Industrin expanderar
A l' kommunalrildet Nils Nyström
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1I0K ..: N·KOMMER
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9/7, 2718. 1719,

8/10,

29/10,

12/11, 3/l2
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,

Jag berörde i förra numret av Kumlan den goda bdolkningsutvecklingen
som då kunde utläsas i de preliminära
siffror för år 1974 som redovisades
bl a från pastorsexpeditionen. De preliminära siffrorna talade då om en
ökning av kommunens invånare med
139. Nu har vi fått den definitiva
uppgiften och den visar att kommunen under 1974 ökade sin folkmängd
med 148, vilket innebar att vid årsskiftet uppgick antalet personer i
Kumla kommun till 16842. Vi när~
mar oss i rask takt de 17 000 som
enligt
länsplanerarna
kommunen
skulle uppnå år 1980, Kommunens
uppfallning att vi vid 1980-talets ingång skall vara uppe i 17300 verkar
idag riktigare.
Nåja, den här ledaren skall inte
behandla befolkningssiffror, utan jag
skall beröra industrins utveckling, Tidigare har redovisats BOB-industriers
(Kumla fruktindustri) utbyggnad på
industriområdet i Via, där företaget
under försommaren kommer att ta i
bruk en fabrik, som omfattar inte
mindre än cirka 32000 kvm. En fyrdubbling vid jämrörelse med de
7500 kvm som BOB nu lämnar. Då
kanske migon rrågar sig 0111 antalet
anställda även fyrdubblas. Så är ickc
fallct, cftersom automatiken för produktionen har utvecklats oerhört och
ersätter mycken manuell verksamhet.
Att antalet anställda så småningom
kommer ökas har aviserats, allra
helst som man utökar sortimentet
inom matvarubranschen.

En nyhct som nu kan tillkännages
är, alt när BOB-industrier nyttar ur
sina "gamla" lokaler, flyttar en ny
hyresgäst in i dessa. Det är Svenska
radio AB (SRA) som i första hand
förhyrt lokalerna, men med rätt att
så småningom förvärva dessa av
kommunen, Som bekant har kommunen köpt BOB-fabriken när kommu+
nen sålde industritomten i Via till
företaget. Tillträde sker den I juli
1975. Genom SRA:s intresse för
BOB:s lokaliteter kommer det inte bli
n{tgot längre stillestånd i denna
fabrik, utan verksamhet kommer där
<iter i gång så snart $RA flyttat över
sin produktion från dc nuvarande lokalerna på Magasinsgatan.
Verksladsal'delning till Kumla
Men det blir inte bara den nuvarande
produktionen vid Magasinsgatan som
överflyttas till BOB:s lokaler. SRA
avser alt flytta en verkstadsavdelning
rrån Stockholm till Kumla, vilket
kommer medföra en utökning av antalet anställda inom detta företag. En
viss ombyggnad inom fabriken kommer att ske och bl a skall reningsanläggningen från fabriken vid Magasinsgatan monteras in. Dc arrangemang som SRA måste vidtaga i B08lokalerna svarar företaget själv för.
Ytongbolagen tillhör de industrier i
Kumla som utökar. Koncernen har i
dagarna övertagit Siporexfabriken i
Skellef1ehamn, vilket medfört att produktionen i Kumla kan öka och kon·
cernen annonserar efter ett lOD-tal
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nya arbetstagare. Nyanställningen avser såväl manlig som kvinnlig arbetskraft. Anställningen kan även avse
deltid.
För att kunna expandera måste
Kumla mekaniska verkstad få nya
lokaler. Den befintliga fabrikens utrymmen är dels för små och dels fyller inte lokalerna de krav som bl a
fordras för en miljövänlig arbetsplats. Kumla mekaniska verkstad
som numera är el! statsföretag och
tillhör SMT-gruppen i Västerås, begär genom AMS lokaliseringsstöd i
form av lån för nybyggnad på industriomnidet i Via. Förverkligas företagets
utbyggnadsplaner
kommer
företaget utöka antalet anställda med
ett 2S-tal.
Kumla kartongindustri har, sedan
direktör Hugo Ringström för några
år sedan övertog rörelsen, nästan fördubblat sin personalstyrka. Han hyr
den äldre fabriken av Kumla fastighets AB, men har själv svarat för
den tillbyggnad som blev färdig i höstas och där nya maskiner monterats
in. Det ser dock ut som om tillbyggnaden inte är tillräcklig, då ex pan·
sionen fortsätter och direktör Ringström planerar ytterligare en utbyggnad. Företaget sysselsätter i dag drygt
ett 70-tal personer.
En lycklig utveckling blev det också
som bekant för de anställda vid
Kumla skofabrik då direktör Eva
Age övertog rörelsen och därmed
säkrade produktionen i den gamla an·
rika skofabriken.

ökut servicekrav
När näringslivet blomstrar och befolkningen ökar ställs även ökade
krav på den kommunala insatsen när
det gäller service av olika slag. Bostäder måste finnas för den arbetskraft
som måste flYIla in från andra orter.
Kvinnornas möjlighet alt gå ut på
arbetsmarknaden maste underlättas
genom utbyggnad av bl a barntillsynen. Och här har kommunen satsat
stort dc senaste åren. Tre kompletta
barnstugor med barndaghem, deltidsförskolor samt fritidshem har
uppförts. Ävenså har provisorium inrättats i bl a Kumlaby. Och enligt
KELP (Kommunal ekonomisk långtidsplan) skall utbyggnaden fortsätta.

Av byggnadschefen Rolf Krull

Oricntcring
Kumla kommuns vattenförsörjning
har hitintills varit ordnad genom naturlig! grundvatten från valt en täkter
belägna vid Kumlasjön och Blacksta.
Vattentillgången blev i början av
1970-talet otillräcklig. Kommunen
har därför löst vatten frågan genom
komplettering av vattentäkten vid
Blacksta med konstgjord infiltration
av ytvatten från Tisaren. Vid Blacksta har uppförts ett nytt vattenverk
som även betjänar Hallsberg samt
PAlsboda och Östansjö inom Hallsbergs kommun. Vattenverket ägs av
Kumla kommun, som alltså kommer
all vara huvudman För regionens vattenförsörjning.

Bostadsbyggandet enligt bostadsbyggnadsprogrammet talar om minst
ISO lägenheter per år de närmaste
fem åren. Kommunen bygger även ut
fritidsgårdar och idrottsanläggningar
som ett led i servicen till ungdomen.
För den kulturella verksamheten som
kommunen bjuder på finns bl a ett
förnämligt bibliotek som har såväl
Filialer i tätorterna utanför centrum
som bokbuss för bl a glesbygden.

V:ltfcnfillgång

Ä ven affärslivet får ett tillskott genom tillkomsten av den stora rCAhallen som öppnas i centrum under
eFtersommaren. Även det är ju en
service som ingår i samhällslivet.
Ju mer service en kommun kan
bjuda sina invånare ju lättare har industrier och övrigt näringsliv alt fylla
sitt behov av arbetskraft.
D

Nu börjar sommarlovet!
Skolan börjar igen den 25 augusti!
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Kumlas nya vattenverk

•

Under åren 1962-1968 genomfördes
omfattande utredningar avseende den
framtida vattenförsörjningen inom
såväl Kumla som Hallsberg. Utredningarna har visat att den ur teknisk
och ekonomisk synpunkt förmånligaste lösningen var att anlägga ett för
de båda kommunerna gemensamt vattenverk vid Blacksta, baserat på infiltration av vatlen från Tisaren.
Genom vattendom har K umla kommun förvärvat rätten att ur sjön Tisaren ta U! en vattenmängd av 400
liter/sekund (I/s). Av denna mängd
skall ca laO I/s reserveras för industrierna vid Kvarntorp, medan åter*
stfIende 300 Vs skall utnyttjas vid
Blacksta. Sjövattnet är av god beska f-

Fenhet och kan användas som in filtrationsvatten utan annan behandling än
silning. Den naturliga grundvattenmängden vid Blacksta uppgår till ca
30 l/s. Genom infiltration av ytvatten beräknas grundvattenmängden
kunna ökas till drygt 300 Vs, vilket
tryggar det beräknade behovet fram
till år 2010 för de båda kommunerna.
Förbrukningen är i dag ca 100 1/s.
Reningsprocess
Det naturliga grundvattnet innehåller
höga halter av järn och mangan. Infiltrationsvattnet från Tisaren innehåller tidvis järn och mangan. Utförda försök, beräkningar och analyser
har visat, att grundvattnet även efter
infiltrationen erfordrar behandling
för 'borttagande av järn och mangan
för att bli fullgott vallenledningsvatten.
Det naturliga grundvattnets hårdhet
uppgår till ca 18 dHo (Tyska grader).
Efter infiltrationen har hårdheten
sjunkit til! 5-8 dHo.
Från en befintlig pumpstation vid
Tisarens östra ände pumpas vattnet
till Hjälmsättersdammen genom en
likaledes befintlig trätub. Från dammen leds vattnet med självfall via en
befintlig trätub till Almtorp och däriFrån via en ny råvattenledning till
vattenverksbyggnaden vid Blacksta
där det passerar en mikrosil och därefter leds till infiltrationsbassänger
söder
om
vattenverksbyggnaden.
Vattnet sjunker här ned i grunden för
5

Tidskrifter på Kumla bibliotek
Av bib/i01ekschef MalS RUflering

Genom aU spika p~ brädpanel och mkt oeh sedan rödf:irga hela byggnaden har arkitekt
och byggare Utt det nya vanenverket att - i varje fall plI 11Ingt Mil - likna de jordbrukets ekonomibyggnader som ingllr i husklungan vid Blaeksta. Om ~dan den kvarstliende manbyggnaden och Häradsclomarglirden enligt planerna rustas upp. blir Blaeksta
by en god illustration till byggnadsvårdslirets motto: "Lät husen leva".

all slUlligen blanda sjg med det naturliga grundvatlDet. Från brunnar placerade runt om infi1trationsområdet
uppfordras grundvattnet till \atten\erket där det passerar luftare, förfil·
ter och snabbfiher samt därefter uppsamlas i en lågresenoar. I luftaren
sker oxidering av järn samt reduk·
tion av kolsyrehahen. Före filtren
tillsätts kaliumpermanganat för oxidering av mangan. Järn- och manganflockar samt suspenderade ämnen
filtreras sedan bort i filteranläggoingen. Vattnet pH-justera~ därefter
med natriumhydroxid samt steriliseras
med klor och ammoniak. Från lågreservoaren uppfordras vattnet tiII
Kumla, Hallsberg och Pålsboda.
6

Detta är en förteckning ö\er tidningar och tidskrifter på Kumla bibliotek. De lidskrifter som ej åtföljs av
årtal sparas olika länge, dock högst
3 år. Tidskrift som sparas åtföljs av
årlal, som anger för vilka år den
finns. Det senaste häftel är utlagt på
tidskriftshyllan och får ej lånas hem.

Tidigare häften och årgångar rör\aras på magasin och plockas pa rör·
frågan fram av bibliotekspersonalen.
Det mesta av detta material får lånas
hem. Dagstidningar sparas i en månad. Biblioteket prenumererar på
cirka hälften av tidskrifterna och er·
håller de övriga som gåva.

Accent. DIg. av IOGT-NTO
och UNF
Aktuell fotografi
Akvariet
Alkohol och narkotika (forts
pfi Alkoholfrågan)
Alkoholfrågan
Allt i hemmet
Allt om hobby
Allt om mat
Allt om MC (fons. på Racingsport - Allt om MC)

Arbetaren
Arbetsmarknaden
Ariel. Tidskrift för folkligt
studie- och bildningsarbete

1973196219731969-1972
196419671972-

1974-

Auris. Organ för Hörselfrämjandets Riksförbund
Barn och kultur
BelongbJadet. Utg. av internerna på Kumlaanstalten
Bibliofack
Biblioteksbladet

1924-1925
1928
1932-1933

19701966-1967
1969-1973
1916-1917
1919-

VattcnHrkcG utformning
Huvudanordningarna i vatten försörj.
ningsanläggningen har planerats för
det beräknade beho\et ca 40 år framåt. Vissa anläggningsdelar har emellertid planerats för en tidsperiod a\
15-20 år med hänsyn till livslängd
eller att anläggningarna enkelt kan
byggas ut i takt med förbrukningens
ökning.
Vattenverket består aven byggnad
utförd i tre våningar. J källarvåningen
inryms lågreservoar, pumprum, rörgalleri, el-utrymmen samt doseringsanläggningar för klor och ammoniak.
Till bottenvåningcn har förlagts personalutrymmen med verkstad, mikrosilrum, kompressorrum samt dose-

•

ringsutrustning för natriumhydroxid
och kaliumpermanganal. I denna våning finns huvudentren. J övervåningen, som endast omfattar en del
av byggnaden finns kontrollrum, kontor, laboralOrium och riltersal.
Blacksta by utgör den äldsta bebyggelsen i Kumla-området. Kommunen
har därför önskat bevara den miljö
som finns där genom att anpassa vattenverket till omgivande bebyggelse.
Vattenverksbyggnadens form ansluter
i stort till den ekonomibyggnad som
1idigare fanns på samma plats. Hus~
fasaden består av träpanel som målats
mcd rödfärg.

Totala anläggningskostnaden för
projektet, omfattande vattenverksbyggnad. infiltrationsdammar, grundvallenbrunnar, yUre ledningar, projektering, adminislration, kontroll
m m har uppgått till ca 8000000
kronor.
Utblggnadstid
Råvattenledningen från Almtorp till
Blacksta byggdes under vintern 1972
och togs i drift för kommunens nuvarande valtcnförsörjning i januari
1973. Vattnet från Tisaren infiltrerades därvid utan förbehandling. Vattcnverket påbörjades hösten 1973 och
togs i drift den 22 maj 1975.
D
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Bibliotek i samhälle
De blindas tidskrift
Bilsport
Bilidningen
BLM (Bonniers litterära
magasin)
Bil bandet
Bokrevy
Bok$lUgan (Forts som Folklig
kultur)
Bokvännen
Broderskap
Bygd och natur (lrsbok 1963
-1972)

19651971-1974
J964-1968
1939-1953
195519701918-1919
1921-1923
1928-1935
1949-1963
19651941-195{)
1952-1957
1963

Byggnadsind IlStrin
1969Båtnytt
1969-1971
Böckernas värld
1962-1966
Chaplin. Vtg. av Svenska
1968fil ffi institlltet
Cykel och mopednyll
Dast-magazine. Detective, agents
science fiction, thriller
1972Dcpartcmentsnyll
1974Djurens räll
Djurfront

Filmrutan
Flygreryn
Folkbildningsarbetet (forts. på
Folklig kultur)
Folket i bild/KullUrfront
Folkets hus
Folklig kuhur (forts. p BokslUgan, forts. som Folkbildningsarbetet)
Folkminnen och folktankar
Form
Fomvännen
Forskning och framsteg
Forum
Foto
Fred och frihet. l'.ledlemsblad
för internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Svenskll sektionen
Fältbiologen
Fönstret. Vtg. av ABF

196919741959-1961

Hunclsport
Husbyggaren

1963-

Hygienisk revy
Hästen
IdrOllsbladet
Impuls. Utg. av Studieförbundet Vuxenskolan
Industria
Information frAn stalens ungdomsrid
International grafik
Invandrarrapport
Invandrartidningen
pA lätt svenska
pl finska
pil grekiska
pli. italienska
pli .serbokroatiska
på tyska
Jorden runt

1972-

1935-19~

1951-1956
1918-1923
1925-1944

l""
1949-1957
19611967-1969
197119751914-1918
1941
1952-

1970-

Drog

Förfallarförlagets lidskrifl

197+-

DX·radio
Elementa. Tidskrift för matematik, fysik och kemi

Förr och nu
Församlingsblad för Kumla
missionsförsamling
Grönköpings veckoblad

1975-

Entr~.

Teatertidskrift

Esperantonytt
La espero

Evangeiii härold
Fae kföreningsrörelsen

1921-1958
1969-

Fataburen. Kullurhislorisk tidskri!t. «(orIS. på Meddelanden från Nordiska museet.
fr O ffi 1931 Nordiska museets och Skansens årsbok)

Fauna och flora
Femina
Film och TV

•

1907-19)1)
1931-1936
1940-1944
1946
1949-1951
1953-1959
19611962-

Haanarbejdets fremme
Hatlbladet. Utg. av internerna
pl Ha1Janstahen
Hem l Sverige (forts. som
Villa och Hem)
Hem och fritid
Hembygden
Hemslöjden
Hcrtha
Historisk tidskrift
Horisont. Organ för Svenska
Österbollens lilleraturföre·
ning

•

•

1967-1969
19711966-1972
1967-

1938-1953
1956-

1967-

KDS-information
Kommunal litteralUrljanst

1970--

Kommunal tidskrift (foris. på
Kommunernas tidskrift)

1968-

Kommunaltjänstemannen

LäUbetong
Med. Utg. aV Svenska kyrkans
missionsrörelse
Meddelanden från Nordiska
museet (forIS. som Fataburen. forts. på Samfundet för
nordiska museets främjanMiljö och fnlmtid
Miljöaktuellt
Miljöspegeln
Moderat debalt
Moderna sprAk
Morgonbris. Ulg. av Sveriges
-.l.aldemokratiska kvinnoförbund)
MOlOr
Musikens makt
MusIkrevy

19691966-

195-4-

19751955-1957
1961-1964

1897-1899
1901-1903
19721973-

1965-1970

1962197419611974-

1966-1967

Musiktidningcn

Konsthistorisk tidskrift
Konstrevy

1968---1972
1941-1951
1955
1957-1970

Namn och bygd

1958-1960
1966--1969

National Geographic

Konsumentombudsmannen

1974-

Kooperatören

Natur och teknik

1930-1941
1945-1955
1961-1970
19751967-1968

Korp
Korrespondens. Utg. av Hermods stiftelse

Naturens värld

1960--1968

Nordisk filateli
Nordisk tidskrift för fotografi

19721962-1970

Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri

1967-

•

Kriminalvården
1965-

Kumla-Hardemo kyrkoblad
Kumlan
Land
Landstinssnytl
Liberal debatt
Liberal ungdom
The lian
Lutherhjälpen
Lyrikvännen
Länknytt
Länsnyu frin Närkess1äu och
bergslagsb)'gd. Moderat tidstrih
Länsposten
Uisbiten
Läste ni

do)

Kamratposten

Kommunernas tidskrift (forts.
som Kommunal tidskrift)

196>1972-

197119731975--

""

Kalendarium. Utg. av utrikespolitiska institutet

1969
1967-1970

1939-1956

1969-1971

Jules Vcrne-magasincl. Tidskrift för science fiction &
fantasy
Jury. Tidskrift för deckarvän·

19671939-1953
1958-

Företagaren
FörfllItaren

19651974-

HV:H 8:1: dag

196619691899-1932
1971-1973
1967-

Kristet forum

1962-1972
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Nutida musik
Nya argus
Ord & bild

Ordets makt
Orkestnjournalen
Paletten
Perspektiv
Perspektiv KBS, Medlemsblad
för kriminalvårdens boksamlare
Politisk tidskrift. Centcrrörclsens ide- och debalttidskrift
Popular mechanics (PM)
Pris- och kartell frågor
Pso-aktuelll. Organ för Svenska psoriasisförbundet
Psykisk hälsa
På fritid
QTC. Organ för Föreningen
Sveriges sändaramalörer
Racingsport - Allt om MC
(forts. av Allt om MC)
Radio och television
Ra-nyn. Riksarkivet informe-

1965-1969
1966-1967
1969
1913
1919-1928
1930 1952
1954---197417519671964---1951-1957
1959-1964
1972-

1969-1971
1971-1973
1975-

1968-

19671972-1973
19661972-

'"

Rapport fr~n SI DA
RFSU-bulletincn
Rig. Tidskrift utg. av Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med
Nordiska museet och FolkEvsarkivet i Lund
Räd och rön

Scandia. Tidskrift för historisk
forskning
Scen oth salong
Schweiz
SI F-industri tjänsteman nen
Skandinaviska bankens kvartalsskrift
Skandinaviska enskilda bankens kvartalsskrift
Skogsägaren
Skyttenytt
Släkt och hävd
Social tidskrift
Sociala meddelanden (forts.
av Socialnytt)
Socialistisk debatt
Socialnyn (forts. på Sociala
meddelanden)
Socialt forum
Sparbankerna
Statsvetenskaplig tidskrift
Stormklockan
Strängnäs stiftsblad
Studiekamraten

Svensk bokhandel
Svensk filatelistisk tidskrift
Svensk förfatlningssamling
Svensk idrott

19181969-

Svensk litteraturtidskrift

Röster i Radio/TV
SACO-tidningen

Svensk veckotidning

1882
1884-1885
1889-1890
1892 1894
1896 1899

SamMillsgemenskap.
Organ
för
kristen
demokratisk
samling
Samlaren. Utg. av Svenska
Littera tursäilskapet
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1967-1970
19611971-

1968-1971
1972-

19671908-1917

I
J

1964----1967

1967-1973

Svenska Hem (forts. som Villa
och Hem)

Syd-Närke. Utg. av VPK:s organisationer i Syd-Närke
Synpunkt. Populär tidskrift
för konst
TBV-kontakt
TCO-tidningen
Teatern
Tee itse. Finsk tidskrift för
mrg och form
Tegel
Teknik för alla
Teknikens v;irld
Teknisk tidskrift
Tiden. Ulg. av SAl'

19701969-1973
1967-1974
1955-1964
19711921-1953
1955-1956
1958
196019621967
1969--1971-

Svensk linje. Organ för Fria
moderata studentförbundet

Svensk tidskrift. Allmän historisk tidskrift

Samfundet för Nordiska museets främjande. (forts. av
Meddelanden fdin nordiska
museet)

Svenskt skylle
Sveriges natur. Tidskrift och
årsbok

1965-1967
1969-

I

1966-1970

J
1947-1948
1954-1956
1961-1964

Svenska Journalen
Svenska tidningsartiklar
(svensk tidningsindex 1956
-1960)

1961-

Svenska tidskriftsartiklar
(svensk tidskriftsindex 1952
-1960)

1961-

Tidskrift för föreläsningsverksamheten
Tidskrift för litteraturvetenskap
Tidskrift för schack
Tidskrift för svenska folkhögskolan
Tidskrift för yrkesutbildning
Time
Tonfallet
Trons segrar
Turist
TyÖmarkinal. Finsk arbetsmarknadstidskrift
Unesco tourier
Ulan gräns. Organ för Sveriges spiritualisters riksförbund
Utsikt. Folkpartiets tidning för
aktuella samhällsfrågor
Veckojournalen

Verkstäderna

1916-1919
1924
1945-1955
1957-

1970-

196919751973-----1964
1966--1968
19611967-1971
1918
1933------1935
1938-1942
1966-1971
1973-----1955-1956
1959
1973-----19651966-

1955-

1962-1972

Vi
Vi bilägare
Vi Föräldrar
Vi i Norden
Vi mänskor. Utg. av Svenska
kvinnors vänsterförbund
Vigör. Information från socialstyrelsens nämnd för
hälsoupplysning
Villa och Hem (forts. pil Hem
i Sverige och Svenska Hem)
Vita bandet
Vår fågelvärld
Vår konst
Vår kyrka
Vår lösen
Vår näring K
Vårt nya land
VlIrt röda kors
Värld och vetande

Världshorisont. Utg. av Svenska FN-förbundet
Värnpliktsnytl
Ymer. Utg. av Svenska sällskapet för antropologi och
geografi
öppen port. Utg. av Kumla
baptistfÖNamling

19611971-

196519611965
1958-1969
1963------1967
19691969-

1951-1959
1961-1967
1969
19751966-1967
19701942-1943
1966 1969
1972-1973

Tidningar
Arbetet
Dagen
Dagens Nyheter
Nerikes Allehanda
Ny Dag
Post & Inrikes Tidningar
SUOlllen Sosialidemokkratti
Svenska Dagbladet
Örebro-Kuriren
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Rätt ska vara rätt!

Kulturnämndens sommarprogram

En "insändardialog"

JUNI

I en av ortstidningarna lästes den 13
februari 1975 följande insändare med
anledning aven artikel i KUMLAN
nr 1/1975:

FINT PA PAPPERET MED
MODIFIKATION
l senaste numret av Kumla kommuns
informationsblad Kumlan finns bl a
en artikel om de nya idrottsanläggningarna, skriven av kanslichefen
Tage Tapper. Med rätta framhåller
han de betydligt ökade möjligheterna
för kumlaborna att idrotta på fritiden. Men så återger han också Närkes Idrottsförbunds utredning om de
kommunala investeringarna i idrottsoch fritidsanläggningar åren 19721974. Enligt denna utredning ligger
Kumla med 16 miljoner kronor i lopp
bland länets kommuner.

Det är ett känt faktum alt statistik
kan ljuga. Vi skall inte påstå att förbundssiffrorna är lögn men vågar
hävda att de innehåller sanningar med
modifikationer.
För del första: de investeringar som
främst bidrar till den totala investeringssumman
avser
Kumlahallen,
Kumlasjön (förlåt Djupadalsbadct)
och konstisbanan. Samtliga dessa anläggningar var välkomna, inte tu tal
om annat. Men i rättvisans namn
fanns sådana anläggningar redan i en
rad andra kommuner, som därför inte
kan fä med kostnaderna under perioden 1972-1975.
12

Hur ligger Kumla till i statistiken
för perioden 1968-1972 eller 19641968? Och så skall vi inte glömma all
för Djupadalsbadet utgick 75-procentigt statsbidrag.
Tage Tapper är inte dum men llan
tror visst att Kumlans läsare är det.
Humlan (Kumla)

Torsdagen den 5 jllIl; kl 14.30

Solbackas gård
TRtVSELTRÄFF med Thorsten Lundberg
och glist~r
Kul tu rnlimnden!Sociala central näm nden
Torsdagen den 5 ;(111; kl 19

Amfiteatern, Kumtasjön

KUMLANS redaktör lämnade svar
på insändaren, vilket infördes i tidningen den 18 februari 1975, enligt
följande:
KUMLA l TOPPEN AV
FRIKOSTIGHET
"Tage Tapper är inte dum, men han
tror visst att Kumlans läsare är det",
Så avslutar signaturen Humlan en insändare i Allehanda den 13 februari
(som jag på grund av resa inte kunnat
läsa förut).
Nej, bästa Humlanl Jag tror tvärtom att Kumlans läsare (men tydligen
inte Humlan) redan kommit på att
årtalen 1972-1974 är el! förargligt
tryckfel. Flertalet av Kumlans läsare
inser säkert att det ska!! stå 19621974. Och därmed sopar man bort
grunden för Humlans insändare. Vad
Humlan önskar av statistik för perioderna 1964-1968 och 1968-1972
finns redan med. På denna relativt
tretton år är
långa period idrottsutövarna i Kumla kommun dc
mest gynnade jämfört med alla andra
kommuner i Örebro län.
Signaturen Humlan skall ha tack -

TORSDAGSTRÄFF MED THORSTEN
LUNDBERG
Den första av sommarcns tre "Torsdags~
träffar", lättsam och populär underhällning för hela familjen. IFK:s damsektion
kommer at! sälja programblad pli vilka utlottas vinster. Dessutom som vantigt glislartister, lekar och överraskningar
Kulturnämnden

Nisse Munck med musikanter
Lördagen den 14 juni kl 15

Amfiteatern, Kumlasjön
Populärkonsert med
öREBRO UNDERHALLN1NGSORKESTER

Fredagen den 13 jU/Ii kl 19

Dirigent: Göran W Nilsson

Amfiteatern, Kumlasjön

I fall av regn hålles konserten å Kumla tealer, Folkets hus
Kulturnämnden

FREDAGSKVÄLL MED KULTURGRUPPEN
l likhet med föregående år kommer Kulturgruppen (Kumla musikcafe) alt några fredagskvällar svara för underhållningen vid
Kumlasjön
Kumla musikcafUKulturnämnden

inte bara för sitt betyg att "Tage Tapper inte är dum" - utan även för att
jag genom insändaren fick min uppmärksamhet riktad på det Förargliga
tryckfelet.
Naturligtvis skall alla Kunllans läsare redan i nästa nummer få veta

Torsdagen den 19 jlllli kl 19

Amfiteatern, Kumlasjön
FOLKTON FRAN NÄRKE
Produktionstedare: Nisse Munck

sanningen: lngen annan kommun i
länet är så frikostig mot idrotten som
Kumlu.
Och så har det varit under många
år. Det har VI Närkes idrottsförbunds ord på.
Tage Tapper (Kumla) D
13

Aktör: Carl·Olof Steen
Spelmän: Ragnar Forsgren, Gunnar Kärn·
heim, Rudolf Rinberg
l fall av regn pli. Kumla bibliolek
Kullurnlimnden Studic:förb, Vuxc:nslolan

Chilenska fol kslnger och danser
Gruppens medlemmar började redan 1955
arbeta med all samla in. studera och framföra äkta chilenska folks:\nger och -danser.
Detta arbete har gruppen utfört i nara
samarbete med den numera stortade Salvador Allendes regim
I fall av regn ges föreställnmgen :\ Kumla
leater, Follr:elS hus
Kulturnämnden S~enska Riksteatern

Midsommarafton 20 i/Ini kl 15 sam' 1../ /8
Pukestugan, Sannahed
Sedvanligt midsommarfirande

\1111lärmusik, teater, lekar lnng
stAngen. Kaffeservering m m
Entre 4:- för vuxna, barn [rill

maj·

,

Torsdagen dt'n 7 augristi kl 19
Amfiteatern, Kumlasjön

Kumla hemb)'gdsförening Kulturnämnden
Torsdagelr drn 26 iuni kl 14 samt 1../ /8

TORSDAGSTRAFF MED THORSTEN
LUNDBERG

Amfiteatern. Kumlasjön
BARNTEATER (för hela familjen)
"ANDRA BULLAR"
En förest;llIning av Peter Flack och Bir·
gitta Götestarn
Medverkande: Peter Flack, Birgitla Götestam, Lars Bly. Eva Flack, Carl-Olof
Ste~n

Kulturnämnden
Fredagel! drn 17 iUlli kl 19

Amfiteatern. Kumlasjön
FREDAGSKVÄLl MED KULTURGRUI>PE
Kumla musikcafe Kullurnamnden

JULI
Torsdagen den 3 j,.1i kl 19
Amfileatern. Kumlasjön
TEATER
"LÄKARE MOT SIN VIUA"
av Moliere
Produktion: SkAnska teatern
I rollerna: Peter Haber, Catherine Parment,
Anders Weick. Anders Beckman, Pierre
Dahlander, Dag Norghd, Bergljot Arnadotir, Pel111 SIrandmark, Slephan Holm·
Slröm, Peler Oskarsson, Helena ParmenI,
Arild Möller
14

AUGUSTI

Kulturnämnden
Lördagell del! 9 saml söm/agnt delt
10 {ll/gllsli
MUSIKFEST
Lördag kl 19-24

SAng- och dansgruppen Cuncumen

Kumlahallen
r-,ledverkande:
Elektriska Linden och Bemt Stahf (pre!.)
Konvaljen
Guran och Risken Finns
Samla mammas manna (pre!.)

"Skånska tealern ger en fullfjädrad Sganarelle" löd rubriken pA Dagens Nyheters
anmälan av föreställningen. Detta är alllså
en föreställning ingen teluerintrcsserad bör
m,~

I fall av regn ges föresIäIlningen 1 Kumla
teater, Folkets hus
Kulturnämnden
Lördagen drlr 12 iuli kl 14
Amfiteatern, Kumlasjon

Trubaduren MATS PAUlSSON under·
håller
Kumla förelasningsförenmg/FrikyrkJiga stu·
dieförbundet
SÖltdagen den '20 il/Ii kl 14
Amfiteatern, Kumlasjön

•

I

Skonmkarstugan ,-id Kumlasjön
Vardagar 14.00-17.00
Söndagar 14.00-17.00

Officersmässen och Pukestugan
i S~mnahed
Söndagar 14.00-17.00

Lundillflrkska skolan i Hardemo
Söndagar 14.00-17.00

Hemb~gdsgården Th'en

i

Hardemo
Efter overenskommelse per telefon
019 760 lO

SOndag kl 12-18

•

Amfiteatern. Kumlasjon
Medverkande:
Pajasarna Wallbom och Boman eller
Säckarna
Familjen GTÖnrOS
Poesigruppen Vlrdkase
Kebnekaise
Trubaduren Bengt Assarsson
Musikgruppen Leva
Kumla m usikcafet Rikskonserter/Kulturn;imnden

Falun, Anders TÖrnq~ist. Bjursis. Bo Olsson, Blurs3s
Kumla bibliolel
l fall av resn
Kulturnämnden ABF
Torsdagen den 11 al/gl/sli kl 19
Amfileatern, Kumlasjön

Gästspel av den chilenska Gruppen

l'orsilagelt dell 14 IlflgllSli kl 19
FOLKTON FRAN DALARNA

TORSDAGSTRÄFF MED THORSTEN
LUNDBERG

CUNCUM~N

Medverkande: spelmännen Per Gudnmnson,

Kullurnämnden

Ater dags för eu stort evenemang

u
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UPPSLAGET

Ett par sidor åt konsumenterna

Fridlysta växter och
djur i örebro län

Läs Konsumentverkets

tidskrift

•

Länsstyrelsens folder finns i Stadshusets växel och hos kommunkansliet.
GULLVIVA
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I nr 4 kan Ou läsa
0111 barn i trafiken
Cykla i trafiken är farligt för ba~n
under 10 år. Syn, hörsel, motonk
och samordning är ej färdiga hos
mindre barn.

-...... _--~. _....- ......

om kaffebr)"ggarc
Är de verkligen nödvändiga i ett
ordinärt hushåll? Testresultat, pris
och goda råd.

...

om gräsklippare

Handbok med köpekontrakt och utruslningslista samt checklista för besiktning av Mten.
Goda räd frän sakkunniga personer,
bl a haveriinspektör Harald Woxen
och föreståndaren för Institutet för
Sjörätt vid Stockholms universitet,
docent Hugo Tiberg.
Handboken kan köpas hos Konsumentverket ~ 5 kronor. Kan även
lånas på kommunkansliet.
16

översikt över motorgräsklippare,
prisuppgifter. Kan man inte använda handgräsklipP'Iren i stället? Den
bullrar mindre o6h är mycket billigare.
0111

SEGL"'l:lv.i!;6T
FÖll ~IMICVJ<lIlIGA

o
RÄOOl'lJ/IIG6V;';;ST

et:t:tovER ALL....

snorkel, cyklop och simfenor

Simma lugnt i sommar!
Prenumeration på råd & rön kan ske
genom kommunkansliet.
Den kan även läsas på Kumla bibliotek.

Man kan låna flytväst (en vecka per gäng)
Välj rält väst! Läs VDN-märkningen!
Fråga på kommun kansliet hos konsumentrådgivaren fru Sonja Nordin-Tapper,
Stadshuset, Kumla torg, tel 019/709 80.
17

Turist i egen bygd

Fritidsnämndens sommarprogram

KU1\ILAHALLEN
Stängd under tiden 15

Det iir långt ifrån alla Kumlabor som
sett skomakarstenen vid Hörstahacken. r ett stort flyttblock har man
på ett fält, format som ett skinn,
huggit in en text som erinrar om att
Anders Andersson, "partiskomakcriets fader", föddes i en torpstuga på
denna plats 1823. Som sexlonäring
gjorde han de första paren skor ulan
måttagning. Dessa sålde han på lorget
i örebro. Det som i dag är självklart
- att prova in den storlek på skor
som passar fötterna - var då en revolutionerande ide. Även om iden
inte var Anders Anderssons, var det
j alla fall han som lade grunden för
parliskomakerict i Närke och därmed
18

"bäddade för" skoindustrin i Kumlabygden och därmed även för många
års välstånd.
Anders Anderssons son
A. G.
Andersson grundade sedan den
första skofabriken i Kumla. Fabriksbyggnaden finns kvar, men fabrikationen lades ned på 1950-talct. Fabriken och direktörsvillan är belägen i
hörnet av Järnvägsgatan och Drottninggatan. Fastigheten ägs av Henry
Ståhls AB, som har för avsikt att
framdeles riva byggnaderna och uppföra nya hus på området.
Skomakarstenen ligger på lagom
cykeluvständ från Kumla. En Jagom
motionstur en ljum sommarkväll.

maj~31

augusti.

OJUI'ADALSHADET
lel 709 80 ankn 283
Fr o m den J 5 maj öppnas de tempererade
bassängerna.
Måndag-fredag kl 09.(j()....-20.oo
Lördag-söndag kl 09.00-18.30
Kassan Slänger 30 min före badtidens slut.
Provtagning för simmärken varje dag kl
12.00-14.00 under tiden 15 maj-3l
augusti.
Vattenlekskola för förskolebarn under tiden 9-27 juni, mändagar-fredagar kl
10.00-12.00
Anmälan göres vid uppropet den 9 juni
kl 10.00
Servering och kiosk öppen dagligen under
bad perioden.
BadlIvgifter
Vuxna 2:Rabntthäfte vuxna 10 besök 15:Barn t o m 6 lir fri entre
Ilarn 7-16 år 0:50
RabaUhäfte barn, 20 besök 8:Säsongskorl vuxna 60:Skolbad 0:50
Militärer, pensioniirer och studerande 1:~
Hyra av skåp 0:50
Hyra av simdräkt 0:50
Hyra av handduk 0:50
Hyra av skåp per säsong 15:Uadhuss till I)jupadalsbadet
Badbuss kommer att avg§. frän ytterområdena till Djupadalsbadel tisdagar och tors-

Vägen mot Täby förbi Hörsta åker
man och följer sedan vägvisaren mot
HÖrstabacken. Cyklar man söderut
på vägen framför bebyggelsen kommer man efler några hundra meter
Ijll denna sten.
Stenen och området omkring den
har i dagarna överlämnats som gåva
till Kumla kommun.
O

dagar under tiden den 10 juni-3 juli oeh
29 juli-14 augusti, enl. nedansluende tidsschema:
Från Brändåsen, affären
kl 09.15
Hardemo, affåren
09.20
Abytorp, skolan
09.30
Från Ekeby bensinstntion
kl JO.l0
Kvarntorp, Konsum
tO.20
Hällabroltet, afniren
10.30
Sannahed, affären
10.45
Ater Abyturp---Brändlisen
kl 14.00
Sannahed-Ekeby
15.00
BIlssresan är avgiftsfri, gäller blide vuxna
och barn.
Vid otjänligt väder är bussturen inställd.

SIMSKOLOR
All simundervisning för nybörjare förlägges till Kumlahallcn under tiden 9~2S juni.
Badbussar avgår från ytterområdena enligt
nedanstående tidsschema måndagar-fredagar.
Ekeby, bensinstationen kl 08.00
08.tO
Kvarntorp, Konsum
08.50
Brändåsens skola
09.00
Harderno kyrkskola
09.10
Stene skola
09.20
Hörsta
10.05
Tallängens skola
10.15
Sannahed, aHären
Simundervisning för övriga (innerområdet)
kl 12.00-15.00.
Skolans elever anmäler sig till respektive
klasslärare.
Förskolebarn anmäler sig direkt till Kumlahallen, lel 709 80 ankn 223.
BADBROTTET, HÄLLABROTIET
Barnpassning under liden 9 juni-t augusti
måndagar-fredagar mellan kl 10.00-16.00
(3-6 år)
Anmälan göres direkt vid badet den 9 juni
kl tO.OO
OBS. Vid regnväder ingen barnpassning.
Provtagning för SImmärken och fortsättningskurs för nybörjare under tiden 30 juni
-1 augusti. Anmälan göres direkt \lId badet.
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Gruppkorsband
FOTIlOLl..5KOLA
Den II-IS augusti kommer fotbollskola
all anordnas i Idronsparken, Kumlll. I fotbollskollIn får både flickor och pojkar deltaga.
Kl 09.00--10.00 3.ldrarna 9-10 år
10.00--11.00
.,
JI-12
11.00--12.00
,.
13--15 ..
Anmälan göres till fritidskonloret tel 709 80
före den 4 augusti.
Instruktör S~en nGiggi" Andersson.
n

FRITIDS· OCH KVARTERSGA KDA RNA
Frilidsg3.rden Malmen stängd under tiden
31 maj-31 augusti.
KVllftersg3.rden Myrstacken, Köpmangatan
58 och kvartersgårdarna i Ekeby, Kvarn-

torp, Sannahed, HällabroIleI och AbylOrp
hälles stängda under tiden 16 maj-31
augusli.
TURISTBYRAN
vid JärnvägSlation öppen m:tndag-fredag
kl 11.00--19.00, lördag och söndag liJ 13.00
-19.00 under tiden 9 juni-17 augusti.
TENNISBANORt"'A
,·id Kumlahallen f:tf under sommarsäsongen
disponeras gratis.
För spel p3. tennisbanorna i Länsmansskogen göres inbokning på BP bensinstation.
Tennisbanan vid idrollsparken i Kvamtorp
beställes genom O. Bäckström tel 0191
77247.

MIDSOMMARFEST
i Sannahed
Midsommarafton den 20 juni 1975
Klockan 15.00
Fesl för barnen
Resning av majstången. Lekar kring Slängen.
Tävlingar. Glass till barnen.
Klockan 18,00
Fest för hela familjen
Militärmusik av GrenadjärseKteUen
'-Den Blyge·· läser egna dikter
Folkdansuppvisning. KaUeservering ro ro
(Från klockan 17.00 entre 4:-)
Kumla hembygdsförening
Kumla kOlllmuns kullurnämnd

KB KUMLA TRYCKERI 15289

