Det ser ljust ut
Av kommunalrådet Nils Nyström

Kumla bibliotek
HUVUDlHBLlOTEKET

BOKEN KOMMER

Folkets hus, Skolvägen 12
öppet: vardagar kl 12-20, lördagar
kl 11-14, söndagar kl 16---18

Enligt särskilt schema
SJUK- OCH VARDHEM
Kumla sjukhem får besök varannan

FLLlALER

vecka, Solbucka och vårdhemmet i
Sunnahed fär besök vaT tredje vecka.

Häilabrouct, Pensionärshemmet
Öppet: måndag o\:h torsdag kl 17-

20, torsdag kl 10-12

SAGOSTUNDERNA
Kl/mia:
onsdag kl 10.30

Kvarntorp, Folkets hus
HällahrOltet:

öppet: tisdag kl 17-19, torsdag kl
13.30-15.30

torsdag kl 9.30

Samra/led, Centrumhuset

Kvarn/arp:
torsdag kl 13.00

Öppet: måndag kl 17-20, tisdag o\:h

fredag kl 10-12

SOllllahed:

Abytorp, Posthuset

Abytorp:

Öppet: måndag och tisdag kl 18-20,

fredag kl 9.30

fredag kl 10-12

BOKBUSSENS LANDSBYGDS-

TURER
Enligt särskilt körschema
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tisdag kl 9.30

Ekeby (i församlingshemmet):
Varannan torsdag kl 14.00
Sagostunderna är främst avsedda för
barn iiildrarna 4----.6 ~r, och de varar
i eirka 20 minuter.

Bostadsbyggande
Fram t o m 1974 har Kumla kommun
kunnat fullfölja det rullande bostadsbyggnadsprogram som innehållit lägenheler i såväl flerfamiljshus som i
egnahem. Fördelningen de sista åren
har varit ungefär lika eller 50 procent
av vardera. l det bostadsbyggnadsprogram 1975-1979 som kommunfullmäktige får ta ställning till vid sitt
februarisammanträde, kommer de tvu
Wrsta åren 1975 och 1976 att domineras av egnahemsbyggande. Det är
efterfrågan på denna lägenhetstyp
som gett återklang i programmet. Något större antal tomma lägenheter i
flerfamiljshus har inte Kumla kommun. Enligt erhållna uppgifter rör
det sig sammanlagt om ett 40-tal.
Men under året kommer elt 60-tal att
bli inflyttningsfärdiga i AB Henry
Ståhls bygge och som efterfrågan på
hyreslägenheter har minskat medan
tomtkön för egnahem bara ökar (för
närvarande drygt 800) kommer kommunen under de närmaste två åren
att i stort koncentrera bostadsbyggandet till egnahem.
Undcr 1975-1977 är det Kumlaby
och Hällabrotlet som kommer atl domincra för uppförande av egnahem.
Under hösten 1974 påbörjades 75
egnahem i Kumlaby och 20 i Hällabrottet (Romarebäcken). Och i är,
1975, igångsättes 75 i Kumlaby och
44 i Hällabrottet. Enda flerfamlljsbyggandet under innevarande år blir
om AB Mälarhus eventuellt sätter
igång byggandet av bostads- och af-

färshuset på den s k Zarelinska tomtcn vid torget. Enligt föreliggande
planer skall denna byggnad inrymma
bl a 24 bostadslägenheter.
Enligt bostadsbyggnadsprogrammet
kommer även egnahem i mindre omfallning att uppföras även i kommunens tätorter Sannahed, Abytorp och
Ekeby. Planarbetet för byggandet i
dessa orter är i stort färdig!. När det
gäller Sannahed är fem tomter klara
för ianspråktagande inom de närmaste månaderna.
Ökad inflyttning
Färska uppgifter om in- och utflyttningen för Kumla kommun har redovisats i dagarna. Kumla har ökat sin
folkmängd under 1974 med 118 personer genom inflyttning vilket är en
av de bättre siffrorna i länet. Och
som födelsetalet är större än antalet
döda har kommunens folkmängd ökat
totalt med 139. Det skall dock sägas
att ännu är siffrorna preliminära.
Totalt har till kommunen under
äret inflyttat 974 personer, varav 641
kommer från annan kommun inom
länet, 308 från annat län och 25 från
utlandet. Från kommunen har 856
flyttat, varav 525 till annan kommun
inom länet och 313 till annat län medan 18 har flyttat till utlandet.
Med tanke pä den trend ifråga om
minskad inflyttning som Örebro län
drabbats av de sista åren är siffrorna
för Kumla ganska goda. Det ser även
hoppingivande ut för det kommande
året - om näringslivet inte genom3

Vad gör ett oppositionsråd?
Av opposilionsråder Am/ers Svärd

Frlin och med t974 tillskapades en ny förtroendemannasyssla i Kumla kommun. i dagligt
lal kallat oppositionsrAd. Anders Svärd, som innehaft sysslan i drygt ett li~, bör alltså
ha skaffat sig en viss erfllrenhel av det nya uppdraget och Kumlans redaktion har bell
honom alt ge nl1gra synpunkter pli sitt arbete. Samtidigt ges allmänheten ett liIlfalle att
säUa sig in i vad oppositionsrlidet gör och vilka möjligheter det finns att genom I..ontakter med denne göra sin röst hörd.

Vad betyder titeln oppositionsråd?
Vad skall egentligen ett Opposilionsråd göra? Finns det inle redan tillräckligt många kommunaltjänstemän
utan att t o m oppositionen skall ha
en egen avlönad företrädare? Har vi
inte hel- och deltidsengagerade för~
trocndemän så det räcker för Kumlas
behov? Dessa och andra liknande frå~
gor möter jag ofta i samtal med olika
människor i Kumla. Jag gör inte anspråk på att tillfred!>Slällande kunna
besvara alla fr gor. Men jag vill ändå

går någon oväntad förändring. Då vet
vi att bl a KumIa fruktindustri under
året kommer att flytta in i nya lokaler och även utöka sill sortiment, vilket bör betyda nyanställningar som
kan medföra inflyttning till Kumla.
Det är en förnämlig anläggning
"Frukten" byggt på industriområdet
i Via, då man ökar sin anläggningsyta
från nuvarande cirka 7 SOO kvm till
drygt 32000 kvm.
Men det är fler industrier som planerar för expansion och om än automatiken går framåt, krävS det utökad
personal för alt klara en större produktion.
Ett lyckligt slut - eller rättare sagt
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ta tillfället i akt att försöka ge mm
!>yn på en del av dem.
För au börja med oppositionsrådstiteln så har den ingen annan funktion än att med ell enda ord försöka
tala om att "titelinneha\aren" politiskt företräder något av oppositionspartierna. Kommunfullmäktige beslöt
före senaste valet att förtroendemannaorganisationen i Kumla i fortsättningen skulle ge oppositionen bättre
arbetsmöjligheter.

en lycklig fortsättning - tycks det
ä\en bli för personalen vid Kumla
skofabrik. De slipper bli "företagare"
och salsa in egna slantar för att få
fortsålta sin dagliga verksamhet för
livets uppehälle.
Arbesko eller Älvbro skofabrik som
fortsåuer sin kraftiga expansion kommer att överta verksamheten i Kumla
skofabriks lokaler och tryggar därmed sysselsättningen för de anställda
vid det anrika företaget. Kumla har
ännu en liten del kvar av sin forna
dominerande näringsgren. Vi tror att
det är olyckligt om den helt förSvinner. Det måste finnas en viss beredskap även för våra fötter.
D

Vad skall jag då göra på dom tio
timmar i veckan som jag har ett särskilt arvode för? Först måste konstateras att några centralt utformade
riktlinjer eller rekommendationer inte
finns. Detta med oppositionsråd är en
ny företeelse. l andra kommuner har
man försökt andra lösningar. Men
motivet är överallt detsamma. nämligen att stärka oppositionens möjligheter att på ett meningsfullt sätt delta
i kommunernas beslutsfattande. En
ytterligare orsak är att allt fler kommuner har gatt in för ett system vid
fördelning av ordförande- och \ ice
ordförandeposter som innebär att majoriteten besåuer alla dessa poster.
Detta för au klarare markera var det
politiska ansvaret skall utkrävas. Min
uppgift är då närmast att följa den
kommunala verksamheten, läsa handlingar och utredningar och stå till övriga oppositionsföreträdares tjänst.
Det kan t ex. gälla atl skaffa fram
uppgifter inför olika ställningstaganden.
Frågan om \, mte redan har tillräckligt med kommunalanställda är i
och för sig berättigad. Men det är
egentligen en helt annan fräga. Oppositionsråd såväl som kommunalråd
är inte tjänstemän utan förtroendemän. Skillnaden är mycket viktig. En
förtroendeman är vald på tre år och
kan avsättas när mandattiden är slut
om arbetsresultatet inte blivit till belåtenhet. Uppdragsgivare är alla kommuninnevånare som vid valen bestämmer vilka som skall styra kommunen.
Behovet av hel- och deltidsengagerade förtroendemän hiinger i första
hand samman med de allt mer komplicerade frågor som kommunerna fått
att ta ansvar för. Kommunstorleken

Anders Svärd. oppositioDsråd (e)

är också en viklig faklOr. Dct krävs
till exempel allt mer av långsiktig pla·
nering på alla samhällsområden. Besluten får konsekvenser som blir alh
svårare all överblicka. Det krävs alltså all åtminslone några av de för·
lroende,'alda ges tid aH sätta sig in i
frågorna. Sedan skall dessa informera
partigrupper och allmänhet och på
så sätt bidraga till en bred debatt som
kan ligga till grund för kommunens
olika beslut. Jag påstår inte aU del i
alla stycken fungerar så i dag. Men
målsättningen måste ändå vara den
skisserade, om vi verkligen menar att
vi vill stärka den kommunala demokratien. Oppositionsrådens uppgift är
alltså i dessa avseenden densamma
som kommunalrådens men med in·
riktning på den halva av kommunens
innevånare som i valet stödde oppositionspartierna.

s

Jag har nu haft detta uppdrag ett
år. Jag har fått bekräftat för mig det
jag trodde när jag åtog mig uppdraget, att det inte alltid är så lätt att
veta vad man skall ägna sig åt för
frågor för att göra mest nytta. Tiden
räcker tyvärr bara till en del av allt
som behandlas i olika nämnder och
styrelser. Här kan alla opposition~
företrädare och allmänheten hjälpa
till att välja ut och påtala. En önskan
jag har, är att de som har ideer, krav
och förväntningar verkligen framför
dessa. Gärna kritik, för hur skall annars felaktigheter kunna rältas till?
Finns då inte en risk (ör att poli·
tiska frågor görs upp mellan dem som
fått förmånen att på hel- eller deltid
ägna sig åt denna verksamhet? Utan
de mångas medverkan. Detta är en
viktig fråga. Om så vore fallet skulle
man ju ha kommit helt fel. Givetvis
finns risken, men jag tror att alla är
vakna över problemet och slår larm
om sådana tendenser skulle visa sig.
Min uppfattning är att samarbetet

med socialdemokraterna har förbättrats samtidigt som den politiska debatten både blivit sakligare och hår·
dare och kommit att mer handla om
väsentligheter. Detta att oppositionsföreträdare får större insyn, ger bland
annat det till resultat. att diskussioner
orsakade av bristande information
minskar. Vidare tycker jag att oppositionens möjligheter all på ell tidigt
stadium påverka frågorna har ökat
betydligt.
Givetvis har vi inte ännu funnit alla
former att arbeta, som måste till för
att kunna ta vårt samhällsansvar och
för att stärka den kommunala demokratien. Men om alla hjälps åt kan
delta med oppositionsräd möjligen
vara ett steg i räll riktning. Uppdraget är i alla fall mycket intressant
för den som har det. Det fångar ens
intresse helt och man önskar ofta au
tiden skulle stanna upp så man fick
en chans all göra mer av alla de arbetsuppgiffer som man ser omkring
sig.
D

Kommunal vuxenutbildning
VTALUNDSKDLAN
Avgiftsfri undervisning - kvällstid
Grundskole· och gymnasiekurser och
som vill läsa mot ett mål
SVENSKA
lrskurs 7
ENGELSKA
,,7,8
MATEtI.'!ATIK
,,7
FYSIK
"
7
7
SAMHÄLLSKUNSKAP ,.
TYSKA
"
8
FRANSKA
,,8

\'ISS

Av kanslichefen Tage Tapper

Alla pratar om vädret, men ingen gör
nånting åt del, tir ett gammalt engelskt talesätt. Nu har i alla fall Kumla
kommun försökt göra någO! åt saken.
Det kanske inte blir väder av det,
mcn det påverkar i alla fall något
som brukar bli resultatet av väder.
På sommaren vill man bada. Ute.
På vintern vill man åka skridskor.
Kalla somrar och varma (eller åt·
minstone milda) vintrar brukar kunna göra båda sakerna omöjliga.

Genom an bygga de tempererade
bassängerna vid Kumlasjön försöker
man förlänga badsäsongen. Från den
15 maj till den l september kan man
bada i behagligt tempererat vatten.
Jnte så sällan är det soligt och varmt
i luften i slutet av maj och början på
juni men rält kylslaget i vattnet. Bassängerna gör vår korta sommar litet
längre, ökar vårt välbefinnande och
"år simkunnighet. Nytta förenas med
nOJe.

I

yrkesutbildning för dej

Onsdagar
~Und-Iorsdagar

Onsdagar
Torsdagar
Tisdagar
Onsdagar
Tisdagar

Konsten att förlänga årstiderna

18.30-21.00
18.30-2t.3O
18.3Q-.......-21.00
18.30-21.00
18.3Q-.......-20.30
18.30-21.00
18.3Q-.......-21.30

Ring skolkansliet, tel. 709 80 ank. 181. 195

6

7

Olika sätt att fira jubileum
(och få kommunalt bidrag till det)

Kommunfullmäktige har fastställt
regler för bidrag till föreningarnas jubileu msfirande.
Två förutsättningar gäller: Dels
måste det vara en förening med sitt
huvudsakliga
verksamhetsområde
inom kommunen. Länsföreningar och
liknande har alltså ingen chans. Dels
måste föreningen fira minst 25-årsjubileum. Bidrag kan utgå vid 25, 75
och 125 år samt vid jämna lO-tal år
från 30 år och uppåt.
Det är inte direkt nligot vackert hus som byggts i Idroltsparken för all "göra vinter" pri
isbanan när inte naturen vill hjälpa tHI. Vi rar väl hoppas att det i stället är ändami1ls·
enligt. Som upplysning kan nämnas. atl det inte är ett par rymdfarkoster som landat på
taket. Det är nödvändiga tillbehör till frysaggregaten.

Den konstfrysta isbanan i Idrottsparken förlänger skridskosäsongen.
Från den 1 november till den 15 mars
kan man åka skridskor och spela ishockey eller rinkbandy. Och det kan
man göra även när luftens temperatur är över noll och ur den synpunkten människovänlig. Man kan alltså
njuta vinterns fördelar utan all samtidigt behöva lida alltför mycket av
dess nackdelar.
Det är alltså fritidsnämnden som
gör något åt vädret. Det är den som
ser till att hösten inte varar längre
än mellan den I september och l november och atl våren bara varar mellan IS mars och 15 maj.
Att påverka årstiderna är ingenting
man gör gratis. Det kostar stora
pengar. Isbanan kostar en dryg mil8

lian och Kumlasjöns utbyggnad drar
ungefär sex millioner.
Apropå pengar, så har Närkes
idrottsförbund gjort en utredning om
vad länets kommuner investerat i
idrolts- och friluftsanläggningar åren
1972-1974. Kumla kommun har satsat drygt 16 millioner och ligger därmed i lopp bland länets kommuner.
Utslaget på invånare blir det nära
l 000 per huvud, medan den kommun
som ligger närmast efter - Karlskoga - bara satsat drygt 700 per invånare under denna period. övriga
kommuner har bara satsat mellan 100
och 500 per invånare. Även när det
gäller de årliga kostnaderna ligger
Kumla kommun i topp i länet. Vi ligger där på nära 4 millioner för år
1974, vilket gör 6,3 % av budgetens

Bidrag till historik
Bidrag kan utgå till tryckning av historik över föreningens verksamhet.
Dvs det är begränsat till egentliga
tryckningskostnader
vari
ingår
klichekostnader, dock ej till färgbilder. Sådana kostnader som författararvode, fotografering, tecknararvode,
fotokopiering av arkivmaterial och
liknande är ej bidragsberättigat. En
kalkyl över kostnaderna skall göras
upp i förväg och den kalkylen kan
endast i särskilda undantagsfall frångås. Bidrag utgår endast till de första
500 exemplaren, resten får föreningen
finansiera genom t ex försäljning.
totalsumma. Även här ligger KarIskoga på andra plats med 4,5 %, medan
övriga länskommuner ligger mellan
3,8 och 1,4 %. Kumla hävdar sig alltså väl i förhållande till övriga kommuner i länet och till dem som eventuellt klagar på att Kumla kommun
gör för litet för idrottsungdomarna

Kommunen skall pröva förslaget till
historik och kan besluta att vissa begränsningar måste göras. Kommunen
skall erhålla femton exemplar av
varje historik till bibliotek, arkiv o d.
Vissa minimikrav beträffande innehållet i historiken finns angivna i reglerna.
En viktig regel är, att bidraget måste sökas senast den 30 april året före
innan jubileet skall firas. Fritidsnämnden och kulturnämnden tillhandahåller regler för bidraget. Av
reglerna framgår att bidrag för 1975
kan sökas nu.
Bidrag lill annat jubileumsfirande
En förening kan vilja fira ett jubileum på annat sätt. Man vill t ex anordna en utställning över föreningens
verksamhet. Eller en tävling med litet
större arrangemang än vanligt. Det
kan också vara fråga om andra aktiviteter, konserter, uppvisningar eller
föreställningar. Andra kan fira genom att en dag ha "öppet hus" och
visa sina aktiviteter.
Ä ven till sådana kostnader kan
kommunen bidraga efter de regler
kan vi försvara oss med att ingen annan kommun i länet offrar mera än
vad vi gör inom detta område.
Den som vill ha valuta för skattepengarna ska alltså bada i Kumlasjön
och åka skridskor på isbanan i Idroltsparken mycket och ofta.
D
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Kumla föreläsningsförenings program

Vi bildar en teaterförening
A v kullurkonsulenl Gunnar Haag

Lördag 8 jl'bruurj kl 16
Kumla bibliotek
Kois Karl och hans

~pclmän

Medverlande:

Kois Karl Aronsson
Kungs Levi Nilsson
Lars lobs
Kjell Olov Nilsson
Saras Göte: r\lfrcdson
Fri entre
Samarr. ABF
Tisdag 18 /l'brllari kl 19.JO
Kumla bibliotek
Den slora trandansen
Fotograf Sture Karlsson
entr~

Samarr. Kumla fotoklubb

som fastställts. Bidragsreglerna är
här av samma slag. Det är externa
kostnader som betalas. Föreningsmedlemmarnas eget arbete arvoderas
ej. Men sådana kostnader som lokalhyra, annonsering och affischering,
materialkostnader o d kan bidrag utgå
till. Men även här förbehåller sig
kommunen att få pröva kostnadernas
skälighet. Och även i detta fall skall
bidrag sökas senast 30 april året före
jubileet, men kan sökas nu för 1975.
En villkor för bidrag föreligger och
kan inte dispenseras. Föreningen får
inte ta intr~de eller avgift för aktiviteten. Allmänheten skall ha fritt tillträde, eljest skulle resultatet endast
10
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murs kl 19.30

Församlingssalen

spelar och beräuar om lAtar fr!ln Dalarna

Fri

Måndag

En häll med Gunde Johansson
Fri entre
Samarr. Kumla sockenkrels av Röda korset
Onsdag 19 mars

Plats och tid meddelas senare
MalS Koupula och MalS Liljefors spelar
Nyckelharpa
Fri entre
Samarr. Frikyrkliga studieförbundet

Tisdag 15 mars kl 19
Kumia bibliotek

I
I

"Att samla mynt"

Mynthandlare Lars Magnus Björkqvisl
Fri entre
Samarr. Kumla bibliotek

En internationell kväll planeras lillsam·
mans med studieförbundet Vuxenslolan

bli en dold subvention till annan
verksamhet.
Bidrag till ulmärkeiser
I vissa fall vill en förening ge sina veteraner utmärkelser, såsom diplom,
förtjänsttecken, plakeuer eller medaljer. Efter särskild prövning kan
kommunalt bidrag utgå även till sådant om det kan anses betungande
för föreningen att betala sådant själv.
En guldmedalj t ex kostar 500l 000 kronor.
Slutligen kan sägas att man varit
överens om att bidrag inte skall utgå
IiI! jubileumsfester.
Kulturnämnden och fritidsnämnden
ger ytterligare upplysningar.
O

I
I

Ovanstående scenbild ur "Vita Hästen" far symbolisera kumlabornas
önskan att åter få se lyrisk lealer.
operetter, musikaler osv. De senaste
årens dåliga publiksiffror har gjort,
att vi inte fått de föreställningar vi
önskat. Då varje föreställning är
starkt subventionerad, och alltså kostar Riksteatern stora pengar, satsar
de hellre på orter med bättre publikunderlag. Teaterlokalens dåliga kondition har också verkat negativt. Den
skall nu restaureras. Genom att bilda
en teaterförening, med dess möjligheter att engagera fler människor j
teaterarbetet. hoppas vi att Kumla

åter skall bli en bra teaterorl.
Teaterförening skall - om lillräck·
ligt intresse finns - konstitueras tisdagen den 4 mars 1975 på Kumla bibliotek klockan 19.00.
Vi hoppas alt alla intresserade enskilda, föreningar och organisation" - möter upp. För närmare upplysningar, ring Gunnar Haag. tel.
709 80.
Mörka kvällar (och mörka morgnar)
kan reflexbrickan rädda en fotgängares liv
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Uppslaget -

Ett par sidor åt konsumenterna

Under den här rubriken omväxlande med mindre "konsumentrutor" kommer
KUMLAN atl ge aktuella lips frlln den kommunala konsumentverksamheten. ~Iar nAgon

läsare nllgot "uppslag" som man anser lämpligt att föra ut till en större allmänhet. är
vi tacksamma för alla tips.

Vatten -

tvättmedel

Dosera lagom!

Du kanske kan spara lvätImedel och
därmed också pengar och ändå tvätta
rent.
Jag vill ge en kort bakgrund och
några enkla råd.
Hårdhetsgraden på vattnet i Kumla
har gått ned fran 20° dH till 9_10·
dH (tyska grader). Della beror på alt
Tisarvauoet, via infiltration j grusåsen, släppts in i ledningarna. (Se
Kumlan nr 4 1973 och 2/1974) Det
är beräknat att hårdheten skall minska till 8° dH. (Ekeby och Kvarntorp

har sedan nya vallen\erkets tillkomst
en hårdhet av 7,6° dH.)
5,5---10° dH räknas som medelhårt
ratten. Medeltalet för hela landet är

8° dH och dagens tvättmedel är anpassade till detta. Om vattnet blir
mjukare än 5° dH angriper det me·
talledningar och metalldelar.
Kanske kan Du minska på den dosering Du brukar använda. Överdose·
ring ökar ej hätteffekten. Det kan bli
tvärtom - blir tväurumman full av
lödder bromsas bearbetningen och
t\'äUen är fortfarande smutsig.
Men tag ej heller för litet t\'ättme·
del. Textilierna blir ej heller då rena
och små smutskulor "tvättlöss" kan
bli kvar på tvättgodset.
Här är ett exempel på doseringsan·
visning. Detta gäller ett visst tvättmedel och är ej lika för alla.

Vatlenhårdhelsgl'3d
0-10
Jl-\5
16-20
Mjukt
medelhårt
roI}'cket blrt
Deciliter puh'er per maskin

Jl.4

II>

II>

l ..
210
2..

,..

21,4
410

51>

2
21h
3
310
7

2!1.i
3
310
410
810

]112

2

210

3

Gryta
10 kilos · ...............

410

6

710

910

doseringsanvisningarna
på
fväumedelspakelel. Dem kan vi rätta
oss efter nu. Vårt vatten är nu me·

delhårr.
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Strykjärnet betyder au vanll1 kan stl'ylns eller varm·
manglas. I ~trykjärnet finns
en eller flera punkter. som
anger hur varmt detta fAr

Tvän
högst

Hog temper..tur
210· C)

cylindermaslm
20 minUler vid
l

(hög~t

Tlil alla vanligen rorelom·
mande l.emtvänvätsl.or.

®

cyhndermaslin
20 minuter vid
högsl60° C.

T\'im
hogst

1\t ellantempe ratu r
(hog"t 160· C).

Tål ej starl.are l.emt\ällviml.a än perkloretylen.
(Perklorety1en är den vanligast fOrekommande lemI vän \-ätskan.)

a
TV311
cyJinderm3~kll1
högst 20 minuler eller
rör h.1nd vid högst 40· C.

Låg lemperatur (hagst
120· e).

Tvätt i hög~t 5 mll1uter
vid högst 30· C i cylinder.
maslin med skonsam tvätt
eller för h:lnd utan gnugg·
nmg.

Tal ej ~tryknll1g elier
varmmangling.

Tlil ej starkare keml\äuvätska än tvättnaha och
f1ourkolväten.

•

l

Ej heller behövs numera avhärdning
av vattnet till diskmaskinen.

Sonja Nordin.Tapper
Konsumentsekreterare

Cirkeln betyder att vanm
kan kemtvättas. I drkeln
står en bokstav, som anger
vilken typ av kemlVättvätska som ska användas.

~~.

,

21-25

Agitalor och pulsiltormaskincr
2 kilos ................

Läs

Baljan betyder atl varan
kan vanentväUas i maskin
eller för hand. l baljan
st:\r en gradtal som anger
den temperaltlr som skall
am·ändas.

8().-90· C.

H'"

Cylindermaskiner
3 kilos · . . . . . . . . . . . . . . .
4 kilos · . . . . . . .. . . . . . ..
5 kilos • • • • • • • • • • • • • • ••
6 kilos ................
12 kilos · ...............

Kemtvätt

Yattentvätt

Trd ej valtentviit1.

Tåt ej kemtvätt.

Textila skiitsclråd
Se tdl all det finn~ en etikett med ~kötselrad när du köper klilder och andra textilier. Etikenen visar med symboler oeh text hur du ska ,köta dessa pli bä~ta ~iitL
Dct finn) liven skötsel rAd med engelsk text och annorlunda
,ymboler.
Välkommen in pA kommunkanslieI för alt hämta utförlig
bro)chyr.
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KroHla bibliotek har ÖPPl't
t-llInd-fred 12-20
lörd 11-14
sönd 16-18

Kulturnämndens vårprogram

FILM, BIOGRAF KONTRAST
Kulturnämnden och Folkets hus visar kvalitclsfilm, Kommunen subventionerar bil·
jettpriset, varför det kan hillas s;'l lägt som
fem kronor.
Föreställningarna ges pä biografen Folkan
och börjar Klockan 19.30.
Värsäsongen 1975 ägnas framför allt ät
amerikansk sjuuiotalsfilm. De är samhällskritiska men samtidigt starkt underhällande,
prnfessionella. - Amerikansk film då den
är som bäst.
p;'l en av bibliotekets tisdagsträffar -

''"
25 februari - kommer Kumlas kulIUrpris·
tagare för ;'Ir 1974 f. folkskolläraren
John Norlander - all Ixrälla om "Kumia
förr och nu",

Den 14 februari blir det "musikalisk salong" i Officersmässen i Sannahed. Bilden visar
en tidigare succHramlrädande p3 Kumla bibliotek. Fr v Orvar Pellersson, ils Andersson, Karl Petlersson, Harry Johansson och Folke Sundström.
MUSIK

TEATER

Fudog 14 frbruori kl 19.30

Onsdag 19 februari kl 19.30
Kumla Teater, Folkets hus
"Fordringsägare"
av August Strindberg
framförs av Kustteatern
S\enska riksteatern

Officersmässen i Sannahed
Musikalisk salong
Medverkande:
Karl Gösta Pettersson
Orvaf Petlersson
T OTC Jonsson
Folke Sundström
Nils Andersson
Maj Ohlsson

Söndag 16 mars kil6
Husaren, Folkets hus
Familjekonsert med Kumla Musiksällskap
Dirigent: Sören Unge
Solister:
Barbro Andersson

Göran Mefander
Sören Unge
Entr~: 5:-, skolungdom frilt
SöJldag 27 april kl /8

Husaren, Folkets hus
MusiksälJskapelS Vhkonscrl
Dirigent: Sören Unge
Entre::: 5:-, skolungdom frill
14

5-20 april
Ragnar Linden, Lindesberg
Grafik
K,/mia bibliottks utställningshall är öpptn;

Onsdag 19 mars kl 1930
Kumla Teater, FolkeLS hus
"Klimpen"
Ungdomsmusical (arbetsnamn:
var Du kommer ifrän")
Förfallare: Reidar Jönsson
Regissör: Per Siwe
Svenska riksteatern

\llInd-fred 12-20
lörd 11-14
$Önd 16-18
"Säg mIg
BIBLIOTEKETS TISDAGS'TRÄFFAR

Tisdag 25 ftbruari kl 19

•

"Kumia förr och nu"
Folkskollärare John Norlander

I

Tisdag 4 mars kl 19
"Kumill och teatern"
Alla teaterintresserade inbjudes att diskutera ett aktuellt problem

UTSTÄLLNINGAR
15 fl'bruari-2 mars
Bert Johansson, Karlskoga
Gertrud Samen, Karlskoga
Grafik

8-23 mars
Stig Olson, Örebro
Dan Lekberg, Örebro
m, fl.

Grafik

Tisdag 25 mars kl 19
"Att samla mynt"
]\Iynthandlare Lars Magnus Björkqvist,
Örebro
Samarr. Kumla föreläsningsförening

Torsdag 23 janilClri kl 19
"Fellini Roma"
Regi: Federico Fellini (1972)
Torsdag 6 f~bruari kl 19.30
"Det sista viunet"
Regi: Alan J Pakula (1974)
Torsdag 20 februari kl 19.30
"Panik i eed1c Park"
Regi: Jerry Schatzberg (1972)
Torsdag 6 mars kl 19.30
"Den sista fården"
Regi: John Boorman (1972)
Torsdag 20 /Ilars kl 19.30
"OiIl ~fcKay - Utmanaren"
Regi: Michael Rilchie (1972)
Torsdag 3 april kl ]930
"Det hlrda straffet"
Regi: Hal Ashby (1974)

Biblioteket i påsk
Under påskhelgen hälles biblioteket
stängt
LANGFREDAGEN, PASKAFrON,
PASKDAGEN, ANNANDAG
rASK,
skärtorsdagen den 27 mars stänges
kl 17,00
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Fritidsnämndens sportlovsprogram

KUMLA
HANDEOLL
KUllllahallen
Mi\nuag och onsdag
KL 9,00-11.00 åk. 6--9 och gymnasiet
Kl. 11.00-13.00 åk. 1-5
UASKF:T
GYllllllIstikS:lien Fylsta skol:l
Måndag och onsdag
kl. 13.00-l5.00 ak, 1-3
Kumlahallen

Tisdag och torsdag
kL 9.00-11.00 lik. 4---9 och gymnasiet
(pojkar)

kl. 11.00-13.00 åk. 4-9 och gymnasiet
(flickor)

VOLLEYBOLL
Kumlahallen

Måndag och onsdag
kl. 13.00-16.00 lik. 4---9 och gymnasiet
ilA Di\1L""TON
Kumlahallen
Tisdag och torsdag
kl. 13.00-16.00 åk. 4-9 och gymnasiet
Gymnastiksalen Fylsta Skola
Måndag och onsdag
kl. 9.00-11.00 åk. 1-3

INOMHUSFOTBOLL
Kumlahllllen
Fredag kl. 8.00-17.00 åk. 3-5
Fotbollen spelas i form aY utslagningsturnering. Varje åk. möts inbördes. Laget skall
vara sammansatt av spelare från samma
klass, dock kan spelare lånas från någon
:Innan klass bara de tillhör samma ålders_
grupp och skola.
Laget skall bestll av 5 utespelare, I målvakt samt 2 avbytare.
Anmälan göres till fritidskontorel tel.
70980 före torsdagen den 13 februari.
BROTINING
Kumlahallen
Tisdag oeh torsdag kl. 15.00-17.00
Aldrar 7-14 år
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INSTRUKTION I UTFöRSÅKNING
"8n:get" Åsbro
Måndag-fredag kl. 10.00-14.00
Instruktörer frlln Skid- och friluf1sfrämjandet.
Buss kommer att avgll till "Bygget" kL 9.15
från Järnvägsstationen. Kumla och åter från
Asbro kl. 14.00 dessa bäda dagar.
OBS! Ovanstående kommer att arrangeras
under förutsättning att det [inn~ tillgång
till snö.

nOIU)TENNIS
KUllIIahallen
M:lndag~fredag

kl. 14.00-16.00
Medtag racket om Du har.
nOWLlNG
Kumlahallen
Måndag-torsdag kl. 12.00-17.00.
lnstnlktion mellan kl. 12.00-14.00.
Fredag kl. 12.00-17.00 tävling.
Avgift: [:50 per serie.
SPOIHUVKNL"G
Kumlahallen
Onsdag och torsdag
kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00
LUFTGEVÄRSSKYTIE
KunJlaballen
Måndag och fredag
kl. 14.00-18.00
Aldrar: 8-16 1Ir

TALLUODEN, AsnRO
Vid tillgång på is eller snö, kommer SMU
Johanne~kyrkans fritidsgård, Talludden att
vara öppen den 15-[6 och 22-23 februari kl. 11.00-t5.00.
Se vidare annons i lokalpressen.
EL·LJUSSI'AI~ET

preparerade skidspllr. Vid brist pli snö
lämpar ~ig späret utmärkt för promenader
och löpträning.

ISBANAN, IDROTTSPARKEN,
KUMLA
KONSTÅKNING
måndag. onsdag och fredag kl.
13.00

BAGSKYTIE
KumJah:dlen
Tisdag kl. 13.00-22.00
Lördag kl. 9.00-14.00
Aldrar: 10-15 lir

12.00-

RU\"'KBANDY
Måndag och on~dag
kl. 9.00-10.30 åk. 3-6
kl. 10.30-12.00 åk 7-9 och gymnasiet

CYKEL PÅ RULLAR
Kumlaliallen
Onsdag, torsdag och fredag
kl. 13.00-15.00
SI'ORTLOVSTRIAL
Mahnens skola
b-Iåndag kl. 12.00 (under - 10 gr. kaUt inställes arnmgcmangct)
Aldrar: För 125 cc tria[motorcykel 16 år
och körkort. !ör 50 cc trialcykel 15 1Ir eller
12 <ir och mlllsmans skriftliga intyg.
PONNYRIDNING
H:lgaby ridklubb
i\låndag och torsdag
kl. 12.00-14.00
SCHACK
Sch:lcklokalen, Torsgatlln 7
Måndag kl. 10.00-12.00, tisdag kl. 18.00
~20.00.

Onsdag kl. 10.00-12.00,
teorikurs för nybörjare.

"8YGGET" ASBRO
öppet dagligen under sportlovsveckan mellan kl. 9.00-15.

15.00-17.00

ISHOCKEYINSTRUKTION
Tisdag och torsdag
kL 9.00-10.30 åk 3-6.
kl. 10.30-12.00 åk 7-9 och gymnasiet
OBS. För rinkbandyn och ishockeyn iir
hjälm och munskydd obligatoriskt. Klubba och event. annan utrustning tar Du
också med Dig.

öVRIGA ISBANOR I
KOMMUNEN
kommer all iordningsstälJas vid tjänlig väderlek.
ISBANAN, lP, KUMLA
Allm~in åkning under sportlov~\'eckan
Måndag kl. 13.00-16.45 (kl. 15.00-16.00
utan klubba)
Tisdag kl. 12.00-16.00 (kl. 15.00-16.00
utan klubba)
Onsdag kl. 13.00-17.30 (kl. 15.00-16.00
utan klubba)

Torsdag kl. 13.00-16.45 (kl. 15.00-16.00
utan klubba)
Fredag kl. 9.00-12.00, 13.00-16.45 (kl.
13.00-16.00 utan klubba)
Lördag kl. 9.00-15.00 (kl. 13.00-15.00
utan klubba)
Söndag kl. 12.00-15.00 utan klubba.

AllYTORP
BASKET
Stene skola
Måndag och onsdag kl. 9.00-11.00
llADl\lINTON
Stenc skalp
Tisdag och torsdag kl. 9.00-11.00.
VOLLEYBOLL
Stene skola
Tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.
BORDTENNIS
Stene skola
Måndag, onsdag och fredag
kl. 14.00-15.00 åk. 1-6
kl. 15.00-16.00 åk. 7-9 och gymnasiet

HÄLLAllROTfET
BASKET
Tallängcns skola
Tisdag ol;h torsdag kl. 13.00-15.00
BADMINTON
Talliingens skula
MlIndag och onsdag kl. 13.00-15.00
VOLLEYBOLL
Tamingcns sko~a
Måndag och onsdag kl. 9.00-11.00
nORDTENNIS
Talllillgens skoJa
Tisdag och torsdag kl. 9.oo-J 1.00
INOMHUSBA.!\T()YTURNERlt"G
Tallängcns skola
Fredag kl. 9.00-15.00 åk 1-6 flickor och
pojkar.
Laganlllälan göres pli separat utskickad inbjudan.

SANNAHED
UOROTENNIS Offkersm:issen
MlIndag-torsdag kl. 14.00-16.00
öPPET HUS l\1issiuns[msd
Tisdag kl. 19.00
SPORTLOVS-OA.t~S

Officersmässen
Fredag kl. 14.00-17.00 [ör yngre
kL 18.00-22.00 för äldre
Se vidare separnt annons i Sannahed
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KVAltNTORP
BORDTENNIS Kvartersgård.m
~llIndag_fredag kl. 10.00-12.00

EKERV
BORDTENNIS K)-rkskolan
M.5.ndag-fredag 101. 10.00--12.00

HARDEMO
BORDTENNIS K)·OOl>.oian
Måndag. onsdag och fredag tl.

((~-12

HöRSTA
BORDTE!\'NIS Blåbandsiobien
MAndag-fredag tl. 9.00-12.00. 13.0016.00
Aldrar 7-15 år.

SPORTLOVSRESA
TILL STOCKHOLM
SJ anordnar för skolungdom och föräldrar
sportlovsresa med tåg till Stockholm ons·
dagen den 19 februari.
Tidtabell: Avg. Kumla kl. 7.39
Ank. Stockholm kl. 10.25
Avg. Stockholm kl. 18.37
Ank. Kumla kl. 21.16
l3iljettpris: 24:- kronor.
Barn under 12 år måste ha någon vuxen
med på resan.
Biljetter försäljes på biljette:l:peditionen i
Kumla fr. o. m. tisdagen den II februari kl.
8.00 t. o. m. måndagen den 17 februari kl.
14.00.

Si\IU Johanneskyrkans lllll:domSKård
Tisdag kl. 18.00-20.00. Filmhäll lUdrar
8-12 år.
Onsdag kl. 14.00--18.00 Promenad alla
lildrar
Fredag kl. 19.00-23.00 Oppet hus, tonår.
Kvarte~gården -Mynlacl>.en'"
Köpmanptan 58
Oppet: Tisdag. onsdag. torsdag kl. 17.3021.15, söndag U. 16.00-20.00
Kvartersgården Ab)"torp. Folkets hus
Öppet: M:indag och onsdag kl. 18.0021.15
K''llnersgirden Sannahd. Cenlrumbusel
öppet: Måndag och onsdag kl. 18.0021.15
K''artersgJrden KvlmlOrp
Oppet: M3ndag-torsdllg kl. 18.00-22.00
Kvartersg&rden Elieby, Kyrksliolan
öppet: l-f3ndag och torsdag kl. 18.002U5
Kvartersgården HiillabroltCl
öppet: Måodag och torsdag kl. 17.3021.15
Pil. samtliga gårdar finns bordtennisbord.
sällskapsspel, mu~ikanliiggning m. m.

SIMHALLEN, KUMLAHALLEN

RUSSRESOR

Simhallen är öppen varje dag under sport·
lovet u3n kl. 9.00.
Badavgift 1.50.

Bussresor till Järnvägsstationen, Kumla
kommer att avg3 fr3n ytterområdena mån·
dag, onsdag. (redag under sponlovsveckan,
en!. nedanslående:
Eleby, Kyrkskolan och bensins!. kl. 10.00
Kvamlorp, Foltets bus
., 10.10
Hiillabrotlet. A(f;irscentrum
" 10.20
Sannahed. Grenadjärens Lh's
" 10.30
Brändåsen. Alfaren
" 10.00
Hardemo, Kyrkskolan
., 10.10
Abytorp, Stene skola
., 10.20
Aterresa sker från Jarnvägsstationen, Kum·
la kl. 17.00.

SPORTLOVS·DANS

FILM, FOL...T fS HUS, KUMLA

"-ritidsgln:len "'Malmen'" Kumla
Tisdagen den 18 februari kl. 19.00--23.00
Entre 4:_. Alde~gräns I t år.

Måndag kl. 15.00 "Luce Luke" Enlrf: 5:Tisdag kl. 15.00 -ranan och den vita
kvinnan" Entre 4:Torsdag kl. 15.00 "Emil och griseknoen"
Entre: 4:-,
Fredag kl. 15.00 Kortfilmer
Entre: 5:Arrangör: Folkets Hus, Kumla

FRITIDS· OCH
KVARTERSGÅRDAR
Frilidsgården "'Malmen" Kumla
Oppen: Måndag~fredag från kl. 13.00.

Kumlahallen
SI~mALLEN

1',I,(on 019/70980 vx

Som Du ser blir dagen i stan rätt lång.
så tag med Dig matsäck. utrustning och
eventuellt fickpengar, d3 bad, bowling och
(ilnl är avgiftsbelagt.
(Se programmet)

öVRIGT
Medtag raclet om Du tänker vara med på
bordtennis och badminton. Ett begränsat
antal raclet finns dock för utlåning.
Vid l\eksamhet beträffande tider och akti·
,iteter ring fritidskontorel lel. 709 80, w
skall vi försöka hjälpa till.

Isbanan i Idrottsparken

Badlider:

M1I.ndag, torsdag
.
Tisdag
07.00--08.15
Onsdag, fredag
07.00--08.15
Lördag
.
Söndag
.
övrig tid disponeras av skolan
OBS. Kassan stänges 30 minuter före blIdtidens slut.
Under sportlov.'iVeckan är badel ilppel varje dag från 1>.1. 9.00

la

Under tiden 17-21 februari hålles SAGOSTUNDER varje dag på bibliotdet kl 14.00

13.00--19.30
13.00-19.30
13.00--20.30
09.00-15.30
09.00--12.30

Allmän åkning (under sportlovsveckan gäller andra tider, se sportlovsprogram·
met)
Måndag, torsdag, fredag
Tisdag
Onsdag
Lördag
Söndag

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

15.00-t6.45
15.00-16.00
15.00-17.30
10.00--15.00
12.00-15.00

(kl. 15.00-16.00 utan klubba)
utan klubba
(kl. 15.00--16.00 utan klubba)
(kl. 13.00-15.00 utan klubba)
utan klubba
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Gruppkorsband

Teckningstävling
Liksom föregående år inbjuder Vl
alla lågstadieelever till TECK·
NINGSTAVLlNG. Arets tema blir
"Mit! favoritdjur·'. Teckningarna
skall vara inlämnade på biblioteket
senast fredagen den t4 februari.
Teckningarna skall på framsidans
högra hörn vara märkta med namn,
adress och skola, klass.

KB KUMLA TRYCKERI 14/l23

