Social service genom lantbrevbärarna

Av kommunalrådet Nils N)'slröm

Av socialchefen Rolf Mi/tell

Sociala centralnämnden i kommunen
"skall tillse att den som vistas i kommunen erhåller den omvårdnad som
med hänsyn liII hans behov och förhållanden i övrigt kan anses tillfredsställande" (l § Socialhjälpslagen).
Detta uttrycks idag i flera sorters
verksamheter. Nya har kommit till

under de senaste åren och andra har
ökat. Dessutom försöker man förbättra kvaliteten på de befintliga och finna bättre utbud genom samarbete

med andra samhällsområden.
Som ett led i nämnda strävanden
har sociala centralnämnden avtalat
med Postverket att lantbrevbärarna
skall handha viss social omsorg för
sina kunder. Lantbrevbärarna är ju
sedan gammalt en socialarbetande yrkeskår genom privat engagemang i
sin arbete.
Från och med januari 1975 ingår
det som arbetsuppgift för lantbre"bärarna följande:
l KOl1takttjänsl
Lantbrevbärarna fungerar som kontaktmän/länk mellan sina kunder och
kommunen vad gäller kundens behov
från kommunen och kommunens
omsorgsskyldighet om kunden.
2 VarudislribwiolJ
Lantbrevbärarna kan ombesörja di·
stribution av livsmedel till kunderna.
Kostnaderna härför betalas till en
del av affärerna eller kunden men
subventioneras av kommunen.
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Länets lägsta skatt

J Hembesök
Med kundens samtycke kan också
lantbrevbärarna på kommunens uppdrag göra korta hembesök. "Titta
in'", hos kunderna för au höra hur
de mår.
4 Särskilda uppdrag
Lantbrevbärarna kan utföra vissa
enklare, snabba, uppdrag åt kommunen hos sina kunder, t ex att komplettera en ansökan, fylla i en blankell
o dyl. (Ej alt exempelvis självdeklarera!)

Ovanstående är en försöksverksamhet för i första hand pensionärerna.
Även andra postens kunder utefler
lantbrevbärarlinjerna kan ta del av
denna verksamhet. Den har beräknats
all kosta kommunen 15000 kronor
under 1975. Ingen kommer att
Ivingas att ha att göra med lantbrev·
bärarna mer än hittills, men alt få
möjlighet till viss omsorg.
Till de drygt 2000 berörda hushållen vid lantbrevbärariinjerna kommer
lantbrevbärarna i mitten av decem·
ber i år alt dela ut en enkel broschyr
med mer upplysningar om verksamheten.
OBS! Bor Du utmed någon lan tbrevbärarlinje i Kumla så sök alltså
den broschyren i Din post vid den
O
tiden.

Det kändes skönt när budgetberedningen var klar med 1975 års utgifts- och inkomststat och vi kunde
meddela att man inte behövde öka
utdebiteringen för att klara nästa års
kostnader för Kumla kommuns för,'allning. Enligt KELP - den ekonomiska långtidsplaneringen - var förutsättningarna bl a en oförändrad utdebitering för 1975. Men som alla vet
har såväl löneökningar och kostnadsfördyringar för övrigt blivit betydligt
högre än vad som var väntat vid
KELP:s uppgörande.
Den sköna känslan kan också hän·
föras till att man trots oförändrat
skalteuttag kunnat öka servicen för
kommunens invånare. Mest för barntillsynen och åldringsvården. Den
planerade utbyggnaden av barnstugor
har kunnat fullföljas och även kunnat ske snabbare. Barnstugan i Hällabrottet har påbörjats och blir färdigställd under 1974. Dessutom kommer
före innevarande års slut byggandet
av barnstugan vid Hagagatan att påbörjas. Under 1974 har barntillsyn
anordnats även i Kumlaby. Dessutom
har antalet platser i familjedaghem
ökats enligt KELP, eller med 10 platser.
För hemsamaritverksamheten ökar
antalet timmar för 1975 med 10000.
Och för att säkra mattjänsten för
pensionärer har kommunen övertagit
den verksamhet som tidigare har
handhafts av de båda Röda kors·
kretsarna i Kumla. Service på gles·
bygden genom lantbrevbärare är en

ny verksamhet som kommer bl a åld·
ringar tillgodo. Vidare blir det en utökning av hemterapeutverksamheten
och även på Solbacka vårdhem blir
det en utökad terapeulverksamhet,
då tjänsten där blir heltid mot tidigare halvtid.
För kultur och undervisning kan
nämnas att verksamheten på biblioteket utökas med en ny bibliotekarietjänst, som bl a innebär längre öppethållande på såväl huvudbibliotekel
som en del av filialerna och medel
har även anvisats för all kunna höja
biblioteksstandarden på vårdhemmet
Solbada. Anslaget till studieorganisationerna har ökats med 60000 kronor
eller till 440000 kronor. Enligt KELP
skulle detta anslag ha varit oförändrat även under 1975. Vid skolans läromedelcentral blir det en heltidstjänst där det tidigare varit deltid.
Vidare skall eleverna vid skolan få
fria glas samt ersäuning med 50 kronor för glasögonbågar.
Några siffror ur kapitalbudgeten
skall nämnas. Till projektering för
ombyggnad av pensionärshem har anvisats 120000 kronor. För utökning
av markreserven finns upptaget
1000000 kronor. Tallängens skola
skall byggas tiU för 880000 kronor
och den nya barnstugan vid Hagagatan beräknas kosta l 300 000 kronor.
För säkrande av vattenförsörjningen i fortsättningen har anvisats
2500 000 kronor och till uppförande
av ett nyu förråd upptagits 5000000
3

kronor. För utbyggandet av va-nätet
i Järsjögatan-Viagatan har anvisats
380000 kronor. För ombyggnad av
Fylsta skolgård, till vilket kommunen
fått statsbidrag, har anslagits 315000
kronor och till upprustning av elnätet
i äldre stadsdelar och utbyggnad av
ställverk har anvisats 408000 respektive 340000 kronor.
För att möta problem vid kommande budgetarbeten har skalteregleringsfonden tillförts 1000 000 kronor
och till pensionsfonden har avsatts
500 000 kronor.
Vidare skall erinras om att för kommande års avtalsrörelse har förutom
de sociala kostnaderna anvisats II
procent. Driftsbudgetens omslutning
uppgår till 89630400 kronor, en ökning med 16100000 kronor vid jämförelse med innevarande år. Kapitalbudgeten omsluter 19823600 kronor
eller en ökning med 5000000 kronor.
Eftersom även församlingarna meddelat att de ej kommer al1 höja utdebiteringen för nästa år, blir även j
år den sammanlagda skallen för invånarna i Kumla församling 25:05
medan dc som är bosatta inom Hardemo och Ekeby församlingar fär

2535.

Barn i vuxnas värld
Hur gör man hemmet mera barnsäkert?
Vilka faror Jurar pä barnen?
En utställning i första hand för föräldrar och anhöriga till barn i förskoteäldern.
Utställning i Mobilen, Kumla bibliotek 16 december 1974---6 januari t975
Hemkonsulent Barbro Netz demonstrerar utställningen måndagen den )6 de·
cember 1974 klockan 19.00
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Kumla kommun satsar på barntillsynen

Från att under 1960-lalel haft ett
av länets högsta kommunala skatteuttag, har Kumla kommun nu länets
lägsta skatt. När detta skrivs har
inte alla kommuner inom länet fastställt sin skattesats, men enligt vad
som erfarits kommer höjningar att
ske i ett flertal fall. Genom att vi får
oförändrad utdebitering och samtidigt kan bygga ut servicen på olika
områden, kommer kommunens invånare få full nytta av den sänkning av
den statliga skatten som kommer att
genomföras. Kumla är ingen höglönekommun och varje ökning av kommunalskatten drabbar alla lika. Mest
kännbar är den för medelinkomsttagaren som ligger just över gränsen
för att få bidrag i en eUer annan form
på grund av låg inkomst. Men givetvis drabbas alla av ökad kommunalskatt.
Om vi klarar oförändrad skatt även
under 1976 återstår att se. Förvaltningarna arbetar för närvarande med
den nya KELP som skall fastställas
efter nyår och när budgetberedningen
fått "mangla" detta material så kan
vi ge besked. Givetvis får inte en
oförändrad
utdebitering
medföra
minskad service. Men till den nya
K ELP:en får vi återkomma.
D

Av socialinspeklör Torsten Hardelid

Barntillsynsverksamhct i Kumla kommun har under de senaste åren varit
föremål för diskussioner såväl på de
förtroendevaldas sammanträden som
bland allmänheten. På den senaste tiden har barnstugorna och verksamhetens omfattning särskilt uppmärksammats. Orsaken härtill är säkerligen att Kumla kommun nu satsar
särskilt starkt på barnstugor. Om en
redogörelse skall lämnas för verksamheten, kan det vara på sin plats att
först blicka tillbaka och på så sätt
få en uppfattning om när barnstugorna kommit till.
FriFörskola
PlatDag- tids·
A, Barnstuga
ser Barn hem hem
1962
1966
1972
1972
1973
1973
1974

•

Rosen
Råberga
Duvan
Kvarntorp
Skeppet
Köpmang.58
Haga

20 40
20
20
20
20
100

27
40 30 15
40
40 15
15
40
200 72 30

Som synes har utbyggnaden av
barnstugorna de senaste åren skett
och sker fortfarande. Sålunda står till
nyåret 1975 en ny barnstuga i Hällabrottet färdig att tagas i bruk. Stugan
har 4 avdelningar. En förskola med
20 platser. 40 barn delade i 2 grupper skall man här kunna ta emot. En
avdelning blir daghem för 15 barn i
åldrarna 3-7 år. Den tredje avdelningen inreds som fritidshem för 15
skolbarn. Fjärde avdelningen kom-

mer att disponeras av fritidsnämnden
som här kan erbjuda sysselsättning
för ungdomar i olika åldrar från Hällabrottet. Detta senare gäller dock
tills vidare. Så snart behovet påkallar, skall även denna avdelning användas som daghem med plats för ytterligare 15 barn.
Barnstugan, som har ett förnämligt läge, startar verksamheten den 7
januari 1975 och anmälan om plats
på daghemmet eller fritidshemmet
kan göras till barntillsynsinspektör
Vanja Björsson, socialbyrån, tel.
70980.
Vad
gäller
förskoleavdelningen
kommer förskolan i Kvarntorp att
läggas ned fr o m nyåret varvid samtliga barn, som går där, kommer att
överföras till Hällabrollet.
Sociala centralnämndens hemställan om uppförandet av ytterligare en
barnstuga om 4 avdelningar på det
s k Hagaområdet har nu ocksu gått
till beslut i kommunfullmäktige. Här
kommer även att inrättas en avdel·
ning för åldrarna 1Y2-3 år, s k småbarnsgrupp. Barnstugan skall vara
färdig för start av verksamheten till
den I juli 1975. En utbyggnad av förskolan Rosen med 2 daghemsavdelningar är likaledes aktuell och kan
tänkas ske under år 1976. Sociala
centralnämndens förhoppning är alt
under 1976 få uppföra en mindre
barnstuga i Ekeby med plats för en
förskolegrupp. Ett fritidshem i Kumla by i anslutning till barnstugan
Skeppet står också upptaget på
5

Det handlar om invandrarbyrån
A v föreståndarinnan Gunnel Carlsson

i denna byggnad - belägen intill
gare folktandvården. Under nägra
i lokalerna. Efter en välbehövlig
som tills vidare har förskola här i
den över lokalerna.

Hagaskoian, som skymtar i bakgrunden - fanns tidiår har studieförbundet Medborgarskolan haft lekskola
upprustning av nedervåningen är det nu kommunen,
väntan på den nya barnstugan. Sedan tar fritidsnämn-

önskelistan för år 1976. Under 1977
räknar man med en mindre barnstuga
i Abytorp. Om dessa utbyggnader
kan förverkligas, skall utrymme finnas för alla kommunens 6-åringar att
få plats på deltidsförskola. Ett litet
antal finns och kommer att finnas på
daghemmen. Det skall även räcka till
för barn i 4-5 års åldern med särskilda behov at! få plats på förskolorna.
Familjedaghemmens antal uppgår i
dag till c:a 65 st. Antal barn som nu
är placerade är 96 på heltid vartill
kommer 60 barn på olika deltider.
Allt efter som daghemmen byggs ut
torde utvecklingen på familjedag~
hemmen visa en något mindre tillväxt.
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En utökning av barnvårdarnas antal och arbetstimmar kommer att ske
redan under 1975. Eli ökat behov
härav gör sig allt mera gällande. Detta är en naturlig följd av barnstugornas utökning, men också att barnvårdare numera får anlitas även då
dagmamman är sjuk, kommer att påverka behovet.
Som framgår av denna redogörelse
satsar Kumla kommun starkt på
barntillsynen under de närmaste åren,
vilket vi hoppas skall vinna kommun·
invånarnas uppskattning.
D
Bli medveten konsument!
Läs foldem om KONSUl\1ENTKöl'·
LAGEN!

Finns all få pli kommunkansliel,
Stadshuset

•

Invandrarbyrån, som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan, är belägen
vid Stationsgatan 22. Expeditionslid:
Tisdagar och torsdagar 13.00-18.00,
telefon 019/786 90.
Ser man på startåren för de olika
byråerna finner man att detta slags
verksamhet är relativt ny. Kumla invandrarbyrå var den första som startades i Örebro län år 1970, och kom
då på elfte plats av alla i hela landet
redan startade byråer. Numera finns
det 52 invandrarbyråer i landet. Detta
visar att invandrarbyråerna är under
stark utveckling.
Många kanske undrar och många
förfrågningar har gjorls om vad en
invandrarbyrå sysslar med.
En kort arbetsbeskrivning: T ex
tolkförmedling, översättningar, kundservice, blankettifyllande, lelefonförfrågningar, tidsbeställningar, kontakt
med myndigheter, besvärsskrivelser
och information lill olika organisationer.
Del hjälper inte all många blankel·
ler översatts till olika invandrarspråk. Tyvärr kan inte många invandrare läsa ett så invecklat kanslispråk. När man säger, atl det här står
ju skrivet på ditt språk, får man inte
sa sällan till svar "Jag förstår ändå
inle hur man fyller i blanketten", För
övrigt är det ingen brist på informationsmaterial. Statens invandrarverk
förser oss med nyheter varje vecka.
LO skickar information om fackföreningsrörelsen (på flera invandrar-

P
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/

Gunnel Carlsson - timlärare i grundskolan i Kumla - sköter på deltid Vuxenskolans invandrarbyrå.

språk), vilket vi som arbetar på byrån är mycket tacksamma för. Ofla
kommer det invandrare som vilt veta
litet mer om facket än det som de
kunnal få pa det lokala planet. Finska
arbetskraftsministeriet och Pensionsskyddscentralerna och olika religiösa
samfund och kyrkan bidrager även
de med information.
Vi sysslar även med andra aktiviteter, t ex språkundervisning för invandrare. Tnte mindre än 18 olika nationaliteter har studerat svenska sedan under åren 1967-1974 (och stu~
derar fortfarande). Kumla finska förening hade i brist på lokaler sina
sammankomster här en tid. Även en
7

invandrare som fått grundutbildning
i svenska eller har bott här förhållandevis länge kan hamna i situationer
där han inte kan klara sig utan hjälp
av tolk. Det kan gälla situationer där
han stöter på obekanta termer; där
han kan riskera att förlora sin rätt
därför att han inte utförligt kan argumentera för sin sak. T o m kan
han mista sin frihet eller kan han vid
sjukdom bli otillfredställande behandlad.
Den som inte behärskar svenska
kan givetvis på grund härav möta
svårigheter också i många situationer
som inte direkt inverkar på hans skyldigheter och rättigheter. Det gäller
bl a möjligheterna att utnyttja den
service som samhället på olika sätt
ställer till förfogande, t ex möjlighe·
ten att delta i olika kulturaktiviteter.
r sådana sammanhang kan tillgång
till tolk ofta vara av stor betydelse
för att invandraren skall finna sig till
rätta i den sociala miljön.
Under 1973 behandlades 995 ärenden på byrån. Verksamheten bland
invandrarna syftar till att anpassa
dessa grupper till det svenska samhället och det vore önskvärt om samhället ville, på ett helt annat sätt,
stödja arbetet, inte minst ekonomiskt,
så att mera personal kunde sällas in
för att dels ännu effektivare kunna
hjälpa invandrarna, dels lätta den
många gånger pressande arbetssituationen, med mycket fritidsarbete, för
oss som redan är engagerade.
O

Du pensionär
som gärna vill ha någon hobby att
syssla med.
Välkommen
till den öppna sysselsättningsterapin
Trädgårdsgalan 8 B Kumla

måndagar kl. 9.00-16.00

O B S Nya lokaler
8

Kvartersgård
iHällabrottet

[ och med tillkomsten av barnstugan
i Hällabrottet har fritidsnämnden fått
möjlighet att disponera vissa lokalutrymmen i barnstugan. Dessa utrymmen omfattar en mindrc vcrkstad, en
lekhall där två bordtennisbord skall
placeras, ett TV-rum, två lokaler avsedda för bl a hobbyarbeten. En
mindre cafeteria och en stereoanläggning kommer även att finnas i lokalerna.
Två kvällar per vecka kommer fritidsnämnden att svara för verksamheten med öppethållande från kl
17.30-21.00. Eventuellt utökas verksamheten med en kväll per vecka under våren 1975.
Lokalerna kommer att vara disponibla för föreningssammankomsler
under de kvällar fritidsnämnden ej
har verksamhet i kvartersgården.
Verksamheten kommer att omfatta
modellbyggen, bordtennis, biljard.
kurser i keramik, diskussionsaftnar
samt film och annan underhållning.
Kvartersgården skall också vara ett
forum för föreningar och organisationer där möjlighet finnes att redovisa sina respektive organisationers
verksamhet och målsättning.
Behovet aven kvartersgård i Hällabrottet har varit akut en längre tid
och det är fritidsnämndens förhoppning att den verksamhet som påbörjas den I december kommer att
fungera tillfredsställande för alla par~
ter, samt att kvartersgården blir en
uppskattad samlingsplats för ungdomen i Hällabrottet.
O

Kompletteringstrafik under 1975
Al' kanslichefen Tage Tapper

I
I

I
I

Den liden är förbi, då kollektivtrafiken var en lönsam näringsgren. Järnvägslinjer dras in och stationer läggs
ned på grund av dålig lönsamhet.
Bussturerna glesas ut och på många
håll där man tidigare hade dagliga
förbindelser, kanske man i dag endast har någon tur per vecka. Även
taxibilarna ger mindre ekonomiskt
utbyte åt sina ägare. Hade man inte
skolskjutsarna skulle många taxichaufförer få ägna sig åt något annal än att köra bil.

l den situationen gick staten för
några år sedan in med statsbidrag till
viss olönsam busstrafik. Bidraget utbetalades direkt till blIssföretagen.
Från och med den I augusti 1974 har
statsbidragsbestämmelserna ändrats.
För s k regionala linjer - dvs mellan
två kommuners centralorter (t ex
Kumla-Hallsberg eller Kumla-örehro) betalas fortfarande statsbidraget
direkt till bussföretaget.
Annorlunda är det med den s k lokaltrafiken, dvs trafik inom kommunen eller till mindre orter i annan
kommun. Här är villkoret för statsbidrag att kommunen träder in och
gcr lika stort bidrag. Bidrag för innevarande verksamhetsår är sökt och
beviljat av den statliga bussbidragsnämnden. Kommunen har också i
sin budget för 1975 tagit upp medel
för att läcka kommunens andel av
kostnaderna.
Detta gäller dock enbart de busslinjer som är i drift 1974. Hur blir

det för den övriga delen av kommu~
TIens befolkning.
Ja, det är på den punklen kompletteringstrafiken kommer in. Den trafiken skall ske med taxibilar eller sådana minibussar. som används för
skolskj utsarna.
Som framgår av bifogade karta. är
kommunen uppdelad i olika områden, här för enkelhetens skull kallade
för Hörstaområdet, Brånsta~Säby
lundsområdet, Torstaområdet, Vestaområdet, Byrstaområdet och Hardemoområdet. Namnen är inte "heltäckande", men av praktiska skäl
behövs korta och enkla benämningar.
För varje område finns upprättad
en tidtabell. Området trafikeras med
en tur per vecka fram till Kumla och
åter med ett så långt uppehåll i Kumla att den resande skall hinna uträtta
"normala" ärenden. T ex handla för
veckan, gå till apoteket, urmakaren,
försäkringskassan eller vad det nu
kan vara för ärende som behöver klaras av.
Skillnaden mellan dessa turer och
bussturerna är, att den som vill åka
med kompleueringstrafiken måste
anmäla detta dagcn fÖrc. Om ingen
anmäler sig, går heller inte bilen/
bussen.
I många - ja, de allra flesta - fall
samordnas dessa kompletteringslurer
med skolskjutsarna. Dessa går ju ofta
tomma i den ena riktningen. Ibland
måste också en skolskjuts gå med
mycket få barn, så att andra passage9

Kulturnämndens program
DECEMBER

•

-14 december
Konstutställning
"Fransk konst"
Kumla biblioteks utställningshall
Medborgarskolan
10 december kl 19
Konsert
KumJa Musiksäiiskaps Höstkonsert
Dirigent: Sören Unge
Folkets Hus, Husaren
Entre: 5:-

Denna enkla översiktskarta ger en ungefärlig bild av vilka områden inom kommunen,
som får anlita den s k kompletteringstrafiken. Omrll.den belägna på kortare avstånd från
busslinjerna beräknas kunna anlita dessa.

rare mycket väl får plats. I några fall
går det en särskild tur med taxibil
eftersom inte skolskjutsarna aUtid
passar in med kompletteringstrafiken.
Vad kommer det då att kosta. Priset blir I:50 per tur, oavsett väglängden. Principen är att det inte skall
bli dyrare än en normal bussresa. Avgiften erlägges till chauffören. Sedan
blir betalningen ett mellanhavande
mellan denne och kommunen.
I förekommande fall är det meningen att den åkande skall bli skjutsad till en plats mycket nära sitt hem,
i vissa fall kanske ända fram till
"trappan". Det är olika skäl som påverkar detta. Om det är en speciell
taxitur är saken enkel. Om det är en
ordinarie skolskjutstur, kan det vara
tidsnöd, så att den resande får stiga
på eller av vid sin avtagsväg. För de
allra flesta torde dock denna trafik
innebära avsevärda förbättringar mot
nu.
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Tidtabellerna kommer senare att
kungöras och om möjligt tillställas
alla, som kan vara intresserade av
denna trafik.
Om det finns något att fråga om,
besvarar Kommunkansliet frågorna
så långt det är möjligt. TelefonnumD
ret är 019/70980.

Alternativ jul
Alla som vill deltaga i ett aiternativt
julfirande i år är välkomna til! Biblioteket i Folkets hus på julafton och
iuldagen. På julafton börjar evenemanget kl. 15.00 och pågår till kl.
21.00 och på juldagen kl. 13.00 till
kl. 19.00. Båda dagarna bjuds det på
underhållning, kaffe och julmiddag.
Medtag gärna eget musikinstrument

o d.
Anmälan om deltagande göres till
Stig Larsson, ABF, tel. 019/710 84
eller 606 66. Även upplysningar och
hjälp med skjuts kan ordnas.
Alternativ julkommitten

/4 december kl17
Konsert
Bach: Juloratorium
Dirigent Göran W Nilson
Solister: Siw-Marie Andersson, sopran
Birgitta Sundqvist, alt
Ulf Björkegren, tenor
Birger Eriksson, bas
KonserthusköreD
örebro Kammarorkester
Kumla kyrka
Kum[a församling/Kumla kulturnämnd!
örebro kulturnämnd

16 december-6 januari -75
Utställning
"Barn i vuxnas värld"
En utställning kring barnens farliga värld
Kumla biblioteks utställningshall
Hemkonsulenten i Örebro län

19 december kl 19
Teater
"KärleksförestäIlningen"
med örebroensembJen
Föreställningen vill belysa och v~icka debatt om kärlekslösheten i vår tid
Kumla teater. Folkefs hus
Entre: 5:Kul tu rnämnden/Fritidsnämnuen/Riksteatern

JANUARI
}3-19 jl/fluari
Konstutställning
"Nubilder"
Svante Warg, örebro
Kumln biblio:cks utställningshall

13 jalluari kl 16
Tjugondagknutdans
Julen dansas ut kring granen pll. torget
14 jamlUri kl 19
Bibliotekets tisdagstrlHf
"Nubilder"
Program kring en utställning
Svante Warg m fl medverkar
Kumla bibliotek, Verbalen
Kulturnämnden/ABF
19 januari kl 18
Konsert
örebro kammarorkester
Dirigent: Frantisek Vajnar
Solist: Karel Sneberger, violin
Folkets hus, Husaren
Entre: 10:- 5,-

23 janl/ari kl 19
Biograf Kontrast
Fellini Roma
Folkans bio
Entre: 5:Folkets hus och kulturnämnden Visar halitctsfilm
25 ja/Juari-9 !ehmari
Konstutställning
Folke Skoghäll
Roland Eckerwall
Walter Holmström
grafik
Kumla biblioteks utställningshall

"

26 janIlori kl 18
Konscn
Pianoafton med Starran Scheja
Folkcts hus, Husaren
Entre: 10:- ,,28 jamwri kl 19
Bibliotekets tisdagsträff
"Kvinnorovet iRisebergn"
Redaktör Gösta Eriksson strövar vidare
hembygden
Kumla bibliotek, Verbalen

FEBRUARI
4 febrllQri kl 19
Bibliotekets tisdagsträrr
"Stig Sjödin ~ Klarsprllk"
Studiesekreterare Stig Larsson presenterar
en diktare
Kumla bibliotek. Verbalen
6 februari kl 19
Biograf Kontrasl
Det SISla viUnel
Folkans bio
Entre: 5:Kulturnämnden och Folkets hus visar kvalitetsfilm
IS fehmari-2 /Ilarl

Konstutställning
Ben Johansson, Karlskoga
Genrud S3men, Karlskoga
grafik
Kumla biblioteks utslällningshall
Il februari kl 19
Bibliotekets tisdagstriiff
"Från nittio-tal till kubism"
Lite svensk konsthistoria
Kulturkonsulent Gunnar Haag
Kumla bibliolek, Verbalen
19 febrUQri kl 19JQ
Tealer
"Fordringsägarc"
av August Slrindberg
Kumla teater, Folkets hus
Entre: 10:- 5:Ku11 urnam nden/ KUSlteatem/Svenska Riksteatern
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20 febmari kl 19
Biograf Konlrast
Panik i needle parlr.
Folkans bio
Enlre: 5:Kulturnämnden och Folkets hus visar kvalitetsfilm

25 febrila'; kl 19
Bibliotekets tisdagsträff
"Kumla förr och nu"
Folkskollärare John Norlander
Kumla bibliotek. Verbalen
MARS
6 mars kl 19
Biograf Kontrast
Den sista färden
Folkans bio
Entre: 5;Kulturnämnden och Folkets hus visar kva_
litetsfilm
4 mars 1..1 /9
Bibliotekets tisdagsträff
"KumIa och teatern"
Alla teaterintresserade inbjudes att diskutera ett aktuellt problem
Kumla bibliotek, Verbalen

8-23 mars
Konslutställning
Dan l.ekberg, Örebro
Stig Olson, Örebro, m fl
Grafik
Kumla biblioteks utställningshall
16 /Ilars kl 16
Familjekonserl
med Kumla musiksällskap
Solisler: Barbro Andersson. Göran Melander. Sören Unge
Folkets hus, Husaren
Enlre; 5:-, skolungdom frilt
19 mars kl 19.30
Teater
"Säg mig var Du kommer ifrån"
musical

Musik av Carl·A}[el o. Monica Dominique
Kumla tealer, Folkets hus
Entre: 10:- ,,Kulturnämnden Svenska Rikslealern

•

•

Kumla kommuns
kulturpris 1974

20 /Ilars kl 19
Biograf Kontrast
Utmanaren
Folkans bio
Entre: 5:Kullurnämnden och Folkets hus visar ha·
liletsfilm
25 mars kl 19
Bibliotekels tisdagsträff
"Alt samla mynt"
Mynlhandlare Lars Magnus Björqvist,
Örebro
Kumla bibliotek, Verbalen

APRIL
3 april kl 19
Biograf Kontrast
Del hlirda straffel
Folkans bio
Enlre: 5:Kulturnämnden och Folkets hus visar kvalitetsfilm
5-20 april
Konstutställning
Ragnar Linden, Lindesberg
Grafik
Kumla biblioleks utSlällningshall

27 april kl 18
KOnsert
Kumla musiksällskaps VlIrkonsert
Folkets hus, Husaren
Enlre: 5:-

Kumla bibliotek
är stängt Julafton, Juldagen. Annandag Jul, Nyårsafion, Nylirsdagen,
Tretlondllgsahon, Trettondagen.
Alla övriga dagar öppet som vanligt.
Förse Er i god tid med böcker från
biblioteket för !lInga härliga läsdagar!

O

Kumla kommuns kulturpris, som instiftades 1971, och som alllså tidigare
utdelats endast tre gånger, har genom
enhälligt beslut i kommunstyrelsen
tilldelats f. folkskolläraren John Norlander med följande motivering:
"John Norlander har sedan han
flynade till Kumla på 1930-talet varit
aktivt engagerad i föreningsliveL
Hans konstintresse har tagit sig
många ultryck. Till Malmens skola
har han skapat bestående dekorativa
utsmyckningar. Som illustratör har
han medverkat i Kumla julblad och
flera andra publikationer. Under ett
flerta! år \ar han ordförande i kommunens konst- och park nämnd. Pa
1950-talet framträdde han även som
sagoförfattare. Hans snabbtecknar·
framträdanden med illustrationer till
Karlfeldts och Frödingdikter för13

Fritidsnämndens program
KU!\'1LAHALLEN
under jul- och nyärshelgen:
Julafton
Juldagen
Annandag Jul

stängt
slängt
09.00-12.30

Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagsafton
Treltondagen

09.00-12.30
stängt
09.00-12.30
stängt

Kassan stänges 30 min. före badtidens slut.
Under skolans jullov hålles badet öppet för
allmänheten vardagar fdin kl. 09.00.
FRJTlDS- OCH K\'ARTEKS·

GÅRDARNA
Fritidsgården, MlIlrncn (15 år och äldre)
Lilla julafton firas den 22 dec. med diskotek, uppträdande m m.
Julafton
stangt
Juldagen
18.00--22.00
Annandag 1ul
18.00-23.00
Nyårsafton
stängt
Nyårsdagen
. . . . . . . . . . . . .. J8.00-22.00
Trettondagsafton
18.00-23.00
Trettondagen
18.00-23.00

nyade en litterär underhållningsform.
Med Tjugondagsdansen på Kumla
torg skapade Norlander en ny tradition. Mest känd har Norlander blivit
som den drivande kraften i Kumla
Barnens dag, där han alltid strävat
efter att ge huvudprogrammet en musikalisk och artistisk kvalitet. Även
festtågen har som inslag i Kumlatraditionerna blivit uppskattade för sin
fantasirikedom och konstnärliga kvalitet. Hans initiativ genom Barnens
dag att pryda Kumlasjön med ett fullödigt konstverk ~ skulpturen Hans
och Greta - har berikat miljön i den
särpräglade parkanläggningen."
Priset kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges sista sammanträde
för året den 16 december 1974.
D
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Kvartersgiirden. J\IYl"5tacken, Köpmangatan
58 (under 15 år)
Julafton
slängt
Juldagen
"
Annandag Jul
17.3Q--2l.l5
Nyllrsaflon
, siängI
Nyfirsdagen
..
.
...
"
Trettondagsafton . . . . . . . . . .
"
Trellondagen
"
på frilidsgllrden Malmen blir det extra öppethållande under mellandagarna. Tider
om della kommer alt anslås på Malmen
oeh J\·tyrslackcn.
Kvartersgårdarna i:
Ekeby torsdagar I 8.00--2 1.I 5, Annandag
J ul stängt
Sannahed onsdagar 18.00-21.15. Juldagen
och Nyårsdagen slängt
Abyt{)rp onsdagar 18.00-2l.l5, Juldagen
och Nyårsdagen st:ingt
K"arotorp måndag-torsdag och söndag
t8.00-22.00 samt gymnastiksa1cn onsdag 19.00-21.00. Jul-, nyårs- och trettondagshelgen stängt.
Efter l januari 1975 kommer verksamheten i Kvarntorp alt flytta till nya lokaler.
Kvartersgård i Häl!:lbrottet
Den efterlängtade fritidsgårdsverksamheten
i Hällabrottel kommer att starta i början
av december. Lokalerna är inrymda i den
nya barnstugan. Dagar och tider kommer
att anslås i Tallängens skola samt anslagstavlan vid affärscentrum, Hällabroltet.

ISBANOR I KOMMU!\'EN
1 slutet av november kunde den konstfrysta isbanan i Idrollsparken las i bruk.
För allmänheten gäller nedanstllende lider
fram till den 6 januari 1975:
MlIndagar, torsdagar och fredagar kl. 15.00
-J6.45 (kl. 15.00-16.00 utan klubba)
Tisdagar och onsdagar kl. 15.00-17.30 (kl.
15.00-16.00 Ulan klubba)
Lördagar kl. 09.00-15.00 (kl. 13.00-15.00
utan klubba)
Söndagar kl. 12.00-15.00 (kl. 14.00-15.00
utan klubba)
Under jul- och nyårshetgerna gäller följande tider:
Julafton slängt, Nyllrsafton kl. 09.00-12.00
Juldagen, Annandag Jul, lördag 28 dec.,
Nyllrsdagen, lördag 4 jan. och trettondagen:
kl. 09.00-15.00 (kl. 13.00-15.00 utan
klubba)
Söndagarna 29 dec. och 5 jan. kl. 12.00t5.00 (kl. J4.00-15.00 Ulan klubba)
Vardagar mellan jut- och nyllrshelgerna:
kl. 08.00-16.45 (kl. 11.00-14.00 utan
klubba) fredagen den 3 jan. 08.00-18.30
(kl. 11.00-14.00 utan klubba).
Ovanstående tider gäller med reservalion
för ev. ändringar. Meddelande genom an·
nons i ortspressen.
Om väderleken tillåter kommer kommunens övriga isbanor att iordningställas.

D

I nya loka ler
Den terapiverksamhet för pensionärer
som sedan några år bedrivits i kommunen har nu flyttat sin huvudstation
från Parkgatan 15 till socialbyråns f d
lokaler Trädgårdsgatan 8 B. Här har
man fätt betydligl större och ljusare
lokaler för verksamheten vilket gör
att man kan sysselsätta flera pensionärer än tidigare. rä måndagarna har
man "full dag" varför de som är intresserade av att deltaga hälsas välkomna då. Det finns sysselsättning
även för manliga pensionärer. övriga
grupper samlas som vanligt på sina
respektive platser och även här ges
del tillfälle alt få deltaga liksom alt
de som så önskar kan få besök i sina
hem.
Verksamheten har blivit mycket
uppskattad och förhoppningen är att
den nu skall ha bättre möjlighet att
få ännu nera pensionärer att samlas
till en trivsam avkoppling kring en
lämplig hobby.
D

I det centrala Kumla
fllr man vara sparsam med tomgången. Hälsovårds-

FÖR SKIDMOTIONÄRER
Under snöperioden:

ordningens 25 § säger att "motorn i sliIlastående mo-

Bygget, Åsbro. Värmestugan öppen lördagar och söndagar 09.00-16.00.

såvitt man inte "befinner sig i trafikkö". Men står

Elljosspåret, Viaskogen, är belyst dagligen
06.00-07.00, J6.00-22.00. Värmestugan
är öppen dagligen 06.00-21.00.
En vädjan:
När snön kommer, GA EJ l SPAREN. Låt
skidmotionärerna få möilighet att under
den korta tid det finns snö, åka skidor pli
ett icke söndertrampat skidspår.

att bli lång: Stäng gärna av motorn dl! ocksll!

tordrivet fordon får hållas igång högst tre minuter"
Du och väntar vid "bommarna" och väntan verkar
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Gruppkorsband

Kumla bibliotek
öppettider t o m 30/12 1974

HUVUDBIBLIOTEKET
Folkets hus, Slolvägen 12
öppet: vardagar II 1~-20, lördagar
kl 1l-1~, söndagar kl 16--18
FILIALER
HiiJII:brOflt't. Pens:onärshemmct
Öppet: måndag och torsdag kl 18-20,
torsdag kl 10--12
K,·amtorp. Folkets hus
öppet: tisdag U 17.30--19.00, torso
dag kl 13.30-15.00
Sa""a',~d. Centrumhus.et

Öppet: tisdaG och fred:lg kl 10--12

Abytorp. Po~thus.et
Oppet: tisdag kl 18-20. frroag kl
10-12

SAGOSTUNDFRNA
Kl/mia
Onsdag kl 10.30

Hii/labrotlN
Torsdag 1019.30
K"arntorp
Torsdag kl 13.00
SamlQllt.'d

Tisdag kl 9.30

Ab)'torp
Fredag kl 9.30
J:.kt.'by (i församlingshemmet)
Varnnnan torsdag kl 14.00

Sagostunderna ~r främst avsedda för
barn i ~ldrarna 4-6 ar, och de varar
i cirka 20 minutcr.
Avslutning sker torsdagen den 12 de·
cember i Ekeby, tisdagen den 17 december i Sannahed. onsdllgen den 18

KB KUMLA TRYCKERI 14568

december i Kumla, torsdagen den 19
december i Hällabroltct och Kvarn·
torp och fredagen den 20 december i
Abytorp.
Start sker tisdagen den 7 januari i
Sannahed, onsdagen den 8 januari i
Kuml:l, torsdagen den 9 januari i HällabrOllet, Kvamtorp och Ekcby och
fredagen den 10 jaouari i Abytorp.

PRELIMINÄRA öPPETTIDER
1975
IllIvudbibliol<'ket

Vardagar kl 12-20. lördagar kl 11
-14, söndagar kl 16--18
Filialer

Hä:Jlabroltel
Måndag och torsdag kl 17-20, torsdag 10110--12
K.amtorp
Tisdag kl 17-19, wndag kl 13.3015.30
Sannahcd
'Inndag kl 18-20, tisdag och fredag
kl 10--12
Abytorp
Måndag och tisdag kl 18-20, fredag
kl 10--12
BOKBUSSENS LANDSBYGDS·
TURER
Se särskilt körschema
BOKEN KOMMER
Besök sker som förut med lrcvcckorsintervall

SJUK- OCH VÅRDHEM
Kumla sjukhem f1l.r besök varannnn
vecka. Sol backa och v1l.rdhcmmct i
Sannahed får besök var tredje vecka

