Kan vi klara oförändrad skatt?

Kumla bibliotek
HUVUDBIBLIOTEKET
Folkets hus. Skolvägen 12
öppet: vardagar kl 14-20, lördagar

kl 11-14, söndagar kl 16-18
FILIALER
Hiillabrortet. Pensionärshemmet
Öppet: m1l.ndag och torsdag kl 1820, torsdag kl J0-12
Kvarn/orp. Folkets hus

öppet: tisdag kl 17.30-19.00, tors-

dag kl 13.30-15.00
SUlllluhed. Centrumhuset
Öppet: tisdag och fredag kl 10-12
AbylOrp. Posthuset
Öppet: tisdag kl 18-20, fredag kl
10-12

BOKBUSSENS LANDSBYGDS-

TURER
Norra Ekeby ffi f1*
2917, 26/8, 23/9, 21110, J8/11,

9/12
Ormesta ffi fl
2917, 26/8, 23/9, 21/10, 18/11,
9/12

Södra Ekeby ffi fl *
518, 219, 30/9, l81l0, 25/11, 16112
Via, Byrsla ffi fl
5/8,219,30/9,28/10,25/11,16/12
Yallcrsta ffi fl·
12/8,9/9,7/10,4/11,2112,30/12
Bränsla ffi fl
1218,9/9,7110,4/11,2112,30/12
Berga m fl
1618, 13/9, Il/W, 8/11, 6/12
öja m fl
1917, 23/8, 20/9, 18/10, IS/Il,
BIl2

Hjortsberga

ffi

fl

218, 30/8, 27/9,
20/12

25/10, 22111,

Rala, del av
Sannahed m fl
3017,13/8,27/8,10/9,24/9,8/10,
22/10, Sill, 19/11, 31l2, 17/12

Sanna, del av
Sannahed ffi fl
6/8, 20/8, 3/9, 17/9, 1/10,
151l0, 31/10, 12111,26/11, 10/12

.. Förrniddagstur
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A v kommunalrådet Nils Nyström
Ekeby tätort
1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8, 5/9,
12/9, 19/9, 26/9, 3/10, lOIlO,
17/10, 241l0, 3l1l0, 7/ll, l41l1,
21/11,28/11,5/12, H1l2, 19/12

DOKEN-KOMMER

När detta nummer av Kumlan kommer kommuninvånarna tillhanda, pågår arbe1et med Kumla kommuns
budget för är 1975. Enligl KELP
(kommunalekonomisk långtidsplanering) 1974-1978 är ambitionen att
hälla oförändrad utdebitering av den
kommunala skallen ännu några år.
Men det händer mycket under en
KELP-period.

Utlåning till sjuka och handikappade
i Kumla via bokbussen:
Västra Kumla ffi fl
28/8, 18/9, 9/10, 30/10, 20/11,
HIl2

Solhemsgatan m fl
1017. 2118,
13/11,4112

1119, 2110, 23/10,

Andrens väg m fl
14/8, 4/9, 25/9,
27/l1, 18112

16/10,

6/11,

SAGOSTUNDERNA
Kl/m/a

Start onsdagen den 18 september
kl 10.30
HiillohrOllct

Start torsdagen den 19 september
kl 9.30
KVllrntorp

Start torsdagen den 19 september
kl 13.00
SalInahed

Start tisdagen den 17 september
kl 9.30
Abytorp

Start fredagen den 20 september
kl 9.30
Ekehy (1 församlingshemmet)
Varannan torsdag kl 14.00 med
start torsdagen den 19 september
Sagostunderna är främst avsedda
för barn i åldrarna 4--6 år, och de
varar i cirka 20 minuler.
Biblioteket planerar två dockteaterföreställningar på varje tätort (sammanlagt tio föreställningar) under
hösten samt en trollerishow med
trollkarlen Christer el Ricco för
barn i åldern 5-12 år och ett barnprogram med Christer Eriksson från
Stockholm. De båda senare programmen förläggs till huvudbiblioteket.
Se affischer på biblioteken.
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Enligt KELP räknade kommunen
med 740000 kronor i ökade skalleintäkter genom bl a ett högre skalleunderlag och en prognos om ökad
folkmängd under 1973. Men så kom
uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet på försommaren
1974, som bl a innebar för Kumla
kommun merkostnader för arbetsgivaravgifter
med 840000 kronor,
preliminärt beräknat. Det är mer
än vad kommunen räknat med i
KELP. Nu är dock utgångsläget för
inkomstsidan att skalleunderlaget
ökade med 11,54 procen t i stället för
i KELP beräknade 8 procent. Vidare
blev folkmängdsökningen ca 100 fler
än vad man angivit i KELP. Dessa
båda faktorer bidrar till högre inkomster än beräknat.
Men det är inte bara riksuppgörelsen mellan socialdemokrater och
folkpartister som bidrar till ökade
kostnader för kommunen. Årets lönerörelse har även bidragit till att öka
personalkostnaderna mer än beräknat. Vidare har kommunens egna förvaltningar i sitt budgetäskande inte

helt kunnat följa KELP:s intentioner
för utgifter och inkomster för år
1975. Det kommer därför som vanligt att bli en hård mangling av alla
utgiftsposter för att klara en oförändrad utdebitering.
Nu är som sagt målsättningen att
försöka bibehålla oförändrat skatteuttag för den kommunala verksamheten för 1975. Men hur det lyckas
i fortsäIlningen vågar jag inte uttala
i dag. Det kan redovisas när vi under
kommande vinter kommer att presentera nästa KELP. Vi kan då närmare se hur såväl riksuppgörelsen
som lönerörelserna påverkar kommande års skatteuttag. Därtill kommer vad propositionen om den nya
bostadspolitiken, som regeringen presenterar i höst, kommer att medföra
för kommunala kostnader. Ävenså
väntar vi på vad Skatteutredningen
slutligen kommer med för propåer,
som också kan komma att inverka på
kommunals'katten. Vad vi har att
räkna med är högre konsumtionsavgifter för valten, avlopp, el och renhli11ning. Våra nya renings- och vattenverk medför inte bara betydligt
ökade kapitalulgifter utan även avsevärt ökade driftskostnader. Reningsverken tillhör de miljövårdande inslagen och vill vi ha god miljö får vi
betala för den.
Som jag nämnde här ovan ,blir det
"svettigt" för budgetberedningen al!
hål1a oförändrad skatt. Önskemålen
är stora och dyra. Det är inte bara de
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förtroendevalda i styrelser och nämnder som har ambitioner. Enskilda,
föreningar och organisationer, näringslivetc har krav på kommunens
insatser och funktioner. Intressesfären är mycket varierande, men var
och en tycker alt just deras intressen
bör tillgodoses. Här kommer budgetberedningens prioritering in. Den
skall ställa olika intressen mot varandra. Kultur, frivillig utbildning,
idrott etc mot det som kan hänföras
till samhällets mera obligatoriska
skyldigheter. Inom den sociala sektorn kan tolkningen av samhällets
skyldigheter drivas hur långt som
helst.

Gymnastikhall vid Fylsta efter 60 år

Ja, jag skulle kunna beröra massor
av önskemål. De som framför dessa

anser dem vara viktigast för dagen
att genomföra. Men budgetberedningen har en ram, som anger oförändrad utdebitering. Då gäller det att
klara önskemålen så långt det går.
En del får vänta på anslag till kommande år. Ja, en del har kanske sådana önskemål som inte ligger inom
den kommunala 'kompetensen och
därför ej går alt genomföra.
Hur vi lyckas i vårt budgetarbete
vet vi först i början av oktober. Målet
är dock enligt KELP - oförändrad
kommunal utdebitering för invånarna i Kumla kommun under 1975. D

Av fastighetsingenjär Torgny Kåberg

Fylsta s'kola byggdes 1913 och har
därefter om- och tillbyggts flera
gånger. Det gamla "gymnastikrummet", beläget i bottenvåningen i stora skolhuset ersättes från och med
hösllerminen L974 med en nybyggd
gymnastikhall uppförd i anslutning
till skolområdet. Gymnastikrummet
har saknat modern sanitär utrustning
och innehållit inredning och byggnadsdetaljer som utgjort en påtaglig
olycksfallsrisk. Dessutom har utrymmeskrävande bollspel och liknande ej
kunnat förekomma. Gymnastiksalen
har med andra ord endast varit lämpad för stillsam Ling.gymnaslik.

" Ammunition"
till råUkriget !
Under tiden 23 september-23 oktober 1974 kommer råttgift kostnadsfritt att
kunna avhämtas av lantbrukare och fastighetsägare inom Kumla kommun hos
följande personer:
Gustav Larsson, Tälle
Lennart Folkesson, Skyberga
Ragnar Nilsson, Hjortsberga och Älvesta
Sven Gustavsson, Almersvägen
Lennart Karlsson, Berga
Sven Sääw, Fo[katorp
Karl Andersson, Vallerstn
Torsten Persson, Ekeby
Martin Gustavsson, Frogesta

Östansjö
Kumla
Hällabroltet
Hällabrottet
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
SköllerstJ

26
,,' 0582/522
76008

"
"

"
"
"
"
"
"

72087
72252
760 15
7t347
74061
74021
236060

Under samma tid kan råugift även få hämlas på hälsovårdsnämndens expedition i stadshuset måndag-fredag kl 9.30-11.30 samt torsdag kl 16.00-t8.oo.
Gift kan även utläggas genom nämndens försorg efter anmälan, tel 70980
måndag-fredag säkrast kl 08.D0----09.00 samt torsdag kl t6.00-18.00.
KUMLA KOMMUNS HÄLSOVARDSNÄMND

,

,

Den nyuppförda gymnastikbyggnaden med fasad i gult tegel har en bottenyta av 400 kvm och inrymmer
gymnastiksal med dimensionen 10 X
20 m, två omklädningsrum, två
duschrum, lärarrum, redskapsrum
och apparatrum. För skolans behov
skulle en gymnastiksal med dimensionen 10 X 16 m varit tillräcklig men
med hänsyn till allmänhetens behov
av utrymme för populära bollspel såsom volleyboll och basket har gymnastiksalen erhållit den större dimensionen. Byggnaden har dessutom planerats så, all handikappade här ges
möjlighet alt utnyttja lokalerna. Gymnastikhallen är eluppvärrnd och i
energibesparande syfte har aggregat
installerats som tillvaratar värmen i
bort ventilerad luft. Elelementen är
inbyggda i taken, vilket ger väggytor
fria från värmeelement. Placeringen

avelelementen medverkar också till
jämn värmefördelning i rummen.
Kostnaden för el uppvärmning respektive oljeuppvärmning av byggnaden
har beräknats och visat att elupp·
värmning i detta fall blir ca 4000
kronor lägre per år än oljeuppvärmning. Den nya gymnastikhallen beräknas kosta ca 940000 kronor.
Det gamla gymnastikrummet kommer emellertid ej att stå outnyttjat.
Det har under sommaren byggts om
till läkarmottagning samt rum för
vaktmästare och tillsynslärare till en
kostnad av ca 80000 kronor.
I samband med projektering av
gymnastikbyggnaden har en trädgårdsanläggning för Fylstu skol om råde ritats. Hela området från Skolvägen ända fram till Stenevägen, med
undantag av tomter för ett enfamiljshus och en bilvårdsanläggning vid
Stenevägen har planerats för allmänt
ändamål. Söder om den nya gymnastikbyggnaden har fotbollsplan, löparbana och hoppbana planerats och intill barnstugan i kvarteret kommer
att anläggas en lekäng. Fylsta skolgård har föreslagits få lekanordningar, planteringar m m som kan
användas både av skola och närliggande bostadskvarter. Trädgårdsanläggningen har projekterats med förutsättning att Skolvägen mellan Södergatan och Villagatan avstänges för
biltrafik. Vidare förutsätts Villagatan
enkelriktad med trafikriktning mOl
Stenevägen och med genomfartstrafik
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tillåten endast för skolbussar. Avkörningsficka för skolbussarna är ritad
vid VilJagatan för att betjäna skolan
och barnstugan. Södergatan är tänkt
enkelriktad med trafik riktning mot
Skolvägen. Den föreslagna Irafikföringen gör att elevernas väg till och
från skolan blir säkare.
Genomförandet av den planerade
trädgårdsanläggningen kommer tidsmässigt och i omfattning att vara beroende av om sökt statsbidrag kan
erhållas.
400 skolbarn i Fylsta skola, dera!:
föräldrar och lärare och även den
motionsutövande allmänheten kan
glädja sig åt en ny, välplanerad och
trivsam gymnastikbyggnad.
O

Utökad social service

Hörselskadade
i Kumla

Av socialinspektör Torsten Högbacke

inbjudes till en sammankomst ons·
dagen den 23 oktober 1974 klockan
19.00 Kumla Folkets hus, Skolvägen
12 (Kvarnen).
Föredrag av överläkare Bo Jngberg,
Hörcentralen, Örebro. InformatiOn
om tekniska hjälpmedel och om
Hörselfrämjandels verksamhel.
Underhållning. Uppläsning av Gunnar Florin.
KaUe.
KUMLA·HALLSBERGS·
AVDELNINGEN AV
HÖRSELFRÄMJANDET

-/

•

En sHit fasadtegelyta "gör sig" inte särskilt bra pi'l fotografi, som dfl ser rätt slätstruket ut.
Men innanför dessa v;iggar finns en efterlängtad gymnastikhall som innerstadens iildsta
skola fIItt efter mer lin 60 flr. Haga, Malmen och Vialund fick sina gymnastiksalar redan
dA de byggdes. Skolan - som skymtar i bakgrunden - fh även bollplan niir omrfldet
är färdigställt.
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Kumla kommun har erhållit statsbidrag för alt på försök ha social beredSKap/jour.
Detta innebär följande:
• Genom att slå larm numret
90 000 - kommer man i kontakt
med jourhavande socialassistent
alla tider på dygnel. Denna möjlighet kan utnynjas av alla som
känner sig vara i en nödsituation,
som inle kan avhjälpas på annat
sätt.
• Genom denna beredskap finns
personal tillgänglig då en snabb
hjälpinsats måste göras liksom då
annan myndighets åtgärd - t ex
polisens - behöver kompletteras
med sociala hjälpåtgärder.
• Samtidigt sker en förstärkning av
det fäharbete som redan tidigare
bedrives av socialbyrån.
Sedan länge har det varit bekant för
socialvårdande myndigheter au många
människor lever i isolering och ensamhet. Olika lösningar har prövats
för alt bryta denna isolering. I Kumla
kommer från och med den I september 1974 social beredskap att finnas.
Detta innebär rörst och främst att
socialvårdsutbildad personal finns tillgänglig dygnet runt. Detta sker i samverkan med Hallsbergs kommun och
innebär, alt kommuninvånare som
hamnar i akuta sociala situationer
har nagon att rådfråga. Del kan gälla
en åldring som upplever oro eller oli·
ka socialt störda personer som behö·

ver någon att samtala med. Det gäller
också andra myndigheter som under
nattetid behöver rådgöra med socialt
utbildad personal om handläggningsförfarandet. Denna sociala rådgivning
är ansluten till telefonnumret 90 000,
enär assistenipersonalen finns spridd
både i Hallsberg och örebro, kommer utryckningspersonal au finnas i
beredskap även inom kommunen.
Verksamheten är tänkt au bedrivas
under 1-2 års tid för att sedan ut·
värderas. För de hem som engageras
i arbetet kommer en viss utbildning
au ges. Dessutom ges genom assistentpersonalens - speciellt fältassistenternas - försorg en handledning
i det sociala arbetet. Socialbyrån har
i första hand avsett au vända sig till
hem och inte till enskilda personer,
men i vissa fall kan naturligtvis undantag göras.
Förutom den sociala försöksverksamheten har medel erhållits även för
utökat öppet socialt arbete, dvs fältarbete. Beskrivningen av det arbetet
måste med nödvändighet bli rätt allmän.
Socialvård innebär omvårdnad från
samhällets sida men samhället är ju
vi själva och således är det vi som
skall ta hand om varandra. Det innebär att vi måste vara uppmärksamma
på vårt förhållande till andra. Detta
är väsentligt om vi skall kunna få ett
mjukare och mänskligare samhälle,
som ger utrymme även för mindre
starka eller annorlunda människor.
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För aU lyckas med uppgiften att forma ett sådant samhälle är det kanske
nödvändigt att förfina arbetsmetoderna. Detta kräver viss utbildning. Man
skulle komma längre i sociall förebyggande verksamhet genom studie·
cirklar och kurser i allitydfrågor och
social metodik. Socialvård är i hög
grad en fråga om värderingar och
första förutsättningen är att man är
villig au arbela med sina egna värde·
ringar, t ex i studiecirkel. Först genom all arbeta med sig själv kan
man bli liIl nytta i en social verksamhel.
Skall man försöka göra en beskrivning över öppet socialt arbete skulle
man kanske kunna sätta upp följande
punkter:
1. Det öppna sociala arbetet avser
att medverka till att bryta tendenser
till ulklassning och isolering av människor och att medverka till förebyggande åtgärder så att behovet av
samhällsvård kan minska. ökad uppmärksamhet skali ägnas sådana generella insatser som på sikt kan medverka till att reducera samhällsinsatser av olika former.
2. Att medverka till en ökad inlegrering inom socialvården i vid bemärkelse, så att samarbete sker mellan
skola, hälsovård, fritids-- och kulIursektorer och vidareutveckla samverkan med andra samhällsorgan, före·
ningsliv, folkbildningsorganisationer
och organ för fritidsverksamhet av
olika slag.
3. Stimulera och försöka öka möjligheterna för den enskilde aH spela
en aktiv roll i samhällsarbetet och i
samhällsdebatten på så sätt att medinflytande och samhällsansvar stimuleras hos den enskilde medborgaren.
4. Alt ha som mål all förutsättningarna blir socialt godtagbara i de
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olika miljöer där speciella riskgrupper finns samt att medverka till at!
bryta den isolering, som ofla är för
handen i dylika grupper. Arbetet bör
således inte vara inriktat på symptomen, Ulan den hjälpsökand:s svårigheter och problem skall ses i sin helhet. Metoden bör sålunda vara att
undvika passivisering av människor
och i stället stimulera till aktivisering
saml bidraga till en bättre gemenskap genom att ordna träffar för isolerade grupper.
Vi hoppas all dessa rader skall ge
viss information om vad den nya
D
verksamheten innebär.

KUMLA
KOMMUN
EXPEDITlONSl'IDER
Allmänt
Måndag-fredag
Torsdagar även

\}.30--11.30
16.00-18.00

Särskilda lid~r
Bostadsförmedling
TIsd och tarsd
9.30--11.30
Torsdagar även
16.00-18.00
8.00- 9.00
Telefontid dagl

Överförmyndaren
17.15-18.15
Torsdagar
Socialassistenterna
Teldontid
8.00- 9.00
TIdsbeställning för
besök per tel varje
arbetsdag
8.00-12.00
cch 13.00-17.00
Tel~/olJ

Stadshusets viixel 0191709 80
Lämplig telefontid: 8.00-9.00

Fritidsnämndens höstprogram

KU~lLAHALLEN

hälles öppen mAndag-fredag kl 06.4523.00, lördag o söndag kl 09.00-18.00.
Teldon 019 709 80 vx.
Anm. Exp. 220, Vaktm. 221, Kassa 222,
Simhall 223, Maskinist 224.
S'mhallen
Badtider
~Undag o loThdag
13.00-19.30
Tisdag
07.00--08.15, 13.00-t9.3O
Onsdag o fredag 07.00--08.15, 13.00-20.30
Lördag
09.30--15.30
Söndag
09.00-12.30
Övrig tid disponeras av skolan.
OBS. Kassan stänges 30 min. före badti·
dens slut.

FRITIDS· OCH KVARTERS·
GARDARt"A
Fritidsgården Malmcn (Malmens skola,
Kumla)
Öppen mfmd-tarsd samt sönd kl 18-22,
fred och lörd kl 18-23.30
Kafe, bordtennis, TV, biljard, sällskapsspel,
hobby, diskotek och idrott
K,·artengårdeo M)fStackco (Köpmaogalan
58, Kumla)
Öppen tisd-torsd kl 17.30-21.15 samt
sönd kl 16-20
Kafe, bordtennis. biljard, diskotek, TV,
sällskapsspel och hobby
K'1Irtersgården Abllorp (Folkets Hus)
öppen onsd kl 18-21.15
Bordtennis, diskolek och sällskapsspel
Kvartersgården $aonahed (Centrnmbuset)
Öppen onsd kl 18-21.15
Bordtennis, diskotek och sällskapsspel
K\'lIrtersginlen Ekeby (Församling>hem·
mel)
Öppen 1000 kl 18-21.15
Bordtennis, sällskapspel
K\'artcr:sgården Kvarnloll' (Folkets Hus)
Öppen månd-torsd samt sönd kl t8-22
Bordtennis, sällskapsspel. Gymnastiksalen
disponeras mellan kl 19-21 p~ onsdagarna
För upplysningar om fritids- och kvarters·
gl\rdarna, kontakta fritidsgl\rdsföreslåndare

Ingemar "Kvisten" Johansson Id 709 80 el
702 l7
VÄRj\lESTUGAN
vid el.ljusspAret i Viaskogen öppen dagligen mellan 101 06.00-21.00 fr o mottober
mAnad
Simundervisningen i Kumlahallen för barn
och vuxna startar under oktolxr månad
Kommunmästerskapen i fOlboll för damer
och herrar tommer all arrangeras efter se·
riernas slut i oktober
DATUl'o-1 ATT MINNAS
OKTOBER
2 oktober

ldroltsledartriiff i Alleskolans aula,
berg kl 18.30. Separat inbjudan

Hall~·

22 okfober
Projcktorskötllrkurs
på fritidsnämndens
kansli kl 19.00. Separat inbjudan
29 okfob~r
Föreningsledllrträff Id 19.00 på Folkets
Hus. Information, diskussion, utdelning av
lirets ungdomsledllfStipendier
NOVEMBER
A I1hdgonafo\,tt

SkoUovsprogram med blixtturneringar i
inomhusfotboll och volleyboll
Kumlahallen
Fritids· och kvartersgårdarna extra öppethållande

16 nO\'embtr
Stora lögardagen i Kumlahallen. Finsk
bastu med lövruskor, utlottning pli skåp·
numren, frågesport, tävlingar etc. Till alla
som löst badbiljeu gratis kaffe eller saft
samt en fribiljett.
Lokalledarutbildningskurs "LILA·' för
föreningsledare kommer att äga rum under
november mllnad. Kursen kommer att omfatta fem kvällar. Separat inbjudan.
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Planeringen av Säbylundsområdet
Av p!anarkitekt Kurt Larsson

l Folkets hus (butikslokalen) presenteras nu en utställning om 'Kumlas ut-

byggnad mot nordväst, Säbylundsområdet. Utställningen visar förutsätt-

ningen för det nya området och tar
upp olika frågeställningar. Dessutom
ingår en kulturhistorisk inventering

av den befintliga bebyggelsen.
Iden med utställningen är att man
på ett tidigt stadium i planeringen ska
få igång en diskussion om hur området ska utformas. För att så många
som möjligt ska kunna sätta sig in i
planeringsfrågorna

kommer

utställ-

ningen att lånas ut till intresserade
föreningar, organisationer och skolor.
Säbylundsområdet är beläget 1-2
km norr om Kumlas stadskärna och
omfattar ca 300 ha, huvudsakligen
bestående av svagt kuperad åkermark med insprängda skogspartier.
Förutom den äldre jordbruksbebyggelsen finns en del småhusbebyggelse.
Området kommer i söder att integreras med den befintliga bebyggelsen
{Oppegård) och därigenom ge ett
bättre underlag för den planerade
servicen, Området gränsar också i söder mot industrin (SRA). T väster begränsas området av Hagaby och Stenebäcken, i norr av Ekebymossen
och i öster av järnvägen, Den precisa
avgränsningen kommer alt bestämmas vid program- och planeringsarbetet. Egentligen omfattar området
huvudsakligen delarna Ekeby och
Norra Mos, men eftersom namnet
Ekeby finns på annat håll i kommu10

nen och större delen av marken har
tillhört Säbylunds gods används arbetsnamnet Säbylund.
Området, som i första hand är
tänkt för bostadsbebyggelse, beräknas
fullt utbyggt innehålla ca 800 hushåll
vilket motsvarar ca 2000 invånare.
Våningsantalet blir med hänsyn till
ortens tradition knappast högre än
två våningar. Förutom bostäder planeras allmänna institutioner som lågoch mellanstadieskola, barnstuga, fritidslokaler, bibliotek m m. Vidare bör
ett område av denna storlek ha ett
tillräckligt underlag för livsmedelsbutik någon specialaffär och kanske
även post och bank. Vid SRA:s stora
anläggning finns mark för ytterligare
industribyggnader i nära anslutning
till den nya bebyggelsen. Eventuellt
kan också mindre arbetsplatser ligga
inom bostadsområdet.
Naturen ger rika möjligheter till
bra rekreationsområden, dock går
vissa partier åt som skyddszoner utmed trafikleder, kraftledningar och
industrian läggni ngar.
Innan den översiktliga planläggningen (kommundelsplan), som ska
utföras av byggnadsnämnden, påbörjas, måste ett program upprättas.
Programmet beskriver bl a hur man
vill att det nya området ska utformas
och de normer och riktlinjer som bör
gälla från sociala, ekonomiska, stadsplanemässiga och tekniska synpunkter. Man kan säga att programmet
utgör kommunens direktiv för områ-

[nom området finns denna ståtliga utflyttningsgård (flyttad från den gamla byn vid laga
skiftet). Den är av parstugetyp och hör till dem som bör kunna bevaras även i den nya
planen. (Ekeby 1:4)

det, framtaget under medverkan av
politiska instanser, intresseföreningar,
organisationer, allmänheten och läns·
myndigheter.
Byggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan en
tid diskuterat vilka Frågeställningar
som bör behandlas i programmet och
hur planeringsarbetet ska genomföras. Ambitionen är som kanske tidigare framgått att så många som möjligt ska kunna påverka planlägg~
mngen.
Nedan redovisas några av de frågor
som måste diskuteras och besvaras innan planen kan bestämmas.
Skall bostadsbebyggelse koncentreras till ett fåtal sammanhängande
områden med en indelning som bestäms av huvudtrafiklederna och
skogsområdena?

Eller, skall bostäderna byggas i
små lätt fattbara enheter - byar
- som ger underlag för några ge~
mensamhetsanläggningar kvarterslekplats, kvarterslokal, tvättstuga, biltvättplats?
I vilken utsträckning skall samlad
parkering tillämpas även vid enfamiljshus.
Vilka normer skall gälla för:
längsta
gångavstånd till skola,
barnstuga, parkering, butik etc.
antalet parkeringsplatser.
lägsta underlag för tvättstuga etc.
Hur stora friområden bör reserveras?
Hur många barn i varje årsklass
skall ha plats på daghem, respektive familjedaghem, lekskola och
11
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fritidshem, samt hur ska dessa lokaler samordnas inbördes och med
skollokalerna.
Finns det underlag för fritidsgård,
biblioteksfilial, samlingslokaler, lokaler för studieverksamhet och
kyrklig verksamhet och hur ska
dessa lokaler i så rall samordnas inbördes och med skollokalerna?
Skall trafiknätet utformas med
strikt åtskillnad av motortrafik
från gång- och cykelIrafik samt av
tung och snabb trafik från lång-

sam.
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Denna enkla översiktskarta bör ge en god bild av del nya planområdets omfattning. Ganska många miinniskor, som bor eller arbetar i eller intill omrAde! bör vara intresserade
av alt försöka påverka områdets utformning. A'len alla Kurnlabor är välkomna med synpunkter.
12
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Vilka skyddsåtgärder ska vidtagas
i form av skyddszoner, bullervallar,
vegetation?
Skall allmänna kommunikationer
anordnas i området och vilken standard ska i så fall en sådant nät ha
Oängsla gångavstånd. lUrläthet.
särskilda bussgator etc)?
Vid programskrivningen måste man
ha klart för sig att del finns flera
statliga normer och rekommendati()ner som till stor del bestämmer ut·
formningen av ett nytt bostadsområde. Som exempel kan nämnas: god
bostad, barns utemiljö, scaft, parke·
ringsnormer,
bullerrekommendationer. Vidare har det redan gjorts vissa
utredningar och inventeringar över
del aktuella området, vilka också påverkar planläggningen.
Arkitekt Jerk Alton har inventerat
bebyggelsen i Ekeby-Hagabyom.
rådet.
Lantbruksnämndens gradering av
kommunens åkermark visar att
inom Säbylundsområdet är jordbruksmarken av hög klass.
Tekniska verken har undersökt hur
vatten och avlopp kan ordnas.
Hälsovårdsnämnden har utfört bullermätningar på olika avstånd från
nuvarande E 3 och järnvägen.
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Kulturnämnden
September - oktober
SEPTEMBER
-20 seplembu
Utställning
Konst från Moderna Museet
En utställning från Rjksutställningar
Kumla biblioteks utställningshall

Det är inte enban de stora g5rdskomplexen, som är värdefulla i miljön. Denna lilla
stuga - enligt uppgift ett gammah soldattorp - bör också kunna inpassas i den nya
miljön. (Ekeby 1:33)

Vägverkel har redan fastställt en
plan för motorvägen (nya E 3) och
dess anslulningsväg till Kumla (lfafiktorgei). Anläggningsarbetet be·
räknas påbörjas 1976.
Kommunens bostadsbyggnadspmgram redovisar en beräknad bygg·
start i Säbylund 1977-78.
Det fortsatfa program- och
phmläggningsarbetct

Genom diskussioner mellan kommunens politiker, intresseorganisationer, allmänhet och länsmyndigheter
hoppas man få fram ett program för
den fortsatta planläggningen. Programmet och översiktsplanen (kom~
mundelsplan) med eventuella alternativ ställs sedan ut för offentlig gransk14

ning. Under 1975 bör kommunslyrelsen kunna anta en plan som därefter
godkännes av fullmäktige.
Den efterföljande detaljplaneringen
som omfaltar mindre utbyggnadsenheter kan utföras på olika sätt, exempelvis genom byggnadsnämnden, ar·
kitekttävlingar och/eller anbudstävlingar.
Den här planeringsm,etodiken skiljer sig något från Kumla-by-plane·
ringen där en förhållandevis gammal
och något mindre detaljerad och ej
heller offentligt diskuterad översiktsplan användes som underlag för en
arkiteknävling. Vidare hade under·
sökningar och inventeringar utförts
vid hell olika tidpunkter och av olika
myndigheter utan en riktig samordning. Programmet var inte heller så

Denna Durremrnanbearbetning av Strindbergs "Dödsdansen" spelas i Kumla av
'·Kuslleatern"
Regi: Kaj Arnbetg
I rollerna: Hans-Eric Johansson, Gullvi
loans och Bernt Höglund
Kumla teater
Entre: 10:- och 5:Riksteatern/ Kuhurnämnden

2l stpltmber-ll OklObu

24 ofl/ober kl 19

Utställning
Kid Kumlin, Eksjö
Kumla bibliOleks utställningshall
Kulturnämnden

Biograf Kontrast
Program meddelas senare lonspressen
Entre: 5:Folkans bio
Folkets hus och kulturnämnden visar kvalitetsfilm

OKTOBER
3 oktober kf 19
Biograf Kontrast
Program meddelas senare onspressen
Entre 5 kronor
Folkans bio
Folkets hus och kulturnämnden visar halitetsfilm
10 okwbt'r kf 1930

Teater
Dödsfighten
Tragikomisk match
två äkta makar

fem ronder mellan

genomarbetat och diskuterat som
man tänker sig för Säbylundsplanen.
Några anledningar till att försöka
påverka planeringen
allmänt intresse av bostadsbyggan·
de och bebyggelseplanering
vill föra någon intressegrupps talan
planerar att bosätta sig i området
intresse av att bevara värdefull
åkermark
intresse av att bevara skogen för
rekreation
intresse av att bevara andra speciella miljöer

17 oklober kf 14

Music In
Allmusik8lisk manifestation, tredje uppbgan. Kumlas körer och ensembler fyller
en hel söndagseftermiddag med musik. De
som är intresserade av all deltaga ombedes
ta kontakt med kulturnämnden tel 709 80
Kumlahallen
Fri entre
Kulturnämnden

intresse av all få utbyggd servIce
(ex inv i Oppegård)
Hur kan man slutligen påverka
utrormningen av Säb)'lundsomrndet
genom att under hösten och vintern
ta initiativ till och della i studiegrupper
göra sig hörd vid de offentliga diskussionerna
komma till byggnadsnämnden och
ta del av planeringsarbetei och
framföra synpunkter och förslag
väcka förslag och föra fram synpunkter inom de politiska partier-

"'

O
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Musikskolan som växer
Av musiklärare Göran Melander

Rubriken är vald med tanke på Nils
NYSlröms artikel till Frilid i Kumla.

Där skriver han au musikskolan bli·
vit en fullträfr.
En av orsakerna till framgången är

säkert de kommunslyrandes sansade
hållning gentemot musikskolan.
Musiklivet i en kommun kan ju annars lätt debatteras eller organiseras
ihjäl. Sedan 1969 har dock musikundervisningen fått tid att växa sig
stark och kommer säker! att utvecklas j räll riktning. Så låt oss fortsätta
i den andan för alt sprida musiken UI

i kommunen. Den här artikeln begränsar sig till att handla om Kumla
skolorkester.
Jag har i mitt privata filmarkiven
smalfilm från Barnens dag 1970, där
några små elevgrupper från den då
enåriga musikskolan framförde musik på violiner och klarinelter. Dessa
små grupper bildade sedan stommen
tiU den skolorkesler som vid årets
Barnens dag hade 40 spelande.
Orkestern har i dag förutom violiner, cello och kontrabas, 2 flöjter, 2
oboer, 4 kJarineuer, basklarinett, fa-

Så här såg skolorkestern ut 1971. De glada ansiktena beror inte enbart på all fotografen
sagt något roligt. Människor som spelar eller sjunger tillsammans har alltid roligt.
16
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VAren 197~ såg del ut så här. Skolortestern (en del av den) haller tonsert för lågstadje~
eleverna. Det är vikligt all orkestern spelar för yngre barn ocll väcker deras intresse för
31t själva bli akliva musiter.
gott, 3 saxofoner, trumpeter, horn,
slagverk och piano. Vi var förutseende att tidigt skaffa de ovanliga instrumenten oboe och fagott. Elever med
dessa instrument sitter nu i Rumla
musiksällskap och bidrar tiU alt vi ej
behöver hyra musiker från annan on.
Musiksällskapet är ju en sammanslutning där yngre och äldre kan
samsas kring ett gemensamt mäl. Det
har alltid varit svårt att hitta elever
som vill ägna sig åt stråkinstrument.
Antagligen är det gamla fördomar om
alt det skulle vara tråkigt eller att
det bara är något, som man sysslar
med när man blir äldre. Därför måste
vi redan i förskolan, innan barnen
hunnit stelna i fördomar, stimulera
intresset för fiolspel. Ett ytterligare
argument är att vi just på stråkinstrumentsidan har instrument av mindre

format, för all passa de yngre eleverna. Som nu är fallet börjar eleverna
med huvudinstrument först i fjärde
klass.
Man talar i dag ofta om stadiesamverkan inom grundskolan. Jag anser
skolorkestern vara en viktig faktor
när det gäller samverkan mellanstadiet
högstadiet.
Mellanstadieeleverna kommer tack vare orkeslerarbetet tidigare i kontakt med både
elever och lokaler vid Vialundskolan.
Därigenom känner man ing:n rädsla
vid övergången till högstadiet.
Skolorkestern har under det gångna
året haft ett par höjdpunkter i sin
verksamhet. Det första tillfället var
när vi spelade upp för samtliga lågstadieelever inom Kumla kommun.
Där gjorde vi en instrumentdemonstration för barnen, där vi använde
17

Det handlar om sopor
Av byggnadschefen Rolf Krull

Studera på kvällstid i kommunala
vuxenutbildningen
All undervisning avgiftsfri
Ring gärna skolkontoret tel. 019/
709 80

Utökad a,-fallshämtning

Musiklärare Göran Melander

oss av musiken ur "Peter och vargen"
av Sergej Prokofjev. Personligen tror
jag att det är viktigt alt barn spelar
för barn.
Den andra höjdpunkten var när orkestern fick medverka vid Kumla
manssångs 50-årsjubileum. Där sattes
vi på prov i samspelets svåra konst
mellan kör och orkester.
Skolorkesterns närmaste uppgifter
bör väl vara all i ännu högre grad
föra en uppsökande verksamhet inom
kommunen. Kanske man till och med
kan tänka sig ett musikutbyte med
någon vänort. Som avslutning på
denna artikel vill jag poängtera hur
viktigt det är med en gemensam lokal för alla musikaktiviteter inom
Kumla kommun. Detta skulle betydligt höja effektiviteten på vårt arbete
inom skolorkester. musiksällskap,
D
blåsorkester och körer.

Svenska
Engelska
Matematik
Fysik
Kemi
Samhällskunskap

Kvällar
Terminer ...ecka
3
l

3

2

3-4

l

2

l

l

l

2

l

3
3
3
2
2
1

I
2
2
I
I
I

GYl\INASI.F.SKOLAN
Svenska
Engelska
Franska
Matematik
Samhällskunskap
Psykologi
Maskinskrivning
Slenografi
Redovisning
Handelslära
Arbelsledarutbildning
Matlagning
Sömnad l
Sömnad 11
Sömnad [[ I

60
40
90
40
100
60
80
80
80

Fråga före köp!
Testresultat och köprAd för hushllllsmaskiner och andra kapital...aror.
munkansliel, Stadshuset. Kom in eller ring 709 80
18

Tekniska verken informerar alla fastighetsägare i Kumla om beslutad
vidgad avfallShämtning.
Organiserad hämtning av hushållsavfall sker för närvarande i kommubytorp, Sannens tätorter Kumla.
nahed. Hällabrottet. Kvarntorp och
Ekeby.
Hämtningen sker genom anlitande
av entreprenörer.

tim.
lim.
lim.
lim.
lim.
lim.
lim.
lim.
lim.

Enligt verkstyre1sens beslut den ]J
juni 1974. § 88. skall avfallshämtningen utökas att gälla hela kommunen. undantaget vissa dispensområden, allt enligt gällande lag.
Enligt § 4 i den nya renhållningslagen, Svensk författningssamling
(SFS) 892/70. stadgas följande:
•

Kommunen är skyldig att till all·
män avstjälpningsplats eller allmän destruktionsanläggning forsla
orenlighet, som härrör från hushåll, samt hushållsavfall och därmed jämrörligt avfall.

•

J lokal hälsovårdsordning kan fö-reskrivas. att vid bebyggelse förekommande annan orenlighet och
annat avfall än som avses i första
stycket skall forslas bort genom
kommunens försorg.

•

ra

kom-

När orenlighet och avfall skall
forslas bort genom kommunens
försorg, får annan person än den
kommunen anlitar för delta ändamål ej taga befattning därmed.

•

När särskilda skäl föreligger, får
länsstyrelsen befria kommunen
från skyldighet enligt första stycket.

Under förutsänning alt kommunfullmäktige så beslutar. kommer
hämtning av hushållsavfall att ske
vid alla fastigheter. dvs au säckstäUet
får placeras på lämplig plats intill
bostadshuset. ågon särskild bestämmelse om placering av säckställ finns
således ej.
Hämtningsintcrval1erna kommer att
i tätort uppgå till I gång per vecka
och i glesbygd l gång per 2 veckor
(avhämtning vid fritidshus sker endast under tiden maj-september).
Hämtningsintervallerna för latrin
blir I gång per 2 veckor såväl i tätort
som i glesbygd.
Verkstyreisen har föreslagit fullmäktige besluta. att nu gällande taxesystem för hämtningen skall bibehållas. Detta innebär en indexreglerad
avgift, där kostnaden för närvarande
utgör cirka 175 kronor per år i tätort
och cirka 90 kronor per år i glesbygd
för sophämtningen och cirka 165 kronor per år för latrinhämtningen.
Renhållningsmonopolct innebär en
absolut skyldighet för kommunen att
forsla bort orenlighet, som härrör
från hushållsavfall o d men dessutom
att varje fastighetsägare är skyldig
låta kommunen ra hand om avfallet.
Det är således inte tillåtet al! själv
göra sig av med avfallet genom göds19

Kulturnämnden
November - december
NOVEMBER
7 lIo\'l'lIlbl'r kl 19

Biograf Kontrast

Program meddelas senare
Folkans bio
Entre: S:-

onspressen

Folkets hus och kulturnämnden visar kva-

litetsfilm
13-14 nOI't'lIlbu

Utställning
Latinamerikas indianer
En utställning fmn Riksutslällningar
Kumla biblioteks utställningshall

RiksutSlällningar Kullurnämnden Örebro
läns bildningsförbund
11 nOl't'l1lb,r kl 19

Biograf Kontrast
Program meddelas senare
Enlre: S:-

ortSpressen

Folkans bio
Follets hus och kulturnamnden vIsar l'"Va-

litetsfilm
15 nOI'tmbt'T kl 1930
Teater

Cramerbaletlen
En lättillgänglig och oha rolig balettensemble som specialiserat sig på och nln

•
ling, komposlering, bränning eller på
annat sätl.
Avfallet kommer alt hämtas i säckar av papper, och särskilda säckhållare kommer successivt alt utplaceras
genom kommunens försorg. Säckstället kommer att debiteras fastighetsagaren.
För torrklosetter får endast användas latrinkärl, som tillhandahålles av
kommunen. Dessa kärl är engångsbehållare.
Sophanteringen i kommunen sköts
av tekniska verken i nära samarh~te
20

stora framg:1ngar med framför allt svenska

Kumla kommuns grundskola

verk
Kumla teater
Entre: 10:-, 5:R i kslealem/ KullOrn ämnden

Läsåret 1974/75
MEDDELANDE

l7 november kl 19.30 (preliminärt)
Konsert
MusiksäIlskapets höstkonsert
Dirigenl: Sören Unge
Husaren, Folkets hus
Entre: 5:-, skolungdom gralis
Kumla musiksällskap/Kulturnämnden
30 1101'emher-14 dl'umhl'r
Utställning
Fransk konsl
Paul Ackerman
Sergio Birga
Jean Chaintrier
Nicolas Eckman
Jacques Houplain
Kumla biblioleks utslällningshall
Studieförbundet Medborgankolan Kullurnämnden
DECEMBER
5 decMlber kl 19
Biograf Kontrast
Program meddelas senare ortspressen
Emri: 5:Folkans bio
Folkets hus och kullurnämnden visar kva·
litelsfilm

med hälsovårdsnämnden. Tekniska
verken handlägger renhållningsärenden för hela kommunen. Besöksaåressen är Stadshuset, Kumla. Postadress Box 17,69201 Kumla I. Telefon 019/709 80.
Kommunens
entreprenörer
är
Kumla Åkeri, tel. 019/706 58 och
Ragnar Nilsson, tel. 019/72087.
Har ni sophämtningsproblem att
diskutera eller önskas extrahämlning
ring gärna mellan kL 07-13 och

14--16.

[]

Till elever, målsmän och anställda
Höstterminen omfauar tiden 16/8-20112.

Skolhälsovård

VArlerminen omfattar tiden 7/1-86.

HöGSTADIET
Skolläkaren Börje Lindgren
motlagning pA Viailindskolan l:a och 3:e tisdagen i mAnaden
kl. 8.00- 9.00
<;kolsköterskan Ann Marie
Kindgren matlagning pä
Vialundskolan varje läsdag utom on~agar .. kl. 9.00-10.00
on~agar
kl. 10.00-11.00

LO\'dagar
4/11, 17, 2-2112 (2012-21 2 är frilufts-

dagar), 2413-27/3, 215, 9 5.

Sludiedagar (heldagar)
för lärarna och samtidigt lovdagar för eleverna
16,8.4/10,5 Il. 29 l, 30 4.

Skolmåltider
scneras alla skolele\·er j Kumla l.ommun.
För all elev skall bli befriad från viss mat·
ratt, meDar vi att en av följande två sl.äl
skall föreligga: skolläkaren vitsordar all
eleven icke bör äta Tätten eller i hemmet
finns principiella skäl av religiOs eller annan art mot den serverade rötten. Skolmål·
tiderna syftar till att hjälpa hemmen atl
hos barnen inpränta Sllnda matvanor. Sko.
lans matsedel är ocW utarbetad nv sakkunnigt (olk. Personalen är tillsagd att
servera små porlioner om eleven så önskar
för att lära sig äta maträtten. Medverkan
hemifrfin som understryker skolans mål.
siitIning beträffande skolmåltiderna är nAgot som vi räknar med. Eleverna på hög~tadiet ges tillfålle att till självkostnadspris
crhälla mellanmål på eftermiddagen i skolans matsal.

Tandvård
Samtliga klasser i grundskolan erMlIer
tandvård.
Ett önskemäl är alt hemmen med kraft
och allvar minskar barnens snaskälande
och samtidigt förbättrar deras munhygien.

Skolklll'll.torn Annika
Hagström träffas säkrast varje la~ag
kl.

8.00- 9.00

LAG- OCH M ELLANSTADl.ET

Skolläkaren Börje Lindgren
mottagning på ~'lalmens
skola 2:a och 4:e tisdagen i mänaden .... kl.

8.00- 9.00

Skolskölenkan Gull-Marie
Karlsson motlagning på
Malmens skola varje läsId. 9.00-10.00
dag
o telefontid varje läsdag kl. 8.30- 9.00
Dessutom besöker skolsköterskan skolorna
under lästid enligt följande uppställning:
kl. 10.15-11.00
Fylsta. måndagar
Tnl1ängcn, I:a onW.
kl. 10.30-13.00
Kvarntorp, 2:a onsd.
kl. 11.00-12.00
Sannahed, 3:c onsd.
kl. 11.30-12.00
Barderna, I:a lorsd.
kl. 10.30-11.00
Stene, l:a torsd
kl. 12.00-13.00
Baga, 2:a torsd
kl. 10.15-13.00
Skolpsykologen Aina Brännslröm
Telefontid torsdagar kl. 16.00-18.00, tel.
70980 ankn. 227
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Fasta besökstider pft skolorna:
Måndag
Kvarntorp, jämn vecka
kl. 9.00-10.30
TaJlängen, jämn vecka
kl. 10.30-12.00
Sannahed, ojämn vecka
kl. 9.00--10.30
Tisdag
Högstadiet
Onsdag
Fylsta
kL 8.00-10.00
Torsdag
Förskolan, jämn vecka .. kl. 8.00--15.00
Hardemo, ojämn vecka .. kl. 9.00-10.30
Stene, ojämn vecka
kl. 10.30-12.00
Fredag
kl. 9.30-11.00
Haga, jämn vecka
Malmen, ojämn vecka .. kl. 9.30-11.00
Skolkuratorn Britta Schölin, låg- och mellanstadiet.
Telefontid måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl. 8.00-9.00, tel. 70980 ankn. 180.
Fasta besökstider pft skolorna:
Mftndag
Skolkansliet
kl. 8.QO-.-..-IO.00
Tisdag
Fylsta
kl. 9.00--12.00
Onsdag
Sannahed, jämn vecka .. kl. 11.30-13.00
Torsdag
Haga, jämn vecka
. kl. 9.00--10.30
ojämn vecka
kl. LO.}o-I2.00
Malmen, ojämn vecka .. kl. 9.00--10.30
jämn vecka
kl. 10.30-12.00
Fredag
Kvarntorp, jämn vecka
kl. 9.00-10.30
Tallängen. jämn vecka
kl. 10.30--12.00
kl. 9.00--10.30
Hardemo, ojämn vecka
Stene, ojämn vecka .... kl. 10.30--12.00
Företagsläkaren Ingemar Borggren
mOltagning på Götgatan 2.

har

Ol.ycksfallsfijrsäkring
Kommunen har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för samtliga elever. Den
gäller både under skoltid och fritid.

Skolbad och simulldcrvisning
anordnas pft skoltid enligt särskild plan och
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har förlagts till Kumlahallen, där badmästare och lärare stftr för undcrvisning och
tillsyn.

Friluftsdagar
Antalet friluftsdagar under läsftret är 8. (1
antalet inräknas 2 dagar av vintersportlovet.)

Musikskolan
handhar frivillig musikundervisning och
körsång. Undervisningen sker både på
skoltid och fritid.

Special undervisning
Efter elevvftrdskonferensens och rektors bedömning kan elever enskilt och i grupp få
specialundervisning av skilda slag.
Specialklasser och observationskliniker är
inrättade för de Mda rektorsområdena. Under läsåret kommer dessutom som förut
samordnad undervisning i klinik att ordnas
för elever med läs-, skriv- och talsvårigheter. Både skolpsykolog och skolkurator
är knutna till elevvårdsverksamheten och
särskild invandrarklinik har inränats.

Skolsparande
bedrives i samarbete med Kumla sparbank
och Länssparbanken.

Trafiksäkerheten
kräver ständig vaksamhet. I den vardagliga
efterlevnaden av de trafikregler eleverna
Jär sig i skolan mftste polisen. målsmännen
och lärarna enigt reagera mot överträdelser
som ökar riskerna på våra gator ol;h vägar.
Cyklar och mopeder lämnas hemma om
sko[viigen lämpar sig för promenad. Under
läsåret kommer trafikpoliser all besöka
klasserna. Utbildade skolpoliser hjälper eleverna tillrätta på utsatta gångställen. Som
kontaktlärare för skolpolisverksamheten
fungerar Inge Karlsson, Tallängens skola.

Skolans ordningsregler
iir till för att öka trivseln för alla j sko[arbetet. Elever och målsmän känner till

reglerna och [ärarna ska se till att de efterlevs. Det är angeläget all framhålla betydelsen av hemmens medverkan till att bibringa eleverna en pOSJllV inställning till
skolan och dess regler.

Alla målsmän
vill givetvis medverka till att genom kontakt med elevernas lärare reda ut missförstånd eller klarlägga problem av annan
art. En telefonsamtal eller eU kort sammanträffande målsman och lärare emellan
rekommenderas. Såväl mftlsmän som lärare
har skyldighet all 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 klassförestftndaren.
Anmälan om elevs frfinvaro skall göras till
klassföreständaren, men det kan också ske
till skolkansliet under tiden 7.00-8.00.

Föräldramöten
kommer att ordnas under läsftret såväl av
klassläraren som av föreningen Hem och
Skoja och av dessa gemensamt. Kumla
Hem· och Skola-förening ordf. Ake Sandin, tel. 73360. Kvarntorps Hem- och
Skola-förening ordf. Maud Nimheim, tel.
236329. l varje skola finns ett huvildklassombud samt klassombud för de olika kJas~
serna.
Vår förhoppning är all läsåret 1974175
ska präglas av god vilja till gemensamma
ansträngningar för undervisningens och
vftra elevers bästa.
Rektorerna

Telefoner
I innerstaden gftr expeditionernas och 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.

SKOLKANSU
ankn
Skolchef I;e rektor
Sigvard Zettervall
. . . . . . . . . . 278
Kontorist Anne-May Karlsson
281
Skolkamrer Borgit Aronsson
280
Musikledare Jan Nilsson
295
Skolpsykolog Aina Brännström
284
Skolkurator Britta Schölin
283
VUXENUTBILDNINGENS REKTORSEXPEDITION
Studierektor Holger Nylund ... . ..
HöGSTADIETS REKTORSEXP.
Rcktor Stig Berglund
Kontorist Marianne Larsson... .
Studierektor Sven Elisson
Kontorist Anna-Greta Axelsson

312
336
339
337
340

VIALUNDSKOLAN (högstadiet)
Tillsynslämre Kjell-Olov Messing
338
Läkarmottagningen
. . . . . . . . . . . . .. 344
Elevkåren
346
Yrkesvalslärare Margareta Bäck.... 341
Vaktmästare
356-359
Matsal
354
Lärarrum
342
Lärarrum, hemkunskap o. textilslöjd 348
Lärarrum, teckning, trä· och
metallslöjd .. . . ... . . . . ... . ... . . .. 347
Skolpsykolog Aina Brännström
343
Skolkurator Annika Hagström. . .
345
Skolvärdinna Ellis Barlow
346, 355
Gymnastiklärare
353
LAG- OCH MELLANSTADIETS
REKTORSEXPEDITION
Rektor Sigvard Zetlervall
278
Kanslist Ulla Svensson
282
Studierektor Karl·August Axelsson . 279
FYLSTA SKOLA
Tillsynslärare Carl evert Andersson .
Lärarrum, mellanstadiet . . . . . . . . . .
Lärarrum, lågstadiet . . . . . . . . . . . . ..
Matsal
Läkarmottagningen
. . . . . . . . . . . . ..
Vaktmästare
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290
289
288
292
297
294

Läromedelscentral
Obs·klinik

293
291

HAGASKOLAN
Tillsynslärare Eric Persson
Lärarrum
Vaktmästare
Matsal

321
320
323
322

MALMENS SKOLA
Tillsynslärare Holger Nylund
Lärarrum. mellansladiet . . .
Lärarrum. lägsladiet
GymnaSlihalen
Läkarmonagningen
Vaktmäslare

312
311
310
314
317
316

TALUi"NGENS SKOLA
Tillsynslärare Åke Skoghäll
Lärarrum

.

72343
72391

SANNAHEDS SKOLA
Tillsynsllirare Sören Nilsson
Uirnrrum

.
.

78790
78790

STENE SKOLA
Tillsyns!. Slig-Arne Andersson ..
Lärarrum
.

73345
73032

HARDEMO SKOLA
Tillsynslärare Bern! Bengtsson ..
lärarrum
.

761 27
76127

KVARNTORPS SKOLA
Tillsynslärare loga Davids50n
Lärarrum

77197
77197

.

SKOLBESPISNING
ankn
Centralköket, Malmens skola
EkonomiföresI. Gunnel Sjögren
313
Miljöveekohemmet Lind 0583/113 29
FÖrestli.ndare Tor Nilsson
Lind, Askersund 0583/112 66
TILLSYNSLÄRARNAS EXP.TIDER:
Carleverl Andersson. FyISIa skola.
torsdagar kl. 10.00-11.00
onsdagar kl. 13.00-13.30
Eric Persson, Hagasko1an,
onsdagar kl. 9.00-9.30
Holger Nylund, Malmens skola,
onsdagar kl. 9.00-10.00
KB KUMLA TRYCKERI \4llBS

Ake Skoghäll, Tallängens skola.
fredagar kl. 11.20-12.00
Sören Nilsson, Sannaheds skola,
mändagar kl. 9.30-9.50
Slig-Arne Andersson, Slene skola,
mli.ndagar kl. 12.30-13.30
Kjell-Olof Messing, Vialundskoian,
fredagar kl. 10.00-11.00
Inga Davidsson, Kvarnlorps skola.
onsdagar kl. 10.40---11.20
Beml Bengtsson, Hardemo skola,
torsdagar kl. 11.00--11.30

•

Ahörardagar
i skolan läsåret 1974/75
Vialundskolan
14/3, 15/3
Fylsta skola
v 46, 11
Hagaskolan
v 42, 12
Malmens skola
v 43, 11
Tnllängens skola
v 47, 16
Sannaheds skola
IS/JO, 19/3
29/10, 1714
Slene skola
Hardemo skola
13/12, 6/6
Kvarntorps skola
IS/lO. 22/4
Lärarna lämnar föräldrarna närmare upplysningar angJende !lhörardagarna.

Samrådsgruppen
I gruppen ingir representanter [rån barnavårdsnämnden, skolan. polisen och fritidsnämnden (skolluralOrerna Brilla Schölin
och Annika HagslrÖm. $lo.olpsykolog Aina
BrännsIröm, fallass:stent Hans Andersson,
fritidsgårdsföreståndare Ingemar "Kvislen"
Johansson. polis Tore Simu $amt praktikanter). Vi träffas var 14:e dag och diskuterar dels förebyggande Atgärder och dels
individuella problemställningar för att skapa nya vägar för våra ungdomar. Milsättningen är all Kumla skall fungera s1l. bra
som möjligt för bnrn- och tonli.ringar.
Gruppen är öppen för a11n - elever, föräldrar, lärare och övrig skolpersonal m fl
- som är intresserade av ungdomar.

