Ny barnstuga vid Hagagatan

Kommunen och föreningarna

Av socialinspektör Torsten I-Iardelid

Av kommunalrådet Nils Nyström

I nr 4/74 av Kumlan kunde i korthet
i en aniket om barntillsynen omnämnas att Yllcrligare en barnstuga kommer att uppföras på Hagaområdet.
Detta har nu gålt i verkställighet och
den 4 augusti kunde den öppnas.
Barnstugan som är upprörd av
Ytonghus är helt lika den som tidigare tagits i bruk i Hätlabrottet. Den
har fyra avdelningar. En daghem savdelning kommer att ta emot 15 barn
i åldrarna 3-7 år i syskongrupp. En
daghemsavdelning är för småbarnsgrupp vilket är en efterfrågad nyhet
för Kumla. Här är det plats för 10
barn i åldrarna Ilh-3 år. De övriga
två avdelningarna är avsedda för deltidsgrupperna (lekskola). Här kom·
mer all på varje avdelning finnas
plats för 20+20 barn i huvudsak 6åringar, fördelade på en förmiddags·
och en eflermiddagsgrupp. Detta se·
nare innebär an man flyttar ö\er deltidsförskolan från Hagagatan 10, till
nya barnstugan. l stället har dessa
lokaler inretts till fritidshem med
plats för 15 barn i åldrarna 7-10 år.
Delta sker av praktiska skäl då fri-

lidshemmet får direkt anslutning lill
Hagaskolan.
Den nya barnstugan har ljusa och
rymliga lokaler i glada farger och
dessutom en påkostad inredning. För
närvarande pågår arbetet med trädgårdsanläggningen. Här blir det en
hel del rejäla lekredskap för barnens
sysselsättning och trevnad.
Föreståndare vid barnstugan är
Kerstin Andersson som under arbetslid träffas på barnSlugan och per telefon 019/709 80. Ä ven personalen i
övrigt som anställts kommer säkerligen att göra sitt bästa för att på ett
riktigt sätt ta hand om de barn som
erhåUit plats på någon av de olika avdelningarna. En förhoppning må
framföras att den nya barnstugan
skall bli till glädje för såväl barn
som föräldrar.
Tyvärr är ej behovet av barnstugor
täckt ännu men en fortsatt utbyggnad är planerad inom kommunen redan under år 1976 varför man nu
vågar påstå att Kumla kommun är
"framåt" då det gäller barntillsyn.

HÖSTENS MÖRKER
döljer många faror på gator och vägar. En billig ··Iivförsäkring" är
reflexband på ytterkläderna. Framförallt på mörka kläder. Och på
barnens kläder.
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Inför budgetarbetet för 1976 som väl
pågår när detta nummer av Kumlan
distribueras till hushållen i Kumla,
har jag bl. a. tillat på de ansökningar
om anslag som framförts från föreningarna i Kumla. Det har skell en
utveckling i fråga om den kommunala anslagsgivningen som en gammal
föreningsräv knappast kunnat tänkt
sig. Jag glömmer aldrig när dåvarande IFK-kassören Albtrt Johansson
1942 i december ringde upp mig och
talade om att stadsfullmäktige beviljat IFK kostnadsfritt vatten för att
spola upp en bandybana i Idroltsparken. Bandysektionen skulle också
kostnadsfritt få låna brandslangar för
spolningen. Kostnaden var beräknad
till 200 kronor. Detta anslag var det
första som beviljades idrottsrörelsen
i Kumla. Räknar vi i dag in vad
idrottsrörelsen får dels i rena penningbidrag, dels vad de får i indirekta
bidrag genom alt disponera de kommunala idrottsanläggningarna så rör
det sig omkring 1,2 miljoner. Till
detta kommer sedan de statliga bidragen till fritidsgrupper som är en
icke föraktlig inkomstkälla för före.ningsrörelsen.
Men idrottsrörelsen är bara en del
av förenings- och organisationslivet i
Kunda. Bidragen för kristna, nykterhets, kulturella och övriga organisationer har även ökat mycket under
de senaste 25 åren. Den s. k. "kulturstaten" som föreningsbidragen kallades förr - då fanns inte fritidsgruppsbidrag och liknande - fick

för år 1950 ett sammanlagt belopp
om 25 125 kronor. Tio år senare el·
ler 1960 var i budgeten anvisat 66 941
kronor. Utvecklingen under 1950-talet var inte särskilt stark. Men här
inverkade som bekant situationen inom näringslivet i Kumla på den kommunala anslagsgivningen. Det fanns
utrymme bara för det allra nödvändigaste.
Däremot blev 6O-talet ett uppsving
för bidragen till föreningsvärlden. För
år 1970 redovisades föreningsanslagen
till inte mindre än 440460 kronor och
för innevarande år (1975) är beloppet
719650 kronor. Då är här bara inräknat de penningbelopp som kommunen utbetalar, således icke vad
som kommer föreningar och organi.
sationer till del i form av lokaler och
liknande. Ej heller är fritidsgruppsbidragen medräknade. Räknar man
med lokaler och fritidsgruppsbidragen
blir kommunens bidrag drygt två miljoner kronor.
är man talar om föremngsbidragen ingår således inte bara bidragen
till idrottsrörelsen där. En kraftig utveckling har bidragen tm studieorga·
nisationerna fåH. För år 1950 utbetalades till studieorganisationerna sam·
manlagt 3650 kronor, för år 1960
uppgick bidragssumman till 15066
kronor. Men under 6O-talet kom det
verkliga uppsvinget. För år 1970 utbetalades 267 612 kronor. Men så har
ju även antalet studieorganisationer
ökat. För ett 25-tal år sedan var del
i huvudsak ABF som verkade i Kum·
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la. Numera har nio studieförbund
verksamhet i Kumla. Den här berör·
da verksamheten sköttes förr i tiden
helt på fritid. Numera har de större
studieförbunden heltidsanställda studieinstruktörer och kontorsfolk. För
innevarande år eller 1975 är anslaget
till ~t!ldieförbunden som är verksam·
ma i Kumla inte mindre än 440000
kronor. Sedan 1972 är bidragsgivningen för studieverksamheten reglerad
enligt normer som utarbetats av Svenska kommunförbundet. När dessa
normer antogs beslöt kommunfull·
mäktige även att sätta ett s k tak
som kan justeras varje år i samband
med budgetarbetet. Därmed får studieförbunden finna sig att deras anslag bedöms tillsammans med övriga
anslagsäskanden inom ramen för
kommunens ekonomiska resurser.
Det skall även framhållas att antalet anslagssökande föreningar och organisationer ökat mycket sedan 1940talet och det bidrar givetvis till kommunens ökade kostnader för föreningsverksamheten. Detta gäller således inte bara för studieverksamheten
utan även för all föreningsrörelse.
Nya normer har gett tidigare ej bidragsberättigade
sammanslutningar
kommunala bidrag, såsom t ex de
kristna organisationerna som kom in
i bilden när fritidsgruppsverksamheten fick såväl statliga som kommunala bidrag.
Till de färskare bidragsmöjligheterna hör bidragen till föreningars jubi-

leumsfirande. Inte för att bekosta förtäring och liknande, utan för alt kunna utarbeta en jubileumsskrift, bjuda
allmänheten på seriös underhållning
såsom konsert, utställning eller liknande för alt presentera sin verksamhet. För att få bidrag i samband
med jubileum har dock i reglerna för
bidragsgivningen medtagits att kommunstyrelsen skall granska manuskrift och liknande.
Engångsbidragen förekommer även
och till dessa hör då i första hand s k
startbidrag när en ny förening bildas.
Bidrag har även lämnats för upprustning och ombyggnad av lokaler
som ägs av förening eller organisation
och då i regel i form av ränle- och
amorteringsfritt lån som avskrivs efter 10 år.
Till detta kommer sedan den stora
satsning kommunen gjort de senaste
10 åren på uppbyggnad av egna anläggningar som kommer föreningsmedlemmar och kommunens övriga
invånare till godo. Jag behöver bara
nämna Kumlahallen, Kumlasjön, id~
rottsanläggningar i kommunens ytterområden - där utbyggnad fortgår
- ungdoms- och kvartersgårdar m fl
objekt.
För nutidens ungdom kanske denna utveckling inte ser så märkvärdig
ut. Men för oss äldre, som har varit
med när den egna insatsen fick betala
hela verksamheten, är denna expansion nästan otroligt. Men naturligtvis
D
också glädjande.

SOPTIPPEN
(väster om Hallsbergs tegelbruk)
hålles öppen för allmänheten torsdagar 17.00-19.00
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Gränsreglering Kumla - Hallsberg
Av kanslichefen Tage Tapper

I dagarna har Kumla kommun att
behandla frågan om överföring av ett
område från kommunens södra delar
till Hallsbergs kommun och överföring från Hallsbergs kommun till
Kumla kommun av ett område vid
Kvarntorps industriområde. Med anledning därav kan det för KUMLANS läsare kanske vara av intresse att få en liten återblick över hur
Hallsbergs kommun (köping) under
årens lopp har vuxit och hur detta
skett genom att mark tid efter annan
inkorporerats från Kumla.

Stationssamhälle - municipalsamhälle
Som vi alla vet ligger Hallsbergs
församlingskyrka flcra kilometer utanför Hallsbergs tätort. Här låg också Hallsbergs första skola och första
ålderdomshem. Den plats där centralorten nu är belägen var för drygt ett
hundra år sedan endast en skogbeklädd ås med någon enda stuga i södra delen av Kumla kommun. Före
1866 fanns ingen person kyrkoskriven
vid Hallsbergs station.
Järnvägen
Stockholm-Göteborg
och i samband därmed Örebro-----Hallsberg, vilka togs i bruk 1862 var
vändpunkten i bygdens liv. Ett samhäne började växa upp kring stationshuset, som fick namn efter närmaste kyrka - Hallsberg. Gästgivargården flyttades 1865 från Blacksta
till Hallsberg, handelsbodar öppnade
sedan 1864 års näringsfrihetsordning
gjort detta möjligt och Kumla för-

samling inrättade skola här redan
1870. Ar 1886 förordnade Kungl.
Maj:t att ett område kring Hallsbergs
station skulle vara municipalsamhälle Redan 1868 hade Thermrenius
tröskverksindustri flyttat till orten
och på 1870-1alet grundades både en
hattfabrik och ett mejeri på platsen.
Köpingsbildning - Kumla "kanthugges"
1908 blev Hallsberg stationssamhälle
egen köping. Frågan väcktes redan
1893 och det dröjde alltså 15 år innan
köpingen kunde börja sin verksamhet. Köpingen omfattade då endast
100 hektar, och hörde i kyrkligt avseende både till Hallsbergs och Kumla
församlingar. Skolväsendet låg då under församlingen, varför skolrådet i
Kumla ansvarade för huvuddelen av
skolväsendet i köpingen. Från Kum1a
kommun togs vid detta tillfälle 54
hektar.

r nkorporcringar
Köpingsbildningen 1908 var bara början. Redan 1915 började man arbeta
för en inkorporering av områden från
Kumla och Hallsbergs landskommuner. Det dröjde dock ända till 1927,
då Slocksätcr och Kårstahuit, samt
delar av Björka, Södra och Norra
Sanna saml Gränby, tillhopa drygt
404 hektar överfördes till Hallsbergs
köping från Kumla kommun samtidigt som vissa delar av Hallsbergs
kommun också inkorporerades. Församlingsgränserna reglerades 1918,
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vilket gjorde att skolväsendet i sin
helhet kom under Hallsbergs församling, vilket fortsatte till 1957 då ett
kommunalförbund övertog ansvaret.
Hallsbergs köping fick till Kumla
kommun utge s k skatteersättning
med 9000 kronor första året samt
därefter under tjugo år med ett belopp som minskades med 1/20 varje
år.
När denna procedur var avslutad 1947 - kom nästa inkorporering. Då
överfördes Hessleberg, Vikatorp och
delar av Järsjö, Vissberga, Björka
och Rala från dåvarande Kumla
landskommun till Hallsbergs köping,
tillhopa cirka 147 hektar.
Ar 1963 sammanlades Hallsbergs
köping och Hallsbergs landskommun
till en vidgad Hallsbergs köping och
redan 1965 skedde nästa sammanläggning, då Viby kommun - av rädsla
att bli förd till Laxå vid en ny kommunindelning frivilligt gick till
Hallsberg.
l samband med denna senare sammanläggning inkorporerades ett område om 305 hektar - i huvudsak
Barderno häradsallmänning - från
Kumla landskommun och Hardemo
församling till Hallsbergs köping och
församling.
KOllllllunblock och inkorporeringskrav

l skrivelse till Kungl. Maj:t den l
mars 1965 begärde K umla landskommun att Kumla och Hallsbergs kommunblock skulle sammanläggas till
ett block. Den 17 maj 1965 begärde
Hallsbergs köping hos Kammarkollegiet att stora delar av Kumla landskommun skulle inkorporeras med
Hallsberg (cirka 2.250 hektar från
Hardemo församling och cirka 750
hektar från Kumla församling).
Denna framställning om inkorpore6

ring blev vilande medan block frågan
utreddes. Kungl. Maj:t avslog den 17
juni 1970 framställningen om ny
blockindelning men redan i slutet av
samma år tog Kumla och Hallsbergs
kommuner ånyo upp frågan om en
sammanläggning.
Efter utredning och remiss till partiorganisationer samt möten i olika
kommundelar, beslöt de båda kommunerna i juni 1972 att förslaget om
ändrad blockindelning ej skulle föranleda någon åtgärd.

•

Jnkorporeringsärelldel fortsätter
Utgången av kommunsammanläggningsfrågan föranledde Hallsbergs
kommun att "återuppväcka" ärendet
från 1965 om inkorporering från
Kumla kommun. Hallsberg reducerade nu sina krav kraftigt, men begärde ändå att få överföra betydande
delar av Kumla och Hardemo församlingar till Hallsberg. Kammarkollegiet
förordnade en ny utredningsman, som
i stort sett i sitt förslag följde Hallsbergs önskemål sådana de preciserades 1972.
Detta förslag blev hårt åtgånget vid
remissbehandlingen och länsstyrelsen
begärde nu att få göra en ny utredning, vilken utfördes av överlantmä·
taren i l~·net, Sverker Jaensson. Denna utredning skedde i intimt samarbete med de bäda kommunerna, vilket
medförde två förändringar: dels minskade avsevärt det område som skulle
överföras frän Kumla till Hallsberg,
dels överförs ett område från Halls·
bergs kommun och Sköllersta församling till Kumla kommun och Ekeby
församling. Man kan förenklat säga
att det sker ett markbyte innebärande
att respektive kommuner får sina
viktigaste industriområden belägna
helt i den egna kommunen.

Hallsbergs kommun har "fått lite förskotl" på gränsregleringen, dA Bolinder-Munktell har
fått bygga sin nya industribyggnad ett litet stycke in på den mark som enligt den gamla
gränsen är belägen i Kumla kommun. Genom en fastighetsreglering har gränsen jämkats
några meter, så all företaget slipper besväret med alt ha göra med två kommuner.

Gränsregleringens innebörd
Det nu framlagda förslaget - avsett
att träda i kraft den 1 januari 1977 innebär att dels ett område omfattan·
dy Kyrkfallet samt delar av Järsjö,
Vissberga, Björka, Rösavi och Rala
överföres från Kumla kommun och
Kumla församling till Hallsbergs
kommun och HaUsbergs församling,
dels ett område omfattande delar av
Stora och Lilla Älberg överföres från
Kumla kommun och Hardemo församling till Hallsbergs kommun och
Hallsbergs församJjng, dels också att
ell område omfattande Norrtorp samt
delar av Baggerud, Berga, BoskuBa
Kävesta, Nybble, Munslält och Sörby
överföres från Hallsbergs konmtun
och Sköllersta församling till Kumla

kommun och Ekeby församling.
Totalt innebär förslaget all cirka
360 hektar överföres från Kumla till
Hallsberg (från Kumla församling cirka 290 hektar, Hardemo församling
cirka 70 hektar) och att cirka 410
hektar förs från HaUsbergs kommun
till Kumla kommun.
Hallsbergs kommun ska!! till Hardemo församling utge skatteersättning
under fem år med 7000 kronor för
första året och därefter minskande
med 1/5 varje är.
Vad är då fördelarna med denna
gränsreglering?
Hallsberg får genom detta hela sitt
industriområde inom kommunen och
kan planera för minst 10-20 år
framåt. Kumla får möjlighet att pla7

Byggnadens vecka
A v kulfurgeografen Christer Nyten

Det europeiska byggnadsvårdsåret
1975 har väl knappast gjort sig besvärande påmint under sitt gångna
halvår. En del har kanske hört talas
om "pilotprojekt" och satsningar på
bevarande av bebyggelse med speciellt
stort kulturhistoriskt eller socialt värde, som t ex stadskärnan i Visby,
järnhruksmiljön i Engelsberg och
några trästadsdelar i Falun. Men
byggnadsvårctsfrågorna skall nu föras
ut över hela landet där de kan knytas
till den egna tätorten eller landsbygden. Följaktligen är Byggnadens vec-

ka den 21-28 september ett lokalt
evenemang. Meningen är att hos politiker, fackmän och allmänhet skapa
intresse och öka kunskapen kring värden av bebyggelsen och dess miljö,
informera om underhålls- och upprustningsfrågor och liknande.
Bakgrunden till hyggnadsvårdsåret
är den växande opinion som börjat
kräva förbättrad byggnadsvård och
miljökontroll. Allt fler människor har
kommit all reagera mot de senaste
årtiondenas intensiva och genomgripande förändringar ifråga om sam-

nera för Kvarntorps industriområde,
som allmänt anses lämpligt vid inlandslokalisering av tung industri.
Ytongbolagen, som redan för ett tiotal år sedan begärde att få sitt industriområde inom en kommun (då inom Kumla, Ekehy-Gällersta och Sköllersta) har fått sin önskan uppfylld.
Detta är också första gången som
en gränsreglering mellan Kumla och
Hallsberg innebär att Kumla kommuns areal ökar.
Sist men inte minst kan Kumla och
Hallsbergs kommuner ägna sin tid åt
fortsatt samarbete för gemensamt
bästa i stället för att tvista om var
kommungränsen skall gå.

Källor
Tryckta:
Abard, Georg, Agelborgh, A/gal:
Hallsbergs köping. örebro 1924.

•
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Kartan på föregående sida utvisar hur
Hallsbergs köpings område uppkommit och
utvecklats sedan 19{1S då köpingen bildades.
Huvuddelen av expansionen har ägt rum
på mark från Kumla kommun.

KUllgl. Maj:ts befollllingshafvolldes uti
Örebro län Kungörelser för lir 18911
ser A nr 143 och 1907 ser A nr 224.
ROSI/W/!, Ho/ger: Kungliga bref och
förordningar rörande svenska köpingar.
Stockholm 1904.
Samze!ius, Nils: En krönika om Hallsberg. Uppsala 1961.
Tapper, Tage: Kumla landskommun
1942-1966. Kumla 1966.
[Tapper, Tagel: Kumla-Hallsberg - '"
kommun? Kumla 1972.
()rebro läns (allmänna) kungörelser för
år 1926 ser A nr 93 och 1946 ser A
nr 40.
Otryckta:

Jaellssoll, Sverker: Utredning med förslag i ärende angående gränsreglering
mellan Hallsbergs och Kumla kommuner 1975-07-15 (Nr 74 AD 130/74).
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Ett välbekant hus för Kumlaborna. De riktigt gamla säger "Villa Svea", de "mellangamla"
säger "Lasse Burens villa" efter den grosshandlare, som byggde om huset 1916. De yngre
kanske säger Svea matsalar. Huset Sveavägen 17 (gatan fick namn efler huset) är ett av
Kl,lmlas allra äldsta, och bör bevaras för framtiden på grund av sin förnämliga inrednIng.

hällsbyggande och miljöutformning.
Många värdefulla byggnader och miljöer har gått förlorade i den snabba
omvandlingen av olika stadsområden
samtidigt som avfolkning, jordbruksnedläggelser och ökat fritidsboende
har förändrat villkoren för många
miljöer på landsbygden.
De slarka förändrjngsvindarna har
på senare tid mojnat något och börjat lufta i stället för att blåsa omkull
den gamla bebyggelsen. Detta har inneburit en möjlighet för den besinning, diskussion och kunskap som
bevaringsfrågorna kräver. Man har
insett att den äldre bebyggelsen är en
tillgång, inte en belastning, och att
byggnadsvården har en mycket stor
spännvidd - från ku!turminnesmär10

ken till den enkla stugan; från den
genomgripande renoveringen till det
kontinuerliga underhållet. Här behövs
således kunskaper om byggnadstradition, miljövärden, upprustning, underhåll, ekonomi, teknik och övriga
förutsättningar för alt låta husen le~
va vidare.
Byggnadens vecka i Kumla den
21-28 september, kommer alt som
tyngdpunkt ha två utställningar på
biblioteket. Den ena är producerad
av riksutställningar och innehåller på
temat "Värt au vårda" bl. a. byggnadsvård på landet, stadsvård, flerfamiljshuset, arbetarbostaden, fiskeläget, arbetsplatsen, järnvägsstationen. Den andra utställningen berättar med lokalt bildmaterial något om

Delta lilla hus - Stalionsgatan 16 - var, när det revs för ett tiotal år sedan, centralortens äldsta hus. Det flyttades redan p;'\ 1860-talet från Länsmansgården i Kumla by.
Liksom s;'\ mänga andra av de ursprungliga husen i Kumla har det rivits. De få hus vi
har kvar från 1800-talet vill vi gärna beMlIa. Lät oss hjälpas ;'\t med det!

•

Kumlas egenart vad gäller byggnadsmiljöer; villastaden, skofabrikerna,
fabrikörsvillorna. Med exempel frän
landsbygden beskrivs gården i landskapet, traditionella manbyggnader,
paneler, Falu rödfärg, dörrar, fönster
m. m. I utstäHningen finns även en
del råd och principer i underhållsoch upprustningsfrågor, litteraturlips och en enkel arkivguide för dem
som vill veta mer om sitt hus. Under
hela veckan kommer ett ljudbildband

med titeln "Byggnadsvård - det angår dig" att köras pit biblioteket. Föreläsningar och stadsvandringar blir
andra inslag.
Planer finns på att som en uppföljning senare i höst presentera en utställning, som mer praktiskt behandlar underhåll och upprustning av
trähus. Eventuellt kommer också foto- och teckningspristävlingar all anordnas.
D
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UPPSLAGET -

Ett par sidor åt konsumenterna

..

Broschyr om

.

BEGAGNAD BIL - KOPRAD
ARLI('A pvTrE<

Konsumentrådgivning

Föreningsprogram

Konsumentsekreteraren kan ge Dig
råd före köp av hushållsmaskiner
och -redskap, bil. båt och andra varor
genom testresultat. köpråd och fakta·
blad om olika \'aror.
E/ter köp kan del visa sig att en
vara eller tjänst är felaktig eller är
annorlunda an Du bestälh eller har
levererats för senl. Du kan då få
hjälp med reklamation (= rällelse av
fel).
Ett nerta I lagar och regler finns till
skydd rör konsumenlcn I. ex. om avbetalningsköp, om "ångcn'ccka", om

Föreningar får utan kostnad anlita
konsumentsekreteraren för information om konsumentfrågor.
Utförligt program har tidigare sänts
ut till föreningarna i kommunen. Eli
förenings- och studiecirkelprogram
om Jämförpriset - det gula priset
(med bilder) finns nu också.
Till vissa av programmen finns bilder och frågetävlingar.
Ring kommunkansliet, Sonja Nordin~Tapper tel. 019-709 80 ankn. 137.

varudeklarationer, om IivsmedeJsmärkning, om jämförpriser, om öppet
köp. om bylesräu, om marknadsföring (reklam, försäljningsmeloder ro
ro), om hälso-. och miljMarliga varor,
om avtalsvillkor m. fl. Fråga gärna
om Du är osäker.
Har Du s)'npunkter på t. ex. varor
och tjänster, på reklam eller något
annat kan Du ringa eller uppsöka
konsumentsekreteraren, som vidarebefordrar Dina synpunkter till rät!
instans.
Du kan få läsa tidskrifter om konsumentfrågor I. ex. Råd och rön, Vår
föda m. rI. på kommunkanslie!.
Inget är för enkelt eller för krångligt att fråga om. Du är välkommen
att ringa eller besöka konsumentsekreteraren på komrnunkansliet i Stadshuset.

Expel!itionstider:
Måndag-fredag 9.30-11.30
torsdag även 16-18
12

BEG. p'>\lAR.

Vilken
köptrygghet
har du?

l
l

"
GARANTI?
VAD KOSTAR DET ATT HA BIL?

KONTROLL AV BILEN

Se våra utställningar!

CHECKLISTA

På Kumla sparbank
under september
Om jämförpriser

Gå igenom bilen punkt
för punkt enligt den hä,
listan och bocka av.
D Finns det .

13-25 oktober
Om familjens konsumtion och
ekonomi
I Sladshll5els entre
hela hösten
Mindre utställningar
ella frågor

D

Utställningar i höst:
Belysning i hemmet
Möbelfakta

Referensgruppen för konsumentverksamhet

.

D Lyft motorhuven ...
O Se efter ...

aktu-

Om Du besöker Örebro
titta in hos Hemkonsulenten,
Storgatan 23
öppet vardagar 8-12, 13-15.30

Kontrollera

Vilka möjligheter har du att klaga?

l

GODA R D och TIPS inför bilköpet
får Du i broschyren "Köpråd om beg.
bilar" och i ell faktablad om "Att köpa begagnad bil".

J

Finns hos Sonja Nordin·Tapper på
Kommunkansliet i Stadshuset.

•
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Folk- och bostadsräkningen 1975

Sedan 1960 har folk· och bostadsräkning ägt rum vart femte år, varför
tiden åter är inne för en sådan. Huvudansvarig för räkningen är Statis.tiska centralbyrån (SCH), liksom falIct varit vid tidigare folkräkningar.
Räkningen går till på följande sätt:
SCH sänder ut förtryckta blanketler
till alla personer födda 1959 eller ti·
digare. Gifta sammanboende får en
gemensam blankell. De uppgifter som
fönr~ckes är respekti\·e persons full·
ständiga namn, adress och personnummer samt vissa uppgifter om församling, kommun, län och fastighet.
De flesta uppgifter som efterfrågas
skall besvaras med kryssmarkering,
varför det bör vara snabbt gjort att
fylla i densamma. Med blanketterna
följer ett portofriII svarskuvert för att
blankenen snabbt skall kunna sändas
in till det kommunala granskningsor·
ganet. Man har alltså gjort allt för
all underlätta för de uppgiftsskyldiga
alt bekvämt kunna fylla i och lämna
blanketlerna.
Blanketterna skickas ut under vecka 42, dvs den vecka som börjar den
13 oktober 1975 och uppgifterna skall
avse förhållandena under vecka 43,
dvS den vecka som börjar den 20 ok·
lOber. Senaste inlämningsdag är fredagen den 31 oktober 1975.
Någon kanske frågar vad det är för
nytta med alla dessa uppgifter och
blankcllcr, som så många tycker är
besvärliga och krångliga.
Svaret på frllgan är alt statistiken
är nödvändig för en vettig planering
14

av samhället. Folkräkningen ger oss
besked inte bara om antalet män ni·
skor, utan även om fördelningen på
aldcrsgruppcr,
förvärvsarbetande.
pendling, fördelning på yrkesgrupper,
'>}'SSelsättningsgrad (heltid,deltid) mm.
Bostadsräkningen ger oss besked om
bostadsstandarden både ifråga om utrymme och teknisk utrustning, b0stadsbeståndets ålder o. d.
Befolkningens fördelning på åldersgrupper är nöd\ändig all veta för alt
kunna bedöma om kommunen skall
bygga barnstugor, skolor, ålderdomshem eller fritidsgårdar. Ett område
med många små barn har andra be·
hov än en område med många pensionärer. Uppgifter om pendling mellan bostad och arbetsplats ger uppgifter till ledning för planering av
trafiken. Att bostadsräkningens uppgifter är behövliga för planeringen
av bostadsbyggandct är också natur·
ligt. Det gäller ju ime bara au bygga
bon bostadsbrist, utan även trångboddhet. Det gäller också al1 ge alla
hushåll tillgång till bekväma och
praktiska tekniska hjälpmedcl. Även
en så till synes enkel uppgift som att
få vela hur många bostäder som
egentligen står till förfogande för bo.
stadsändamål, kan inte klaras utan
bostadsräkningen. Mellan varje bo.
stadsräkning - alltså på en fem rsperiod - "försvinner" eH stort antal
lägenheter. En del blir kontor, en del
rivs, en del blir sommarstugor, en del
"slukas upp" av andra lägenheter ge·
nom sammanslagning av smålägenhc-

I

ter - t ex tvåfamiljshus som blir enfamiljshus.
Samordningen mellan folk_ och bostadsräkningarna har också sin bety·
delse, då man ges möjlighet att se om
familjestorlekarna "stämmer" med
bostadsslOrIekarna. Man behöver ju
för planeringen av bostadsbyggandet
ha reda på om det är små eller stora
lägenheter som behöver byggas under
de närmaste åren.
Sist några ord om en fråga som vid
senaste bostadsräkningen blev något
överdimensionerad i den allmänna
diskussionen. Frågan om sekretessen.
[ och för sig är det inga intima
hemligheter Statistiska centralbyrån
,ill ha reda på. Namn, adress, födelsenummer, arbetsgivare, yrke, färd·
säll till arbetsplatsen, bostadens stor·
lek och utrustning och liknande enk·
la uppgifter, som ingen har varken
anledning eller möjlighet all dölja
för sin närmaste omgivning.
Sekretesskyddet är dock mycket

starkt. Uppgifterna skickas in i slutet
kuvert direkt till det kommunala
granskningsorganet. Här tas blanketterna om hand av kvalificerad perso·
nal med tystnadsplikt. När blankeller·
na inte är under arbete - de skall
granskas och i vissa faU komplelIeras
- förvaras de i låsta utrymmen oåtkomliga för obehöriga. SCS har utfärdat noggranna anvisningar om hur
blankeHmateriaJet skall behandlas
och dessa anvisningar kommer atl
följas.
Vi har alla nytta av alt samhällets
planering bygger på korrekt material
och blir så rättvisande som möjligt.
Vi bör alla hjälpa till för all nå eH
gan resultat. Det gör vi bäst genom
alt i räll tid fylla i folk- och bostadsräkningsblanketten så fullständigt
som möjligt. Det är varken svån eller arbetssaml. Men är Du t\'eksam
om någonting, så ring gärna kom·
munkansliet och fråga. Vi svarar gär.
na på frågor.

Råttbekämpningskampanj i Kumla
Under tiden 22 september-23 oktober 1975 kommer rillgift kostnadsfriu att
kunna avhämtas av lantbrukare och fastighetsägare inom Kumla kommun bos
följande personer:
Gustav Larsson, Talle, ÖStansjö
Lennart Folkesson, Slyberga
Lennart Karlsson, Berga
Ragnar Nilsson, HjorIsberga och Elvesta
Sven Gustavsson, Almersvägen. Häl1abrottct
Sven Sääw, Folkalorp
Torsten Persson, Ekeby, Kumla
Karl Andersson, Vallcrsla
Martin Guslavsson, Frogesla

te! 0582152226
" 019176008
"
0191760 15
,. 019172087
,,019172252
"
01917t347
"
019174021
"
019174061
" Ot9123 60 60

Under samma tid kan råttgift även få h!lmlas på hälsovårdsnämndens expedition
i ~tadshuset måndag-fredag kl 09.30-11.30 samt torsdag kl 16.00-18.00.
GIft kan även utläggas genom nämndem försorg efter anm;i!an, tel 709 80 måndag--fredag kl 08.00--tI.30 saml torsdag kl 16.00-18.00.
KUl\lLA KOMMUNS HÄLSovARDSNÄMND
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Kulturnämndens höstprogram
28 llllgusti-19 seplt.'lIlber

4-11 november

Utställning
Bibliotekets utställningshall
"1700-lal i bondestuga och slottsgemak"
En utställning kring konstnären Pehr Hilleströms bilder sammanställd ay Länsmuseet
Kulturnämnden

Konstutställning

21 sl'plt'lIIbt'r-j oktober

Utställning
Bibliotekets utställningshall
"UII hu~n leva"
En utställning med anledning av det europeiska byggnadsvårds1ret
Byggnadsnämnden Kulturnämnden
11-16 oklObt'r

Utställning
Bibliotekets utställningshall
Grafik från Grafiska sällskapet (prel.)
Kulturnämnden
16 oktober
Kumlahallen kl 14.00
"Music in"
27 oktober-3 flol'ember

Utställning
Bibliotekets utställningShall
"S! börjar livet"
bilder av fotograf lennart Nilsson
Medborgarskolan

Läsåret 1975/76

MEDDELANDEN

Bibliotekets utställningshall
7 sk1ioegrafiker
K ulturnäm odenl Ri ksutställ ningar

Till elever, målsmän och anställda
Hösnerminen omfaltar tiden 22/8-21/12.
Vårterminen omfattar tiden 8/1-13/6.

30 novl'mber kl 16.00

Husaren. Folkets Hus
Musiksällskapets höstkonsut
Entre: 5:-, skolungdom fritt
Kumla musiksällskap Kulturnämnden

21 novl'mbt'r-7 dt'ct'mbt'r
Konstutsläilning
Bibliotekets utställningshall
Stig Sundin, separat
skulptur ot"h måleri
Kulturnämnden
13 deCl'mberUtställning
Kumla fotoklubb
Kuhurnämnden/Kumla fotoklubb
Pi grond av att Kumla teater kommer all
renoveras under hösten kan inga teaterföreställningar ges pi teatern. Della gäller
även Biograf kontrast. Anglende bibliotekelS tisdagslräffar, se annonscr i lokalpressen.

GAMLA FOTOGRAFIER
med Kumlamotiv vill kulturnämnden låna av Er för alt reproducera
till kommunens bildarkiv. Ring till kulturkonsulenten 019/70980
eller kom till bibliotekel i Folkets hus.
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Kumla kommuns grundskola

Lovdagar
29/9, 31/10, 1612-20/2, 12/4-15/4, 28/5.

Studiedagar (heldagar)

I

Skolhälsovård
HöGSTADIET
Skolläkaren Börje Lindgren
motlagning på Vialundskolan l:a och 3:1' tisdagen i månaden .... Id.

8.00- 9.00

för lärarna och samtidigt lovdagar för
eleverna 2218, 26 9, 19,3, 26/2 (LoM stadiet) resp 1/4 (H stadiel), 3/5.

Skolskölcl"likan motlagning
p~ Vialundskolan varje
l"sdag utom onsdagar kl. 9.00-10.00
onsdagar
kl. 10.00-11.00

Skolmåltider
sen'eras alla skolele\>er i Kumla kommun.
För att elev skall bli befriad från viss mat·
rän, menar vi all ell av följande 1\'3 skal
skall föreligga: skolläkaren vitsOrdar au
ele,'!'n icke bör äta rällen eller i hemmet
finns principiella skäl av religiös eller annan art mot den scrverade ränen. SkolmAIliderna syftar till all hjälpa hemmen alt
hos barnen inpranta sunda matvanor. Skolans matsedel är ot"W utarbetad av sa],,kunnigt folk. Personalen är tillsagd att
servera smA portioner om eleven sA önskar
för att lära sig äta maträlIen. Medverkan
hemifrlln som understryker skolans m1ilsåtming beträffande skolmllltiderna är nAgot som vi räknar med. Eleverna pli hög~ladiet ges tillfalle att till självkostnadspris
erhilla mellanm111 pli eftermiddagen i skolans matsal.

Skolkuralorn Annika Hagström träffas säkrast varje
Iil.sdag . . . . . . . . . . . . .. kl. 8.00- 9.00

Tandvård
Samtliga klasser i grundskolan erh~lIer
tandvård.
En önskemål är att hemmen med kraft och
allvar minskar barnens snaskätallde och
samtidigt förbällrar deras munhygien.

LAG- OCH MELLANSTADIET
SImIlaILaren Börje Lindgren
mOlIagning på Fylsta
skola 1:a och 4:e tisdagen i mllnaden .... kl. 8.00- 9.00
Skolsköterskan Gull-Marie
Karlsson motlagning på
)talmens skola varje
,. kl.
läsdag
"
o telefontid varje läsdag kl.

9.00-10.00
8.30-- 9.00

Dessutom besöker skolsköterskan skolorna
under lästid enligl följande uppställning:
Fylsta, m1lndagar
TaIllingen, 1:8 onsd.
Kvarntorp, 2:a onsd.
Snnnahed, 3:1' onsd.
Hardemo, l:a torsd.
Stene, l:a torsd
Haga, 2:a \Orsd

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.15-11.00
10.30-13.00
11.00--12.00
11.30----12.00
10.30----11.00
12.00--13.00
1O.l5~13.00

Skolpsykologen Aina Brännström
Telefontid torsdagar kl. 16.00--18.00, tel.
709 80 ankn. 284.
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Fasta besökstider på skolorna:
Måndag
Kvarntorp, jämn veeka
kl. 9.00-10.30
Tallängen, jämn veeka
kl. 10.30-12.00
Sannahed, ojämn vecka
kl. 9.00-10.30
Tisdag
Högstadiet
Onsdag
Fylsta
kl. 8.00-10.00
Torsdag
Förskolan, jämn vecka .. kl. 8.00-15.00
Hardemo, ojämn vecka .. k1. 9.00-10.30
Stene, ojämn vecka .... kl. lO.30-12.00
Fredag
Haga, jämn vecka ..... kl. 9.30-11.00
Malmen, ojämn vecka .. kl. 9.30-1.1.00
Skolkuratorn Britla Schölin, läg- och mellanstadiet.
Telefontid måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl. 8.00-9.00, tel. 709 80 ankn. 283.
Fasta besökstider pI\. skolorna:
Måndag
Skolkansliet
kl. 8.00-10.00
Tisdag
Fylsta
kl. 9.00-12.00
Onsdag
Sannahed, jämn vecka .. kL 11.30-13.00
Torsdag
Haga, jämn vecka
. kl. 9.00-10.30
ojämn vecka
kl. 10.30-12.00
Ma[men, ojämn vecka
k1. 9.00-10.30
jämn vecka
kl. 10.30-12.00
Fredag
Kvarntorp, jämn vecka
kl. 9.00-10.30
Tallängen, jämn vecka
kl. 10.30-12.00
Hardcmo, ojämn vccka
kl. 9.00-10.30
Stene, ojämn vecka , ... kl. 10.30-12.00
Företags[äkaren Ingemar Borggren hllr
mOtlagning på Götgatan 2.
Ol~'cksfallsförsäkri

ng

Kommunen har tecknat kollektiv olycks·
fallsförsäkring för samtliga elever. Den
gäller Mde under skoltid och fritid.

Skolbad och simundervisning
anordnas pli skoltid enligt särskild plan
18

och har förlagts tlJ[ Kumlahal1en, där badmästare och lärare står för undervisning
och tillsyn.

Friluftsdagar

reglerna och [ärarna ska se till alt de efterlevs. Det är angeläget att framh1l.lla betydelsen av hemmens medverkan till al! bibringa eleverna en positiv inställning till
skolan och dess regler.

Antalet friluftsdagar under läsåret är 8. (l
antalet inräknas 2 dagar av vintersport·
[oveL)

Alla målsmän

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

Specialundervisning
Efter elevvårdskonferensens och rektors bedömning kan elever enskilt och i grupp få
specialundervisning av skilda slag.
Specialklasser och observationskliniker är
inrättade för de båda rektorsområdena. Under läsåret kommer dessutom som förut
samordnad undervisning i klinik att ordnas
för elever med läs-, skriv- och talsvårigheter. Både skolpsykolog och skolkurator
är knutna till elevvärdsverksamheten oeh
särskild invandrark[inik har inrätlats.

Skolsparande
bedrives i samarbete med Kumla sparbank
och Länssparbanken.

Trafiksäkerheten
kräver ständig vaksamhet. I den vardagliga
efterlevnaden av de trafikregler eleverna
lär sig i skolan måste polisen, mälsmännen
och lärarna enigt reagera mot överträdelser
som ökar riskerna pä vära gator och vägar.
Cyklar och mopeder lämnas hemma om
skolvägen lämpar sig för promenad. Under
[äs1l.ret kommer trafikpoliser all besöka
klasserna. Utbildade skolpoliser hjälper eleverna tillräl!a pä utsatta gflngställen. Som
kontaktlärare för skolpolisverksamheten
fungerar Tnge: Kar[sson, Tallängens skola.

Skolans trivselregler
är till för att öka trivseln för alla i skolarbetet. E[ever och mälsmän känner till

vill givetvis medverka till alt genom kontakt med elevernas lärare reda ut missförstånd eller klarlägga problem av annan
art. Ett telefonsamtal eller e1l kort sam·
manträffande målsman oeh lärare emellan
rekommenderas. Säväl mlllsmän som lärare
har skyldighet alt medverka till alt misshälllgheter i skolarbetet snabbt klaras upp.
Genom resp. elev kan mälsman begära, att
få tel.-nr och besked om lämplig telefon·
eller besökstid hos klassföreståndaren.
Anmälan om elevs frånvaro skall göras till
klassföreståndaren, men det kan ocksä ske
till sko[kansliet under tiden 7.00-8.00.

Föräldramöten
kommer all ordnas unl1er läsäret säväl av
klassläraren som av föreningen Hem och
Skola och av dessa gemensamt. Kumla
Hem- och Skola-förening ordf. Ake Sanl1in, tel. 73360. Kvarntorps Hem- och
Skola-förening ordf. Maud Nimheim, tel.
236329. I varje skola finns ett huvudklassombud samt klassombud för de olika klasserna.
Vär förhoppning är a1l läsåret 1975/76
ska präglas av god vilja till gemensamma
ansträngningar för undervisningens och
våra elevers b~ista.

anka
SKOLKANSLI
Skolchef 1:e rektor Berti[ Lindberg 278
Skolkamrer Borgit Aronsson
, 280
Kanslist Ulla Svensson ... ,
,.... 282
Kontorist Anne-May Karlsson
281
Kontorist Kerstin Olausson
324
Sko[psykolog Aina Brännström
284
Kurator Britta Schö[in
283
MUSIKSKOLAN
295
Musikledare Jan Nilsson
VUXENUTBILDNING
Studierektor Holger Ny[und

312

LÄROMEDELSCENTRAL
Föreståndare Bengt Carlsson ,
Kontorist Birgit Johansson

,

VIALmms REKTORSOMRÅDE
REKTORSEXPED[TION
Rektor Stig Berg[und ,.......
Kontorist Marianne Larsson
,
Studierektor
Kontorist Anna-Greta Axelsson

293
293

336
339
337
340

VIALUNDSKOLAN (högstadium)
Tillsynslärare Kjell-Olov Messing .. 338
Läkarmottagningen ,............... 344
Elevkåren
346
Yrkesvalslärare Margareta Bäck
341
Vaktmästare
,......... 356---359
Matsal
354
Lärarrum
,................... 342
Lärarrum, hemkunskap o textilslöjd 348
Lärarrum, teckning, lrä- o metallslöjd 347
Skolpsykolog Aina Brännström
343
Skolkurator Annika Hagström
345
Skolvärdinna
346, 355
Gymnastiklärare
353

Rektorerna

FYLSTA REKTORSOMRÅDE

Telefoner
T innerstaden gllr expeditionernas och sko·
lornas telefoner över kommunens växel
0191709 80 med skilda anknytningsnummer.
Kansli Och rektorsexpeditioner har expedilionstid vardagar 8.00-12.00, 13.0017.00, torsdagar även 17.00-18.00.

REKTORSEX f'EDITIONEN
Rektor Bertil Lindberg
Kanslist Ulla Svensson
Studierektor Karl-August Axelsson

278
282
279

FYLSTA SKOLA
Tillsynslärare Carlevert Andersson
Lärarrum, mellanstadiet
. ... . .
Lärarrum, lågstadiet . . . . . . . . . . . . ..

290
289
288
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Matsal .... . . . . .. . .
....
. . ..
Läkarmottagningen
Vaktmästare
. . .. . .
...
. . ..
Läromedelscentral .. . . . . . . . . . . . . . .
Obs-klinik
Gymnastiksal . .. .
.....
.

292
297
294
293
291
296

. ..

321
320
323
322

STENE SKOLA
Tillsynslärare Stig-Arne Andersson
Lärarrum
Matsal

73345
73032
73005

HARDEMO SKOLA
TillsynsJarare Bernt Bengtsson ..
LärHrum

76127
76127

KUMLA8Y REKTORSOMRÅDE
REKTORSEXPEDITION
Rektor Sven Elisson
Kontorist Kerstin Olausson

318
319

MALMENS SKOLA
Tillsynslärare Holger Nylund
Lärarrum, mellanstadiet
..
.
Lärarrum, lågstadiet
Gymnastiksalen
Läkarmottagningen................
Vaktmästare

312
311
310
314
317
316

.

SANNAHEDS SKOLA
Tillsynslärare Sören Nilsson
Lärarrum
KVARNTORPS SKOLA
Tillsynslärare Tnga Davidsson
Lärarrum
KYRKSKOLAN
Tillsynslärare Holger Nylund
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0583/11329
Föreständare Tor Nilsson, Lind,
Askersund
0583/11266

SKOu\1ALTIDSVERKSAMHETEN

HAGASKOLAN
Tillsynslärare Edit Axelsson
Lärarrum
Vaktmästare
Matsal . .
...
..
...

TALLÄNGENS SKOLA
Tillsynslärare Ake Skoghäll
Lärarrum

MILJöVECKOHEMMET LL"D

72343
72391
78790
787 90

..

71197
771 97

Ankn
326
312

Ekonomiföreständare Gunnel Sjögren
Centralköket, Malmens skola......

313
313

Minns Du Din
gamla skola?

TILLSYNSLÄRARNAS EXP-TIDER
Carlevcn Andersson, Fylsta skola
torsdagar 10.00-10.40
Edil Axelsson, Hagaskolan
tisdagar 12.20-13.00
Holger Nylund, Malmens skola
onsdagar 9.00-10.00
Ake Skoghäll, Tallängens skola
mändagar 9.40-10040
Sören Nilsson, Sannaheds skola
torsdagar 11.00-11.30
Stig-Arne Andersson, Stene skola
mändagar 10.30-11.00
Kjell-Olof Messing, Vialundskolan
fredagar 9.40--10.40
Inga Davidsson, Kvarntorps skola
tisdagar 10.40--11.20
Bernt Bengtsson, Hardemo skola
torsdagar 10.50--11.20

Glöm den!
Skolan har förändrats de senaste åren.
Varför inte pröva hur det känns att sitta
på skolbänken igen - som vuxen?
Den kommunala vuxenutbildningen
ger Dig bl. a.:
•

kostnadsfri lärarledd vuxenanpassad undervisning

•

möjlighet att läsa enstaka ämnen eller hel kurs

•

undervisning på kvällstid, grundskolc- och gymnasieskolenivå

•

betyg eller intyg efter kursens slut

Ahörardagar

•

möjligbet att erhålla ekonomiskt studiestöd

i skolan läsåret 1975/76

•

nystartade kurser både vår- och hösttermin

Vialundskolan
Fylsta skola
Hagaskolan
Malmens skola
Tal1ängem skola
Sannaheds skola
Stene skola
Hardemo skola
Kvarntorps skola

2 och 3/4
vecka 43, 13
veeka 42, 12
vecka 41, 11
18/11, 5/5
15/9, 16/3
9/10, 6/4
13112, 11/6
14/10, 26/3

Lärarna Jämnar föräldrarnll närmare upplysningar angående åhörardagarna.

Tag vara på Din rätt tiJl bättre utbildning!
Utnyttja vår studierådgivning och yrkesvägledning!

Ring så får Du
veta mer:

Kumla kommuns vuxenulbildning:

•

tel. 70980, aokn. 181, 195 och 217
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NOVEMBER
l nQ\'embf'r
Sista dagen för ansökan om grundbidrag.
Bidragsberiilligade organisalioner är alla
som redovisat sammankomster för lokalt
aktivitetsstöd under 1974. Ansökningsblan·
kett utsändes.
15 novembu
Stora lögardagen
Kumlahallen. Finsk

Fritidsnämnden informerar

KUMLAHALLEN
Miles öppen m~ndag-fredag kl. 06.4522.30. lördag och söndag kl. 09.00-18.00.
re!. 019/709 80 vx. ankn. expo 220, vaktm.
221, kassa 222, simhall 223, maskinist 224.
Simhallens öppethållande
Måndag och torsdag
13.00-19.30
Tisdag
07.00-08.15, 13.00-19.30

K"3rtersgårdell i Sannahed (Ccntrumhusct)
Öppen onsdagar kl. 18-21.15
Bordtennis, diSkOtek och sällskapsspel

Onsdag och fredag

Kvartersgården i Kvarntorp
Öppen mändag-torsdag samt söndag kl.
18-22
Bordtennis, sällslmpsspel
För upplysningar om fritids- och kyartersgårdarna, kontakta fritidsgårdsförestAndare
Ingemar "KYisten" Johansson tel. 709 80
el 70217.

07,00-08.15, 13.00-20.30
Lördag

0930-15.30

Söndag
09.00-12.30
Övrig tid disponeras av skolan.
08S. Kassan Slänges 30 min. före badlidens slut.
S'munden"isnjng
, Kumlahallen för barn och vuxna startar
under ol"ober m:lnad.

FIUTIDS- OCH KVARTERS·
GÅRDARNA
Frilid~årdeD Muhnen (Malmens skola,

Kumla)

Oppen måndag-torsdag samt söndag kl.
18-22, fredag och lördag kl. 18-23.30.
Cafeteria, bordtennis, TV, biljard, säll·
~kapsspel. hobby, diskotek och idrott.
Fftermiddagsverksamhel för ungdom i alla
aldrar måndag-fredag kl. 14.00-17.00.
K'"llrte~ården

1\1,.n;laekcn (Köpmangatan

58. Kumla)
öppen måndag-torsdag kl. 17.30-21.15.
Cafeteria. bordtennis, biljard, TV, diskoteL., sällskapsspel och hobby.
Kvartengård~n i HällabroUet
Öppen m1indag och torsdag kl. 17.3021.J5.
Cafeteria. bordtennis, biljard, sällskapsspel
och diskotek.
Kvartersgården i Abylorp (Folkets Hus)
öppen onsdagar kl. 18.00-21.15
Bordtennis, diskotek oeh sällskapsspel

K''llrtcrsgården l Ekeby (Fönamlingshemmet)
Öppen torsdagar kl. lS-21.15
Bordtennis, sällskapsspel

VÄR.\IESTUGAN
vid el·ljusspArel i Viaskogen öppen dagli·
gen mellan Id. 06.00-21.00 fr o m oktober
månad.

15 oktober
Ansökan om årets ungdomsledarstipendier
~kall vara inlämnade till fritidskontoret.
Ansökningsblanketter utsändes till samtliga
ungdomsorgan isationer.
15 ok/obu
Preliminär öppningsdag för konstfrysta
banan.

IS-

19 oktober
startar lokalledarutbildningskurs för admi·
nistratörer och instruktörer. Kurserna an·
ordnas tillsammans med fritidsnämnden i
Hallsberg och omfattar fem kurskvällar. Se
vidare separat inbjudan.
31 oktober
Skollovsakti'(jteter i samband med allhd·
gonalovet. Dl a extra öppethållande på fri·
tidsgården.

Under december skall ungdomsföreningar
redovisa sammankomsterna för lokalt aktivitetsstöd, dock senast den 31 dec.

HUVUDBIBLIOTEK
Skolvägen 12

I3r!nstll ffi fl
25/8, 22/9, 20/10, 17/11, 15/12

Öppet yard. kl 12-20, lörd. kl 1114, SÖnd. kl 16--18

Berga ffi fl
22/8, 19/9, 17, lO, 14111, ]2 J2

FILIALER:
Hällabrottet, Pensionärshemmet

öja m fl
29 8, 26 9. 24 10. 21/11, 19/12

Öppet mindag 17-20, torsdag 1012, 17-2.

Kvarntorp. Folkets hus
öppet tisdag 17-19, torsdag 13.3015.30
öppet mllndag 17-20, tisdag 1012, fredag 10-12

OKTOBER

DECE~"BER

Kumla bibliotek

Sannahed, Centrumhuset

DATUM ATr MINNAS

bastu med lövruskor, utlottning på skåp·
numren m m. Till alla som löst badbiljell
gratis kaffe eller saft samt en fribiljell.

Abytorp, Posthuset
öppet måndag 18-20, tisdag 18-20,
fredag 10--12
LÅ.L~DSBYGDSTURER

Norra Elr.:eby m n·
II 8, 8 9, 6 10, 3/11, l 12, 29112
Via, Byrsta m n·
11 8,8 9,6/10, 3/tt, 1/12,29112
Södra Ekeby m n18/8, 15/9, 13/10, lO/tt, 8112
Ormesta m fl
18/8, 15/9, 13/10, 10/11, 8/12
Vallersta m fl25/S, 22/9, 20/10, 17/11, 15/12

Hjortsberga m fl
]5,8,12/9,10, lO, 7/11,

j

12

Rala--5anna-Granby m fl
1218, 219. 23 9, 14/10, 4/11,
25/11, 16/12
Ekcby tätort
14/8,21/8, 2S/8, 4/9, 11/9, 18/9,
25/9, 2110. 9/10, 16/10, 23/10,
30/10, 6/11, 13/11, 20/1l, 27111,
4/12, 11/12, 18/12
- förmiddagstur

BOKEN·KOMMER
Solbemsgatan m fl
13 8, 3/9. 24 9,
26 11, 17/12

15 10,

5/11,

Västra Kumla m fl
20/8, ]0/9, 1110, 22/]0, 12111,
3/12
Andrens väg m fl
27/8, 17/9, 8110, 29110, 19/1I,
10/12
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