml,ct

16

Telefon 019/70980
Adress Box 17, 69201 Kumla

KommwlSlyre/sen

19

Gruppkorsband

MIDSOMMARFEST
den 21 juni 1974
vid

Pukestugan

Sannahed

Klockan 15.00
Majstångsresning.
Lekar.
Täv~
lingar. Ponnyridning. Fri entre.
Klockan 18.00
Militärmusik, Folkdanser. Sång av
Siv~Marie Andersson. Kaffeservering i Off~mässen.
Entre: 5 kronor.
Barn och folkdräktsklädda:
Fri entre.
Kumla hembygdsförening
Kumla kommuns kulturnämnd

KB KUMLA TRYCKERI 13880

