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Annu ett år med ökning

Barnstugorna i Kumla kommun

Av kommunalrådet Nils Nyström
Under de senaste åren har barnstugorna i kommunen byggts ut mycket snabbt och detta arbete pågår. För
att ge en överblick över läget just nu.
har socialbyrån gjort en sammanstall ning över samtliga barnstugor som
Barnstugans namn
Ardå
verksam·
heten
startade

Rosen t )
Prästgårdsskogen
Råberga
Parkgatan 15
Duvan
Villagatan 26
Skeppet l )
Kje11ingatan 36
Köpmangatan 58
Haga
Hagagatan 10
Hät1abrottet J )
Haga·)
Hagagatan 16
Ekeby
Malmen l )
Åbyt orp 6)
Kumla by')
Willengatan

1962
1966

1972
1973

1973
1974
1975
1975
1976
1977
1977
1977

driver verksamhet nu eller som kommer att påbörja verksamheten under

detta år.
A v tabellen framgår vilken stor ökning som skett av platserna under
1970-talet.

Förskola deltid
antal
antal
barn
platser

20

Förskola. heltid
(Daghem)
antal barn

Fritidshem
antal barn

40
27

20
20

40
40

27

15

15
l5

15
15

20
40

40

15+15 1977

80

25

20
20
20

20
40
20

25

180

320

149

15

15

90

Lj Rosen bygges om under våren 1977

'j Skeppets barnstuga. som f n arbetar i förhyrda lokaler. kommer så snart den nya barnstugan i
'j

')
')
')
')

Kumla by står färdig. att nyttas över dit
1977..{)1·Ol utökades verksamheten här med ytterligare 15 heltidsbarn
Hösten 1977 övernyttas en av deltidsavdelningarna till Abytorp som då startar sin verksamhet. 1
stället inrättas på Haga ytterligare en heltidsavdelning med 15 barn.
Då Rosen återgår till sin om· och tillbyggda barnstuga sker en utökning av antalet försko1c·
platser. deltid med 20+20 barn
Se Haga
Se Skeppet
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Vi får gå tillbaka till 1940·talet för att
få jämförbara siffror med den stora
befolkningsökning vi fick under 1976.
Sammanlagt ökade Kumla kommun
med 382 personer under året. inflyttningen översteg utflyttningen med
409 personer, medan förhållandet
mellan födda och döda blev en minsk·
ning med 27 personer. Sammanlagt
blev invånarantalet den 31 december
1976 i Kumla kommun 17 385.
Av församlingarna är det Kumla som
har ökat mest eller med 394. in·
flyttningsöverskottet uppgick till 413
medan det blev minus med 19 vidjämförelse mellan födda pch döda. Till
församlingen flyttade l 036 in medan
623 flyttade till annan ort. Antalet
döda uppgick till 185 medan de födda
var 166. Totalt fanns i Kumla församling vid årsskiftet 1976/77 15670
invånare.
För Hardemo församling blev det en
minskning med jämt 50. Utflyttningsöverskottet bidrog här med 41, varav
huvudparten är att hänföra till den
gränsreglering som trädde i kraft mellan Kumla och Hallsbergs kommuner
vid årsskiftet. Det blev till största
delen Hardemo församling som drabbades av övernyttning av församlingsbor till Hallsberg. Men det blev
även en minskning vid jämförelse mellan födda och döda eller 9. Siffrorna
var 6 födda och 15 döda. Totalt uppgick invånarna i Hardemo församling
vid årsskiftet 1976/1977 till 642. För en
liten församling som Hardemo är den·

na minskning mycket stor, men eftersom det bildats en kyrklig samfällighet mellan Kumla och Hardemo för·
samlingar, kommer inte församlingsmedlemmarna i Hardemo att drabbas
ekonomiskt av denna minskning, vilket hade blivit följden om Hardemo
hade fortsatt att administrera sin verksamhet som tidigare.
Att Ekeby församling kan registrera
en ökning med 38 personer kan delvis
hänföras till den gränsreglering som
skedde vid årsskiftet när det gällde
Kumla kommuns östra delar. Där fick
Hallsbergs kommun lämna ifrån sig
ett antal invånare lill Kumla och som
nu är kyrkobokförda i Ekeby församling. Innyttningsöverskottet uppgick till 37 och eftersom antalet födda
var Il och döda 10 blev det där över·
skott med l, eller totalt en ökning med
38. Totalt hade Ekeby församling vid
årsskiftet l 073 invånare.
Den goda befolkningsökningen i
Kumla kommun kan givetvis hän·
föras till det livliga bostadsbyggandet
när det gäller markbostäder. Det har
omfattat såväl friliggande småhus som
rad· och kedjehus. Huvudparten har
skett genom gruppbebyggelse och
varit förlagt till Kumlaby och Roma·
rebäcken i Hällabrottet. Även under
1977 kommer småhusbyggandet att
dominera eftersom tomtkön fortfarande är stor. Men det bostads·
byggnadsprogram som kommunfullmäktige antog vid januarisammanträdet, omfaltande de närmaste fem
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Köpmangatan 26. kommer nämligen.
liksom föregående år. att driva deklaralionsbyråer för allmänhetens deklarationer. Vid båda byråerna uttas en
avgift som varierar med tidsåtgången
och omfattningen (antal bilagor m m).

Dags att deklarera
Av utredningssekrt'tt'rare Stig A/und

Senast den 15 februari 1977 klockan

24.00 skall allmän självdeklaration in·
lämnas till lokala skattemyndigheten.

•

Deklaration skall lämnas av

• den som varit bosatt i Sverige under
hela 1976 och tjänat 4 500:- eller
mer (för

•

•

makar galler gränsen

4 500:- för deras sammanlagda in·
komster),
den som inle varit bosatt i Sverige
hela året men hart en inkomst i
Sverige som uppgått till 100:- eller
mer.
den som själv eller tillsammans med
make eller barn under 18 år hade
skattepliktiga
(örmögenhetstill.
gångar som översteg 200 (XX);- den
31 december 1976.
den som själv eller tillsammans med
make eller någon annan äger fastig.
het (även sommarstuga),
den som fåu anmaning att lämna
självdeklaration.

•

•

•

om inkomsten överstiger 13500
kronor
är gift med make som uppbär folkpension och inkomsten för var och
en av makarna överstiger Il 700
kronor
själv eller tillsammans med make
ägt faSlighet (l ex sommarstuga) under 1976.
själv eller tillsammans med make
haft skattepliktiga förmögenhetstillgångar på mer än 75000:- t ex i
form av kontanter. pengar på banken. aktier. obligationer. fastighet.
fodringar. bil, båt. smycken.
inte bon i Sverige hela inkomståret

(1976).

Sjähdeklaration skall lämnas av folkpensionär som
• är ensamstående eller gift med
make som ej uppbär folkpension

I Kumla kommun kan deklarationer
lämnas i postlådan intill Stadshusets
entre dygnet runt t o m den 15 februari 1977. 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 Föreningsbanken
(Jordbrukskassan).

åren, innehåller även byggandet av
nerfamiljshus bl a i kommunens centralort. Alla vill inte bo i småhus.
Det är aven en viss efterfrågan på
hyreslägenheter i kommunens centrum.
Man kan därför på goda grunder räkna med att invånarantalet i Kumla kan

fortsätta att öka. allra helst som ortens
industrier fortsätter att expandera.
När man dessutom fått vara med om
något så unikt som att inviga en ny
skofabrik blir man optimistisk.
Alla - både innyttade. inkorporerade och nyfödda - är välkomna till
Kumla kommun.
D

•

•
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Kumla sparbanks deklarationsbyrå
öppnade den 24 januari och verksamheten kommer att pågå till och med
den IS februari 1977. Banken har för
avsikt att hålla byrån öppen alla dagar
under denna tid. således även lördagar
och söndagar.
För sin planering kräver dock banken att tidsbeställning göres några
dagar innan deklarationen önskas utförd. Beställning göres i bankens
växel 019/754 30
måndag-fredag
9.)O~17.00.

Föreningsbankens deklarationsbyrå
håller öppet måndag-fredag 9.0018.00 under tiden 1-15 februari 1977.
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 tolkhjälp för
upprättande av deklarationen kan således vända sig till Studieförbundet
Vuxenskolans invandrarbyrå. Stationsgatan 22, Kumla, telefon 019/
78690. InvandrarbyrAn 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:
I Den med posten erhållna. förtryckta blanketl l.
2 1976 års preliminära debetsedel.
3 Slutlig debetsedel enligt 1976 års
taxering.
4 Kontrolluppgifter, avseende lön.
arvoden och övriga ersättningar
under 1976.
S Bankböcker med införd ränta för
1976 samt eventuella kontoutdrag
per den 31 december 1976.
6 Kvitton på erlagda premier för livförsäkring, olycksfallsförsäkring,
förarplatsförsäkring och avgift till
arbetslöshetskassa.
7 Kvitton på ränteutgifter för lån
(även ränta som betalats enligt avbetaini ngsk on trakt).
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.
O

Isbanan i idrottsparken
Allmän åkning (under sportlovsveckan gäller andra tider. se sportlovsprogrammet).
Måndag-onsdag samt fredag kl 15.00-16.45
Torsdag kl 15.40-16.45. 19.30-10.15 Efter kl 16.00 tillåtet all använda klubba.
Lördag och söndag kl 11.30-17.00

Efter kl 13.00 tillåtet all använda klubba.

Isbanan kommer all stängas vecka 9.
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Vad har hänt under tio år?
Av kanslichef Tage Tapper

Siad-Landskommun
Den I januari 1967 - rör lio år sedan
- gick Kumla siad och Kumla landskommun tillsammans till en kommun.
Den "nya" staden fick 15015 in·
vånare. varav den äldre staden bidrog
med cirka två tredjedelar och landskommunen med en tredjedel. Ar 1971
tillkom Ekeby församling med drygt
1000 invånare.
nder tioårsperioden har kommunen ökat sitt invånarantal och har nu
17 385 invånare.
Vi skall försöka göra en kortfattad
överblick över vad som har hänt på
olika områden under denna tioårsperiod inom "storkommunen",

Social service
So/backa dlderdomshem har till- och
ombyggts och utökats från 60 till 104
vårdplatser samtidigt som standarden
höjts avsevärt. En rad barnstugor har
tillkommit. nämligen Duvan på Villagatan, Hällabrottet vid Carlens väg,
Haga, Skeppet vid Kjellingatan, Malmen, Ekeby och Abytorp. 80rggdrden
- ett inackorderingshem för människor med alkoholproblem, fritidshem
for \'Uxna, handikappbostiider samt en
genomgripande modernisering och
ombyggnad av flera pensionå'rshem är
andra investeringar på socialvårdens
område. Nya verksamheter är också
färdtjänsren, handikappbuss, fälrassistenterna, social jour, fOh'drd, lambrevbärar.~ervicen
och kommunala bosradstilliigg for handikappade.
6

Skolväsendet
Även om socialvården är kommunens
dyraste förvaltning, kommer inte
skolan långt efter. Vialundskolan kommunens högstadieskola - har tillkommit under perioden. Övriga nybyggnader är gymnastikhus i Fylsta
och Åbytorp. Större om- och tillbyggnader har gjorts vid HagaJkolan.
Malmen och Tal/iingen. Skolgården i
Fylsta har helt omdanats efter moder·
na principer. Kommunen har indelats
i nya rekrorsomrdden - Fylsta och
Kumlaby - och folkökningen i Kumlaby har medfört att den gamla Kyrk.
skolan åter har fåu tas i bruk. är det
gäller skolans arbete har en rad förbättringar sken. Här skall endast nämnas den kommunala musikskolan. anställande av skolps)'kolog och skolrärdinna. Naturligtvis har mycket annat skett. men allt kan inte räknas upp
här.
Kommunalteknik
Inom det kommunaltekniska området har också mycket stora investeringar gjorts. Vattenverket i
Blacksta med den långa vattentuben
från Tisaren och infihrationsdammarna är ett exempel. En annat exempel är avloppsreningsl'erket som tar
emot avloppsvatten inte bara från
centralorten utan även från Hällabrottet, Åbytorp och Sannahed. Ett
centralforråd har byggts och möjliggjort rationaliseringar. Inom eldistributionen har omläggningen till nya

Denna dekoraliva kvällsbild a\l "umIahallen - en av dc: dyra~lc ~I'ninsama under dcn
förflutna tioårsperioden - far ilIU\lrera il\en dc öHisa ~lOra ~Isninsama som gjorts
sedan "storkommunen" Lom lill 1967. TOIalt rör det 'iS om alskillisa miljoner.

högspänningskablar fortgått och en
synlig investering är den stora transformatorstationen invid infarten från
riksväg 52. Tidsenlig l'ägbelysning har
anordnats mellan Kumla och Hällabrottet på riksväg 52 och ut till kom·
mungränsen norrut på Europaväg 3.
Naturligtvis har Tekniska verken
byggt ut en rad gator och vägar och
förbättrat befintliga gator. I dag finns
nästan inga grusgator kvar; praktiskt
taget alla är belagda.
Fritidssektorn
Inte heller fritidssektorn har blivit
lottlös. Som Kumlan tidigare kunnat
omtala ligger Kumla högst bland Örebro läns kommuner både ifråga om investeringar och driftskostnader på fri-

tidsområdet. Kumlahallen med sporthall. simhall, bowlinghall, skynehall.
bordtennishall. brottariokaler. gymnastikhall, klubbrum och kafeteria
tillkom redan i början av tioårsperioden. Kumlasjon har byggts ut för
nera millioner och fått tempererade
bassänger. hopptorn med särskild bassäng etc. lIdronsparken har en konsljryst isbana byggts, till vilken en ismaskin anskaffats, ett baracudatiill
som möjliggör bl a vintercräning med
fotboll har satts upp. För motionärerna har eflju.upårel i Viaskogen tillkommit och vissa investeringar har
gjorts vid Bygger i Åsbro. En avsevärd
personalökning på fritidssektorn har
skett och bidragen till föreningarna
har nerdubblats under perioden.
7

Kultursektorn
Kulturen har fått nOJa sig med blygsammare investeringar, även om enstaka ljuspunkter finns även där. OjJicersmiissens restaurering är en sådan.
En ombyggnad av biblioteket hör dit
liksom restaureringen av teatern i Folkets hus. En barnbiblioteksjilial i Kumlaby hör också till plusposterna. För
övrigt bör nämnas att ett kulturpris har
inräUats och att bidrag till jubileumsskrifter har tillkommit.
Ö"rig "erksamhet
Bland övriga byggnadsprojekt som
förekommit under tioårsperioden bör
antecknas Stadshusets ombyggnad.
som gjort det möjligt att samla förvaltningarna under ett tak. Här kan
också antecknas au ett par krigsbranddammar har byggts. Garage för

hävaren har uppförts. Bland nya
verksamheter bör nämnas turistbyrån.
konsumentrådgi~'ningen. stiidfunktionen
och ~'iinortsutbytet med Frederikssund. Kommunens satsning på kollektil'trafiken hör också hit. Griinsregleringen mot Hallsberg är ett resultat av arbetet under perioden.
Bostadsbyggandet - som huvudsakligen ombesörjes av Stiftelsen Hyresbostiider - har varit omfattande. Bland
annat har Kumlabyområdet byggts ut
till stora delar, även om ännu mycket
återstår. Området kring Bondgdrdsgatan har också byggts ut under perioden. liksom en stor del av Romarebäcken.
En sak som sist - men inte minst bör omnämnas bland det som tillkommit under tioårsperioden är informationstidskriften KUMLAN. O

Vi har reserverat en plats för ditt barn i förskolan.

Från och m(d hÖSllumin(n 1975 har alla sexåringar rån till plats i d(n allmänna förskolan. Del mnebär au alla barn som fyller sex år und(r 1977 är välkomna till vira del.
Ildsgrupp(r (f d lekskolan) u( timmar p(r dag. Deltidsgruppen är Ilvgiftsfri.
En skTlftlig erbjudan om förskoleplau i d(ltidsgrupp har utsiints till alla barn födda 1971.
Erbjudan ulsänd(s int( till de barn som r(dan har förskoleplats på daghem.

Ansökningar frAn foregående år gäller inte.
Ett b(griinsat antal pi atser slir till förfogande för barn i lägre åldrar. Delta gäll(r särskilt
barn som av olika skäl b(höver edn stöd och stimulans.
Ansökan skall vara barntillsynsexp tillhanda måndagen den 7 mars 1977.
FörfnIgningar samt blunk(t\ för ansökan kan erhållas på barntillsynsexp Id. 709 gO.
KUMLA KOMMUN
Sodalförvaltningen
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Dagbarnvårdarnas julfest
Av dagbarm'ärdare Ingrid Petersson

Fredagen den 21 januari 1977 var det
dags för dagbarnvårdarna an ställa till
med julfest för fjärde året i rad. Det är
en rolig fest som barnen väntar på
mest hela året. Ögonen lyste av för·
väntan när barnen med sina föräldrar
och dagbarnvårdare steg in i den med
ballonger festligt prydda Husaren.
Hattar delades ut till alla barnen och
sedan dansades det kring granen under ledning av Vanja Bergman och
Runo Sundqvist. Det var trångt men
roligt.
Efter dansen var det dags för saft och
kakor för barnen och kaffe med dopp
för vuxna. Kakorna hade dagbarnvårdarna bakat.
Sedan blev det dragning på lotterier.
Stora docklotteriet: med docka som
högsta vinst med kläder som dagbarnvårdare gjort och sedan massor av
småvinster. Allt för att så många som
möjligt av barnen skulle kunna vinna.
Det fanns också ett lotteri med verktygslåda som högsta vinst. Fyra fruklkorgar lottades också ut.
Efter detta var det dags för trollkarlen att göra entre. Vilket jubel det
blev bland barnen! Det är andra året
han är på vår fest och det är redan
önskemål från barn au han skall komma tillbaka nästa år.
Det blev sedan dans kring granen
igen och så kom två tomtar och ledde
långdansen, vilken avslutade festen.
Det var lyckliga barn som vandrade ut
från Husaren med påsar med smått
och gott i.

Barnen börjar redan att fråga om det
inte är dags för en ny fest snart. Man
vet ju aldrig. Birgit Johansson, som är
ledare för nöjeskommitten, har massor med ideer men det kostar ju pengar. För att finansiera julfesten har vi
skrivit till sociala centralnämnden och
fåu pengar till lokalhyran. Från facket
har vi fått 300 kronor till trollkarlen.
som en uppmuntran för att vi är fackligt anslutna. Vi har också fått rabatt i
en del affärer och saften har vi fått
gratis från BOB.
Ja. det var en mycket lyckad fest
men det ligger mycket arbete bakom.
Nöjeskommitten hade varit på Husaren sedan förmiddagen och dukat och
pyntat. Och efter festen var det dags
alt diska och plocka i ordning allt för
att göra det hela billigare.
Nöjeskommitten var för dagen iförda
röda tröjor med texten Dagmamma
Kumla, specialbeställda för festen. De
finns ännu bara i 5 exempelar men kan
nu beställas så att alla dagbarnvårdare i Kumla kan få köpa en.
Nöjeskommitten var också iförda
Kronblomshattar och det såg verkli·
gen trevligt ut.
Birgit Johansson fick blommor av
dagbarnen vilka överlämnades aven
söt liten flicka. Det var hon verkligen
värd så mycket arbete som hon lägger
ner för att festen skall bli så lyckad.
Hon lycker det är roligt au göra något
för barnen och håller redan på att planera för nästa julfest.
Dagbarnvårdarna har möte sista tis9

Trafikomläggning

Av referatet framgår all barnen hade roligt pii dagmammornas jul fes!. Av denna bild

kan man utläsa all iiven dagmammorna själva var ~ynbart roade. För all man riktigt
skall se alt de är dagmammor har man uniform<;tröjor med '·firmamärke".

dagen i varje månad på fritidshemmet
Duvan för att diskutera fackliga
frågor och arbetet med dagbarnen.
Det är mycket viktigt att få träffas och
diskutera när man som vi arbetar i
våra hem utan kontakt med arbetskamrater. Det är ju ett ganska nytt yrke. som dessutom kräver mycket av
dagbarnvårdaren. Vi skall ju inte bara
ge barnen mat och annan passning
utan också se till att vi uppfostrar dem
till att bli trevliga människor.
På mötena på Duvan säljer vi lotter
och dagbarnvårdarna köper nitigt för
att få ihop pengar till julfesten. Förra
året hade vi köpt lotter så nitigt att
Birgit Johansson kunde ordna en resa
för dagbarnen till djurparken i Eskilstuna. Vi har också varit på Legoland i
Danmark, haft grillfest i Viaskogen
och varit hos Lennart Hyland i Karu10

sellen men utan dagbarn den gången.
Därifrån hemförde en av dagbarnvårdarna en fin servis för att hon valde
rätt låda i leken om man vill ha pengar
eller lådan.
Det är roligt att vara dagbamvårdare i Kumla därför att sammanhållningen är god och vi har gott
samarbete med våra arbetsledare.
Vi går in för att utbilda oss så mycket
som möjligt. Vi har gått både obligatoriska kurser och dessutom frivilliga
kurser bl a i psykologi och sysselsättning. Allt detta för att det skall bli
en så bra dagbarnvårdare kår i Kumla
som möjligt (kanske bäst i landet?).
Vi tycker att Kumla kommun inte
bara skall vara känd för att ha ett
fängelse utan också för sin mycket
duktiga dagbarnvårdare kår.
O

/
På grund av ombyggnadsarbeten är bron vid Södra
Mos jämte tUllarter avstängd lör tralik tills vidare (t o m
december 1977).
Trafik till Örebro hänvisas till Västra Drottninggatan. Trafik till Brånsta hänvisas till Dalagatan. Trafik till Kumla centrum hänvisas till Järnvagsgatan.
KUMLA KOMMUNS TEKNISKA VERK
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Uppslaget -

ett par sidor åt konsumenterna

•
Konsumenttvister
I Konsumentverkets skrift "Konsumenträtt"· har vi klippt dessa goda
råd givna av Allmänna reklamationsnämndens ordförande hovriittsrådet
Olof TrancH:
"Skriftliga besked minskar antalet reklamationer
Min erfarenhet är att många konsumenItviSler kunde undvikas om konsumenter och företagare i samband
med be.frällningar kunde fås att an·
I'(inda papper och penna i högre grad än
som nu är fallet. De olika avtalsvillkor. som i ett nertal branscher antagits efter överläggningar med KO.

föreskriver ofta au köp och beställningar skall dokumenteras skriftligt. Om dessa villkor verkligen tilläm·
pas i praktiken skulle många diskussioner om vad som avtalats kunna
undvikas.
Avlalsformuläret är bra "id flyttningsuppdrag
Vid nyttningsuppdrag uppstår inte säl·
lan tvister om priset och om skador på
bohaget eller förlust därav. Tvister om
priset undviks givetvis bäst omfasl pris
kan överenskommas. Om så inte är
möjligt skulle mycket vara vunnet om
parterna använde det avtalsformulå'r
som möbel transportörerna antagit ef·
ter överenskommelse med Konsumentombudsmannen.
Detta inne12

I
håller bl a ett antal frågor som trans·
portören skall ställa till beställaren
och som tillsammans med den i avtalsformuläret stipulerade taxan bör
kunna eliminera en hel del efterkommande pristvister. I ett nyligen av
nämnden avgjort ärende. i vilket konsumenten påstått au fast pris överenskommits, har nämnden anmodat nyttföretaget alt återbetala skillnaden
mellan delta pris och det högre belopp som företaget utkrävt enligt tax-

Barn och ungdomar under 19 år. som
är hemmahörande i Örebro län. får bidrag till glasögon av landstinget.
De får även bidrag till byte av glas
och bågar vid behov.
Räu att utlämna glasögon tillkommer legitimerad optiker inom lä·
ncl. Förteckning över dessa finns hos
optikern. skolexpeditionen och konsu mentrådgivningen.
Rätt att ordinera glasögon för barn
under 8 år har endast ögonläkare. För
övriga - 8-19 år - har leg optiker
rätt att föreskriva glasögon.

"".

Nämnden. som lade bevisbördan på
företaget. fann nämligen att konsumentens påstående om fast pris inte
vederlagts och framhöll särskilt att
gängse avtalsformulär inte kommit till
användning.
Vad beträffar skador och förlust av
bohag är bevissvårigheterna som regel
stora. Det är svårt att avgöra om ska·
dan eller förlusten inträffat före eller
under flyttningen. Bäst vore om parterna före flyttningen besiktigade bo·
haget och noterade eventuella skador
men ett sådant förfarande är knappast
praktiskt genomförbart. Möjligen
skulle man kunna besiktiga de vikti·
gaste delarna av bohaget utan atl det
tar alltför mycket tid.
Överhuvudtaget bör konsumenterna
vid flyltning ta god tid på sig för att
kunna göra prisundersökning och
tcckna skriftligt avtal."
D

Bidrag till glasögon

I

Bidragets storlek
Bidrag utgår till:
Undersökning: 15 kronor
Bågar: 50 kronor högst
Glas: Hela kostnaden motsvarande
standardglas
Reparationskostnad: Inget bidrag
Standardglas är normalstora glas.
som inte är antirenexbehandlade eller
färgade.

J
Betalning
Optikern skall dra av bidraget när han
tar betalt. Man betalar alltså endast
mellanskillnaden (nettokostnaden).
Grå starr
För hjälpmedel till personer som opererats för grå starr utgår också bi·

(

I

(
All glasögon är en d)r förbrukningsvara
vet de allra rJesta. Del gäller därför all utnyttja de möjligheter liIl bidrag som finns.

drag. Detta gäller både barn och vux·
na. Fråga på lasarettet efter dessa bidA
rag.
Kontaktlinser och optiska hjälpmedel
För synsvaga. som behöver opriska
hjälpmedel och som ej är hjälpta av
vanliga glasögon, prövas bidrag i varje
enskilt fall. Sådana hjälpmedel ut·
lämnas av syntekniska avdelningen på
RSÖ. Remiss från ögonläkare erfordras.
Till kontaktlinser. som utlämnas av
medicinska skäl till barn och ungdom. utgår bidrag.
D
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Fritidshemmet för vuxna
Av jrilidspedagog Lena Hammarbiick-Vefander

I

Fritidshemmet för vuxna är en öppen
verksamhet som Kumla kommun bedriver i lokaler på Trädgårdsgatan 8.
Kumla. En fritidspedagog och en
medhjälpare ar anställda på halvtid.
DäT skall vuxna människor från ca 20
år och uppåt träffas och umgås i hemliknande miljö då de år lediga på
dagen därför att de kanske är skiftar~
betande. sjukskrivna. pensionerade.

hemarbetande eller dylikt. Målsättningen är au stimulera till en meningsfull fritidssysselsättning.
Du kan till exempel syssla med trä·
slöjd. keramik. makrame. måleri·
tryck, pyssel, bordtennis, kortspel. mi·
nibowling, bingo, dans, läsa dagslidningar/veckotidningar. dricka kaffe

av önskemål och resurser (kostnadsfritt).
Onsdagar är speciella underhåll·
ningsdagar då t ex bingo eller dans är
huvudpunkter.
Bussutnykter anordnas till olika platser. En mycket populär program·
punkt!
All sysselsättning är givetvis frivillig!
Öppettiderna tills vidare är: tisdag
lo ffi fredag kl 10.00-14.00.
Välkommen upp och koppla av vid
en kopp kalle med en smörgås eller en
kaka!
D

ffi ffi.

Vi anordnar studiecirklar beroende

VAD GÖR VI PÅ SÖNDAG?
Här är det söndagsöppet:
Elljusspåret. Viaskogen

•

Värmestugan 06.00-21.00
belysning t o m 21.00

Simhallen. Kumlahallen

9.00-12.00

Bygget, Åsbro, skidspår m m

9.00-15.00

Korpens tipspromenader
Start vid Kumlahallen

9.30-11.30

Isbana. Idrottsparken

utan klubba 11.30-13.00
med klubba 13.00-14.30

Biblioteket. Kumla Folkets hus

16.00-18.00

Malmens fritidsgård

18.00-22.00

Fritidshem finn;; för skolbarn diir båda föriildrarna förvärvsarbelar. Men även vuxna
kan behöva n5gonslan~ all la viigen om man är, pensionär, skiftarbetare, sjukskriven,
arbelSlös eller kanske hemnrbelande, I väl inredda lokaler vid Triidgårdsgatan 8 i Kumla
kan man träffa likasinnade och även f:1 ledning aven fritidspedagog eller terapeut.
14
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Kulturnämndens vårprogram

amerikansk film från 1940, barnförbjuden.
Medverkande: Vivien Leigh och Robert Taytor.
Entre: 8:Kulturnämnden/Folkets hus

I
FEBRUARI

Torsdagen den J februari kl 19.JO
Kumla teater Folkan
Fria teatern presenterar
"Bättre och bättre dag fOr dag"
en revy med motiv från millen av trettio-talet.
Föreställnmgen ingår i teaterabonnemanget.
Entre: 25:-, skolungdom 10:Kumla teaterförening
5-10 februari
Kumla biblioteks utställningshall
"albor~ Gusta.i- Vidlund
pasteller och ikoner
Kulturnämnden
Tisdagen den 8 februari kl /9.JO
Kumla teater Folkan
"Ferlinaflon"
Medverkande: Tor Bergner& Lars Göransson
Fri entre
Foreläsningsfören ingen
TorJdagen den 17 februari kllO.()()
Kumla teater Folkan
Biograf Kontrast
"Sheriffen i Dodgc City"
amerikansk film rrån 1957, barnförbjuden
medverkande: Burt Laneester, Kirk Douglas
och Rhonda Fleming.
Entre:: 8:KulturnamndenlFolkets hus
Tisdagen den 11 fehruari kl 14.00
Kumla teater Folkan
"Clo\\'nerna Walloom & Homans ~audHi1Ielea
ter"
barn· och ramiljeföreställning
Entre: 5:-, förköp å Kumla bibliotek från och
med den 1812.
Teaterns kassa öppnar speldagen kl 13.00.
Kulturnämnden
16

Torsdagen den l4 februari kl 19.JO
Kumla teater Folkan
Svenska riksteatern ger den danska musicalen
"Adam och E~a"
Regi: Gösta Bernhard
I huvudrollerna: Anna-Lisa Ericson och Per
Grunden
Föreställningen ingär i teaterabonnemanget
Entre: 25:-, skolungdom 10:Kumla teaterförening

Kulturniimnden

Lördagen den 19 mars kl/9.JO
Kumla teater Folkan
Svenska riksteaternIÖrebroensemblen presenterar
"Tribadernas nalt'
av Per Olov Enquist

16 februari-I J mars
Kumla biblioteks utställningShall
Ruth Goldman-Grosin
målningar och grafik
Kulturnämnden

Torsdagen den J mars kl 10.()()
Kumla teater Folkan
Biograf Kontrast
"Dimmornas bro"

Premiär

Föreställningen ingår i teaterabonnemanget.
Entre: 25:-, skolungdom 10:Kumla teaterförening
/9 mars--4 april
Kumla biblioteks utställningshall
Leif Ahntund
målningar, skulptur ro m
Kulturnämnden

Torsdagen den 14 mars kllO.()()
Kumla tealer Folkan
Biograf Kontrast
"Oarling Clemcntine"
Amerikansk film från 1946, barntillåten från
1I år
Medverkande: Henry Fonda, Linda Darnell,
Victor Mature.
Entre: 8:Kulturnämnden/Folkets hus

DATUM ATT MINNAS

MARS

Onsdagen den <I samt torsdagen den /O mar.'
kl [9.JO
Kumla teater Folkan
"Den om~ände rylIbulten" (L'hrogrre corrige)
Komisk opera i två akter av C W Gluck (176O)
Översättning: Olle Cervin
Musikalisk instudering: Olle Cervin
Regi: Peter Flack
Scenografi: Roland Eekerwall
Medverkande: sångare och instrumentalister
från Örebro musikaliska institut och Kumla
kyrkokör
Dessutom utröres den S k "Kaffekantaten" av
J S Bach.
Produktion: Kumla teaterförening
Entre: 15:-, skolungdom 5:Kumla teaterförening/Örebro läns teaterförening/ÖMl

Lördagen den j mars kl /6.00
Kumla teater Folkan
Jubileumskomcrt
Kumla-Hallsbergs musikkår 45 år
Medverkande: Kumla-Hallsbergs musikkår
Dirigent: Jan Nilsson
Solister: Barbro Andersson. sopran
Sören Unge, piano
Yvonne Eriksson, klarinclI
Entre: 10:-. skolungdom 5:-

Regi: Jan Håkansson
[ rollerna: Christina Frambäck. Mariann Rud·
berg. Göthe Maxc samt Gunnar Udden,

Vecka 6 (början av mars)
Preliminärt har bestämts att konstfrysta isbanan i Idrottsparken stänges för säsongen
denna vecka. Närmare besked genom anslag vid isbanan.

Mars (datum meddelas i samband med inbjudan)
•

Föreningsledarträff
Nya bestämmelser om statliga aktivitetsbidraget
Diskussion om rörslag till bidragsnormer i Kumla
SIA-inrormation

30 april
skall ansökan om lokalbidrag vara inlämnad till fritidskontoret. Gäller ungdomsföreningar. som redovisat sammankomster för lokalt aktivitetsstöd under 1976. Ansökningsblanketter utsandes till samtliga berörda föreningar.

2 maj
skall ansökan om verksamhetsbidrag för år 1978 vara inlämnad. Ansökan ställes till
KumJa kommun, Kommunstyrelsen, Box 17,69201 KUMLA.
Vidare påminnelse genom annons i ortspressen.
Ansökningsblankett erhålles på rritidskontoret.
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Sundasen den ]7 mari lä J4.()()
Kumlahallen
"i\lusk In'
Musikalisk manifestation med Kumlas egna
musikanter och sångare.
Fri entre
Kullurniimnden

APRIL
MdntiDgen den II april Id 16 ()f)

Husaren. Folkets hus
Konscn med
BlIrb.... Htndrid.s. sopran
SI.ff.n $chej•. pIano
l:ntre: 20:-. skolungdom l~
Kulturnamnden
TQf"~Qr:tr1

Jen 14 arr/I kl 10 ()f)
Kumla leater Folkan
BIograf Kontrast
"Hirifnn lill e"iltlelt'n"
amerikansk film från 1953. barnförbjuden
'Ie(herkande Burt Laneester. Montgomef}
Chft. Deborah Kerr och Frank Smalra.
Entre 8 Kullumamndell/folkel5 hus
/fJ aprll-I maj

Kumla biblioteks utställnmgshall
Gunnar G...iher
målningar
Kuhurnamnden

LiirJaRen Jm 11 aprtl kl /6.()f)
Kumla lealer Folkan
i\I usiksillskaPfl.'i drkonSt'N

Dirigent: Göran Metander
Entre: \0:-. skolungdom 5:Kulturnämnden

Fritidsnämndens sportlovsprogram 1977
veckan 21-27 februari

Torsdagen den 18 april Id 10,()f)

Kumlll teater FolklIn
Biograf Kontrast
"Elentiom ir inte ling... slOld"
Itllliensk·fransk film från 1973. bllrnförbJuden
Mcd\erkllnde: FllIvio Bucei, Ugo Tognaui och
Dana Nlccolodl.
Entre: 8:Kulturnämnden/Folkets hus
Lo,Jagen drn

KUI\1LA
HANDBOLL
KI/mlaullen
Måndag och onsdag
kl 13.00---14.00 åk l-S
kl 14.00--15.00 åk 6-9 samt gymnasIet
Instruktörer fnin Kumla HF

m april kl /9 JO

(plats ännu ej faststiilld)
V.lborgsmissofitllndr
Kulturniimnden

BASKET
Kuml.hallen
Tisdag och torsdag
kl 1000---11.00 åk l-S
kl 11.00---12.00 åk 6-9 samt gymnasiet
Instruktörer från SK Kumla Real

MAJ

7-l! maj
Kumla biblioteks utställningShall
~nnart A "orin
t"cknlngar m m
Kulturnämnden

BAD:\lIyrO;\i
KumJahalltn
Tisdag och torsdag
kl 13.00--15.00 åk 1-9 samt g)mnllSlet
'ledtag racket om Du hllr
Instruktörer från BK Carllon

Infotnllllion i anslUlning till kullurprolramllM'l
t ppi'"5ningar
lämnas genom kulturnämndens kansli. tel.
709 80 ank 365
F6rköp U" biljetur
I Kumla bokhandel. då ej annat anges.
Kl/mIa biblioteks I/wiillntng1},all ar öppen
Månd-fred 12-20
Lord 11-1~
Sönd

Kumlahal~n

M.:indal,t och onsdag
kl 10.00-12.00 åk 4-9 samt gymnasu:t
Instruktörer från Kumla VolleyboHklubb

•

fr~n

enskilda avlopp skall under våren ske inom Kumla komrnu!!. De som redan iir an·
mälda för vårlömning behöver inte göra yuertigare anmälan.
Skyldighet föreligger enligt hälsovårdsstadgan att utföra sådan tömning. i regel minst en
gång om :iret.
Nyanmiilan och anmalan om ändring samt förfrågningar kan göras hos Kumla kommun,
Tekniska verken. tel. 70980, ankn 393 eller 394. yard utom lord kl 07.00-16.00.
Hårdgjord väg måste finnas till brunnarna (farbar för slambilen).
KVMLA KOMMUNS TEKNISKA VERK
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JV:'>-IORSPEEDWA \'
Frilid:s&irdrn MalllM'n
MAndag och tondag kl 17.00
Informauon och film om juniorspeedway.
Visnlllg IV JunLorspeed ....aymaskin.
Arrangor Kumla MOIorsponklubb
l:"GDO;\IL'\'S RÖDA KORS
TOfSIalan 5
Tisdag och torsdag
kl 1300-15.00
F,lm. sJukvird mm.
Arrangör Ungdomens Röda kors

VOLLEYBOLL

16~lg

Tömning av slambrunnar

SPORTLOVSTRIAL
Malmens skolgird
Måndag kl 9.00(under -10 gr instilles arrangemanget)
Åldr~r För l25 cc tnalmOlorcykel 16 år och
korkon. För 15 cc tria1cykel 15 år eller 12 år
och målsmans skriftliga int)'g.
Arrangorer Örebro MHF-distrikt och Kumla
M H F-ungdom

BORDTENNIS
Kumlahallen
Måndag. tisdag och torsdag
kl 14.00-16.00
Medtag racket om Du har
Instruktörer fr.:in AGA BTK
BOWLING
Kumlahalltn
Måndag-torsdag kl 12.00-17.00
Instruktion mellan kl 12.00-14.00
Fredag kl 12.00-15.00 tävling
Avgift: 1:50 per serie
Instruktörer från BK Merei
LUFTGEVÄRSSKYTfE
Kumlahallen
Tisdag oeh fredag
kl 14.00-18.00
Aldrar: 9-15 år
Instruktörer fdn Kumla Skytteförening

SCHACK
Schaeklokalen, Torsgatan 7
Måndag kl 10.00-12.00
Tisdag kl 18.00-20.00
Onsdag kl 10.00-12.00. 15.00-17.00
Instruktorer fr.:in Kumla Schaeksitlskap

VI SA,\1LAR FRIMÄRKEN
Biblioteket, Fylst. skor.
TIsdag kl 19.00
Information om frimärkssamling. möjligheter
till byte av märken samt auktion.
Ledare fr.:in Kumla Frimarksklubb
PONNYRIDNING
Hagaby Ridklubb
Måndag och torsdag kl 12.00-14.00
Ledare från Hagaby Ridklubb
SK RI DSKOINSTRUKTION
Idrousp.rken (under -10 gr inställes arrangemanget)
Måndag och onsdag kl 10.00-11.00
Aldrar: förskolan och åk 1-4
Instruktörer fr.:in Friluftsfrämjandet
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FOTBOLLTURNERING
Ballongtiilttl, Idmttsparken
Tisdag och torsdag
åk 4-6 pojkar
Tid meddelas i samband med lottningen
Anmälan göres på separat inbjudan som utsändes till resp klasser.
Arrangör: IFK Kumla ungdomssektion
BANDY
Idrollsparken
Måndag och onsdag
kl 11.00- I2.00 åk 3-6
kl 12.00-13.00 åk 7-9
Instruktörer från IFK Kumla bandysektion
OBS! För bandyn är hjälm och munskydd obli·
gatoriskt. Klubba och eventuell annan utrustning tar Du också med Dig.
FRITIDSGARDEN MALMEN
Öppen: måndag-fredag från kl 13.30
Kortfilmer visas måndag och torsdag kl 15.00
Bordtennis. biljard. sällskapsspel, servering
mm.
KVARTERSGARDEN "MYRSTACKEN"
köpmangatan 58
Oppen: måndag-torsdag kl 17.30-21.00
Bordtennis. biljard. sällskapsspel mm.

FOTBOLL
Stent skola
Tisdag kl 16.45-17.30 nickor
Ballongtältet, Idrotlsparken Kumla
Måndag kl 15.00-16.00 pojkar -12 år
Måndag kl 16.00-17.00 pojkar 13-[5 år
Instruktörer från Stene IF

SKIDTÄVLING
Start "id motOTStadion
Fredag kl 13.00
Anmälan göres vid starten
Efter skidtävlingen prisutdelning. film i klubbstugan. Beräknas börja kl [6.30.
Film: Fridoifs farliga ålder
Arrangör: Sannaheds IF

SKIDTÄVLING
Start vid Sttne skola
Onsdag och fredag kl 14.00
Anmälan göres vid starten
Arrangör: Stene IF

KVARTERSGÅRDEN
Centrumhuset
Oppen: måndag-torsdag kl 14.00-21.00
Kortfilmer visas onsdag kl [8.00.
Bordtennis, sällskapsspel m m.

KVARTERSGÅRDEN, FOLKETS HUS
Oppen: måndag-torsdag kl 17.30-21.00
Kortfilmer visas måndag kl 18.00.
Bordtennis. sällskapsspel.

KVARNTORP
KVARTERSGÅRDEN
Oppen: måndag-torsdag kl 14.00-21.00
Kortfilmer visas torsdag k[ [8.00
Bordtennis, sällskapsspel m m.

HÄLLABROTIET
BASKET
Tallängtns skola
Måndag och onsdag
kl 10.00-12.00
Instruktörer från BK Kumla Real

SMU JOHANNESKYRKANS
UNGOOi\lSGARD
Måndag kl !7.00 för 7-9 åringar
Tisdag kl [8.00 för 10-13 åringar
Fredag kl 19.00 för 13-16 åringar

BAD:\IINTON
Tallängens skola
Tisdag och torsdag
kl 10.00-12.00
Medtag racket om Du har
Instruktörer från BK Carllon

ABYTORP

BORDTENNIS
Tallingens skola
Onsdag kl 14.00-16.00
Medtag racket om Du har
Instruktörer från AGA BTK

BAD:\IINTON
Stene skola
Måndag och onsdag
kl 10.00-12.00
Medtag racket om Du har
Instruktörer från BK Carlton

VOLLEYBOLL
Tallängens skola
Tisdag och torsdag
kl 14.00-16.00
åk 4-9 samt gymnasiet
Instruktörer från Kumla Volleybollk[ubb

BORDTENNIS
Stene skola
Tisdag kl 14.00-15.00 pojkar -[2 år
Tisdag kl 15.00-16.00 pojkar 13-15 år
Tisdag kl 16.00-16.45 nickor
Torsdag kl 15.00-l7.oo nickor
Instruktörer från Järsjö BTK

INOMHUSBANDYTURNERING
Tallängen.~ skola
Fredag kl 10.00-[6.00
åk 1-6 flickor och pojkar
Laganmiilan sker på separat utskiCkad
bjudan.
Arrangör: Yxhults IK

VOLLEYBOLL
Stene skola
Torsdag kl 10.00-12.00
åk 4-9 samt gymnasiet
Instruktörer från Kumla Volleybollk[ubb

KVARTERSGÅRDEN
Tallängens skola
Öppen: måndag-torsdag kl [7.30-21.00
Kortfilmer visas tisdag Id 18.00
Bordtennis, biljard. sällskapsspel m m.
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SANNAHED

EKEBY
KVARTERSGÅRDEN
Barnstugan
Öppen: måndag-torsdag kl 14.00-21.00
Kortfilmer visas torsdag kl 19.00
Bordtennis. sällskapsspel m m.

HARDEMO
BORDTENNIS
Kyrkskolan
Måndag och torsdag
kl 14.00-16.00
Medtag racket om Du har
Ledarc från Jä~jö BTK
KU1\1LA KOi\IMUN
KULTURNÄMNDEN

in-

I likhet med föregående år utlyser biblioteket i
samband med sportlovsveckan en TECKNINGSTÄVLING öppen för alla lågstadieelever. I år inbjuder vi er all göra en biblioteksaffisch under temat "Ett bokomslag". Bi·
dragen skall vara inlämnade på Kumla bibliotek
senast torsdagen den J7 februari, och på framsidans högra hörn vara märkta med namn, klass
och skola. Vi delar ut trc klasspriser i form av
bOkpresentkort om 100 kronor vardera. De vinnande klasserna kommer att utses genom [Oltmng.
FOLKETS HUS BIO

Onsdag 23 februari kl 15.00
"Tintin i mysteriet med de bli lIpelsinemll"
Entre: 5:-

KUMLA TEATER FOLKAN
Tisdagen den 22 februari kl [4.00
"C[o.. nerna Wallbom & Bomans ~aude~i1Ietea
ter"
barn- och familjeföreställning
Show med clowneri. lite musik, trolleri och annat skoj
Entre: 5:-. Förköp å Kumla bibliotek från och
med fredagen den 1812 samt i teaterns kassa
speldagen från kl 13.00.
DOCKTEATER
Kumlaby
Hyresgästkommittens lokal, Kje11ingatan 15
Måndagen den 2112 kl 10.00. "Dådjuren kunde
tala", för barn mellan 3-5 år
Måndagen den 2112 kl 14.00, "Prinsessans äventyr i trollskogen", 5-9 år
Bib[ioteksfilialen
Hällabrotlet 24/2 kl 09.00, "Prinsessans äventyr
i trollskogen", 5-9 år
Biblioteksfilialen
Kvarntorp 2412 kl 13.00, "Prinsessans äventyr i
trollskogen". 5-9 år
Biblioteksfilialen
Abytorp 2512 kl 09.00, "Prinsessans äventyr i
trollskogen", 5-9 år
Virdhemmet
Sannahed 25/2 kl 14.00, "Prinsessans äventyr i
trollskogen", 5-9 år
Obs! Tili föreställningarna i Kumlaby erfordras
biljett. som gratis kan erhållas å barn.
bIblioteket Kumlaby.
Undcr veckan hålls sagostunder för ordinarie
grupper.

ÖVRIGT
ISBANAN
Idrottsparken, Kumla
Allmän åkning under sportlovsveckan:
Måndag och onsdag kl 13.30-[6.45 (kl
13.30-14.40 utan klubba)
Tisdag. torsdag och fredag kl 9.00-16.45 (kl
I 1.00-13.00 utan klubba)
Lördag och söndag kl I 1.30-17.00 (kl
11.30-13.00 utan klubba)
Vid tjänlig väderlek är övriga isbanor i kommunen uppspolade.
SPORTLOVSDANS
Fritidsgirden Malmen, Kumlll
Fredagen den 25 februari kl 19.00-23.00
Entre: 5:-
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SIMHALLEN
Kumlahallcn
Gratis bad för all skolungdom måndag-fredag
mellan kl 9.00-13.00
Handduk och svamp är dock avgiftsbelagt.
BYGGET, ASBRO
Oppet dagligen under sportlovsveckan mellan
kl 9.00-15.00
TALLUDDEN.AsBRO
SMU Johanneskyrkans fritidsg'rd
Vid tillgång på is och snö kommer fritidsgården
all vara öppen den 19-20 februari och den
26-27 februari mellan kl 11.00-15.00.
EL-WusspARET,
Viukogcn
bjuder på i mån av snö väl preparerade skidspår. Vid brist på snö lämpar sig spåret ulmiirkt
för promenader och löpträning.
SPORTLOVSRESA TILL STOCKHOLM
S1 anordnar för skolungdom och föräldrar
sportlovsresa med tåg till Stockholm onsdagen
den 23 februari
Tidtabell:
Avg Kumla kl 07.36
Ank Kumla kl 21.01
Biljettpris: 32:Barn under 12 år måste ha någon vuxen med på
resan.
Biljctler försäljes på biljetlexpeditionen i Kumla fr o m kl 08.00 tisdagen den 15 februari lom
kl 14.00 måndagen den 21 februari.
BUSSRESA TILL ASBRO
Vid snötillgång anordnas bussresa till Bygget!
Talludden i Asbro fredagen den 25 februari.
Avresa från 1iirnviigsstationen, Kumla kl 09.45.
Aterresa kl 15.00
Pris: 3:Vid Bygget finns skidspår på 2.5 5 och 10 km
samt pulkabacke.
Föranmälan göres lill Fritidskontoret tel. 709 80
senast torsdagen den 17 februari.

Kumlahallen

BUSSRESA TILL KILSBERGEN
Måndagen den 21 februari anordnas bussresa
liJl Kilsbergen.
Slorstensnöjden för de som vill åka utför och
Ånnaboda för de som vill åka längdåkning och
pulka.
Storstenshöjdens backe har en längd av ca 500
mir och fallhöjd 100 mtr. bygel1ift.
Avresa från 1ärnvägsstationen. Kumla kl 09.45.
Återresa kl 15.00. Pris: 5:Medlag matsäck och pengar för eventuelh lif!kort.
Föranmälan göres till fritidskonloret lel. 709 80
senast lorsdagen den 17 februari.
PIMPELTÄVLING pA T1SAREN
Onsdagen den 23 februari anordnas pimpeltiivling på Tisaren.
Avresa sker med buss från Järnvägsstationen.
Kumla kl 09.45.
Aterkomst till Kumla ca kl 15.30. Pris: 3:Anmälan göres till Fritidskontoret lel. 70980
senast lorsdagen den 17 februari.
OBS. Samtliga deltagare mhte medtaga isdubbar.
Har Du pimpelspö och borr lar Du också med
detla. En begränsat antal pimpelspön kan linas.
Pimpeltävlingen anordnas under förutsätIning
all isen är säker. Medlag matsäck.
ledare från Kumla Amalörfiskeklubb.
BUSSRESOR TILL KUl\tLA
Bussresor till 1ärnvägsstationen. Kumla. kommer alt avgå från ytterområdena måndag. onsdag och fredag under sportlovsveckan. enl ned·
ansläende:
kl 9.00
Ekeby. bensinstation
kl 9.10
Kvarntorp. Folkels hus
kl 9.20
Hällabrouel. Affärscentrum
kl 9.30
Sannahed. Grenadjärens Livs
kl 9.00
Brändåsen. Affären
kl 9.10
Hardemo. Affären
kl 9.20
Abytorp. Stene skola
Aler från Järnvägsstation, Kumla kl 16.30
Som Du ser blir dagen rätt lång, så tag med Dig
matsäck. utruslning och eventuellt pengar.

Telefon 019/70980 Vl(

SIMIIALLEN: 8adtider:
Måndag, torsdag
13.00-19.30
Tisdag
07.00.-..(18.15 13.00-19.30
Onsdag. fredag ..
07.00-08.15 1100-20.30
lördag
09.30--15.30
09.00-12.30
Söndag
Ovrig tid disponeras av skolan OBS. Kassan stänges 30 minuter före badtidens slut.
Under sportloV'Sveckan är badet Oppel varje dag frh kl 9,00
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Fastighetsägarna i Kumla
ennras om skyldigheten att hålla
gångbana utanför sin fastighet snö·
röjd och sandad. Saknas gångbana
skall för gångtrafik tillräckligt utrymme på gatan snöröjas och sandas
av fastighetsägaren utanför fastigheten.
Inom område, där kommunen är
väghållare. får fastighetsägaren lägga
upp snö eller upphuggen is i vall mot
körbanan. Vallen forslas vid behov
bort genom kommunens försorg, uno
der förutsättning att den kan bort·
forslas samtidigt med snö och is, som
upplogats från körbanan. Detta gäller
även beträffande snö och is, som fallit
ned eller nedskottats från tak. Snö och
is, som uppskottats efter att kommu'nen kört bort snövallen, skall bortforslas av fastighetsägaren.
Fastighetsägaren är även skyldig att
hålla öppning i snö" och isvall, så att
kör· och gångförbindelse skall vara
möjlig från körbanan till fastighetens
gångbana.

Kumla bibliotek
HUVUDBIBLIOTEK
Folkets hus. Skolviigen 12. KUMlA
Oppet: Vardagar kl 12 - 20. lördagar kl
11- 14, söndagar kl 16 -18
(Juni - augusti): Måndag - fredag kl
12 - 20, lördag. söndag srä/Jgl
FILIALER:
HällabrOtlet
Pensionärshemmet
Flyllning till ny lokal under våren
Oppet: Måndag 17 - 20, torsdag 1012.17-20

Obs. Fastighetsägaren är skyldig att
ombesörja dessa åtgärder, även om
gatan är försedd med kommunen tillhörig plantering eller liknande anordning.
Tänk på fotgängarna, som till stor del
utgöres av gamla och skolbarn!
Tvinga inte ut dem i onödan i körbanan bara på grund av eftersatt gångbaneskötsel.
Vi erinrar även om att snöröjd väg till
en bredd av minst 80 cm skall finnas
fram till alla sopställ. Om sophämtningen försvåras på grund av
snöhinder på tomten, riskeras att den
fyllda sopsäcken lämnas kvar och att
hämtningsavgift uttages i alla fall.
Glöm inte datumparkeringen! Snöröjningen försvåras avsevärt på grund
av felparkerade bilar. Hjälp till med
"snösvängen·' genom att undvika att
parkera på gatorna, när snöröjning pågår.
TEKNISKA VERKEN

Kvarntorp
FolkelS hus
Öppet: Tisdag 17 15.30

19. torsdag 13.30-

Abytorp
Posthuset
Oppet: Måndag 18-20. tisdag IS20. fredag 10-12
Sannahed
Centrumhuset
Öppet: Måndag 17 - 20. tisdag lO - 12.
fredag 10 - 12
8arnbibliotck('t i Kumlaby
Kjellingatan 20
Öppet: Måndag 12-15. 16~ 19, ons·
dag 12-15, 16-19. lorsdag IO~ 12
Obs l Endast barn- och ungdomsböcker

Gruppkorsband

Invandrare
Allmän självdeklaration för 1976 skall lämnas lill lokala skattemyndigheten senast
den 15 februari 1977 klockan 24.00. Deklarationen kan även lämnas i postlådan
intill Stadshusets enlre vid Kumla torg.
Den som behöver wikhjälp för upprällande av deklarationen kan vända sig till
Studieförbundet Vuxenskolans invandrarbyrå, Stationsgatan 22, telefon 019178690,
tisdagar 8.00-11.00 och torsdagar 15.00-18.00. Kommunen betalar tolkservice.

Maahanmuuttajat
Veroilmoilus vuode1ta 1976 läytyy jättää paikalliselle verolaulakunnalle viimeistään helmikuun 15 p:nä 1977 kell0 24.00. Veroilmoituksen voi myös jättää posli1aatikkoon joka on Stadshusenlin (Kaupunginlalon) sisäänkäYlävän vieressä Kumlan
torilla.
Se joka halllaa tulkin apua voi kääntyä Sludieförbundetin VU:l:enskolan maahanmuulloloimisloon, Stalionsgatan 22, puh. 019178690, tiistaisin 8.00-11.00 ja torstaisin t5.00-J8.oo. Kunla maksaa mlkin avun.

Doseljeniku
Vasu poresku prijavu za 1976. god. Ireba predati ili poslali lokalnoj porcskoj vlasIi
(lokala skancmyndighelen) najkasnije 15. februara 1977. god. u 24 casova. Poresku
prijavu mozetc takodje melnllli u poslanski sanduk pored uah:a opstine (Stadshuset) kod trga u Kumli.
Ako Vam Ireba pomoc tumaca oka podnosenja prijavc, obratile se Birou za doseljenike kod Studieförbundet VU:l:cnskolan, Stationsgatan 22, telefon 019178690,
Ulorkom 8.00-11.00 i cetvrlkom 15.00-18.00. Opstina placa usluge tumaca.
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