Sju år i följd ...
Kumla bibliotek
HUVUDBIBLIOTEK
Folkets hus, Skolvägen 12. KUMLA
Öppet: Vardagar kl 12 - 20, lördagar kl
II _ [4, söndagar kl 16 -

18

(Juni - augusti): Måndag - fredag kl
12 - 20. lOrdag. söndag .IIiingi
FILIALER:
Ilällabroltet
Pensionärshemmet
Öppet: Måndag 17 - 20. torsdag 10-

12.17-20
(Juni - augusti): måndag [7 - 20. torsdag 10-12

K .arntoTI'
Folkets hus
Öppet: Tisdag 17 15.30

Brånsla m n
6/12,3/1, 31/1. 7/3. 28/3, 2/5, 6/6
Eneby ffi fl
13112, 10/1,7/2,7/3,4/4,9/5, 13/6
Byrsla m Il
20/12, 17/1, 14/2, 14/3, 18/4, 16/5, 20/6
Rala ffi fl
14/12, 4/1. 25/1, 8/2, 813, 2913, 19/4.
10/5.3115,21/6
Hjortsbcrga ffi fl
17/12, 21/1. 11/2, 18/3, 1/4.29/4, 2715,

17/6
Scrga ffi 11
3/12,7/1.28/1. 4/3, 25/3. 15/4,6/5,3/6

19, torsdag 13.30-

Sannahfd
Centrum huset
Öppet: Måndag 17 - 20, tisdag 10- 12.
fredag 10-12
(Juni - augusti): Måndag 17 - 20. tisdag 10- 12

Abyto'll
Posthuset
Öppet: Måndag 18-20. tisdag 18lO. fredag 10 - 12
(Juni - augusti): Tisdag 18 - 20. fredag
10-12
BambibliOlfket i Kumlaby

Kjellingalan 20
Öppet: Måndag 12-15,16-19.005dag 12-15.16-19.1orsdag 10-12
(Juni - augusti): lnskriinkl öppethållando
Obs! Endast barn- och ungdomsböcker
Landsbygdsturer
Södra Ekeby m n'
27/12, 17/1. 1/2, 14/3, 25/4, 23/5, 27/6
Ormesta m n
27/12, 17/1,1/2, 14/3, 25/4, 23/5, 27/6
Vallersta m n'
6/12,3/1, 3111, 7/3, 28/3, 2/5, 6/6
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Av kommunalrådet Nils Nyström

Öja m fl
IQt12, )4/1, 412. 1113, 1/4. 2214. 13/5,
10/6
Ekeby latort
16/12,23/12.30112,13/1.20/1, 27/1. 3/2,
IQt2, 17/2,24/2,3/3, 10/3. 17/3,24/3,
31/3. 14/4, 21/4, 28/4, S/S, 1215, 26/5,
2/6, 9/6. 16/6. 23/6. 3016
Ekeby by m n
2112,30112,3/2,313,3113.

s/s,

9/6

Frommesta m n
9112, 13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5. 16/6
Torsia m fl
16/2,20/1, 17/2. 17/3, 21/4. 26/5, 23/6
Nynäs m n
25/11. 23/12, 27/1, 24/2, 24/3, 28/4, 216,
30/6
• förmiddagSlUr
Boken kommer
Västra Kumla m fl
15/12, 12/1, 212. 23/2. 16/3, 614. 27/4,
18/5, 8/6, 29/6
Andrens väg m f1
22112, 1911, 9/2, 2/3, 23/3, 13/4, 4/5.
2515, 15/6
Solhemsgalan m n
29/12, 26/1, 1612,9/3.30/3,20/4, II/S,
1/6, 2216

För sjunde gången i följd kan budgetberedningen i Kumla kommun gå ut
till invånarna i Kumla och tala om. att
kommunens skalt blir oförändrad
även nästa år. Kumlaborna kan därmed få glädja sig åt den sänkning av
den statliga skatten som riksdagen
tidigare beslutat. Många kommuner
har tvingats höja sin skatt och därmed
har den sänkning som genomförts för
statsskatten "ätits upp" av ökad kommunalskatt, Trots att man kunnat
hålla en oförändrad utdebitering
under så lång tid, har investeringsverksamheten varit mycket hög, Kommun ledningen har inte haft målet att
hålla oförändrad skatt bara för skattesatsens skull. Del har varit minst lika
viktigt att "bygga ifatt" det man inte
kunde genomföra under tidigare
"magra år", Man har i stor utsträckning lyckats med både al! investera i
en takt som aldrig tidigare och alt
hålla oförändrad skatt. Givetvis har
man måst följa kostnadsutvecklingen
när det gäller konsu tntionsavgifter och
liknande, Men det är en kommuns
skyldighet att göra det.
Jag måste även framhålla att en del
kommuninvånare under 1977 får sänkt
skatL Det är Hardemoborna, som
genom den kyrkliga samfällighet som
bildats mellan Kumla och Hardemo
församlingar från 1/1 1977, får sin
utdebitering minskad med 25 öre per
skattekrona, Samtidigt kommer den
kyrkliga verksamheten i Hardemo att
få betydligt ökade resurser. Ej heller

kan jag underlåta att berätta, att det
blir fjärde året i följd, som Kumla
kommun har Örebro läns lägsta skatL
Dagspressen har tidigare i stort återgett vad budgetförslaget för 1977
innehåller. Driftbudgetens inkomster
och utgifter omsluter drygt 131 000 000
kronor vilket är en ökning med
22000000 kronor i jämförelse med
innevarande år. Investeringsverksamheten blir hög även under 1977 och
kapitalbudgeten omsluter 26000000
kronor. men då ingår där avskrivningar med 4700 000 kronor,
Det, som har hjälpt kommunen att
h,jila en oförändrad utdebitering. är
bl a det goda innyttningsöverskotlct
till Kumla, Kommunen är en låginkomsttagarkommun och kommer inte
upp till 95 procent av medelskattekraften i riket. Stalens bidrag till de
kommuner, som ej kommer upp till
denna procent räknas ut på antalet
invånare i kommunen,
Vid jämförelse med innevarande år
gav det ökade skatteunderlaget. uppräkning av skattekronorna och skattebortfallsbidraget. en merintäkt om
II 700 000 kronor vilket var 2 200 000
kronor mer än vad som räknats med
i KELP (femårsbudgeten) för detta år.
Dessutom hade budgetberedningen
1975 årsbokslutsöverskott på dryga
miljonen att räkna med vid budgetarbetet eller sammanlagt 3 300 000
kronor mer än vad man beräknat i
långtidsbudgeten,
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Genom att i stort följa vad som
äskats i KEL? när det gällde såväl
investeringar
som
driftkostnader
med den nonnala uppräkningen av
kostnadsökningar - nio procent i
medeltal - kunde man överföra drygt
8000000 kronor från driftbudgeten
till
kapitalbudgeten
eller drygt
2000000 kronor mer än vad som beräknats i KEL? Därmed kunde man
bl a klara ökade investeringar i ka·
pitalbudgeten med "egna" medel. dvs
med skattefinansiering.
Den största ökningen på driftsidan
tar barnomsorgen. Bruttoökningen
uppgår till 1700000 kronor. men
genom ökade driflsbidrag från staten
till denna verksamhet blir nettokostnaden 800000 kronor. Det gäller nya
barnstugor och personaIförstärkningar vid äldre barnstugor.
De statskommunala bostadsbidragen
och bostadsbidragen för pensionärer
ökar med 450000 kronor. Hemhjälpen för gamla ökas med 5000 timmar till sammanlagt 103000 timmar.
Trots att antalet bidragsmottagare.
nar det gäller socialhjälp. har minskat
får centrala socialnämnden 120000
kronor mer för denna verksamhet.
Det är ändrade bidragsnormer. som
bidrar till det ökade anslaget.
Kapitalbudgetens större siffror är en
skolbyggnad i Kumlaby 4600000
kronor. planskild korsning över SJ

vid Södra Mos 4 100 000 kronor. men
här får kommunen 3800 000 kronor i
statsbidrag. Ombyggnad av pensionärshemmen i Åbytorp och Brändåsen
kostar 920 ()()() kronor sammanlagt.
handikappvänlig tunnel under SJ
650000 kronor. bussterminal 600 000
kronor. föreningsgård i Hallabrottet
376000 kronor. vattenförsörjningens
fOrlSatta utbyggnad I 000 000 kronor.
uppbyggnad av mark reserven ökas till
I 200 000 kronor. ombyggnad av barnstugan Rosen i Prastgårdsskogen
~50 000 kronor och ny barnstuga i
Abytorp 697000 kronor. Delta var
några a\ de större posterna i kapitalbudgeten för 1977. som totalt uppgår till 21 000 000 kronor.
Klarar vi oförändrad skatt även
under 1978? Det svaret kan jag inte
ge i dag. De förslag som lämnats in
från förvaltningarna för KEL? fram
till 1981 skall behandlas av budgetberedningen i slutet av november i år.
De visar anslagskrav. som kommer
alt ställa stora prov på beredningens
förmåga att prioritera. När dessa
rader läses. kanske beredningen är
klar. men vi kan av förklarliga skäl
inte redovisa resultatet i detta nummer
av Kumlan.
Eftersom det är årets sista nummer
av Kumlan ber jag få önska alla kommunens invånare en God och trevlig
jul samt Ett gott nylt år!
D

FÖR SKIDMOTIONÄRER
under ~nöperioden ar:
Elljusspåret. Viaskogen belyst dagligelI
Bygge!, Asbro öppet lördagar och SÖIl- kl.06.JO - 08.00. 16.00 _ 22.00. Vårmestu
dagar kl. 09.00- 16.00
gall ar öppell dagligelI kl. 06.00 _ 21.00.

EN VÄDJAN
När SIlOIl kommer, GA EJ I SpAREN. Lät skidmotionärema få möjlighe! att under
den kona tid det finns snö åka skidor på en icke sölldenrampal skidspår.
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Det handlar om sophämtning
Al' wrednillg5ingenjör Ma[s Iggmark

Sophämtningen i Kumla kommun har
under många år skötts av entreprenörer. Kommunfullmäktige har emellertid beslutat att från I januari 1977
överföra sophämtningen i kommunens
egen regI.
Allmänheten kommer all lägga märke till förändringen såtillvida. att det
blir nya fordon som hämtar soporna.
I övrigt blir det inga förändringar som
märks mer än av några få berörda.
Kommunen har övertagit personalen
från entreprenören. Samma distrikt
och hämtningsdagar kommer tills
vidare att bibehållas.
På landsbygden kommer 2-veckorshämtning atl genomföras. [ gengäld
kommer de, som har haft hämtning
varje vecka, all få två säckställ.
Under hösten har kommunen inventerat alla hämtningsställen och därefter har ackordslistor upprättats,

baserade på ett poängsystem. Om ett
hämtningsställe har hög poäng. innebär detta ett högre ackordspris.
Poängsystemet kan även användas
vid övergång till differentierad taxa.
vilket skulle gynna dem som har sopsäcken lättillgänglig. men detta är inte
aktuellt just nu.
För alt sophanteringen skall fungera
efter detta system erfordras - liksom
tidigare - medverkan från abonnenterna i följande avseenden:
Sopbehållare får ej fyllas mer än att
de kan tillslutas.
Våta sopor skall paketeras.
Säck får ej innehålla krossat glas
eller andra vassa föremål.
Vikten får ej överstiga:
för 160 liters säck 35 kg
för 240 liters säck 45 kg
för 360 liters säck 55 kg
Säck. som packats så att den vid
hämtning brister. (för hårt packad.
för tung eller för våt) kommer att
kvarlämnas. Samma gäller om säckar
innehåller krossat glas eller andra
vassa föremål. eller om framkomlig
vag saknas.
Efter rättelse har abonnent att beställa extra hämtning. s k budning, varvid avgift utgår enligt taxan.
Väg mellan fastighetsgräns och sopbehållarens uppställningsplats skall
vintertid hållas snöröjd och sandad i
erforderlig omfattning.
Sopbehållare får icke utan Tekniska
5

Vintern är i antågande

Visst kan en vuxen lära sig simma
A\'jriridsinrendellf Lagt' Sjöberg

Om någon är osäker på vad som
gäller framför sin fastighet. kan ytterligare upplysningar fås per lel. 709 80.
ankn. 214. Bonctgårdsgatan, 8råndåsvägen (delen Skottvallavagen - Köpmangatan), Djupadalsgatan, Eriksbergsvägen (delen Fredsgatan - Rosenhillsgatan).
Fredsgatan (delen
Eriksbergsvägen - Järnvägsgatan),
Fridhernsgatan, Furugatan, Fylstagatan (delen Skolvägen - Västra
Drottninggatan), Fågelvägen, Gamla
vägen. Gamla Orebrovägen. Gartzvägen. Gränsgatan. Götgatan (delen

Kyrkogatan - Tallbogatan),
Ham·
margatan. Hasselstigen, Hägergatan.
Häggstigen. Höganäsgatan (norra sidan). Köpmangatan (delen SJSkogsbacken). Leksandsgatan, Lilla
vägen, Linnegatan (delen Järnvägsgatan - Fabriksgatan), Ljungmovagen (delen Västra BangatanKvarngatan). Myntgatan, Nygatan
(delen Sörbyvägen - Äkergatan).
Oppegårdsvägen. Oppegård 2 (samtliga gator). Ringvägen (delen Sårbyvägen - Västra Drottninggatan).
Rönnstigen. S:t Torgils väg. Skogsbacken. Skolvägen (delen Stenevägen - Äkergatan), Skottvallavägen
(delen Brändåsvägen - Trumpetaregatan), Solhemsgatan. Spelmansgatan.
Spongatan. Stjärngatan. Tallbogutun.
T ru mpetaregatan, T rumslagargatan,
Vandrargatan, ViIebacken, Villagatan
(delen
VäSIaniiden - Stenevägen),
Vintergatan. V. Bangatan (delen Granbergsvägen - Järsjögatan),
Vastra
gatan (delen Vandrargatan - Gartz·
vägen). Ängabacken_ Änggatan (delen
mot kyrkogården) samt iHällabrottet,
samtliga gator med undantag av
AITärsgatan och Carlens väg nr 5. 7
och 12.
O

verkens medgivande nyttas från inmätt uppställningsplats.
Beställning av sophämtning eller
önskad ändring av hämtningsrutin
skall alltid göras till Tekniska verken.
tel 019/709 80, ankn. 394 eller 393.
Hämtning av grovsopor kommer an
påbörjas under 1977. men exakt tid-

punkt är ännu ej fastställd. ärmare
besked härom kommer att lämnas se·
nare.
Vi hoppas att övergången till sophämtning i kommunal regi skall gå
lätt. Om något inte fungerar bra. kon·
takta oss gärna och diskutera problemen med oss.
D

och tekniska verken vill stillsamt påminna om att enligt kommunens ordningsstadga skall fastighetsägare snöröja och vid behov sanda gångbanan
framför sin fastighet. Detta gäller även
om det ligger en kommunal park remsa
mellan fastighetsgränsen och gatan.

På de gator, som upplas i nedanstående förteckning. får snön ligga
kvar på gångbanorna enligt beslut av
trafiknämnden. Fastighetsägarna utefter dessa gator har tidigare fått med·
delande därom. I stället skall ett gångutrymme utanför gångbanan sandas av

fastighetsägaren.
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\ u.H'nclcven i sim)kolan. fru Nanna En"s~on. fär pris för långsimrekord.

Det är väl en självklarhet att alla
människor strävar efter alt hålla sig
i form och vara vid god hälsa.
Utbudet på olika motionsaktiviteter
ar många. Viktigt ar att man väljer
en motionsövning som är lämplig för
sin egen ålder och fysik.
Simning är utan tvivel en av de bästa
mOlionsövningar för ung och gammal
som experterna är helt eniga om.
Förutsällningen för att ägna sig åt
denna motion är naturligtvis att man
ar simkunnig. Tyvärr har alla ej haft
möjligheter att lära sig simma. A v
olika anledningar.
Som vuxen känns det kanske genant
att erkänna sin okunnighet. att ge sig
ner i vattnet med simdynor och kajka
omkring med panik i bröstet. vatten

i näsan samt kanske höra glåpord
från oförstående barn oeh ungdom.
Att inte kunna simma som vuxen och
förälder innebär oftast atl badutflykterna undvikes beroende på
osäkerhet och rädsla vid tillsyn av
barn i samband med bad.
Alla kan lära sig att simma. således
även vuxna icke simkunniga.
Simundervisning för vuxna har bedrivits i Kumlahallen sedan 1969.
Väsentligt med denna simundervisning
är att den bedrives avskilt och avskarmat från den övriga badverksam·
heten samt att vattnet håller en högre
temperatur än normalt ca 26°. Della
för au underlätta avslappningen som
är en av de vikligaste detaljerna för
nybörjare och för lävlingssimmare. Ju
mer spänd man är i vattnet desto
sämre nyt förmåga beroende på spänd
muskulatur.
Simhallsbadet i Kumlahallen är väl
tillgodosett vad det gäller lokalutrymmen för den här simundervisningen. därav det goda resultat som uppnåtts. Som exempel kan nämnas alt en
av deltagarna i den först anordnade
simskolan för vuxna. fru Nanna Eriksson. idag är kommunens främsta långdistanssimmare som avverkar cirka 25
mil per år.
Det svåraste när man vid mogen
ålder inte lart sig simma - är att fatta
beslutet. Man skall aldrig knuffa någon i vattnet - en gyllne regel - men
många behöver bildligt talat en knufr.
O
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Kort sammandrag av 1977 års budget

KOSTNADER
In\ts·
Drift
lenngar

Centralförvaltning
.
Val. t3.\ering m m
•.... ..
Brandkår
.
,
..
Fa.itighelSförvaltnmg
.•...•..
B}ggnadsnämnd
'
.
Gator. \agar. parker o d. . ..•..
I-rilJdsnamnd
,
.
Salutorg m m
.
Eherk
Vatten O(h a\lopp
.
.
Renh:!.lImng
Skolor
.. . . . . . . . ...
Bibliotek .................•.....
MUSikskolan
,
Bidrag till SIlldleförbund
.
B.drJg lin roreningar
,
.
Onig kullur
.
SO(ial\ård
.
Hälsovilrd
. . .. .
..
.
Räntor.länod
.
Kommunalskatt
.
Till oförutscdda behov
.

-I 889 300

335200
I 740 100
8114200
1 268600
-1119 300
5731600

114800
10200
145800
3284 800
10000
6416000
696000

"'400
11601000
5971 500

1 "'" 500
2-1101800

1276300
141800
528000
350 JOO
329400
28509900
211 200
17111 200

Konsten att skrapa ihop 149 millioner

INT)i;KTFR
Inves·
Drift
terlngar

683 700
"800
15100
4930500
388100
784100
602 JOO
7000

1-14 000

3800000

1419000
1693000
750000
4944100
211700
11000

5971 SOO
1448500
12 220 300
115 300
• , 000

21900
1216800

13000
10 lOJ 900

420000

26308300

12138100

100000
'50000
'50000

11601000

926 SOO

"00
-1911600

55957600
3289100
113015900

26141900

131 395 200

11828600

,~v - ~ '~--y--~
v

149223800

,

149 223 800

Den 25 oktober 1976 fastställde kom·
munfullmäktige utgifts· och inkomststat fÖf år 1977. Att det är ett av
årets allra viktigaste beslut behöver
knappast framhållas.
Budgeten - som den också kaflashar flera ändamål. Forst och Jriimsr
ar den en hushållsplan för ett år.
Varje förvaltning får i budgeten sin
"andel" i kommunens intäkter och
ramar fÖf vad man får "göra av med'"
under året. For det andra kan man
kalla budgeten eH årsprogram. där
kommunen sammanfattar vad man
amnar göra det kommande året. Vilka
\crksamheter som skall bedrivas. vilka
hus som skall byggas. hur många anslalIda man skall sysselsätta och orta
även en ambitionsnivå. T ex antalet
hemhjälpstimmar. antal kvadratmeter
asfaltbeläggning, antal öppethållandetimmar på bibliotek. simhall etc. För
det tredje är budgeten den räkneope.
ration man totalt måste göra för att
kunna fastställa skattesatsen. vissa av·
gifter o d.
Kumla kommuns affärer är ganska
omfattande. A v uppställningen på
föregående sida framgår att den omfaltar nära 150 (XX) (XX) kronor. vilket
onekligen är en hel del pengar. Man
kan på uppställningen se att endast en
dryg tredjedel av dessa pengar är
skattemedel (näst sista raden). Resten
av pengarna tillförs kommunen på
annat sätt.
Vi ser t ex att tre förvaltningar ifråga
om driften "'går jämt upp" nämligen

de tekniska verken (Elverk. Vatten
och avlopp och Renhållning). Dessa
verksamheter. som tillsammans omfaltar dr}gt 19 millioner kronor, betalas genom avgifter från kommunens
invånare. företagare och fastighetsagarc.
Kommunen har även en rad andra
inkomster. Statsbidrag är en mycket
stor POSI. Avgifter för annat än affärsdrivande verk t ex Kumlahallen.
byggnadslov. upplåtelse av allmän
plats. mUSIkskolan, hemhjälp, hyror
m m. är också inkomster. Försäljning
av tomter. gatubyggnadsersäuningar.
anslutningsavgifter och liknande är
inkomster som svarar mot de utgifter
kommunen får göra för nybebyggelse .
Beslutet om budgeten är i regel det
enda beslutet under ett år som berör
alla kommunens förvaltningar och det
beslut som nästan alla förtroendemän
och de nesta tjänstemän är "inblandade" i. Och framför allt: Det berör alla
kommunens invånare 1
D
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Kommunfullmäktige 1977 -1979

Vart tredje år väljs kommunfullmäktige. Så skedde hösten 1976 fÖT treårsperioden 1977 - 1979. Till upplysning fÖT kommunens invånare följer
har en röneckning över de valda. såväl ledamöter som suppleanter.

För varje ledamot och suppleanl an·
ges födelsenummer. namn. titel eller
yrke samt ett eller två telefonnurnARBl"TAREPARTJET
- SQCIALDE.\tQKRATER ~A
Ltdam6lt~

150307-6653 '\tils N)"ström. kommunahid.
Hagc:ndalJvigen 20 B. tel 709 80. 71044
270326-6847 \1aJ Johansson. fru. Ul!cT!alan
19. tel 700JI
120309-6118 Göte Gustafsson. elektriker,
Andrens >"ig 8, lel 86000. 70S 55

JIIIIHi804 5"ca Johansson. fru. Tenmsgatan J. tel 702 17
270202·))1..1 Håkan Håkansson, kamrer. Busk·
,'ägcn 10. 70S 90 Örebro. tel lJ 07
23 63 09
350310-6835 S'eo·Ove Cedersuand, I:e postil·
jon. Annebergsgatan 9, tel 60205. 758 10
2104Q.l..1625 Ulla R}dgren, aflärsbltride. Villa·
galan 3. lel 78966
140708-6832 Gunnar Nilsson. \'erkmästare,
Vallugatan 16 B. lel 71898
290602-6618 Berndl Alldersson.lokfÖrare. \Val·
Icnsuåles väg 35. lel 79887
370510-6809 Gunvor Sandberg, fru. Skolvägen
45. td 791 54
510603·1171 Ch.rister Svensson. livsmedels·
arbetare. Medelvägen 9. lel 72543
320901·6843 Ingegärd Nyrvlk. vårdbilräde.
Hägergatan 74. lel 709 SO, 756 53
3505 l 1-6818 Börje Peltersson. svetsare. Lädergalan 20, lel 78457
180502-68021nez Karlsson, vårdbilriide. Kvarngatan 30 B. tel 78829. 79979
460207-0494 Lars Jonsson. In~lruklör. Vanugatan 7 C tel 709 60, 79893
180801-6628 Brita Kåberg. dagbarnvårdare.
S:l Torgiis väg 13 A, lel 75285

mer. Beträffande telefonnumren an·
ges numret till arbetsplatsen först och
därefter bostadsnumret. Anges endast
eH telefonnummer är della i regel
bostadstelefonen. När inget riktnum·
mer anges är delta 019 och när ingen
postadress anges är deua 692 00
Kumla.
170806-5434 Allan Höglund, personalman,
Skankerud. 71010 Fjuge5ta, Id 05851
FOOJ
511228-6645 \fargareta ThunstrÖm-Karlsson.
lågstadielärare. Hjomberga PI 5095, lel
709 80. 71J 58
310720-1612 Lennart Johansson. reparatör,
Be"annllsgatan 20, tel 603 lO
500J28-6638 Kun·Enk Gullberg. r<:tuschor. Y.lhullS\'ägen 79. tel 14..$Q 80. 72~ 27
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Ledamöter
3'K1526-61l58 Anders Sviird. viigmästare. PI
5125 A. tel 70980. 78601
340727-6603 Inga Davidsson, folkskollärare.
Frogesta. 690 72 SkölIersta. tel 771 97,23 61 59
160905·1618 Bengt Petlersson. faSlighelsiigare.
Vallgatan Il. tel 81230
180119-6617 Harry Nilsson.lanlbrukare, Niilön
Hackvad. 710 lO Fjugesta. lel 058S/27083
170130-6645 Gunhild Sch1cgel. rru. Ekeb) b).
705 'Kl Orebro. tel 811 93 d 71851, 2J 63 02
220818-6631 Erik Johansson. IanIbrukare,
Brånsta PI 5126. Id 71894
570225-6669 Ann-\1ari Karlsson. Sluderande.
Sörsiitlcr PI 4188. 690 70 Pålsboda. lel 720 SI
250222-6851 Thore Oscarsson. lantbrukare.
B)l"$ta PI 660(,. 694 00 Hallsberg, tel 05821
103 J6
450808-6859 S\en-Olof Lannhard, lantbrukare.
Sk~bi:rga PI 6315. lel 760 10
+41230-6880 Gerd Gullberg-Jonsson. arbets·
terapeut. Hldmgsta PI 6590. tel 0582/23069

Ledolllti/er
351014·6834 Finn Haglund, civilekonom,
Vii~lra Bangatan 14. tel 792 30,751111
22Q..t01·3953 Yng~e Nord. förvaltare. Säbylund. tel 708 02
210114-4031 Frank Engman. förvaltare. Nynäs
sateri. 690 71 SkölIersta. tel 23 61 30

Supp/nJnler
111014-6836 Gustaf Larsson. dg\·erk~are.
Tälle. 69J 00 HaJIsberg. tel 0582/522 26
330620-3922 .\IaJken Larsson lab lI$SlSlent.
PI 4300 Sannahed. tel 119040 ankn 636.
79819
-'61101-8039 Jan Enksson. IransporIledare. PI
66()J. 69J 00 HaJlsberg. lel 0582/115 26
J)OJ12-57J7 Ingegerd Larsson. fru, Ekeb) PI
5189. lel "'148
230208-6638 Ragnar Bernsveden. kontrollant.
Skoh'ågen 37, lel 70228

ro,

SuppfnJnfl>,
250518-8926 b'Y Zetlerman. ekonomiblIräde.
Hammargalan 10. tel 75605
200315-6671 Sven Gustafsson. köpman, Almers·
vällen 6. lel 712 52
410206-6828 Brm-\hri CedersIrand. kanslist,
Skoh'iigen 7. tel 81869
J20305-6819 Bo-Goran Anderson. styckmäsla·
re. Hagendalsvägen 19 B, tel II 96 00. 791 75
370413-6219 Lennarl WahlSlcdl. ingenjor, Asp·
gatan 37. lel 12 J2 80, 75858
370813-5904 KcrSlLn Bergström. lcxtllarbelar~.
Kvarngatan 30 B. lel 704 lJ
170319-6814 KnUI Ekström. I:e reparalOr.
Tälle. 69400 Hallsbcrg. tel 0582/52226 (bud)
180523-1931 Esse Greiffe. vaklmiislllre, Valtugatan 14 B. leJ 709 80.79389
390701-6848 Sol .... cig ÖSllund. kassörska. Asp.
galan 37. tel 709 80. 75858
480421-6051 Bo Engqvisl, konlorist. Köpmangalan 38. leJ 05821lJ9 30.019/817 81

CENTERPARTIET

•

Suppleontt'r
3911 13·2300 rngegerd E klöf. ämneslärare.
Annebergsgatan 22. tel 7fY} 80. 706 01
330409-6815 Rune Odelind. disponent. Sörb}'agen 38. lel 79460. 791 23
\ Ä,sn:RI'ARTIET

KO~I \IV:viISTER:'\A

LNom6fer
180212-6694 Arne Gronqvisl, målare. Hardmogatan 3, lel 781 49
390218-5853 Håkan Ekström. civilekonom,
Bondgårdsgatan 12 E, tel 0582/111 40. 019/
600 42
SupplnJn/
210814-6636 Per Eklund. elin~allatör,
banegalan 17, tel 71616

Moss-

KRlsrE:"v DE.\IOKRATISK SA\lU ....G

LNotnO/,r
190406-6618 Birger Ohlsson. byggmästare.
Läderg.llan 10. tel 86000. 756 57
250716-61139 Billy LilJa. kontrollaS5islent.
HagendaJsvägen 6. tel 126125. 81969
Supplmnl
210502-6814 Benll Andersson. k\'arnågare,
Briindåsen PI 6550. tel 0582/23044

FOLKPARTIET
LNonrQ/tT
2110118-7531 S\'en Elisson, reklor, Gamla Orebrovagen 14. tel 70980, 75324
241011-6814 Gunnar Frithloff. bankdirektör.
Gamla Orebrovägcn 9, teJ 78510, 75265
370218-6606 Gun Larsson. fru. Skogsbacken 24.
tel 60141
JO.)g06-6619 Gunnar Persson. representanl,
Väslra Bangatan 28. teJ 71660. 75816
Suppleonrer
180113-6639 Sven Olsson. lantbrukare, Oxel·
värsta. 690 72 SkÖl1ersta. tel 23 00 OS
400425-6857 Per-Uno Unosson. adjunkl. Ytong·
vägen 9. tel 724 55

I\.umla kommun vara av intresse rÖr den
årligen ökande turismen.
_. '_~"""~""''',

uUI

_

o

rörsamling avsevärt större resurser
ekonomiskt än vad man tidigare har
hart.
Den stora allmänheten kommer att
märka mycket lite av alla de här förändringarna, men de löser många administrativa. ekonomiska och personliga problem för dem det berör.
D
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Samma kommun och ändå inte
riktigt samma

Ny lokal för turistbyrån ökade
besöksfrekvensen

Kuml<t kommuns turistbyrå som tidll!are disponerat lokal i järnvägs_
"itionen är fr o m juni månad i år
placerad i f d telegrafstationens lokaler Köpmangatan 8.
Della centrala läge har gjort turist·
bHån mer lätt all hitta. vilket haft
en positi... In\oerkan på besöksfrek'ven·
\en,

Turistb~råns verksamhet har sedan
~tarten 1969 haft till uppgift au vara

Inom det områd" -om for. o\er till Kumla kommun och Ekeb~ fOT'amhng fran Hall~ber~...
kommun och Skolk!"la fOl"<lmhnll Ii\;~cr bl a d"..a reJa',,' n~h'GGda hu~ belagna dl
~I\ckc bortom K'arntorp_ Inom del "n,,~roHade·· omrad", rinn~ od.,,;i 1\1,llxJr~~Ndtl
SAKAlh (Stat,fört'lag) d~truklion:"'·lnla~gning.

och

Rubriken kan verka motsägande och
den kräver i så fall en viss förklaring.
Den överväldigande majoriteten av
kommunens invånare bor där de bor
och tillhör samma kommun som förut.
Men del blir ändringar för en del
människor från årsskiftet. Några
människor som bor i Hardemo församling kommer efter nyår att bli
Hallsbergsbor både ifråga om kommuntillhörighel som församlingstillhärighet. Ä ven några av dem som bor
i södra delen av Kumla församling förs
över till Hallsberg.
Några andra människor som hittills
bott i Sköllersta församling och de
senaste åren varit Hallsbergsbor blir
vid nyår Kumlabor men skall tillhöra
12

Ekeby församling.
Det är inga Slora områden som
byter kommun och församling och
heller inte många människor. Men
industriområdet vid Hallsberg kom·
mer i sin helhet att ligga inom Hallsbergs gränser och Kvarntorps induS\flområde kommer i sin helhet att ligga
inom Kumla kommun.
Ä ven på ett annat satt kommer års'
skiftet att föra med sig en administra·
tiv förändring. Kumla och Hardef!l0
församlingar bildar från denna tid·
punkt en kyrklig samfällighet f~.r alla
ekonomiska frågor. Det innebar ;llt
församlingsdelegerade för Ku mla ·
Hardemo pastorat försvinner liksom
kyrkostämman i Hardemo församhnll'

behjälplig med Information om kommunen. handha rumsförmedling samt
tillhandahålla broschyrmaterial över
ohka tunstmål. För alt öka servicen
jt kommunens invånare har i år på
försök tUflStb~rå\erksamheten kompletterats med resebyråförmedling.
Denna samordnade verksamhet har
J\en bidragit till ökade besök.
Lnder år 1975 16 juni - 17 augusti
\ar antalet registrerade besökare totalt 619 \-ara ... 514 från Sverige. 20
från övriga Skandinavien samt 95 från
olnga Europa.
197614 juni - 15 augusti var antalet
registrerade besökare totalt l 065
(17 oo), från Sverige 762 (48 oo), övriga
Skandinavien 131 (55 ~~) samt från
pastoratskyrkorådet upphör
S~mtidigl. Det betyder dels att arbelet
forenklas genom att färre instanser
faltar beslut. dels att sk alten i Hardemo församling blir lägre. Det blir
en beslutande församling i stället för
tre I"k
StällO I ~. och det blir två kyrkoråd i
el for tre. Och så får Hardemo
'\ven

övriga Europa 172 (81 00)' Parentesen
avser den procentuella Ökningen av
registrerade besök. Grupp eller familj
som besöker turistbyrån registreras
som endasl ett besök.
Det som intresserar de besökande
turisterna och framförallt de ut.
landska är de fornminnen som finns
be\arade inom kommunen. Runstenen \id Vesla. hällekislOrna i Yxhult. domarringarna vid Hjonsberga.
Norrby och Brändåsen. Kumla kyrka
och medeltidsk)rkan i Hardemo samt
i Sannahed Officersmässen och Pukestugan hör till de mest besökta platserna.
En \anligt förekommande fråga som
personalen på turist b) rån ställts inför
ar om kommunen har någon camping.
plats. Hänvisning sker då till Gustavs\ik campingplats vilken är en av
landets mest frekventerade campingplatser.
Med det geografiskl centrala läge
Kumla har samt de unika fornminnen
som finns inom kommunen. bör Kumla kommun vara av intresse för den
årligen ökande turismen.

o
församling avsevärt större resurser
ekonomiskt iin vad man tidigare har
haft.
Den stora allmänheten kommer att
miirka myckel lite av alla de här förändringarna, men de löser många administrativa. ekonomiska och personliga problem för dem det berör.
D
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Uppslaget -

ett par sidor åt konsumenterna

•

Hemgjort julpynt kan vara
farligt
Se även upp med veckotidningarnas
"gör-dct+själv"-förslag till barnlek·
saker.
Tänk på brandsäkcrhcten.
Anvisningarna till julpyntet kan vara
ofullständiga och den färdiga produkten kan bli farligare än man tror,
framförallt med tanke på barnsäkerhels- och brandskyddssynpunkt.
Ljusmanschetter av papper är olämpliga. Gå aldrig ifrån ett tänt levande
ljus.

ETT GOTT RAD
Spara alla kvitton
Spara även kvitton på mindre
belopp - Du kan behöva dem.
I min verksamhet ser jag ganska
ofta att man kan behöva bevisa
att man har betal, en sak eller
att man köpt den i en vLu affär.
Eller man kan behöva bevisa
vilket datum man köpt den.
Man vet eller tror sig veta att
man har betala!. Så får man en
räkning eller påminnelse. När
man då inte har kvittot kvar
känns det snopet att inget kunna
bevisa.
Spara Dina kvitton antingen i
ordning efter datum eller efter
sak: t ex fastighetenllägenheten
- bilen - hushållet - kläder
- räntor osv.
14

DU SOM BOR I
KUMLA BY
Se hit!
Konsumentrådgivning - kostnadsfri - varje helgfri torsdag
klockan 13 - 14 i Barnbiblioteket. Kjeliingatan 20
Tomtebloss passar ej tillsammans
med brännbart julgranspynt.
Visst material som används till leksaker är mycket eldfarligt t ex trassel
och blånor till dockhår och en del
plastmaterial.
Gör Du leksaker till barnen - tänk
då på,
• Garnöglor som används till hår o d
på tygdockor måste klippas upp.
annars kan barnet riskera att fastna
i det och strypas. Luddigt garn är
olämpligt om dockan är avsedd för ett
litet barn - luddet kommer att hamna
l munnen.
• Stoppning i mjuka tygleksaker måste förankras mycket väl. Skumplastbitar som används till fyllning kan
barnen lätt stoppa i sig. Kvävningsolyckor har inträffat. Använder man
sådan fyllning måste trådändarna i
sömmarna fästas och sömmarna kastas
mycket noga så att ingen stoppning
kan komma ut. Tänk på att ta till
rejäla sömsmån er.
• Knappögon o d måste sys fast ordentligt och det ska göras innan
dockan eller djuret sys ihop för att
tråden ska kunna fästas på baksidan.
Annars finns det risk att knapparna

I
I,

lossnar. med kvävningsrisker som
följd. Gör man ögon och mun av t ex
filtbitar måste de sys fast. Det räcker
inte att klistra.
• Rosetter och andra smådetaljer i
klädseln på dockan är olämpligt till
småbarn. Hemgjorda skallror får inte
fyllas med risgryn, ärtor e d. Allt sådant kan barnen lätt stoppa i öron,
näsa eller mun och det sväller i fuktig värme. Ska man göra skallror bör
innehållet vara något stort.
Konsumentverket varnar också för
de prydnadsrosetter som brukar sitta
fast med små plasthållare på paketen.
De är farliga för små barn, som lätt
kan sätta plasthållaren i halsen.

KAFFEBRYGGARE
Har Du haft någon Don Pedro kaffebryggare som exploderat?
Anmäl i så fall detta till konsument·
sekreteraren telefon 019-709 80 ankn
112.
Konsumentverket genomför f n en
undersökning om dessa kaffebryggare.

DU KAN FRAGA OM
•
•
•
•
•
•
•

hushållsmaskiner
bosättning
ångerveckan
öppet köp
barnkläder
köksplanering
golvmaterial

l
Bygga, reparera eller
köpa hus
Du kan hämta faktablad hos konsumentsekreteraren i Stadshuset.
Om du läser faktabladen kan Du
kanske undvika de vanligaste "fallgroparna".
Att bygga småhus i egen regi
Att köpa nybyggt grupphus
Att köpa småhus i andra hand
Att reparera och underhålla bostaden

• avbetalningsköp
• varudeklaration
• beg bilar

DU FAR HJÄLP MED
• reklamation av varor
• kontakt med myndigheter

KOSTNADSFRI RADGIVNING
hos konsumentsekreteraren i Stadshuset
månd - torsd 9.30 - 11.30
torsd även 16.00-17.30
Även i Kumlaby, Barnbiblioteket torsd 13.00- 14.00
15

Se upp för mig i trafiken!
Al' ,ra!ikråden

Kumla kommuns kulturpris 1976

~t'krf'lerare COllny Boman

Under 1976 har TrafiksäkerheIS\er.
kel en kampanj som berör "Barn i
trafiken". Den syftar rrUmst till all
informera vuxna om barns möjlighet
att klara sig i trafiken. Vuxnas tro
på barns möjlighet att klara sig i tra-

fiken är oftast häpnadsväckande.
Modern som hjälper siu barn att
knyta skosnörena skickar i nästa
ögonblick ut barnet i en lrafikmiljö.
som till och med en vuxen har !>\urt

att klara.
De nesta olyckor med barn inblandade är ulrusningsolyckor. Ett barn
till fots eller på cykel kommer hasligt ut på körbanan mellan parke·

rade bilar, fran garageinfarter eller
från gården, och då är det lätl att
föraren avel! fordon inte hinner
stanna. Del klassiska exemplet är:
E/ler holl kommer barn. Med andra
ord, ett barn leker nästan alltid. I
lekens yra glömmer barnet bon all
det befinner sig i en farlig miljö och
kan springa ut pa körbanan. Nu när
skolan börjar ar det \ iktigt at! \ i
\-uxna trafikanter skärper oss och
kör lugnare nar \i kommer i när·
heten av barn eller skolor. Likasa att
föräldrar och lärare informerar och
unden isar barnen i trafikkunskap.
men kom ihåg en sak: Vi kan aldrig
begära av ett barn att det skall upp·
träda likadant i trafiken som en
vuxen. Man mås!/' alllid vänta sig

det mes! oväntade.
Barn gör inte som du säger. utan
~om du gör. Det är därför vikligt all

du som är vuxen alltid föregår med
gott exempel i trafiken.
Huvudansvaret for all kampanjen
·'Barn i trafiken" fungerar här i
Kumla har Kumla kommuns trafik.
rad i samarbete med Örebro läns tra·
fiksäkerhetsförbund och Trafiksäker·
hets\erket.
Det gäller utdelning av broschyrer.
uppsäuning a\ affischer och ekonomiskt stöd a\ aktiviteter i ~mband
med kampanjen. Trafikrådet har
även ett bildband. som berör en tra·
fikolyeka med barn. att låna ut till
föreningar och olika sammankoms·
ler. Hör av er till Trafikrådet tel.
70980 och fråga efler Conny Boman
eller Brill·Mari Cederstrand, ni som
arrangerar någon sammankomst av

Kumla kommuns kulturpris. som in·
stirtades 1971, och som nu utdelas
för sjätte gången. har genom enhälligt
beslut i kommunstyrelsen tilldelats
ombudsman Holger Hultman med föl·
jande motivering:
"Holger Hultman har alltsedan sina
unga år varit aktiv i kulturarbetet.
Såsom bibliotekarie inom IOGT ver·
kade han ror spridande av god littera·
tur och medverkade sedermera till att
detta studiecirkelbibliotek införli·
vades med folkbiblioteket. Under
många år tillhörde han bibliotekssty·

\ ilket slag som helst där det går att
\ isa ett bildband.
rinn våra barn fällor!
Hjälp oss i trafikrådet att hina de
platser i Kumla där det är speciellt
stora risker med barn i trafiken. Sä·
kert ser du dagligen sådana fällor

•

"

relsen och stödde helhjärtat den utveckling till ett mönsterbibliotek. som
påbörjades under denna tid. Hans
stora konstintresse är väl känt och
han tog bl a initiativet till bildandet
av konst· och parknämnden i Kumla.
Förtjänsten av att Arne Jones skulp·
tur Kumlan kom på plats är till stor del
hans. Under sin tid som ombudsman
i HSB och verkställande ledamot i
stiftelsen Hyresbostäder har han medverkat till bostadsområdenas prydan·
de med konst. Under många år var
han ordförande i Kumla ABF·avdel·
ning. Hultmans kraftfulla insats vid
insamlingen till en konsertflygel till
Folkets husinvigningen 1962 år väl
känd. Alltsedan dess tillkomst har han
varit ledamot i kommitten för Kumlabygdens historia och i mer än 20 år
har han varit kommittens ordförande,
I nera årgångar av Kumla julblad har
han skildrat Kumla stads tidigare
historia. Som amatörfilmare har han
gjort en insats för att åt framtiden
bevara nutida KumlaJiv. Under hans
tid som drätselkammarens ordförande
var han alltid beredd att lägga sitt

t ex på din väg till och från arbetet.
Vi tänkte försöka få fram en lista
över dessa och vill därför ha din
hjälp. Lämna dina uppgifter skrift·
ligt eller per telefon till Kumla kommuns trafikråd, Box 17, 692 01 Kum.
la, tel. 70980 Conny Boman eller
Britt-Mari Cederstrand.
O
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Kulturnämndens program

Våra "gårdar"

DECEMBER
Lördagen den 4 kl IHJ(}

17 - 30 j",,,,ari
Kumla bIblioteks utställningshall
"Spanienhjälpen i Örebro län 1936 - 39"
En utställning från Folkrörelsernas arkiv i Öre-

Fritidsgården Malmen
Öppen: Måndag -torsdag kl. 13,30 - 22.00,
fredag kl, 13.30-23.30, lördag kl. 18.0023.30 samt söndag kl. 18.00 - 22.00

bco

K"artersgården M~'rstacken (Köpmangatan 58)
Öppen: ""Ilndag - torsdag kl. 17.30 - 21.00

Kumla teater (Folkets hus)
Örebroensemblen ger
barn- och familjeföreställningen
"Familjens hjärta"
Medverkande: Gunilla Abramsson. Christina
Frambäck. Kent Malmström. Göthe Maxe,
Eckc Olsson

Entre:
Kumla teaterförening
Torsdagen den 9 kl 20,00
Folkans bio
Biograf kontrast
"Sköna synder"

Entre: 5:Folkets hus/Kulturnämnden

Lördagen den JJ kl/6.00
Kumla leater
Kumla musiksällskaps hösIkonsert
Dirigent: Göran Me1ander
Solist: Nisse Munck
Entre: [0:-, skolungdom fritt.
Kulturnämnden
JANUARI
Torsdagen den 13 kl /8.00

Kum/a 10'8
Julen dansas ut

Kulturnämnden

ord för olika kulturella satsningar.
Det var naturligt för honom att avsluta sin kommunala bana med en pe·
riad som kulturnämndens ordföran..
d
Priset kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges sista sammanträde
för året den 20 december 1976.
D

,.
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Kulturnämnden/VPK, KU

K"artersgårdarna i
Hällahroltet
Öppen: Måndag och torsdag kl. 17.30-21.30

Måndagen den 17 kl/9.30
Kumla bibliotek
En a" kämparna i internationella brigaden, Bertil
Johansson berättar,
Föreläsningsföreningen/VPK, KU

Torsdagf!ll den 17 kl 20
Folkans bio
Biograf kontrast
"Född smart"
Entre: 8:Kulturnämnden/Folkets hus

Torsdagen (Jen lO kl 19.30
Kumla bibliotek
"Spaniens sak är dr"
En film från Filmcentrum om svensk solidari·
tet med Spaniens folk under trettio-talets inbördeskrig.
Föreläsningsföreningen/VPK, KU
Tisdagen den l5 kl 19.30
Kumla bibliotek
Bibliotekets tisdagstriiff
"Vi samlas kring bilder från der gamla Kumla"
som Ni själva letar fram ur Edra gömmo,r oeh
tar med till biblioteket.
KullUrnämnden

FEBRUARI
Torsdagen den 3 kl 20
Folkans bio
Biograf kontrast
"Alice IxJr inte här längre"
Entre: 8:Kulturnämnden/Folkets hus

5 - 20 februari
Kumla biblioteks utställningshall
Valborg GustDvi-Vidlund
pasteller
Kulturnämnden

•

I

K"arntorp
Öppen: Måndag, tisdag och torsdag kl. 17.3021.00
Ekeh)'
Öppen: Torsdag kl. 17.30-21.00
Sannahed
Öppen: Onsdag kl. 17.30-21.00
Abytorp
Öppen: Torsdag kl. 17.30 - 21.00
För upplysningar om fritids- och kvartersgårdarna kontakta fritidsgårdsföreståndare
Ingemar "Kvisten" Johansson tel. 709 80 ankn.
255,
ÖPPETHALLANDE UNDER JUL- OCH
NYÅRSHELGERNA
Fritidsgården Malmen (JS år och äldre)

Lördagen den 19 kl /6.00
Kumla teater
Kumla-Hallsbergs musikkår
Konsert
Dirigent: Jan Nilsson
Kulturnämnden

Julafton
Juldagen
Annandagen
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagsafton
Trettondagen

Torsdagen den 24 kl /9.30
Kumla teater (Folkans bio)
Svenska Riksteatern presenterar den danska
musicalen
"Adam och E>a"
I huvudrollerna: Anna-Lisa Ericson och Per
Grunden
Regi: Gösta Bernhard.
Kumla teaterförening

Extra öppethållande under mellandagarna.
Tider om detta kommer att anslås.

26 februari - 13 murs
Kumla biblioteks utstäliningshall
Ruth Goldman-Grosin
mållllngar. grafik
Kulturnämnden

Kuiturnämnden reserverar sig för eventuella
ändringar i programmet. Vårens kulturprogram
i sin helhet presenteras i Kumlan nr 1/1977.
För övrigt hänvisas till annonser i ortspressen .

Slängt
Slängt
18.00 - 23.00
stangt
stängt
18.00 - 23.00
18,00 - 23.00

K"artersgården Myrstacken, Köpmangatan 58
(under 15 år)
Måndag - torsdag kl, 17.30 - 21,00
Trettondagshelgen stängt
K"artersglirdarna i
Hällabrottet : måndag och torsdag kl. 17 .3021JO
Trettondagen stängt
K,'arntorp: måndag, tisdag Ol:h torsdag kl.
17.30 - 21.00
Trettondagen stängt
Ekeby: torsdag kl. 17.30- 21.00
Trettondagen stängt
Sannahed: onsdag kl. 17.30 - 21.00
Trettondagsafton stängl
Ab}'torp: torsdag kl. 17 .30 - 21.00
Trenondagen stiingt
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SAGOSTUNDER PÅ
FINSKA

SATUTUOKIOT
SUOMEKSI

kommer att starta i februari.
Sagostunderna hålls varannan
vecka på biblioteket i Kumla
och varannan vecka på biblioteket i Kvarntorp. De håller
på i 20 - JO minuter och ar avsedda för barn 4 - 6 år.
Beträffande tider se kommande
annons i ortspressen.
Deltagandet ar avgiftsfritt. Välkomna.

aloiletaan helmikuussa.
Satuluokiot pidetäänjoka tainen
viikko kirjostossa Kumlassa ja
jaka toinen viikko kirjostossa
Kvarntorpissa. Satutuokiot pidetään noin 20 - 30 min ja on
larkoitellu lapsille 4 - 6 walen.
Aika ilmoitetaan päivä lehdessä.
05anOllO on maksuton. Tervetu103.

ISBANAN, IDROTTSPARKEN, KUMLA
Öppethållande under tiden 22112 1976-911 1977.

22112
23/12
Julafton
Juldagen
I\nnandagen
21112
28112

29112

JOII2

..~"> ;l rsa flO n
N}irsdagen
Yl
~I

411
Trellond.·afl.
Trettondagen
711

811
911

kl. 9.00 kl. 9.00 Stängt
kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 11.15 kl. lUS kl. 11.15 kl. 11.15 Stängt
kl. 10.00 kL 9.00 k1. 9.00 k1. 9.00 k1. 9.00 k1. 10.00 kl. 9.00 kl. 11.30 kl. 11.30 _

16.45. mellan kl. 11.00 ~ 13.00 klubbfrin
16.45. 19.30 - 20.15. mellan kl. 11.00 - 13.00 klubbfriu
13.00. mellan kl. 10.00- 11.30 klubbfrm
13.00. mellan kl. 10.00 - 11.30 klubbfnll
13.00klubbrntt.kl. 1 .45 ~ 16.45 klubba får
13.00klubbfnlt.kl. 1 .45 - 16.45 klubba får
IJ.ooklubbfntt.kl. 14.45 - 16.45 klubba får
IJOOklubbfnu.kl. 1....45 - 16.45 klubba får
15.00.
17.00.
16.45.
1645.
1500.
tS,OO.
1645.
17.00.
14.30.

mellan kl.
mellan kl.
mellan kl.
mellan k1.
mellan kl.
mellan kl.
mellan kl.
mellan kl.
mellan kl.

10.00 11.00 1l.00 1l.00 11.00 10.00 11.00 II.JO II.JO -

an\'ändas
an\70ndas
an\indas
lln\-andas

12.00 klubbfnn
I J.OO klubbfnll
13.00 klubbfntt
13,OOklubbfntt
13.00klubbfnlt
12.00klubbfnlt
U.OOklubbfrl\t
1].00 klubbFTlIl
U.OOklubbfnlt

Reservation rör eventuella ändringar av tiderna.
Om väderleken tillåter kommer ÖVrtga isbanor inom kommunen all spolas upp,
SPAR ANNONSEN
Anslag om liderna kommer även all anslås vid Idrollsparken.
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BIBLIOTEKSSERVICE I KUMLABYOMRÅDET

•

De som bor i hyreshusområdcl
i Kumlaby kan knappast ha undgått att marka alt det finns en
biblioteksfilial där sedan första
juli i år.
Barnbiblioteket har. som framgår av benämningen. enbart
barn- och ungdomslitteratur.
Det ligger i provisoriska lokaler
på Kjellingatan 20. Biblioteket
kan nås per telefon 709 80 (kommunens växel).
Öppethållandetiderna är följande: Måndag 12 - 15. 16 - 19.
onsdag 12-15. 16-19 och
torsdag 10-12.
Sagostunderna äger rum på torsdagar kl 9.30 under veckorna
7 - 16 och 40 - 49. De håller
på i ca 20 minuter och ar avsedda för barn 4 - 6 år.
I biblioteket finns nu drygt 2000
böcker. vilket egentligen är alldeles för lite. Vi vill därför be
alla låntagare au läsa och lämna
tillbaka sina böcker så fort som
möjligt.
Låntiden är normalt fyra veckor.
De som vill bli låntagare får
fylla i ett rärbindelsekort. När
det gäller mindre barn ska kortet
ifyllas av målsman. Biblioteket
utfärdar därefler ett lånekort,
som ska medföras när man lånar
böcker.
När skolan byggs i Kumlaby om
ett antal år kommer en perma-

nent biblioteksfilial an förläggas
dit och integreras med skolbib·
lioteket. Då kommer det också
att finnas böcker för vuxna.

BOKEN·KOMMER
är en biblioteksverksamhet som
innebär. att den som pga något
fysiskl handikapp inte själv kan
ta sig till biblioteket i stället får
besök av bibliotekspersonal.
Vid dessa besök hämlar och
lämnar personalen böcker. läm·
nar bokinfonnation. tar emot
beställningar osv.
För närvarande har biblioteket
75 sådana låntagare. Detta antal
kan utökas 1977.
För ytterligare information och
ev. anmälan ring tel 709 80 och
begär att få komma till biblio·
leket.

ÖPPETHÅLLANDE
VID HELGER
Biblioteket är stängt julafton.
juldagen, annandag jul, nyårs·
afton. nyårsdagen och tre!tondagen. Trettondagsafton stänger
biblioteket kl 17.00. Övriga
dagar är biblioteket öppet som
vanligt.

Att låna på bibliotek är gratis

Gymnaslikhallen

KUMLAHALLEN
hålles öppen m~ndag - fredag Id, 06.45 noo. lördag och söndag kl. 08.1516.15.
Telefon 019-70980 VX.
Ankn: Exp. 256. Vaklrn. 257, Kassa 258,
Simhall 259, Maskllll$l 260.
Driftledare Jancnc SolbeTg aoko. 256.
SIMHALLEN
BadtiMr:
Mand. o. tors<!o
Tisd.
01.00--08.15.
Onsd. o. fred. 07.
,15.
Lörd.

IHIO-19.30
13.00-19.30
13.00-20.30
09.30-15.30

Sond.

09.00-12.30

0\ fig lid dIsponeras av skolan.
OBS! Kassan stänges 30 minuter före badtidens slut.
8ad..-~iftu:

,.-

Simhall med bastu, skip
Simhall med bastu, hytt
Skolungdom lom 16 Ar

Mllltär.

~nslonårer.

5:-

2:50
8:~

1:3 klass bastu, lurk
Karbad
Rabauhaflc 10 bad med skAp

35:-

Rabauhifte 10 bad med h}u

45:~

Rabanhiflc 10 bad lurk
Sisongskon skåp
Årskon skåp
Kvanslampa
Massage

700-

5:50

~

130:1:50

12:-. 15:-

lithyrning:
Badb)xor
0:50
Baddräkt
0:50
Badlakan
0:75
Handduk. extra
0:35
Extra avgift uuages rör liten handduk och
tvättsvamp

SPORTHALLEN
Abonntmanl:sul:irler:
Badminton per bana
per tim. 4:Badminton hela hallen.
4 banor
per lim, [4:Tennis
per lim. 10:Handbo[l, basket. volley.
per lim. [2:boll
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5:-

~r

lim.
per lim.

6:2:-

Sk,-UehaUen
för enskild traning
hela [okalen för klubb·
träning
mer an 10 timmar/vecka

per lim.

2:-

per tim.
per um,

8:5:-

Klubbrum (alt. årshyra)

per tlm.

,-

Klädskåp
stora
per år 12:små
per år 8:Vid publika e,'enemang I sponhallen W-_
av bruuoenlreavgirten, Mlnlmlh}ra 100:kostnad ror därutö\er ,arJC ny p/iDörJad
halvumme 25:-.
Omklidningsrllm och duschrum
(vid eJ<lem utomhustninmg) per um. 4:_

1:50

studerande

Bordtennis
per
skolungdom
per
hela [okalen för klubb·
lriining
mer än 10 limmar/vecka

Motionshallen
för förenmg
för enskild träning
ullägg för bastu 1:-

per lim.

bord/lim.
bord/lim.

2:-

per lim.
per lim.

8:5:-

1:-

Kumlahallens
öppethål[ande under liden 22/12·76911·77
stingt
stingt
09.00--12.30
09.00--12.30
stingt
09.00--12.30
. stängt

Ju[afton
Juldagen
Annandagjul
N)'årsarton
Nyårsdagen
Trettondagsafton
Trettondagen

.
.
.
.
.

O.riga dagar
Sponhal1t'n
Vardagar
Lördag. söndag
BetriJfande tider
709 80 ankn. 257.

06.45-22.15
06.45-15,45
i

sporthallen

ring

Simhallen
Måndag. torsdag
09.00-19.30
Tisdag ... 07.00-...00.[5 09.00-19.30
Onsdag. fredag .. . . . .. 07.00--08.15
09.00-20.30
Lördag
, .. 09.00-15.30
Söndag
09.00-12.30
Kassan stänges 30 min före badtidens
slut.

Hur ska det gå
rör den s\en!>ka skoindustrin? Och
hur ska det ga för skofabrikerna i
Kumla? A\ alla fabriker i Kumla
finns bara några få har i dag, och de
har att kämpa mOl stora s\arighetcr.
Den utländska konkurrensen är järn·
hard och intresset för alt bevara en
inhemsk skofabrikation har inte varit
särskilt intensivt.
Nu funderar en utredning på hur
man skall vidmakthålla en produktionskapacitel och ett yrkeskunnancte
inom landet. bl a av beredskapsskäl.
Det var manga är sedan det byggdes
en ny skofabrik i Kumla. Nu star i
alla fall en ny fabriksbyggnad färdig
ute på Viaområdel. Det är skofabri·
ken Ymer som på detta Säl1 trotsar
den allmänna tendensen inom branchen. Det kanske trots allt finns
hopp?
O

ALLMANHETENS
TIDER PÅ ISBANAN
IIDROTTSPARKEN
Måndag - onsdag kl 15.00 ~
16.45. torsdag kl 15.40-16.45,

19.30-20.15
Efter kl. 16.00 tillåtet att använda klubba.
Lördag - söndag kl. 11.30-

14.30
Efter kl. 13.00 tillåtet att använda klubba.
Vissa lördagar och söndagar
kommer allmänhetens åkning
att förlängas, detta meddelas
genom anslag vid idrotlsparken.
Reservationer för eventuella
ändringar av tiderna.
FRITIDSKO,,'TORET
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Gru~pkorsband

Varför inte?
Varför bara läsa i KUMLA ? Varför inte skriva i den också?

Du
som är skrivkunnig! KUMLAN trycks för skallebetalarnas
pengar. Borde inte skattebetalarna själva kunna skriva i den?

Skriv gärna!
Skriv om något som ligger Dig varmt om hjärtat. Något
som Du tror kan roa eller intressera andra Kumlabor. Det
behöver inle vara några långa utläggningar, inga märkvärdiga
saker. Skriv bara kort och rakt på sak.
Vad skriver man om? Ja. det kan vara något "kommunalt..
minne. Det kan vara något man vill ändra på. Kanske
rent av något man tycker ar bra. Kanske en fråga som man
vill ha svar på. Kanske ett gott råd till medmänniskorna i
kommunen. Kanske ett svar på frågan varför man har flyttat
till Kumla och varför man stannar kvar har.
Skriv kort. Skriv enkelt. Skriv på ena sidan av papperet
bara. Skicka det till KUMLAN, Box 17. 69201 Kumla.
Vi ger inga höga arvoden. men nöjet all få medarbeta är
större an Du kan tro.
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