KUMLA
BIBLIOTEK
Skolvägen 12
Tel. 709 80
Ger kostnadsfri service

vardagar: 12-2.
lördagar: 11-14
söndagar: 16-18

_ 60 000 böcker till utlån
_ förmedling av Iilteratur för torskningsändamäl från andra bibliotek
- biblioteks- och bokinformation
- dagstidningar
- cirka 250 tidskrifter
_ grammofonskivor att lyssna pä
eller låna hem
- barn och ungdomsavdelning
-

sagostunder

_ "boken kommer" med service lit
gamla och handikappade
- talböcker och sprlikblrser
- läsapparat rör mikrofdm (t ex
släkl1ors!:ning)
- utställningar
- programverLsambet
- konst till hemiAn
- regelbundna bokvagnsturer p;\

sjuk- och vArdhemmcn samt Ung-

vllrdsanstalten
bokbussen besöker

regelbundet
kommunens ytterområden

UJBLIOTEKSFILIALER
Hällabrouel (Pen~ionärshemmel)
öppet: mllnd 17-20, torsd 1(}-12,

17-2.
Kvamtorp (Folkets hus)
öppet: tisd 17-19, tor.;d 13.3015.30
Sannahed (Centrumhuset)
öppet: mind 17-20, tisd 10-12,
fred 10-12
Abytorp (posthusct)
öppet: mlnd 18-20, tisd 18-20,
fred 10-12
SAGOSTUNDER
Vårens sagosllInder börjar vecka 7
och slutar vecka 16
Kumla onsdagar kl 10.30
HäIlabrouet torsdagar kl 9.30
Kvarntorp torsdagar kl 13.00
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Sannabed tisdagar kl 9.30
Abytorp fredagar kl 9.30
Ekeby
för.;amlingshem
varannan
torsdag kl 14.00 med SlaTt den 12
februari
Sagostunderna h!ller p3. i cirka 20
minuter och är avsedda för barn i
åldern 4-6 3.r
FEBRUARILOVET
I likhet med föregående år utlyser
biblioteket i samband med sportlovsveckan en TECKNINGSTAVLlNG
öppen för alla Jagstadiee!ever. I !r
inbjuder vi er all göra en biblioteksMfisch. Vi kommer au förklara del
närmare i brev till lärarna. Affisch·
erna skall vara inlämnade pI Kumla
bibliotek senast torsdagen den 12
februari. De skall p3. framsidans
högra nedre hörn vara märkta med
namn, klass och skola. Affischerna
kommer sedan alt säUas upp på
kommunens sto1pskyltar. I Ar delar
...i UI tre klasspriscr i fonn a... bokpresentkort om 100 kronor vardera.
De Ire vinnande klasserna kommer
an utses genom lottning.
~Undagen

den 16 februari kl 14.00
Kumla bibliotek
Barnteater för barn mellan 4-8 Ar
HUVET PA SKAl--r
Medverkande: teatergruppen Krösamos från örebro
Torsdagen den 19 februari kl 14.00
Kumla bibliotek
r-.WSIK OCH SANGPROGRAM
för barn mellan 4--9 år
Medverkande: James Hollingworth
och Karin liungman
Sagostunder pA ordin:uie tider
DOCKTEATER
SNöGUBBENS HArr. dockteater
med Lisbetb Hampiog för barn mel·
lan 4-7 lI.r

Torsdagen den J opril
kl 09 Biblioteksfilialen, Hällabronet
kl 13 Biblioteksfilialen, Kvarntorp
kl 15 Församlingshemmel, Ekeby
Församlingshemmet, Ekeby
Fredagen (lell 2 april
kl 09 Biblioteksfilialen, Abytorp
kl Il Alderdomshemmet, Sannahed

Kumla fortsätter att öka
A v kommunalrlJdel Nils Nyström

Enligt de preliminära befolkningsuppgifter som Kumla kommun erhållit i dagarna fortsätter Kumla au öka
sin folkmängd. Det är Statistiska
centralbyråns enhet för befolknings·
statistik, som lämnat dessa uppgifter.
Av dessa framgår att folkmängdsök·
ningen under 1975 är 100 personer.
Ökningen är inte lika god som under
1974. Då angav de preliminära sirf·
rorna en ökning av folkmängden med
139 som vid den definitiva sammansIäIlningen visade 9 fler eller 148. Det
skall nämnas att i centralbyråns upp.
gifter saknas antalet födda och döda
för december månad. varför den preliminära uppgiften om 100 kan förändras något när även decembersiffran redovisas j den slutliga sammanställningen.
Dock kan förändringen inte bli så
stor att trenden för ökat invånare·
antal i KumJa kommun frångås. Att
många fortsätter att flytta in i Kumla
visar flyuningsöverskotlet som upp.
går till 95, medan förhållandet mel
lan födda och döda under 1975 blivil
ganska lika eller endast 6 i överskott
för födda. Dessutom redO\'isas under
rubrik "övriga jusleringar" en minsk
ning med l och då kommer man fram
lill det jämna lalet 100 i folkmängdsökning.
Siffrorna för 1974 var att flyttnings
överskottet vid den preliminära räkningen var 118 medan förhållandet
mel1an födda och döda var 30. Detta
visar att trenden i Kumla är lika som

för riket i övrigt, att antalet födslar
minskat under 1975 vid jämförelse
med 1974.
Hur fördelar sig siffrorna på de tre
församlingarna i Kumla kommun? Ja,
Kumla församling fortsätter alt öka
stadigt eller med 110 och folkmängden där var enligt de preliminära
siffrorna 1521l personer. ökar gör
även Ekeby församling men bara
med 4 personer och är uppe i l 033.
Där har det vänt, eftersom Ekeby
under 1974 minskade - fortfarande
enligt de preliminära siffrorna med 15. För Hardemos del är det
minskning och enligt centralbyråns
uppgifter är minskningen 14. Antalet
invånare i Hardemo församling uppgår därmed till 698 och har fallit under 7oo-talet. Det skall dock än en
gång erinras att decembersiffrorna
för födda och döda saknas, varför Iörsamlingssiffrorna ändras någol vid
den slutliga sammanställningen.
Ökningen av folkmängden i Kumla
får väl ses mot bakgrunden av au in·
duslrierna i Kumla har haft ell gOIl
år. Bob.indusuier har som bekant
flyttal in i sin nya förnämliga anläggning och ökat antalet anställda med
närmare 40-lalel. SRA har också ex·
panderat under 1975 och om den kris
man befarar under 1976 inte blir alltför svår, sa kan såväl BOB som SRA
expandera ytterligare och därmed
öka antalet anställda. SRA har som
bekant hyrt BOB· industriers f d an·
läggning vid Västra Drottninggatan
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Kommunerna samarbetar
Av kanslichefen Tage Tapper

\
ORfBRO

Trots att man har genomfört två
"storkommunsammanläggningar" uoder den senaste tjugofemärsperioden,
finns det en rad uppgifter som är
"för stora" för en kommun och där
kommunerna alltså måste samarbeta
för att nå ett rimligt resultat. Då det
många gånger kan vara svårt an överblicka efter vilka linjer ett sådant
samarbete pågår, följer här en kort
redogörelse för de olika samarbetsorgan som finns.
Samarbefskommillen Kumla-Hallsberg är den mest aktiva av de samarbetsorgan kommunen är knuten till.
HaHsberg är också den kommun med
vilken vi har det mesta samarbetet.
Kommitlen har verkat i drygt fem är,
men samarbetet är givetvis mycket
äldre. Bland konkreta samarbetsobjekt kan nämnas soptippen (f n belägen i Kumla men efter den l januari 1977 i Hallsberg) som drivs gemensamt av kommunerna. Hallsberg
är huvudman och Kumla betalar sin

del av kostnaden. Ett annat objekt är
vattenförsörjningen, där Kumla är
huvudman genom vattenverket i
Blacksta som levererar renat Tisarvatten till Pålsboda och så småningom även till Hallsbergs tätort.
Samarbete sker på en rad andra
punkter, som Kumlans utrymme inte
räcker till för att redovisa. Bland annat kan nämnas att kommunerna
t o ffi har en gemensam donationsfond - Stiftelsen Nygårdshemmet.
Sydnärkesgruppen är en arbetsgrupp för samarbete mellan de fyra
kommunerna i Sydnärke - Askersund, Hal1sberg, Kumla och LaxA.
Gruppen började sin verksamhet
1968 och 1mr åstadkommit ett gott
samarbete i en rad frågor. Bland konkreta samarbetsobjekt, som åstadkommits på frivillig väg, kan nämnas
miljöveckohemmet Lind, där Askersund är huvudman och de övriga
kommunerna
lämnar
ersättning.
Gymnasieskolans elevhem i Halls-

och under hösten byggt om dessa lokaler för drygt 2 millioner kronor,
vilket säkert kommer att innebära nyanställningar så småningom.
Till nyetableringar under 1976 får
även Kumla mekaniska verkstads nybyggnad på industriområdet i Via
räknas. Företaget bygger en anläggning som är kostnadsberäknad till
drygt 9 millioner kronor. När den är
färdig alt tagas i bruk räknar man

med en successiv utökning av antalet
anställda.
Bostadsbyggandet kommer under
1976 att omfatta småhusbyggande i
såväl Kumlaby som Romarebäcken i
Rällabrottet med cirka 125 rad-,
'kedje- och friliggande småhus. Detta,
tillsammans med förhoppningen att
kommunens industrier expanderar,
gör att man är optimistisk och tror på
en folkmängdsökning även under
1976.
D
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örebro läns regionaltrafik AB är det nägot omständliga namnet på det företag som i
dagligt tal kallas "Länsbussbolaget"'. Som framgår av bilden förses de nya vagnarna med
texten "Länsbussarna". Personerna på bilden är tvä av ledamöterna i bolagets arbetsutskott, landstingsrädet Rolf Winthagen, Örebro, och verkmästare Anders Svärd, Kumla.
Några av bolagets linjer tangerar Kumla.

berg är ett annat exempel, där Hallsberg är huvudman. Inackorderingshem för personer med alkoholproblem är ylterllgare ett exempel med
Borggården i Kumla, där vår kommun är huvudman.
Sydnärkesgruppen utfärdar också
rekommendationer i en rad frågor
och gör ibland gemensamma aktioner
med uppvaktningar av högre myndigheter.
Inom Sydnärke finns också ett samarbete mellan kommunerna som är
obligatorisk! genom lagstiftning. Så
är fallet med gynmasieskolan, som är
gemensam för hela regionen och
samma gäller
civilförsvarsanJäggningarna, till vilka kommunerna får
bidraga i proportion till skatteunder·
laget.

Sydnärke - med centralorten Hallsberg - är också region för statlig
verksamhet. Så är fallet med tingsrätten (tidigare var Tingshusbyggnadss-kyldige en kommunal korporation), åklagarämheler, polisväsendet,
lantmäteriet och lokala skallemyndigheten (häradsskrivaren, fögderiet).

6rebro läns avdelning av Svenska
kommunförbundet (Länsavdelningen)
bildades 1948 av länets landskommuner. Efter sammanslagningen av
Svenska kommunförbundet och Svenska stadsförbundet fr o m 1968 är
samtliga länets kommuner medlemmar.
Länsavdelningen anordnar kurser
och konferenser i aktuella frågor, administrerar vissa gemensamma utredningar, utfärdar rekommendationer
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till länets kommuner i vissa frågor,
är ibland förhandlingspart på länskommunernas vägnar och är huvudman för viss personal.
Örebro läns AV-central arbetade tidigare som ekonomisk förening men
ligger numera under Lällsavdelningen. Den distribuerar bandade skolradioprogram, skolfilm, taltidning för
synskadade m m.
Tidigare fanns speciella länsförbund för olika kommunala verksamheter t ex fattigvårdsförbund, barnavårdsförbund,
hälsovårdsförbund,
nykterhetsvårdsförening o d. De flesta är nu llpplösta och verksamheten
handhas av Länsavdelningen.
TKoL-gruppen är ett samarbetsorgan mellan länets kommuner (Läns·
avdelningen) och Örebro läns landsting.
Stiftelsen för fritidsområden i örebro län bildades 1971 av Länsavdelningen och Örebro läns landsting,
men varje kommun i länet är medlem och bidrager till stiftelsens kapital. Stiftelsens uppgift är att genom
förvärv, arrendering eller anslag verka för att lämpliga områden bevaras
och göres tillgängliga för friluftsliv
inom länet.
Orebro läns regionaltrafik AB bildades 1973 med samtliga länets kommuner och landstinget som aktieägare. Ändamålet är att bedriva kollektivtrafik och genom lämpliga åt·
gärder främja kollektivtrafik inom
länet. Bolaget driver en del busslinjer, bl a mellan Hallsberg och Pålsboda samt i Östernärke, vilka linjer
berör Kumla kommuns ytterområden.
Det är inte otänkbart alt bolaget så
småningom kommer att ha ett "heltäckande" trafiknät för hela länet.
SOSAB är den något svårtolkade
förkortningen på ett aktiebolag som
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avser att etablera verksamhet i örebro län. Avsikten är att samtliga
kommuner s'kal1 ansluta sig till en
s k SOS-central i Örebro som skall
ombesörja bl a brandlarm, ambulanslarm, läkarjour, felanmälningar på
ledningar, larm för driftstörningar i
t ex vattenverk eller på industrier,
personsökning etc. Kumla kommun
har ännu inte beslutat om anslutning,
men många skäl talar för ett samarbete i dessa frågor.
Kommun-Konsult eller K-konsult,
som det också kallas, är cH företag
där Svenska kommunförbundet och
dess länsavdelningar sedan 1950-talet
varit andelsägare. Företaget bedriver
konsultverksamhet inom många kommunala verksamhetsområden såsom
byggprojektering, vatten- och avloppsprojektering, d:o för el, renhållning, kollektivtrafik m m. Avdelningskontor finns i Örebro och på
detta kontor finns även Länsavdelningens kansli.
Djursjukhus i Örebro är ett annat
projekt där flertalet av länets kommuner samverkar. Huvudman är
Örebro kommun som 1976 bygger en
anstalt för vård av huvudsakligen
sällskapsdjur. Kumla kommun betalar en avgift ungefär motsvarande en
fjärdedel av hundskatten. Kommunens djurägare får anlita djursjukhuset för lägre taxa än "utomstående".
Flera andra frågor är aktuella för
samarbete mellan länets kommuner.
Flygfält vid Täby är kanske det mest
omskrivna exemplet, som också visar
att samarbete kan stöta på vissa svårigheter.
Som framgår av ovanstående redogörelse är s k interkommunalt samarbete vanligt i detta län. Det gamla
talet om rivalitet och konkurrens

Dags att deklarera
Av kansliassistent Stig Alund

Senast den 16 februari 1976 klockan
24.00 skall allmän självdeklaration
inlämnas tiI1 lokala skattemyndigheten.
Deklaration skall lämnas av
• den som varit bosatt i Sverige under hela 1975 och tjänat 4500:eller mer (för makar gäller gränsen 4500:- för deras sammanlagda inkomster),
• den som inte varit bosatt i Sverige
hela året men haft en inkomst i
Sverige som uppgått till 100:eller mer,
• den som själveUer tillsammans
med make eller barn under 18 år
hade skattepliktiga förmögenhetstillgångar som översteg 200000:den 31 december 1975,
• den som själveUer tillsammans
med make eller någon annan äger
fastighet (även sommarstuga),
• den som fått anmaning att lämna
självdeklaration.

Självdeklaralion skall lämnas av folkpensionär som
• själv eller tillsammans med make
haft sidoinkomster utöver folkpension på mer än l 500:-. Som
sidoinkomst räknas t ex inkomst
av eget arbete, ATP, sjukpenning,
pension fran frivillig pensionsförsäkring, periodiskt understöd, livränta, ränteinkomster,
• själv eller tillsammans med make
ägt fastighet (t ex sommarstuga)
under 1975,
• själv eller tillsammans med make
haft skattepliktiga förmögenhetstillgångar på mer än 50000:- t ex
i form av kontanter, pengar på
banken, aktier, obligationer, fastighet, fordringar, bil, båt, smycken,
• inte bott i Sverige hela inkomståret (1975).
1 Kumla kommun kan deklarationer
liimnas i postlådan intill Stadshusets

mellan kommunerna synes mest gälla
fotbollsmatcher eI1er jippobetonade
motionsarrangemang som t cx ful1mäktigecykling eUer simborgarprov.
När det gäller väsentliga ting som
kräver samarbete för att kunna genomföras, brukar man hitta vägen
till samarbete.
Det ser också ut som om behovet
av samarbete ökar. Ser man på här
uppräknade samarbetsorgan, framgår
det att de flesta av dem är ganska

nya. De härstammar sällan från den
tiden då kommunerna var små. De
flesta har tillkommit sedan kommunerna nått sin nuvarande storlek. Och
det är nästan alltid fråga om frivilligt samarbete. För de gamla småkommunerna fick myndigheterna
ofta tillgripa tvångsåtgärder med
kommunalförbund för att tvinga
fram ett "samarbete". Var och en
kan dra sina slutsatser av detta faktum, atl samarbetsviljan ökar med
kommunstorleken.
D
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Här
I år
som
kan

i brevlådan vid Stadshusingången kan kommuninvånarna lämna sina deklarationer.
skall det ske senast måndagen den 16 februari. (Eljest skall det ske den 15 februari,
i år är på en söndag, varför tiden framflyttats en dag.) I Stadshusets telefonväxel
man under kontorstid även hämta deklarationsblanketter.

entre dygnet runt t o m den 16 februari 1976. Kommunen vidarebefordrar sedan deklarationerna till lokala
skattemyndigheten.
Den som känner sig osäker på hur
man deklarerar kan erhålla sakkunnig hjälp inom kommunen. Kumla
sparbank, vid Kumla torg, och Föreningsban'ken (Jordbrukskassan), Köpmangatan 26, kommer nämligen, liksom röregående år, att driva deklarationsbyråer för allmänhetens deklarationer. Vid båda byråerna uttas en
avgift som varierar med tidsåtgången
och omfattningen (antal bilagor m m).
Vid deklarationsbyråerna upprättas
dock endast deklarationer av enklare
natur, således ej deklarationer för rörelseidkare och jordbrukare eller äga.
re av hyresfastighet. Bankerna gör
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inte heller deklarationer med komplicerad rörmögenhetsredovisning.
Kumla sparbanks deklarationsbyrå
öppnade den 26 januari och verksamheten kommer att pågå till och med
den 16 februari 1976. Banken har för
avsikt att hålla byrån öppen alla
dagar under denna tid, således även
lördagar och iöndagar.
För sin planering kräver dock
banken att tidsbeställning göres några
dagar innan deklarationen önskas utförd. l3eställning göres i bankens
växel 019/75430 måndag-fredag
9.30-17.00.
Fören ingsban kens dek larationsbyrå
håller öppet måndag-fredag 9.0018.00 under tiden 2-16 februari
[976. Samma tider gäller för tidsbeställning. Telefon 019/70482.

Kommunen har beslutat att lämna
särskilt stöd åt de invandrare, som på
grund av språksvårigheter anser sig
ha problem med sin deklaration. Invandrare som behöver tolk hjälp för
upprättande av deklarationen kan således vända sig till Studieförbundet
Vuxenskolans invandrarbyrå, Stationsgatan 22, Kumla, telefon 019/
78690. Invandrarbyrån har öppet tisdagar 8.00-11.00 och torsdagar 15.00
-18.00. Kostnaderna för tolkservice
betalar Kumla kommun.
Den som anlitar någon av deklarationsbyråernas tjänster skall medföra
följande handlingar:
l Den med posten erhållna, förtryckta blankett J.
2 1975 års preliminära debetsedel.
3 Slutlig debetsedel enligt ]975 års
taxering.
4 Kontrolluppgifter avseende lön,
arvoden och övriga ersättningar
under 1975.

5 Bankböcker med införd ränta för
1975 samt eventuella kontouLdrag
per den 31 december 1975.
6 Kvitton på erlagda premier för
livförsäkring,
olycksfallsförsäkring, förarplatsförsäkring och avgift till arbetslöshetskassa.
7 Kvitlon på ränteutgifter för lån
(även ränta som betalats enligt
avbetaln ingskontrak t).
8 Intyg om underhållsbidrag för
icke hemmavarande barn (erhålles från respektive socialbyrå).
9 Fastighets- och villaägare skall
dessutom medföra uppgift om senaste taxeringsvärde.
10 Övriga handlingar och anteckningar som kan ha betydelse för
deklarationen.
För att underlätta arbetet för den
som deklarerar är det en fördel om
kopia av förra årets självdeklaration
medtages.

DATUM ATT MINNAS
Vecka JO (början av mars)
Preliminärt har bestämts att konstfrysta Isbanan IIdrottsparken stänges för
säsongen denna vecka. Närmare besked genom anslag Vid Isbanan.

30 april
skall ansökan om loka/bidrag vara inliimnad till fritidskontoret. Gäller ungdomsföreningar, som redovisat sammankomster för lokalt aktivitetsbidrag under
1975. Ansökningsblanketter utsändes till samtliga berörda föreningar.

2 maj
skall ansökan om verksamhetsbidrag för lir 1977 vara inlämnad. Ansökan ställes
till kommunfullmäktige och lämnas in till fritidskontoret.
Påminnelse utsändes till berörda föreningar.
FRITIDSNÄMNDEN
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Vart kan en konsument vända sig?

Angerveckan
Det finns många missuppfauningar
om ångerveckan (hemförsäljningslagen). Bytesrätt och regler om öppet
köp förväxlas ibland med ångerveckan.

Några enkla minnesregler följer här.
Ångerveckan gäller:

Plats
• när du köper aven försäljare i
din bostad
• vid köp på din arbetsplats eller
när du i övrigt köper aven försäljare utanför hans "fasla försäljningsställe" .
• vid köp på en tilljällig varumässa
och köp på båt, tåg eller i tält där
varor tillfälligt demonstreras
Varor

•

vid köp av "lös egendom", som
du eller någon i din familj ska an,ända hu\udsakligen för privat
bruk
Ex: böcker, skönhetsmedel, damm-

sugare
Tjänster
• vid köp av "vissa periodiskt äterkommande tjänster" som du ska
använda huvudsakligen för privat
bruk
Ex: korrespondenskurs i språk,
serviceavtal
Bet31ning
• om varan inte är helt betald, dvs
om du köpt den på avbetalning
eller fått kredit i annan form
• om inte varan levererades när du
sammanträffade med säljaren
Vill du vela mera om detta?
Fråga konsumenl~ekreleraren p!l. kommunkansliet tel 0[91709 80.
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ngerveckan gäller inte:
Plats
• vid köp i butik eller varuhus
• vid köp på fasta mässor, såsom
S:t Eriksmässan
• vid Ielefonförsäljning
Köparen och säljaren måste träf·
fas personligen för alt ångerveckan ska gälla

Varor
• vid köp av "fast egendom" (fastigheter)
Tjänster
• vid köp av tjänster i allmänhet
t ex sällskapsresor och reparationstjänster avengångskaraktär
• vid köp av försäkringar
Betalning
• Om du betalar hela priset kontant
(eller med check) och dessutom
tar emot hela varan. med tillbehör
och allt, redan när du sammanträffar med försäljaren och gör
din beställning.

SÄLJAREN MASTE GE DIG EN
ANGERBLANKETT.

AUmänna Reklamationsnämnden
Nämnden skall pröva enskilda konsumenters anmärkningar mot inköpta
varors och tillhandahållna tjänsters
beskaffenhet. Nämnden behandlar
bl a ärenden om resor, motorer (t ex
bilar), textilier, el-maskiner, tväll,
skor, pälsar och båtar.
ämnden sorterar under Konsu·
mentverket.
Jnnan man \änder sig till nämnden
bör man först undersöka möjligheten
all få rättelse genom säljare, fabri·
kant eUer den som svarar för utfört
arbete.
ämndens yttranden är offentliga "om reklamationsnämnden ej
av särskild anledning förordnat an·
nat".
Konsumentombudsmannen KO
KO bevakar konsumentintresset när
det gäller reklam och marknadsföring med hjälp av marknadsföringslagen. Han kan hos Marknadsdomstolen pröva om brott begåtts mot
lagen. Han bevakar ä\en tillämpningen av avtalsvillkors- och hemför·
säljningslagarna.
KO utger tidskriften KO - konsu·
mentombudsmannen.
Konsumentverket
Verket skall bl a undersöka konsumenternas simation, stödja och för·
bättra deras ställning, stimulera kommunal konsumentpolilisk aktivitet,
granska och värdera varor och tjänster, påverka produktion och handel,
informera om forsknings· och utred·
ningsresultat, bevaka konsumentfn't·
gorna på utbildningsområdet.
Verket bedriver rådgivning till all·
mänheten bl a genom hemkonsulen·

tema. Det utger konsumentlidningen
Råd och Rön samt skrifter med köpråd, marknadsöversikter och rapporter om undersökningar och utred·
nmgar.
Livsmedelsverket
Verkel skall bl a bevaka konsumentintresset på livsmedelsområdet, vaka
över att livsmedelslagen och bestäm·
melserna för märkning av livsmedel
följs. leda och öven'aka det livsmedelshygieniska arbetet, undersöka livsmedel från näringssynpunkt, godkänna laboratorier för livsmedelsunder·
sökningar.
Verket informerar bl a om bestäm·
melserna för märkning av livsmedel,
har gett ul en handbok om märkningsbestämmelseroa för butik.spersonal m n.
Marknadsdomstolen
DomsIolen handlägger ärenden enligt
konkurrensbegränsningslagen, mark·
nadsföringslagen och avtalsvillkorslagen.
Näringsfrihetsombudsmannen NO
NO övervakar konkurrensbegräns·
ningar I ex i form av leveransvägran,
priS<! isk rim inering, kanelIsa mverk an.
Pressens Opinionsnämnd
Behandlar klagomål rörande "god
publicistisk sed" när det gäller all
press.
Nämndens yttranden publiceras i
vederbörlig tidning.
Allmänhetens pressombudsman Lennart Groll besvarar kostnadsfritt för·
frägningar per brev eller telefon.
Radionämnden
Behandlar på eget initiativ eller efter
11

Kulturnämndens program

FEBRUARI

Tisdag"'l de/! 3 jt'bruari kl 19.30
Kumln bibliotek
Bibliotekets tisdagsträff
Tillbaka till Slen:'ildem
1975 tirs kulturpristagare Karl östlund berältar
Fri entre
Arr. Kulturnämnden, Kumla föreläsningsförening

3-/5 februari
Utställning
Kumla biblioteks utställningshall
Chrisler Gustavsson. Kristinehamn
teckningar och pasteller

Arr. Kulturnämnden
Ol1sdagm d",1 4 febrIlar; kl 1930 (pre/.)
IOGT-lolal...n, Slenevägen
Föreläsning
Vininter i Sarek
Björn UhT,

ora

Fri entre
Arr. Kumla biologiska fcirening, Kumla
föreläs" ingsförening

anmälan program som sänts i radio
eller TV och utreder om det bryter
mot radiolagen eller avtalet mellan
staten och Sveriges Radio.
Statens pris- ocb kartell nämnd (SPK)
Nämnden skall följa utvecklingen av
och främja allmän kännedom om
pris- och konkurrensförhållandena
inom näringslivet. Övervakar priser
och marginaler. Registrerar konkurrensbegränsande avtal och undersöker deras verkningar.
Nämnden upplyser i pris- och konkurrensfrågor för aU främja konsu12

l\IARS
Mlmdag~" dm

Tisdagen dell JO februari kl 1930
Kumla bibliotek
Föreläsning
Om pust- och frimiirksilisloria
Redakcör Sven Ahman, Göteborg
Fri entr~
Arr. Kumla frimärksklubb, Kumla föreläs·
ningsfön:ning
Liirdagm den 14 februari kl U.OO
Kumla bibliotek
Kon~n och föreläsning
En dalabn:d i färg oeh tOD
Medverkande: Sockentrion, Ränvik
Heina Halleck
Erik Maritz
Ivan Ericson
Sven Erik Swenn, berättare
Lars Olof Olsson, ljusbilder
Fri entre
Arr. Kulturnämnden, ABF

l mars Id 1930

Kumla bibliotek
Föreläsning
811m· och nlnnllllergier
Docent Bengt Källman (preliminärt)
Fri entre
Arr. Kumla-Hallsbergs astma· allergiföre·
ning, Kumla föreläsningsförening

2-14 mars

1
I

Utställning
Kumla biblioteks utställningshall
Monica Sahlin. Kumla
1.0,':1 Lin:lroos. Kumla
Målningar m m
Arr. Kulturnämnden
2Q-31 mars

UlStäl1ning
Kumla biblloteks utställningshall
Gnlfik från Grdfiskll sällskapet
Grafik av trettio av vAra mer framscAende
grafiker, representerande alla grafiska tek·
niker
Arr. Kulturnämnden

17-19 februari

Ujrdagt'1l dm 27 mars kl 15.00

ULStällning
Kumla biblioteks utställningshall
S.('n Olof NOOlIJln. StccUiolm
Akvareller
Arr. Kulturnämnden

Husaren, Folkets hus
Konsert
l.3rs Roos, piano
Entre: 10:-, skolungd. 5:Arr. Kulturnämnden

menternas prismedvetenhet, bl a genom annonser och pressmeddelanden
om resultatet av l ex prisundersöknångar. Ger ut tidskriften Pris- och
KanelIfrågor.

Tisdagell dl'lI 30 /I1ars kl 19.30

Konsumentridgi"ning

I

Kumla bibliotek
Bibliotekets tisdagsträff
I virliga marku
Fotograf Hilding Mickelsson
Fri entre
Arr. Kumla förc:1äsningsförening

Kumla

Tel 01970980
Sl:ulshusel Komla torg
Posladress: nox 17, 69201 Kumla 1
Konsumentsekreterare Sonja Nordin·Tapper
pA Kommunkanslict ger rlld och förmedlar kontakter samt tillhandahllller tidskrifter i konsumentfrågor.
Adresser cill ovanstIlende insciltltioner finns
hos konsument~kreteraren.

,\PRIL

I
l

2-17 april
Utställning
Kumla biblioteks utställningshall
Golliindsk k)'rkomiljii
En utställning [rAn Riksutställningar
Arr. Kulturnämnden

Lördagt'1I del! 3 april kl 18.00
Hardemo kyrka
Kon~rt

örebro kammarortt$ltr
med gästdirigent och solister
Fri entre
Arr. Kulturnämnden

24 apri/-9 ma;
Utställning
Kumla biblioteks utställningshall
Lars Olof 1.oeld. Strängnäs
Målningar ffi m
Arr. Kulmrnämnden
•
24 april kl1 5.00
Husaren, Folkets hus
Konsert
J\lusiksällskapets ..Arkonsert
Medverkande: Kumla musiksällskap med
snlister
Dirigent: Göran Melander
Entre: 10:-, skolungd. 5:Arr. Kulturnämnden, Kumla musiksällskap
Fudag~1l

dm 30 april iii 19JJO
Kumlasjön
Valhorgsmässofirnnde
med Kumla manmng. Kumla·Hallsbergs
musikklir
Tal till vlren
Arr. Kulturnämnden
MAJ

början av denna månad infaller den
största av säsongens kulturella begivenheter, nämligen återinvigningen av Kumla
teater. Teatern som de ~naste liren varit
hårt nedsliten har dl genomgltt en total
renovering. dock med bibehlllen karal1är
av liten fin teatersalong fmn tjugotalets
khmkistiskt inriktade byggnadsepok. Hän·
delsen kommer alt celebreras med en invigning den 7 maj, men också med en rad
andra arrangemang med början den 4 maj.
Följande arrangemang är hitlills inbokade
och klara:
I
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Tisdagen den 4 maj kl 19.30

Kumla teater
öppningsprogram pli den nyrenoverade tea·

tern
Och så kom det en gosse
En dokumenlärrevy om Karl Gerhard av
Carl Hammaren
Regi: Bengt Blomgren
Kapellmästare: Kewe Wickman

I rollerna bl a: Britta Borg, Berit Bogg,
Mona Thelm~, Lennart Gregor
Entre: 25;-, stud. 20:Arr. Kum!a teaterförening. Kumla Folkets
hus-förening
Fredagen den 7 maj kl 19.30
Kumla teater
Aterillviglling av Kumla teater
Medverkande bl a: Dir. Bengt Göransson,
FHR
Kumla musiksällskap
Allmänheten kommer att beredas tillträde i
mån av utrymme
Arr. Kumla Folkets hus-förening
SiJndagen den 9 maj kl 19.30
Kumla teater
En kväll med estradören Olof Buckard ocb
Gugge Hedrenius trio
Satir och gyckel i litterär, musikalisk och
politisk tappning
Entre: 15:-, stud. 10:Arr. Kulturnämnden, Kumla teaterförening
samt Kumla Folkets hus-förening
Reservation för eventuella ändringar i programmet. Utöver ovan rubricerade arrangemang kan andra tillkomma. För kännedom
om dessa hänvisas till ortspressen där fortlöpande information lämnas under rubriken Kulturnämnden informerar

FLLM
Biogrn( Konlmsl rör barn
Arrangörer: Folkets hus, hyresgästföreningen, HSB, ABF, Unga Örnar samt kul·

Veckan 16-21 februari

turnämnden
Upplysningar genom föreståndare Arne An-

dersson, tel 750 79
Kvalilctsfilm för barn visas:
Kumla Folkets hus, Kvarnkällaren, kl 18.00
22 januari, 12 februari, 4 och 25 mars samt
8 och 28 april
Hyresgästföreningens lokal i Kumlaby, kl
18.00
21 januari, 11 februari, 3 och 24 mars samt
7 och 27 april
Biograf Kontrast lör vuxna gör uppehåll
vårsäsongen 1976 på grund av biograflokalens renovering

UPPLYSNINGAR I ANSLUTNING TILL
KULTURNÄMNDENS PROGRAM
Kumla kommuns kultumiimnd
Kansli, Skolvägen 12 (Kumla bibliotek)
Tel. 709 80
Kurnla tealerfören:ng
Upplysningar genom föreningens ordförande Jonas Johansson, tel 70152
Förköp av biljetter samt försäljning av
medlemskort sker i Folketshushörnan (Folkets hus nedre botten, korsningen Skolvägcn-Kvarngatan), tel 75079
Kunlla föreläsningsförening
Upplysningar genom föreningens föreståndare Gunnar Haag, tel. 709 80, 725 37
Kunda biblioteks utställningsball
Upplysningar genom kulturkonsulent Gunnar Haag, tel 709 80
Hallen är öppen: månd-fred 12-2'
lörd 11-14
sönd 1"-18

GÅ EJ I SKIDSPÅREN!
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Fritidsnämndens sportlovsprogram

KUMLA
HAi''DBOLL
Kumlahalleu
Måndag och onsdag
kl. 10.00--11.00 fik. 6-9 och gymnasiet
kl. 11.00-12.00 åk. 1-5
Instruktörer från Kumla handbollsförening
BASKET
Kumlahallen
Tisdag och torsdag
kl. 10.00--11.00 åk. 6-9 och gymnasiet
kl. 11.00--12.00 åk. l-S
Instruktörer från SK Kumla Real
VOLLEV80LL
Kmnlahallen
Måndag och onsdag
kl. 13.00-15.00 åk. 4-9 och gymnasiet
Instruktörer Mill Kumla volleybollklubb
BADMINTON
KUlltIahallen
Tisdag och torsdag
kl. 13.00-15.00 1Ik. 1-9 och gymnasiet
Medtag racket om Du har
Instruktörer från BK Carlton
UORDTENNIS
KunJlaballen
Måndag, tisdag och fredag
kl. 14.00-16.00
Medtag racket om Du har
Instruktörer från AGA IHK
BOWLING
Kumlnhallen
Måndag-torsdag kl. 12.00-17.00
Instruktion mellan kl. 12.00-14.00
Fredag kl. 12.00--17.00 tävling
Avgift: 1:50 per serie
Instruktörer från BK Merci
RAGSKYTIE
KuwlnhallcD
Tisdag kl. 13.00-17.00
Lördag kl. 9.OQ-14.00
Aldrar: 10--20 år
Instruktörer från BK PucbJo
LUFfGEVÄRSSKYTTE
Kumlahallen
Måndag och fredag
kl. 14.00-18.00
Åldrar: 8--16 lir
Instruktörer fr1ln Kumla skytteförening

CRAWLSKOLA
Kumlllbulleu
Tisdag och torsdag
kl. 14.00-15.00
Instruktörer från Kumla simsäl1skap
SPORTLOVSTRIAL
Örsta kulle
Måndag kl. 9.00 (under - 10 grader inställes arrangemanget)
Åldrar: För 250 cc trialmotorcykel 16 år,
för 50 cc trialcykel 15 1I.r eller 12 1I.r och
målsmans skriftliga intyg.
Arrangörer: örebro MI-TF-distrikt och
Kumla MHF-ungdom
SCHACK
Sehacklokalell, Torsglltan 7
l\1flndag kl. 10.00-12.00, tisdag kl. 18.0020.00
Onsdag kl. 10.00-12.00, 15.00---17.00 teorikurs för nybörjare
Instruktörer rd.n Kumla schacksällskap
VI SAMLAR )<'RIMÄRKEN
lJiblioteket, Fylsta skola
Tisdag kl. 19.00
Eventuellt bildande av ungdomsavdelning
samt information om frimärkssamling.
Möjligheter till byte av märken samt auktion
Ledare från Kumla frimärksklubb
I>O~'NVRIDNING

Hag:lby ridklubb
Måndag och torsdag
kl. J2.00-14.oo
Ledare från Hagaby ridklubb
ISHOCKEY
Idrottsparkeo
Tisdag och torsdag
kl. 11.00--12.00 åk. 3---6
kl. 12.00--13.00 1I.k. 7-9
Instruktörer frlln IFK Kumla ishockeysekt.
UANDY
Idrottsparken
Måndag och onsdag
kl. 10.00-11.00 lik. 3--6
kl. 11.00-12.00 åk. 7-9
Instruktörer från iFK Kumla bandysektion
OBS! För ishockeyn och bandyn är hjälm
och munskydd obligatoriskt. Klubba och
eventuell annan utrustning tar Du också
med Dig
15

KONSTÅKNING
Idrotbp:uken
Tisdag, torsdag, fredag
kl. 10.00-11.00
In~truktör från Friluftsfrämjandet
FOT80LLTURi"ERING
Rallongtältet: IdruttsparkcD
Miindag, onsdag, fredag
kl. 14.00-16.30 åk. 4-7 pojkar
Anmälan göres på separat inbjudan som
utsändes till resp. klasser
Ledare från IFK Kumla fotbollseklion
i\!USIKCAFI!ET, Köl'MANGATAN 19
(Ö\~r Restaurant G)"llingen)
Mår,dag och tisdag kl. 15.00-18.00
Film: Kalle Anka, Chaplin och andra tecknade filmer. Servering, fri entre
Onsdag kl. 18.30
Diskotek för ungdom
Servering, entre 3:Torsdag och fredag kl. 15.00-18.00
"Rita, måla, klipp och klistra"
Pysseldagar för alla åldrar
Musik och servering
FRITIDSGÅRDEN MALM.EN
Öppen; måndag-fredag från kl. 13.30
Kortfilmer visas onsdag och torsdag kl. j6
Ilordtennis, biljard, sällskapsspel, servering

mm
KVARTERSGÅRDEN "MYRSTACKEN"
Köpmang:Jtan 58
Öppen: Tisdag, onsdag och torsdag kl.
17.3Q---..21.15
Bordtennis, sällskapsspel ffi m
SMU
.1ohannesk)'rkans un,::dOlllsgård
Tisdag kl. 18.00--19.30 scouting presente·
ras åldrar 8-12 år
Fredag kl. 19.00-23.00 öppet hus, alla
åldrar

ABYTORP
BASKET
Stene skola
Måndag kl. 13.00-15.00
Fredag kl. 10.00--12.00
Instruktörer från BK Kumla Real
BADMINTON
S/ene skola
Onsdag kL 13.00-15.00
Medtag racket
Instruktörer frfln BK Carlton
HOIIDTENNIS
Steoe . . kola
Tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00
Medtag racket
Instruktörer från Hirsjö BTK
16

VOLLEYBOLL
Stene skola
Tisdag och torsdag
kl. 10.00-12.00
Ledare frlln Stene IF
ISHOCKEY ("id tjänlig "äderlek)
Isb:mall "id Stcne skola
Fredag kl. 13.00-15.00
Instruktörer från IFK Kumla ishockeysekt.
OBS! För ishockeyn är hjälm och munskydd obligatoriskt. Klubba och eventuell
annan utrustning tar Du ocks:1 med Dig.
K VARTERSGARDEN
Folkets hus, Abytorp
Öppen: Mändag-fredag kl. 14.00--17.00
måndag och torsdag även kl. 17.00--21.00
Kortfilmer visas tisdag kL 16.00
Hordtennis, sällskapsspel ro ro
Iiussresor se sid. 18

•

HALLABROTTET
BASKET
TIlllängens skola
Måndag och onsdag
kl. 10.00-12.00
Instruktörer från BK Kumla Real
BADi\iIlNTON
Talliingens skola
Tisdag och torsdag
kl. 10.00-12.00
Medtag racket
Instruktörer från BK Carlton
VOLLEYBOLL
Tllllängens skola
Tisdag kl. 14.00-15.30
Instruktörer från Kumla volleybollklubb
BORDTENNIS
Talliingens skola
Torsdag kl. 13.00-15.00
Medtag racket
Instruktörer från AGA BTK
lNO;\'1HUSBANDYTURi'llERJNG
Talliingens skola
Fredag kl. 10.00-16.00
lik. 1--6, flickor och pojkar
Laganmälan göres på separat utskickad lIlbjudan
Arrangörer: Yxhults IK
ISHOCKEY (vid tjänlig väderlek)
lsb:lllan, Idrottsplatsen
Onsdag kl. 13.00--15.00
Instruktörer från JFK Kumla ishockeysekt.
OBS! För ishockcyn är hjälm och munskydd obligatoriskt. Klubba och eventuell
annan utrustning tar Du ocksä med Dig
KVARTERSGÅRDEN
öppen: Måndag-fredag kl. 14.00-17.00
måndag och torsdag även kl. 17.00-21.00

Under sportlovsveckan finns det massor av saker alt syssla med. Bådl; inomhus och utom·
hus. Alla kommunens idrottsanläggningar är öppna och många förl;ningar ställer upp,
både med lokaler och ledare. Tider och platser finner Du på de här sidorna i KUMLAN.
Det är inte bara bowling - även om den här bilden visar just den sporten. Är Du tveksam om något som rör sportlovsveckan, kan Du ringa fritidskontoret som gärna hjälper
Dig tillrätta. Telefonnumret är 70980.
Kortfilmer visas måndag kl. 18.00
Bordtennis, biljard, sällskapsspel m m
Bussresor se sid. 18

KVARNTORP
ISHOCKEY (vid tj:inlig väderlek)
bbanao, Idrottsplatsen
Torsdag kl. 14.00--16.00
Instruktörer från IFK Kumla ishockeysekt.
OBS! För ishockeyn är hjälm och munskydd obligatoriskt. Klubba och eventuell
annan utrustning tar Du också med Dig
KVARTERSGÅRDEN
öppen; Måndag-fredag kl. 14.00--17.00
måndag, tisdag och torsdag äVl;n kl. 17.00-21.30
Kortfilmer visas ml'lndag kl. 17.00
Bordtennis, sällskapsspel ffi ffi
Bussresor se sid. 18

SANNAHED
KVARTERSGÅRDEN
Centrumbusel
öppen; Måndag-torsdag kl. 14.00-18.00,

måndag och onsdag även kl. 18.00-21.00
Bordtennis, sällskapsspel m ffi
FILM OCH DISKOTEK
Offict'fsmäss-en
Fredag kl. 14.00-23.00
Se vidare separat annons i Sannahed
Arrangörer: Sannaheds IF
Bussresor se sid. 18

EKEBY
KVARTERSGÅRDEN
Kyrkskolan, Ekeby
Öppen: Måndag-fredag kl. 14.00-17.00,
måndag och torsdag även kl. 17.00--21.00
Kortfilmer visas måndag kl. 16.00
Bordtennis, sällskapsspel m m
Ilussresor se sid. 18

HARDEMO
BORDTENNIS
Kyrkskollln, Hardemo
Tisdag och torsdag kl. 14.00-16.00
Medtag racket och bollar
Ledare från Stene IF
Bussresor se sid. 18
17

HORSTA
BORDTENNIS
Blilb:lndslokalen
Tisdag och torsdag kl. 9.00-12.00
Medlag racket
Ledare frlln Hörsta SBU

OVRIGT
ISBANAN
Idrolbparken. KUllIla
Allmän IIJminK under sportlovsveckan:
MlIndag-torsdllg kl. 13.00-17.00 (\;:1.13.00
14.00 utan klubba)
Fredag kl. 11.00-17.00 (kl. 13.00-14.00
utan klubba)
Lördag och söndag kl. 12.00-15.00 (kl.
12.00-13.30 utan klubba)
Vid tjänlig väderlek iir även övriga isbanor
uppspolade
SPORTLO\,S-DAl'.S
Fritidsgården Malmen. KUUlla

Tisdagen den 17 februari kl. 19.<10-23.00
Entre 4:SI~IHALLEN

Kumlahallen
Gratis bad för all skolungdom mIndagfredag mellan kl. 9.00-13.00. Handduk och
svamp är dock avgifls~Jagda
"BYGGEr AS8RO
öppet dagligen under sponlovsveckan melJan U. 9.00-15.00
TALLUDDEN. ASURO

Vid tiIIgån; på is eller snö lommeT SMU
Johanneskyrkans frilidsgArd. Talludden, alt
vara öppen den 14-15 och 21-22 februari
Id. 11.00--15.00
EL-LJUSSPARET
i Viaskogen bjuder pll, i mAn av snö, "äl
preparerade skidspAr. Vid brist pI snö
lämpar sig spllret utmärkt lör promenader
och lopträning
SPORTLOVSRESA TiLl. STOCKHOLM
SJ anordnar för skolungdom och föräldrar
sportlovsresa med tAg till Stot'kholm onsdagen den 18 februari.
Tidtabell;
Avg. Kumla kl. 7.40
Ank. Stockholm kl. 10.20
Avg. Stockholm kl. 18.30
Ank, Kumla kl. 21.08
Biljellpris: 29 kronor
Barn under ]2 Ar mllste ha nllgon vuxen
med på resan
Biljeller försäljes på biljellexpeditioncn i
Kuml(t fr o ffi måndagen den 9 februari
kl. 8.00 t o ffi m1\ndasen den 16 februari
kl. 14.00
18

I\USSRF..sOH: TiLl. ASBRO
Vid eventuell snäti11gllng anordnas bussresor till ByggetiTalludden i Asbro måndag den 16 och onsdag den 18 februari
Avresa från Järnvägsstation, Kumla kl. 10
Aterresa kl. 15.00. Pris: 3:Föranmälan göres tll1 Fritidskontorel tel.
709 SO, ankn. t 16 eller 117 senast fredagen
den 13 februari kl. 12.00

Kumla teaterförening

SKIDRESA TILL KJLSBERGEN
Vid eventuell snötillgång anordnas bussresa till Annaboda och Storstenshöjden fredagen den 20 februari
Avresa frAn Järnvägsstation, Kumla kl. 10
Aterresa kl. 15.00. Pris: 5;Föranmälan göres till Fritidskontoret tel.
70980 ankn. 116 eller 117 senast onsdagen
den 18 februari kl. 12.00

Kumla teaterförening presenterar nu
sitt första program. Det görs med för·
hoppningen att föreningens verksamhet och dess repertoar skall mottas
med förståelse och välvilja av den
teaterintresserade allmänheten. Den
arbetas fram i samarbete med Riksteatern och i någon mån även med de
fria producenter som verkar vid sidan
av Riksteatern.
Föreningen bildades i april 1975
med anslutning av så gott som samt·

PIMPELTÄVLlt"'C PA TlSAREN
Tisdagen den 17 februari anordnas pimpeltävling på Tisaren
Avresa sker med buss från Järnvägsstation,
Kumla kl. 9.00
Aterkomst till Kumla c:a kl. 15.00
Pris: 3;-

Av f. föreståndaren lonas Johansson

liga bildningsorganisationer och en
rad ideella föreningar. Även vissa
ekonomiska företag har visat sitt intresse. På grund av teaterns ombyggnad har styrelsen föredragit ,oan ligga
lågt". Då tidpunkten för teaterns färdigställande nu har kunnat preciseras, har styrelsen funnit tidpunkten
lämplig för en presentation av föremngen.
Föreningens uppgift är att genom
mångsidig programverksamhet öka

Anmälan göres till Fritidskontoret tel.
709 80 ankn 116 eller 117 senast torsdagen
den 12 februari kl. 12.00
085.1 Samtliga J~ltagar~ mdrtr mrd/aga isJobbar!
Har Du pimpel ocb borr tar Du ocW med
della. Eli begränsat antal pimpel kan U
lAnas
Pimpeltävlingen anordnas under förutsättning all isen är säker
l\ledtag matsäck
Ledare från Kumla amatörfiskeklubb

BUSSRF..SOR
Bussresor till Järnvägsstationen, Kumla,
kommer att avgå frln ytteromr:ldena mAndag, onsdag och fredag under sportlovsveckan, enl. ncdanSlllende:
Ekeby, bensinstation
avg. kl. 9.00
Kvarntorp, Folkets hus
" " 9.10
Hällabrotlel, Affarst'cntrum
"
., 9.20
Sannahed, Grenadjärens livs
"
., 9.30
Brändåsen, arraren
"
,,9.00
Hardemo, Kyrkskolan
" " 9.l0
Abytorp, Stene skola
, , " 9.20
Återresa sker fran Järnvägsstationen, Kumln
kl. 16.30
Som Du ser blir dagen räll l:1ng. s:1 tag
med Dig mnls;ick, utrustning och even·
tuelll pengar

Dctta är en skiss av den nyn rida, som kommcr all sållas upp i Kumla Folkets hus teatersalong. Tealern ~ir just nu stängd för en grundlig renol/ering. Första veckan i maj är invigningen inbokad. Under kullurnämndens rubrik i della nummer av KUMLAN finns
en del al/ programmet för invigningsveckan.
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Hur många anställda har Kumla kommun?
Verksamhetsgren

VAD GÖR VI PÅ SÖNDAG?
Här är det söndngsöppct:
Elljusspåret, Viaskogen

Simhallen, Kumlahallcn

Bygget, Asbro, skidspår

Värmestugan

7.00-22.00

belysning

t

o

ffi

21.00

9.00-12.00
ffi

m

•

Korpens tipspromenader
Start vid Kumlahallen

9.00-15.00

9.30-11.30

Isbanan, Idrottsparken

utan klubba 12.00-13.30
med klubba 13.30-15.00

Biblioteket, Kumla Folkets hus

16.00-18.00

Malmens fritidsgård

18.00-22.00

Kulturgruppen, Musikkafcel

19.00-21.30

intresset och förståelsen för teaterns
olika uttrycksformer.
Anslutning till föreningen kan vinnas av inom kommunen verksamma

föreningar/företag och enskilda personer. Medlemmarna erhåller synnerligen förmånliga rabatter till av föreningen anordnade föreställningar. Ge·
nom medlemsavgiften bidrager man
till stödjande! av god teater.

För att skapa god kontakt mellan
publiken
20

och

föreningens

ledning

kommer Folketshushörnans personal
att sta till tjänst med upplysningar i
teaterfrågor. Där kommer även försäljning av biljetter och medlemskort
att organiseras. Eli arrangemang som
styrelsen tror att den stora allmänheten kommer att uppskatta.
Styrelsens ordförande och verkställande ledamot, Jonas Johansson, tele·
fon 70152, står gärna till tjänst med
upplysningar i alla frågor rörande
verksamheten.
D

Heltid

Kansliet
Växel
.......................•....
Vaktmästare ..........•...........
Kansliet
.
Drätselkontoret ..........•...........
Brandkåren
.
Byggnadsnämnden
.
Fritidsnämnden
Administration
.
Sporthallen
.
Idrottsplatsen
.
Fastighetsnämnden
.
Skolvaktmästare
.
övriga vaktmästare
.
Tekniska Verken
.
GS-anställda
Kom.arb. .
.
Elverket
.
Snickare ......................•...
Snickare
.
Skolkansliet
.
Skolmåltidspersonal
.
Skolsköterskor m ffi
.
Lärare
.
Biblioteket
.
Socialbyrån ........................•.
Förskolor och fritidshem
.
Dagbarnvårdare
.
Borggården
.
Sysselsättningsterapi
.
Solbacka
.
Sannahed
.
Hemsamariter
.
Hemvårdare
.
Hälsovården
.
Lokalvård
.
Summa
Dessutom har socialbyrån jourfamiljer
Nattarbetare vid Borggården.
Fosterbarnsföräldrar.

t

I
3
5

14

Deltid

Timtjänst Summa

2

3
3
7

2
I

15

17
12

I
I

30
13

4

2

6

14

2

16

12

5

10

5
2

12

6

6

5

5

14

18

4

40

40

9

9

5

5
1

I

5
I
4
128

2

7

26

27
6

2

19

9
4
3

35

20

6

65

55
7

I

I

2

I

19

22
5

14

148
14
22

II
4

72
2

7

4

41
19

160
6
1
I

2

472

114

160
6
3

62
845

61
229

försöksverksamhet.
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Annu har inte
alla lihörarplatser varit fyllda
när kommunfullmäktige har haJt sammanträde
Du vet väl
alt vem som bdst flr komma och lyssna dl fullmälnigc sammanträder
Sammanträdena annonseras i orUlidningama en vecka i rörvag

Isbana i Idrottsparken
Allmän åkning (under sportlovsveckan gäller andra tider, se sportlovsprogrammet).

Mlndag-frcdag kl. 15.00-17.00 (kl. 15.00-16.00 Ulan klubba)
Lördag och söndag kl. 12.00-15.00 (kl. 12.00-13.30 utan klubba)

Isbanan kommer preliminärt att stängas av vecka 10.

Kumlahallen
Telefon 0191709 80 vx
SL\fHALLE.": Badtider;
Mindag, torsdag
. 13.00-19.30
Tisdag
07.00-08.15 13.00-19.30
Onsdag, fredag
07.00-08.15 13.00-20.30
lördag
. 09.00-15.30
Söndag
. 09.00-12.30
Övrig tid di~poneras av skolan
OBS. Kassan ~tänges 30 minuter före badtidens slut.
Under ~portlo"~'«klln är badet uppet '1uje dag från kl. 9.00

Det är kanske inte så många som
vet all Kumla kommun är en av de
största arbetsgivarna inom den egna
kommunen. Man ser på uppställningen på föregående sida hur många
22

det är av varje sorl. Därav framgår
att antalet "byråkrater" är relativt
litet. De flesta är sysselsatta inom socialvård och skola.

