Om snön som föll

•

I

•

Kommunen och näringslivet

ar

Av kommunalrådet Ni/s Nyström

gala. Och ibland har staket, häckar eller brevlådor följt med.
Ibland växlar man hårda ord om
långsamhet, ibland om vårdslöshet.
Men ibland tar man det från den vänliga sidan. KUMLAN vill här återge
ett prov ur kommunens brevskörd,
som visar att man kommer långt med
ömsesidig förståelse:
Kumla Kommun
69200 KUMLA

En lilcn röd brevlåda och en lagat slaket är
vad som "j denna ljuva sommartid" påmin·
ner om den snö som föll i början av årel.
Och om vad gott humör belyder j umgänget mellan människor. Även "Kommunen"
är människor.

Eftersom man inte skall tala om snön
som föll i fjol. får vi väl hålla oss till
årets snö. Ja. ni har väl inte redan
glömt förtreten med snöhögarna som
bara blev högre varje dag och hur det
var att ständigt få skotta sig fram?
Snön har varit till förtret för oss alla.

Villaägare som måste skotta snö varje
dag. Bilägare som blev "insnöade"
med sina fordon. Pendlare som fick
åka med försenade tåg etc. Ä ven
Kumla kommun har haft det besvärligt. Alla vill ju ha snöröjning på sin

Betr.' Demolerad brevlåda + staket.'
Omkring den IO/l på natten pågick
häftig snöröjning på Karlslundsvägen
l i Kumla. En snöröjningsmaskin av
väldiga dimensioner gick till attack
mot en liten röd brevlåda. Utgången
var väntad - brevlådan såg efteråt ut
som el! kastrullock och staketet som
kaffeved.
Vid påringning till Kommunen möttes jag aven vänlig dam, som bad mig
inhandla en ny låda. Detta är gjon och
räkningen bifogas. vilken jag ber Er
inbetala på postgiro 380125-6813.
Beträffande staketet återkommer jag
närmare midsommar. då snömängden
decimerats.
OBS1 Den nya brevlådan är uppsatt
1,5 m innanför tomtgränsen på fristående trästolpe!!!
Med vänliga hälsningar
(Oläslig namnteckning)

Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti
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Vilka möjligheter har en kommun att
hjälpa eller stödja industri och näringsliv över huvud taget. Ekonomiska subventioner vill knappast någon
kommun gå in med i dag och det är
inte heller tillåtet enligt kommunallagen. Den hjälp och stöd som ges är
att man bl a har god beredskap när det
gäller tillgång på lämplig tomtmark.
Det är ytterst viktigt att en kommun
snabbt kan ställa byggbar mark till
förfogande - vare sig det gäller större
eller mindre industrier. Det har varit
en strävan som Kumla kommun haft
sedan många år tillbaka och som även
givit gott resultat. Vi kan hänvisa till
den kraftiga expansionen av nya industrilokaler under 1970-talel. Det är
lika viktigt att befintlig industri har
möjligheter att bygga ut eller bygga
helt nytt som att skaffa nya företag till
kommunen. Att snabbt kunna erbjuda industritomter är ett gott stöd för
näringslivet.
Kommunen kan även göra en god insats när det gäller att skaffa fram bostäder för näringslivets behov. Kan
inte arbetskraft erhållas inom kommu·
nen, måste rekrytering ske utifrån och
då behövs bostäder för inflyttning.
Här har Kumla kommun lyckats ganska bra, då det varit god balans mellan
efterfrågan och tillgång. Detta gäller
såväl hyreslägenheter som möjlighet
att bygga ett eget hem. Kommunen
förfogar över tomtmark för bostadsbyggande för minst ytterligare ett tiotal år framåt.

Fritid och rekreation
En tillgång för företagen då man rekryterar arbetskraft utifrån och för att
få behålla sina anställda är vad kommunen kan bjuda när det gäller fritid
och rekreation. Kumla kommun har
gjort stora insatser för såväl utomhussom inomhusverksamheter. Kumlahallen med sina idrotts- och sim·
arenor samt bastu anläggning har blivit
mycket uppskattad. Det visar besökarsiffrorna. Inte bara för den tävlingsutövande ungdomen, utan i lika
hög grad för den som vill motionera.
Ett flertal välutrustade gymnastik·
salar står också till förfogande såväl i
kommunens centralort som i ·ytterområdena.
En förnämllg anläggning fick vi efter
om- och tillbyggnaden av vårt friluftsbad - Djupadalsbadet - vid Kumlasjön. En anläggning som kan utnyttjas
av både gammal och ung. Genom
tempererade bassänger kan sommarens utomhusbad förlängas och njutas
även om inte lufttemperaturen är den
bästa. Säkert är det en PR-grej som
näringslivct utnyttjar när man vill
anställa arbcbkraft utirr~n. Jag skall
väl ej heller utesluta vad olika idrottsanläggningar kan betyda för triv~e1n
för im'ånarna. Idrottsparken kan bjuda på konstfryst isbana för skridskosportcn odl fOlbollsfolkct kan faktiskt "parka boll årel runt då man Ilar
tillgång till ballongtäll på vintern.
Kulturutbudet kan även spela in när
det galler att göra PR för sitt företag
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Samarbete för utvecklingsstörda
A v trajikbitrildel Carl hhall

Från Sydnärkes FUB (Föreningen för
utvecklingsstörda barn. ungdomar
och vuxna) har KUMLANS redaktion
fått denna presentation av verksamheten för publicering.
FUB är en intresseorganisation med
uppgift att arbeta för utvecklingsstörda och deras familjer.
Det övergripande målet för FUB:s
verksamhet är de utvecklingsstördas
allmänna personlighetsutveckling.
S)dnärkes FUB hade vid årsskiftet
111 medlemmar. och har under första
kvartalet 1977 fått ytterligare medlemmar.
Föreningen vill samarbeta med förtroendevalda och tjänstemän inom

kommunen. Vi ser samspelat mellan
kommunen och FUB som en förutsanning för att arbetet för de utvecklingsstörda skall vinna framgång.
FUB vill få så många som möjligt att
acceptera dess ideer och åsikter; få
allmänhet och politiker att inse det
berättigade i dess krav. Flertalet
FUB-medlemmar är anhöriga till utvecklingsstörda.
All vara utvecklingsstörd innebar att
ha ett handikapp som berör förståndet. Och att därför. helt eller delvis.
vara ur stånd alt klara sig Ulan särskilt stöd. Det är svårt att klara ovantade situationer. Den intellektuella utvecklingen går långsamt och stannar
på en lägre nivå an för andra.

och sin kommun. Kumla har en särskild kulturkonsulent som svarar för
sådana utbud.
Kommunen har ell mycket fint bibliotek som byggts upp som utveck·
lingsbibliotek och till vilket har er·
hållits statsbidrag. Den höga lånefrekvensen visar att även biblioteket
är ett uppskattat inslag.

av barnstugor pågår i kontinuerlig takt
för att så småningom fylla behovet.
Del skall till slut ej heller undanhållas att kommunens utdebiteringskatten - som är bland landets lägsta
med sina 13:95 också är ett bidrag till
alt hjälpa näringslivet att få arbetskraft att fl)tta till Kumla.
Jag har härmed velat sagt att en kommun på olika sätt kan ge sitt näringsliv ell gott stöd utan att lämna ekonomiska subventioner. Vi har även från
kommunens sida rönt ett mycket positivt gensvar från näringslivet för de åtgärder kommunen vidtagit. Man har
även från det hållet respekterat kommunens hållning när det gällt direkta
ekonomiska bidrag.
O

Sociala insatser
Betydelsefullt för näringslivet är att
barnomsorgen blir utbyggd. Detta gäller särskilt de företag som är i behov
av kvinnlig arbetskraft. Här har Kum·
la kommun satsat hårt de sista åren
och kommit räu långt. Utbyggnaden
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Utvecklingsstörda - även de svårast
utvecklingsstörda - har samma behov som andra. De vill leva i gemenskap med andra människor och bo
och verka ute i samhället. Genom trä·
ning och stimulans kan alla Ulveckias.
Varje år föds cirka l 000 barn i Sveri·
ge som på grund av utvecklingsstörning kommer all behöva särskilda omsorger. FUB anser att även andra än
omsorgsorganen skall ta sin del i ansvaret för de utvecklingsstörda. En del
behöver speciell hjälp under några år,
men klarar sig sedan helt eller delvis
själva.
FUB kräver att de utvecklingsstörda
får leva under förhållanden som är så
normala som möjligt i varje avseende
och i varje enskilt fall. Det betyder
också att de. så långt det går. skall få
komma in i gemenskapen med andra
människor.
Föräldrars känslomässiga engagemang för sitt barn är en stor tillgång.
som måste få komma till sin fulla rätt.
Därför vill FUR att samhället ställer
upp från första början bl a genom att
ge råd om skötsel. behandling. upp·
fostran och träning av barnet, biträde i
hemmet med lekterapi. talpedagogik.
traning. sjukgymnastik och annat som
bchö\'s och inte ordnas på annat satt.
Det kan ske t ex genom förskolan.
Samhället kan också ge avlösningsservice genom hemhjälpspersonal.
som fån lära sig ta hand om utvecklingsstörda. nar arbetsbördan i hemmet blir övermäktig eller föräldrarna
måste få en andhämtningspaus eller
blir sjuka. Alternativt kan samhället
erbjuda kornidsvård när så erfordras
av samma skäl - och i hem som är
små och inte för avlägset belägna.
FUR vill att fördomar mot utvecklingsstörda bekämpas. De har sin
grund i föreställningar som inte är
rationella utan vidskepliga.

FUB vill att de utvecklingsstördas
rättigheter enligt omsorgslagen förverkligas och att innehållet i omsorgslagen förbättras. De utvecklingsstördas åsikter skall respekteras
och deras önskemål tillgodoses så
långt det är möjligt. För all principen
om lika rättigheter skall kunna förverkligas är det aven grundläggande
betydelse att utvecklingsstörda inte
blir föremål för övergrepp av något
slag.
FUB vill att föräldrar och fosterföräldrar till utvecklingsstörda får stöd av
samhället. När förståndshandikappade barn och ungdomar bor i sina föräldrahem. vilket skall bli ännu mer
vanligt. ställer det ofta oerhörda krav
på familjerna. särskilt om handikappet är svårt.
FUB har haft information och överlaggningar med de olika nämnd ordförandena samt representanter för
oppositionen i Kumla kommun.
FUB har haft en utställning med information i Kumla bibliotek.
Dessa två tillfällen har varit verkligen givande och man hoppas på uppföljning av något slag så småningom.
FUB driver studieverksamhet för
föräldrar och har en omfattande verk·
samhet i övrigt.
FUB bryter isolering genom att ge
föräldrar tillfälle att träffa andra i
samma situation.
FUB ordnar också fritidsaktiviteter
för utvecklingsstörda.
FUB välkomnar alla att bli med i
verksamheten. Ä ven stödjande medlemmar tar vi emot med öppen famn.
FUB:s styrelseiedamol i Kumla kommun är Vivan Eriksson. Hällabrottet.
som sitter med i Kommunala handikapprådet. Hon tar gärna emot anmälningar från intresserade som vill
bli medlemmar. Tel 019/72510.
O
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Ar kommunen cykelvänlig?

Vi har fått följande brev från en läsare:
"Skriv gärna! Det står på sista sidan i
Er tidskrift. Ja. det kan ju vara roligt
för en som slår på gräsrotsnivå att få
medverka i kommunens skrifter, Då
vill jag först rikta en vädjan till dem
inom kommunen som har hand om
vägväsendet att göra några vägar
cykelvänliga eller varför inte några
cykelbanor som en hel del andra små
städer har. Det är mycket svårt om
man har t ex som jag en skadad fotled
aH ge sig ut på de hårt trafikerade
gatorna. Eftersom cykling fÖT mig
med nera är latlare och mindre an·
strängande än all gå. känns det trist
att det inte finns några cykelbanor.
Katarina Borg"
Vi har utlovat snabba svar i samma
tidningsnummer. Låt oss först ta det
positiva.
l alla nya områden som planeras läg·
ger man in särskilda gång- och cykel·
vägar där vanlig motorfordonstrafik är
förbjuden. De enda motorfordon som
är tillåtna är snöröjnings- och sop·
maskiner och fordon som behövs för
vägunderhållet. På vissa andra vägar i
bostadsområdena får nyubilar, sop·
hämtarna o d åka fram men ingen annan biltrafik. Så är det inom Kumla·
by. så är det i Romarbäcken. Från
Malmens skola förbi kyrkogården och
genom villaområdet i Kumlaby och
ända fram till flerfamiljshusen kan
man i dag cykla och gå på skyddade
vägar. Från hela Romarbäcken kan
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man komma på skyddade stigar fram
till HäJlabrottets affärscentrum
[ dessa de nya områden är detta
problem länare atl lösa, ty där kan
man redan från början planera trafiklederna med hänsyn til.J de mycket
tänkvärda synpunkter Katarina Borg
för fram. Kommunen vill skydda både
äldre och barn för en hård och ovänlig
tralik genom dessa cykel- och gångstråk.
I de äldre stadsområdena. som är
b)ggda i en helt annan tid och under
helt andra förutsättningar är en sådan
åtskillnad av cykeltrafik och motor·
trafik svårare att genomföra. Kommu·
nen gör dock allvarliga försök. Vid Oppegårdsområdet finns ett exempel på
sådanan cykelvägar. Ett annat exem·
pel är områdt:t kring Fylsta skola där
Skolvägen stängts av för motorfordon, liksom fallet är med en del av
Villagatan. Samma gäller några gator
kring Kumlasjön, en del av Marie·
lundsgatan och några ställen till.
Katarina Borg och många andra inte minst småbarnsföräldrarna skall dock veta att kommunen målmedvetet arbetar för en bäme trafikmiljö för både cyklande och gående.
Men det tar lång tid och det kostar
pengar. De flesta fastigheter är ju
byggda så att infarterna ligger från alla
sidor i ett kvarter och det krävs kanske ombyggnader av stora delar av
kvarteren för att ordna infarter så att
en del gator kan fredas för motortra-

Skylten Cyl..elparlering forbjuden, som har 'yn~ på S!alion~hUS('h \ackra kaJlslensvägg
har synbarligen inte gjort nAgot djupt intryck p5 allmänheten. Är del en exempel'pA all·
varlig brist p3 respekt för Jagar och fore~krifter eller är det bri,t p5 omdöme hos de
ansvariga som inte placerar cykel~lälJ där de enligt allmänhelen~ lIppfallning bör finnas?

fik. Gatorna ar sällan så breda att sär·
skilda cykelbanor kan anordnas.
I kommunens planering ingår bl a all
göra centrum bilfritt. Ett första steg i
den riktningen är Odengatans och
Köpmangatans utbyggnad, båda projekt som ligger mycket nara i tiden.
Kanske är det genomfört före årets
slut?
En annan sak som Katarina Borg inte
berört ar avsaknaden av cykelstall där
de bäst behövs. Men det är andra som
klagat. Bilden ger en god illustration
på detta. På hela Kumla torg finns inte
ett enda cykelställ trots att runt torget
finns en rad affärer och andra institu·
tioner som besöks av cyklister. Men
plats för bilar finns det.
Man har sagt att Kumla, som är en så
cykelbetonad stad, borde tänka litet

mera på cyklisterna. Kumla har fostrat många framstående tävlingscyk.
lister och t o m varit värd för SM i
cykel. Kumla kommunfullmäktige har
i en följd av år hört till de främsta i
landet inom den s k fullmäkligeC) klingen.
Var vid gott mod. Cykelvänliga stråk
genom staden och tätorterna i ytter·
områdena kommer. Kanske, kanske
får vi någon gång aven cykelställ på
torget.
O

90 000 är larmnumrel till
Polis

Brandkår

Ambulans
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Kumla bibliotek

Kommunbokslut i dag och för nittio år sedan

HUVUDBIBLIOTEK
Folkets hus. Skolvägen 12. KUMLA, tel
019170980
Öppet:
I juni-31 aug månd-fred 14-20. for.
dag. sondag sriingl
Fr o ffi 1 sepl m:1nd-frcd 12-20. lord
11-14, sönd 16-18

Ur en Orebrotidning för den l april
1887 har vi klippt den här notisen, som
refererar en kommunal stämma där
bokslutet redovisades.

Gatan som inte finns

HÄLLABROTfET
Tallängens skola. tel 019/72413
! juni-31 aug månd 17-20, IOrsd
10-12
Fr o m I sept månd 17-20. torsd
10-ll. 17-20

KVARNTORP
Folkets hus
Öppet hela året: Tisd 17-19. torsd
13.30-15.30
SANNAHED
Cenlrumhuset. tel 019/78630
I juni-31 aug månd 17-20. tisd 10-12
Fr o m l sept månd 17-20, tisd 10-12,
fred 10-12

Var ligger Kvarntorpsvägen? Är det
vägen till Kvarntorp? Är det en väg i
Kvarntorpsområdet? Är det kanske en
gata inne i Kumla?
Adressregistret på turistkartan ger
ingen vägledning. Där finns ingen
Kvarntorpsväg. Gällande stadsplan
ger inte heller någon vägledning.
KV<Hnlorpsvägcn existerar inte.
Men kameran ljuger inte. Vi har fotograferat gatuskylten och var och en
kan konstatera att det är en tvärgata
till Köpmangatan. Så länge den här
skyllen får stå kvar.
O
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ÅBYTORP
Posthuset, tel 019/73241
I juni-31 aug tisd 18-20, fred 10-12
Fr o m I sept månd 18-20, tisd 18-20.
fred 10-12
BARNBIBLIOTEKET I KUMLABY
Kjellingatan 20, tel 019170980
l juni- 31 aug månd 12-15. onsd
12-15. 16-19. torsd 10-12
From l sept månd 12-15, 16-19.
onsd 12-15, 16~19. lorsd 10-12
SAGOSTU:'IlDER, även på finska. för
barn 4-6 år. På hÖSllerminen börjar vi
vecka 40 och slutar vecka 49. på vårterminen börjar vi vecka 7 oeh si ular vecka
16.

I Kumla hölls i tisdags kommunalstämma.
hvarvid 1886 års kommunalräkenskaper godkändes. Kommunens inkomster under året utgjorde 18 339 kr och utgifter 18488 kr. deraf till
kyrko- oeh skolkassorna 8501 kr. Till den under året uppkomna bristen. 149 kr. kommer en
brist från föregående år å 651 kr.
Sparbankens räkenskaper för år 1886 godkändes. Vid årets början utgjorde delägarnas antal
917 oeh vid dess slut 937. hvilka då ägde en
behållning af 317437 kr. Sparbankens egen
fond utgjorde vid årets slut 8 492 kronor.
Restlängden öfver obelalda kommunalutskylder för är 1886 granskades, dervid af 280 resterande 37 befriades från betalning af dem påförda belopp med tillsammans 21 kr 50 öre.
Till valmän all deltaga i val af landstingsmän
utsågos förvaltaren Helmer NormelIi på Säbylund. stationsinspektoren GuSt Carlsson vid
Halsbergs station. nämndemannen A G Andersson i Södra Sanna och landtbrubre Lars
Joh Persson i Blacksta. Ersättare blefvo herrar
Erik Olsson i Sånnersta. Lars Persson i Norra
Via, P E Eriksson i Blacksta och Lars Jonsson i
Södra Mos.
Till ledamöter i byggnadsnämnden vid Kumla
station återvaldes handlandene Joh Andersson
och K A Fosselius, äfven suppleamerne magasinsföreståndaren P J Jonsson och urmakaren
Gustaf Olsson återvaldes.
Till ledamöter i brandnämnden vid Kumla
station valdes kassören E larsson och skomakaren Lars Jonsson. Suppleanter blefvo skräddaren E Nystcdt och smeden G V Öhn.
Till ledamot i brandstodskomrniten valdes
nämndemannen P E Erikson i Blacksta. hvarjämte 9 brandrotemäslare valdes efter dem som
utgått ur länets brandslOdsbolag.
Vidare beslöts all den Hagendahlska vägen
skall rätas i enlighet med byggnadsnämdens för·

slag. Utförandet uppdrogs åt byggnadsnämnden
samt förre nämndemannen Petter Olsson i
IJrånsta. landtbrukarne K J Carlsson i Hörsta
och Lars Johan Persson i Blaeksta.

Som vi ser är det litet olika mot i dag.
Här finns kyrkokassan med. Så är inte
fallet i dag, då det är kyrkofullmäktige som handhar det ärendet. Likaså
finns sparbankens räkenskaper redovisade, som bankens huvudmän handlägger i dag. Restlängden behandlades
också, men den är i dag helt en statlig
angelägenhet som handläggs genom
kronofogden. Staten tar ansvar för
indrivningen och kommunen får alltid
det den skall ha. Vidare valde map valmän för val av landstingsmän, som
också är en uppgift som avlastats
kommunen. Landstingsmännen väljs
numera direkt av de röstberättigade.
Hagendahlska vägen gick från början
- på grund av den branta backen till
Kungsvägen ~ snett igenom kvarteret
norr om vägen. För 90 år sedan fick
den sin nuvarande sträckning.
Det var kommunalstämman som fatlade beslut. Fullmäktige infördes inte
förrän 1919. Municipalsamhället började fungera 1900.
Och hur ser dagens siffror ut. Ja
kommunens omsättning enligt bokslutet 90 år senare är 198 millioner kronor och sparbankens insättarbehållning är idag 143 millioner kronor
Men vi får också bra mycket mer för
pengarna!

o
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Ny biblioteksfilial iHällabrottet
Av bib/iotekschef Mats Runering

Biblioteket i Hällabrottet återfinns sedan 2 maj i år i Tallängens skola. där
det integrerats med skolbiblioteket
och därigenom fått större och mer
ändamålsenliga lokaler.
Biblioteket har i nästan 15 år funnits
i källarvåningen i pensionärshemmet.
Det var den II september 1962 som
biblioteket i HälJabrottet invigdes som
Kumla bibliotekS första IiJia1. Här
ställde man upp även Mossby blåbandsförenings bibliotek. Böckerna
stod uppställda tillsammans och utlåningen skedde gemensamt. Fortfa·
rande är det en del av böckerna från
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Mossby blåbandsförenings bibliotek
som gör tjanst.
Under det första hela verksamhetsåret 1963 uppnådde man en sammanlagd utlåning av 3 784 band. Under
1976, det sista hela verksamhetsåret,
utlånades 9640 volymer. Utlåningssiffrorna för ett samhälle av Hällabrottets storlek skulle dock kunna ligga högre. Det är bl a della mer inten·
siva ut n) ttjandet av biblioteket och
dess bokbestånd som vi hoppas uppnå
genom de nya lokalerna.
Biblioteket i Hällabrottet är ett
lokal- och bokbeståndsintegrerat folk·

och skolbibliotek, vilket innebär att
folkbiblioteket och skolbibliotekets
bokbestånd fungerar som en enhet för
gemensamt utnyttjande,
Denna samordning har flera fördelar. låntagaren lägger säkert först
märke till de bättre lokalerna, den
bättre exponeringen av böckerna och
det. framfÖrallt på barnbokssidan,
större urvalet böcker. Till detta kommer att folkbibliotek och skolbibliotek till stor del har gemensam mål·
sättning och också vänder sig till samma grupper. För folkbibliotekets del
är det naturligtvis mycket värdefullt
att komma i kontakt med alla barn
som går på låg- och mellanstadiet. Ur
skolans synpunkt innebär samarbetet
att bibliotekets roll som en resurs i
skolarbetet förstärks. lokalerna kom·
mer under skoldagen att utnyttjas för
undervisning och grupparbeten. hand·
boksbeståndet kommer att förstärkas
successivt och antalet fackböcker
lämpliga för skolarbetet har avsevärt
utökats. Men skolbiblioteket kan vara
mer än sa. SIA ser skolbiblioteket som
en utvecklingsbar resurs i skolan. Att
"välja bibliotek" ska vara en möjlig fri
aktivitet.
Lokalerna disponeras så att all skönlitteratur för vuxna och all facklitteratur står uppställda i det inre rummet. I det yttre rummet finns barnoch ungdomsböckerna, liksom arbetsbord och utlåningsdisk. Förutom
dessa båda lokaler disponerar biblioteket ett mindre rum. som tjänstgör
som arbetsrum för folk- och skolbibliotekets personal. magasin och
sagostundsrum.
Oppettiderna för allmänheten är de·
samma som tidigare. nämligen månda·
gar 17-20 och torsdagar 10-12 och
17-20. (Under juni-augusti inskränks öppethållandetiderna till
måndag 17-20 och torsdag 10-12).

all läsa grundläggs redan i de lidiga
barnaåren, Därför är det viktigt all barna"delningen har goda böcker och lillräck~
Ilgt med böcker och sakkunnig ledning.
Lu~ten

Sagostunderna är som tidigare av.
sedda för barn i åldrarna 4-6 år och
håller på i ca 20 minuter. De äger rum
torsdagar kl 9.30 under veckorna
7-16 och 40-49.
Telefonnumret är oförändrat 72413.
Bokbeståndet uppgår nu till 7-8 000
volymer medan det finns hyll utrymme
för ynerligare 3-4000 band.
D

Visste ni att
det sedan sju år tillbaka kommer ut en
veckotidning i Kumla? En tidning som
inte finns att köpa i pressbyrån. men
som innehåller många nyttiga upplysningar för dem den är avsedd för.
Tidningens namn ar "Skol-Kumlan",
Det är ett stencilerat veckoblad som
går ut till alla anställda och övriga
engagerade inom skolan en gång per
vecka. Massor av värdefull information sprids på detta sätt till skolans
folk.
D
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Brandstationen Kumlas äldsta "kommunalhus"

Kumla municipalsamhälle hade 1927
cirka 3000 invånare. Det var med
andra ord ell räll litet samhälle med
huvudsakligen lågavlönade skoarbeta·
re som skattebetalare. Men man hade
goda ambitioner att vara ett stadslik·
nande samhälle.
Frivillig brandkår hade man haft i
många år. Eli enkelt spruthus intill
torget och en del enkla redskap var
vad man hade att la till när dct
brann.

För femtio år sedan - 1927 - tog
man första steget till en modern
brandkår. Detta år stod brandstationen färdig. Den är sedan dess utbyggd
nera gånger, men den ursprungliga
byggnaden är ännu huvuddelen av
den nuvarande anläggningen.
Della år fick Kumla brandkår sin
första heltidsanställda personal, nämligen en brandmästare. Denne var för
övrigt en av de första befattningshavare som municipalsamhället anställde. Utöver brandmästaren fanns då
endast. v8nenverkmaskinisten och
badhuspersonalen i samhällets tjänst.
Men det hände mycket mera på
brandväsendets område 1927-1928.
Då monterade man upp 10 brandskåp
ute i samhället och alarmklockor i
elitbrandmännens bostäder.
Den 24 oktober 1927 beslöt munici·
palfullmäktige "enhälligt efter föregången allsidig utredning av därtill utsedda kommitterade" alt inköpa en
brandbil. Yalet föll på "en komplctt
J VI: tons brandautomobil av Tida12

holms tillverkning Typ C6, 4 eyl. 40
hkr, fullt modernt utrustad, försedd
med motorspruta och fullständigt karosseri med slangrullar och steggulge
samt spiralsugslang med bottensil till
elt pris av maximum 14500:-."
Denna brandbil finns ännu i dag i
kommunens ägo. Brandmännen har
vårdat den ömt, lacket och mässingen
blänker och den är onekligen en klenod. Bilden på sista sidan i detta
nummer av K MLAN visar bilen i
full aktion vid midsommarfesten i
Sannahed. Barnens förtjusning är
stor, när de får åka en liten runda
med den.
Bilen används inte i dag fÖr brandsläckning, men dcn är i och för sig så
utrustad att det skulle vara möjligt.
För utryckningar har man numera
en annan typ av bilar med vatlcntank
för en första insats omedelbart vid
fmmkomsten till brandplatsen. Brandmännen slipper också sitta oskydJaJe i väder och vind som på gamla
bilen. Rymliga hytter med \ärme
och plats för några stycken brandmän
finns på de nya bilarna. Så har man
också den stora hävaren, som gör att
man inte längre behöver vara akrohat på vingliga stegar. utan mera
sn<lbbt och säkert kan rädda människor ur en nödsilllation. Man har
också bättre möjligheter att rikta sina
vallenstrålar mot eldhärden.
Men åler till tiden för femtio år se·
dan.

[)et förMa ston. steget mot en modernt brandväsc:n tog Kumla munil;ipaisamhälle nar
brandstationen 1927 stod färdig. Vistra delen inrymde den d nyanställde brandmistarens
bostad. Första tiden hade man ingen brandbil utan den efter dlitidens fijrhlillanden rym·
liga vagnhallen blev förvaringsplats för Megar. slangar och spruta.

1
l

Vad betydde municipabamhällets insatser för brandviisendet vid denna
tid? Samhällets skllltebctalare fick ju
ökade utgifter för brandväsendet.
Jo, en sak märkte man med en gång.
Brand försäk ringspremierna sänk tes
ror alla fastigheter inom samhäl1el~
gränser. Hypotckska~orna \ar också
\ illiga att låna UI pengar till fastighe·
ter i samhällen med ett effekti\ t
brand\äsen. Eftersom dessa räntor
var förmånliga. gjorde samhället:> fa<,tighctsägare ä\en där en viss vinst.
Redan 1914 hade ju municipalsamhället anlagt \attl'nledningar och
byggt vattentorn, varför vatlenrörsörjningen vid brandsläckning inom
samhället inte vllr något problem.
Vår brandstation kommer väl <lit
kunna tjäna sitt ändamål ännu i
många år. Och den gamla Tidaholmaren kommer au glädja oss vid de

festliga tillfällen då den tas ut till be~kådande. Däremot har brancllelegrafeo - dvs brandskflpen - tjänat ut.
De har nu monteralS ned. När dc installerades för femtio år sedlIn hade
endast ell fålal människor i Kumla
telefon. Brandskåpen fyllde en \iktig
uppgift. I dag har mer än 90 O'Q av
hushållen i Kumla telefon och genom
denna kan också brandkåren snabbare dirigeras till exakt räll plats än om
man måste ta om\ägen förbi ell
brandskåp.
Hur många Kumlabor \'et förresten
att dCI i brandstationens källare finns
ett litet museum med gamla redskap
och föremål som belyser brand väsendelS historia. Det är inte tillgängligt
för allmänheten. men nån gång kHnske vi får Cl! tillgängligare museum.
Yem vet?

o
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Turist i egen bygd
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Hur många tänker på att vi har ett intressant museum på gångavstånd inne
i Kumla? I varje fall ar det inte så
många som utnyttjar tillfället att titta
in i Skomakarstugan vid Kumlasjön.

jan, lästerna. lyskulan och alla andra
tillbehör.

Kumlamalmen, dvs den del av grus·
åsen som ligger närmast nOff om kyrkogårdarna. Då de små stugorna på
Malmen måste bort. beslöt Kumla
Rotaryklubb att flytta en av dem till
Kumlasjön och inreda till skomakarmuseum. Våren 1959 invigdes det och
överlämnades till dåvarande Kumla
stad.
Under sommaren t o m den 15 augusti är stugan öppen varje dag
13.00-16.00. Alla är välkomna och
det kostar ingenting.

Denna stuga stod tidigare på den s k

o

Skomakarstugan är inredd som en
gammaldags pariiskomakarverkstad
så som de såg UI i slutet av förra sek-

let. Sådana stugor fanns många runt
om i Kumla socken. Här finns sko makarbänken med alla verktyg. blötbal-
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Järnväg_bygge i Kumla?

Komplettering_trafiken
utökas

Visste ni att en av Sveriges mycket få
enskilda järnvägar finns inom Kumla
kommun? Det är Kumla-Yxhults järnväg (KYJ) som byggdes av Yxhulls
stenhuggeri AB redan 1883. Sedan
dess har den byggts ut ett par gånger.
dels till Kvarntorp i början av 1940-talet och dels till Hynnebergsfabriken i
mitten av 1940-talet
Nu kan det bli aktuelh med ytterligare en utbyggnad. nämligen till
SAKAB:s nya anläggning i Norrtorp.
SAKAB är det statliga företaget
Svensk avfallskonverterings AB som
övertagit Terra Bonas anläggning i
NOrrlorp. sydost om Kvarntorp. Till
och med 1976 års slut låg NOrrlorp i
Sköllersta församling och Hallsbergs
kommun. men tillhör från nyåret
Kumla kommun.
SAKA B planerar att investera cirka
100 millioner kronor i Norrtorpsprojektet. Däri ingår också planerna på
att förlänga järnvägen från Kvarmorp.
eftersom en SIar del av transporterna
beräknas ske per järnväg från alla
delar av Sverige.
Del finns mycket roligt och intressant alt berätta om Yxhultsbanan.
Visste ni t ex att järnvägsbron i Kumla
by är en av de äldsta järnvägsbroarna i
Sverige? Men då var den byggd av trä
och det gjorde det frestande för ungdomen att använda den som dansbana på lördagkvällarna. Vilket inte
prosten Falk - som bodde i prästgår·
den intill - uppskattade.
Och visste ni att Yxhultsbanan en

Den s k kompleneringstrafiken med
buss och taxi har pågått i kommunen
sedan september 1976. Cirka 600
Kumlabor. som är bosatta i glesbygd
och i avsaknad av ordinarie bussturer
in till centralorten, har varit beräuigade au utnyuja trafiken. Hittills har
resorna inskränkt sig till en veckodag.
Kommunfullmäktige har beslutat atl
kompletteringstrafiken från och med
den I augusti 1977 skall utökas. Under
skolans läsår kan resor ske varje helgfri måndag-fredag. Under längre
sammanhängande skolferier - dvs
jullov. sportlov. påsklov och sommarlov - blir det dock möjligt att re~a endast tisdag och fredag.
Avgiften. som hittills varit 2 kronor
per enkeltur, kommer att höjas till
lägsta avgift i den statliga referenstaxan för kompleueringstrafik. för
närvarande 2:50 kronor per enkeltur.
Utförlig information om kompletteringstrafiken (beställning. turlistor
m m) kommer att ges i nästa nummer
av Kumlan. Dessutom kommer varje
ffirdberäuigad person att erhålla personligt meddelande under sommaren.
O

gång spelat en roll i ett prästval? Men
om det får vi berätta en annan gång.
Det är i alla fall roligt att järnvägarna annu inte spelat ut sin roll i
Sverige. Och att rallarna kanske ännu
en gång kommer att bygga järnväg
inom Kumla kommun.
O
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Konsumentrådgivningen önskar Dig

Bilfritt centrum i Kumla

TREVLIG SEMESTER

Den s k rund körningen kring Kumla
torg och gatorna i centrum har av de
närboende uppfattats som grovt
störande. Trafiknämnden har därför
nu beslutat att inskränka trafiken i
centrum under vissa kvällar och nätter
på försök till årets slut. Från klockan
19.00 på kvällen till klockan 6.00
dagen därpå under onsdagar. fredagar. lördagar och söndagar är fordonstrafik förbjuden på Kum1a torg
samt vissa delar av Hagendalsvägen.
Köpmangatan. Odengatan. Trädgårdsgatan och Vauugatan. Bommar
och förbudsmärken visar var gränsen
för området går.

Semester vid eller på sjön?
Glöm ej att användajlyrwJ:st. Speciellt
viktigt är det när det gäller barnen.
Flyt\'åst räddar Ii" - men använd en
godkänd ~ Du kan även låna flytväst.
Marknadsöversikter och förteckning
över var Du kan låna flytväst finns hos
konsumentsekreteraren på Stadshuset.

Utlandsresa

Hur gör man goda
affärer utomlands?

Under de tider trafiken är avstängd
hänvisas de som vill parkera till dels
de stora parkeringsplatserna vid Domus och Kvantum. dels till parkeringsrutorna på angränsande gator.
D

Museer

Aker Du utomlands med sällskaps- eller gruppresa - be att få foldern om
de allmänna rese\'iIIkor som KO och
resebranschen kommit överens om!
Är Du missnöjd med något på resan är
det siirskilt riktigt att Du omedelbart
framför detta till ansvarig färdledning. Tag vittne eller skriftligt på
att Du gjort detta. Anspråk på ersättning skall sedan göras skriftligt till researrangören senast 2 månader efter
resans slut.

Undantag finns. Behörig trafik, t ex
brandkår. ambulans. polisbil och tekniska verkens fordon får köra där om
det bedöms nödvändigt. Andra perso·
ner som har legitima ärenden. t ex för
transporter, får efter hänvändelse till
polisen dispens för nödvändiga kör·
nlOgar.

Pukestugan och Officersmässen i Sannahed
Öppet juni-augusti. varje söndag mellan klockan 14-17
lundmarkska skolan. Hardemo
Öppet varje söndag under juni-augusti mellan kl 11-12
(efter gudstjänsten) för separata visningar kontakta
Hilmer lannhard. tel 76010.

I

Skomakarstugan, Kumlasjön
Öppet varje dag under tiden 13 juni-IS augusti mellan
kl 13-16. För separata visningar kontakta kulturnämndens
kansli. tel 709 80.

Fråga konsumentsekreteraren i Stadshuset.
16
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Speciella arrangemang sommaren 1977

5.\1 I SI.\lIIQPP
Sim-SM allgOTes 1977 i ....arke. längdsimmngarna kommer utt all"erkas I Örebro. Gust3.vsviksbadet under uden 20-23 juli medan hoppla,·
lingarna rörlagtS tIll DJupadalsbadet vid Kumlasjön den 22-23 Juh. Hopptävhngarna stanar
båda dagarna med försök klockan 10,00 och finaler klockan 15.JO.

Andrn kUTs'eekan stanar måndagen den 20
Juni.

TE,\;o.ISKL'RS
Kumla tenmsklubb anordnar lenmskur!i ror
skolungdom mellan 7-15 ir

E.cnluella rorfrågnlngar kan t!Ör1l.S till Johnn)
En~el tel 790 24.

Första kurs,"eekan startar mlndagen den 13

Anmälan sker vid uppropet ovanstående dagar
kl 9.00.

Spelplats: Tenmsbanorna vid ÖStra Drottmnggatan.
Anmilnings.n"lI:ift 15 kronor

Du ir välkommen med Dm racket

Kumla tenmsklubb

JUni.

Alltsedan millen av 19-W-talet har speedwaylävlingar dragit mOlorintresserade till S:onnaheds motorsladion. Del har förekommit tävlingar - bl a en VM-final i början av 1950talet - med publik överSligande 20000 personer. Kumla landskommun inom vars
gränser den dli 13g - kunde ibland få over 10 000 kronor i nöjesskau på en enda tävling.

rOTBOLLSKOLA
IFK Kumla mbjuder alla nlckor och pOjkar på
llig- och mellansIadiet au deltaga i fotbollsskolan.

FOlbollskola l
pågår unl1er tiden 13juni-1 Juli mlindag-fredag kl 14.00--17.00. "nmälan sker första dagen
eller när som helst under fOlbol1skolans gling.
"vgift 10 kronor gäller hela rotbollsskolan.
Sim-S~·1.
~unna rä~na

Djupadalsbadet vid Kumh,sjön blir i sommar platsen för en l1el av t;ivlingarn:. i

Den här bilden iir lagen vid invigningen för några år sedan och man bör
med atl en min~t ma stor publi~ infinner sig när SM går av slapeln, På frilidssil1:m är
vi väl försedda med anläggningar som kan ta stora lävlingar. ibland även land~k~lmper,

'8

FOfbollskola II
pågår under tiden I augusli_19 augUSli måndag-fredag kl l4.oo-17.oo. "nmälan sker

försla dagen eller nar oom helst under fotbollskolans gång. Avgift 10 kronor galler hela fotbollskolan.
EH:ntuella Förfrågmngar om fOlbollskolan kan
goras tIll Ingemar "Kvisten" Johansson tel
702 17 eller 709 80 ankn 255.
ViiIkomna
II'K Kumla

Si\-I-F1NAI. I SPEEDWAY
Årets SM·final i speedway kommer atl äga rum
på Slmnahc:ds mOlorstadion fredagen den 19 augusti klockan 19.00 med Kumla motorsportklubb .om arrangör.
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Besked direkt

Från en 3\ KU1I.1LANS lä!>lHc har \1
fått följande tidningsurklipp ur Af-

tonbladet. Han anser att del är lilllämpligt ä\ en här i Kumla. Något att
länka på för lonårsföräldrarna i
Kumla1
Får jag hindra barn att gå på barnförbjuder

Jag bor i ett litet samhälle i MellanSverige. På fritid jobbar jag varje kväll
som vaktmästare på en biograf. Det
kommer ofta föräldrar till minderåriga barn och tänker sig gå på barnförbjudna filmer med dessa barn. Jag
brukar då säga att filmen är barnförbjuden. och au dom därför inte kan få
gå in.
Då får jag alltid höra, att del är röräldrarna som tar ansvaret för sina
barn. Men det hjälper inte säger jag.
är filmen barnförbjuden sA får inte
ungar gå in. oavsett om föräldrarna är

Kulturnämndens sommarprogram

ten", tillåten fr o m II år och tillåten
fr o m 15 år. Den som är minderårig
får absolut INTE komma in på barnförbjudna filmer. Det står i svensk lag.
Åldersgränserna finns på filmer som
bedöms vara: "förråande, skadligt
upphetsande eller förleder till brott".
Föräldrarna skall hålla reda på vilken åldersgräns det är på filmen om
de ska gå med sina barn. Det kvittar
om föräldrar eller någon annan vuxen
är med. Barnen tillåts inte se den
barnförbjudna filmen i alla fall. Det är
biografpersonalens uppgift att stoppa
minderåriga. Föräldrar som tar med
barn till barnförbjudna filmer kan dömas till dagsböter. Det är biografpersonalens uppgift att polisanmäla
om lagen inte efterlevs.

o

med. Då tror dom mej inte. Och som

VI SÖKER

regel blir det ganska otrevligt.
Därför önskar jag ett svar från någon
ansvarig inom detta område som jag
kan visa upp vid behov. Ett annat
argument som brukar förekomma är.
att ungarna ser ju mycket värre saker
på TV.

fortfarande bilder lill

Besked direkt från INGA BERG·
GREN, assistent Statens biografbyrå,
Stockholm
- Det finns tre åldersgränser på våra
svenska biografer. Det är "barntillå20

Kumlabygden del VI
som skall handla bl a om fol\...rörelserna i Kumla.
Historiekommillens ~ckreterare
kanslichef Tage Tapper
tar gärna emot bilder som 1~11.
Ni får dem åter oskadade , liven
om det kan dröja en lid.

JUNI

Frf'dagf''' df'n U Juni

Måndagf'n df'n 6 Juni kl /810

Pu~estugan.

S'l."nska naggans dag firas traditionsenligt med
samling p,ä torgel klockan 1S.30 för marsch ull
Kumlas;On. där major Ake B}strom lalar. För
ÖHJgt med~erkar Kumla·Hallsbergs mUSikkår.
Kumla manssäng och Kumla hem\ärn
Kumla kulturnämnd

Sannahed
i\lidsommarfeo>t
Sing. mUSik. lekar. majstångsresning sen:enng

mm.
Se annons på SISla Sidan.

Al:GUSTI

TwWtJgm ch" 9 JUni Id J9 (J()
Amfilealern. Kumlasjön
Konsen
Kumla .\Iusiksill.skap med e\entuella gist.ms-

'"
Dmgtnt: Göran

\felander
Kuml ... kulturmi.mnd

Frf'dagtrr df'n

J augusti kl 18.00

Amfitealern. KumlasJon
"Prnsiooirerna!! k>'ill"
En h·äll för och med \~ pensionärer - Ol:h
alla andra.
Kuhurnamnde n/kommuntns
pensionärsfor.
enlngar
Tor5dagf'n df'n II augusti kl 19.00

Sondagf'n df'n Il JUni kIH,JO

\mfiteatern. KumlasJon
Konsen
Öjebokörl."n
OBS Vid otjänlig \aderlek, Kumla tuter Fol·

Amfiteatern, Kumlas.lim
Tri>5I."It>'itl
med Sune 0150n och gästartister
Lansam 50mmarunderhållnmg för hela familjen
Kllmla-Hallsbergs mll!iittAr konserterar från kl

k"

18 JO

Studltförbundet Vu:o;enskolanl Kuhurnamnden

Kulturnämnden

TQr5dagf'rr df'n

Torsdagf'n df'n 18 august;

/6 JUni kl 19 (J()

Amfiteatern. Kumlasjon
T ri>selhiill
med Sune Olsson och gaslartlSler
lättsam sommarundcrhållmnll för hela familjen
Kulturnämnden
Onsdagf'n den

11 juni k/ 1/.00 samt /1.00

(t~ä

föreställningar)
Amfiteatern. Kumlasjön
Barnteater for hela familjen
"Brödernas buti~"
Med~erkande: Birgitta Gotestam, Peler Flack,
Carl·Olof Sleen, Lars Bly oth Curt S~anebo,
Obs! preliminän dalum
Kullurnämnden

Amfiteatern. Kumlasjön
KonStri
KlImia manssin!: med eventuella gästartister
Dirigent: Olle Blomberg
Kllllurnämnden
Kumla biblioteks utställningshall
<I Jlmi-U oug/l.!/i

Kumla foto~'ubbs sommarutställning
Kulturniimnden/Kllmla fotoklllbb
Reser~alion

för e~entuella ändringar i programmet. För VIdare information se annon~er i
ortspressen. Då ej annat anges, inställes pro·
grammen Vid otjänlig ~äderlek.
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Kl'i\lLAHALLE'I
slangd under uden 26 maJ-2S auguSII

Bada'-giflcr
VU.lna

Rabauhärlc \'u;<na. 10 besök

,.,l-

DJUPAOALSBADET

Barn (om 6 år

tel 70980 ankn 261 kassan. 262 dnftledare.
Öppethållande

Barn 7-16 år

.50

Rabauhartc barn. 20 besök

S-

Måndag-fredag kl 09.00-2000

Lördag-söndag kl 0900-1830
Kassan stanges 30 min röre badudclI$ slut.
Pro'1agnlng för slmmårkcn urje dag kl
12.00-1400.
Ser\l:nng och kiosk öppoc" daghgen under bad·
perioden

5asongskort VUlna

fri entre

H-

Skolbad

.50

MIlitärer. pensionärer. studerande
H)T3. av skåp

1:-

Hua a" !iJmdräkt
H)T3. av handduk
H)r1l.

av skåp

050
0.50
0.50
15-1sasong

Badbussar
Badbuss kommer all avgå från yllerområdena
lill Kumlasjön (Djupadalsbadet). Tisdagar och
torsdagar under tiden 14 JUOl-7 juli samt 26
Juli-II augu.•!i enligt nedanstående lids·
schema:
Från Brandåsen affären
kl 09.15
Hardemo. skolan
09.20
I\bylOrp. skolan
09 30
Folkelorp. affären
09.SO
Kappetorp
10.00
Ekeb). benslllsulUon
10.10
10.20
K\'arntorp. Folkets huS
HällabrOlIel. affären
10]()
Sannahed. aITären
1045
Aler Ab}torp-Brändåscn
kl 14.00
Sannahed_Folketorp
15,00
Bussresan är a\giflsfn och galler både barn och
'u~na Vid otjänlig ,äderlek lir bU5$turerna 111ställda
5imskol0f"
All simundel'"\'lsnlng för n)böT)are förlägges 1111
Kumlahallen under tiden 13 Juni-I Juh.
Badbussar a"går från }l1erområdena enhgl nedanst:knde tidsschema måndag-fredag
l:keb}. benslllstatlon
kl 08.00
K,arntor-p. Folkets hus
08 10
B)rsta. miSSIOnshuset
08,40
Jarsjö. möbelcemrum
0845
Britndåsen. affären
OS.SO
Hardemo. skolan
0900
I\b)lorp. skolan
09.10
Hörsta
09.20
Hiillabrollet. affären
10.05
Sannahed. affiiren
10 IS
Slmundenisning för ö"rlga (innerområdet) kl
12.00-15.00.
Skolans elc"er anmäler sIg ull resp klasslärare
på separat anmiilnlllgslista
Förskolebarn anmäler sig direkt på leI 709 80
ankn 262 fr o m dcn 9 jUllJ kl 09.00

BAl>BROTTET. HÄLLABROTfET
Barnpa.snlllg under liden 13 juni-29 juli. måndag-fredag mellan kl 10.00-16.00 (barn mellan 3-6 år).
Anmlilan gores direkt vid badel den 13 jUllJ kl
10,00
OBS. Vid regn\åder ingen barnpassning.
PrOVlagning for simmarken och fortsättningskurs for n}borJare under tiden 4-29 Juli måndag-fredag kl 10.00-14.00 saml tisdag och
torsdag kl 17,00-19.00.

FRITIDS. OCH KVARTERSGARDAR"'"
Fritidsgården Malmen slingd under uden
27,5-29/8
Fntldsgården l Hiillabroltet samt k\anersgårdarna "\1) !'Slacken" . Köpmangatan 58. Kumla.
Sannahed. Ab)IOrp, Kvarntor-p och Elr.eby hålles stingda under liden 2615-519.

TLRIST8YRA"
som ar (nr) md I f d tele-expedmonen. Köpman gatan 8. Kumla kommer under tIden l] jum· 14 augusu att ,,-ara öppen måndag-fredag
kl 1100--19.00 samt lördag-söndag kl 09.0015.00.

TE" "158" .... OR...." I KO:\I.\IUXDI
Tenmsbanorna "id Kumlahallen får under sommarpenoden disponeras gratIS.
Tennisbanorna vid Linsmansskogen är öppna
for spel under perioden maj-seplember. Bokning 3\ tider göres "id lennisbanorna. A"gtften
erlagges samtidigt som n)ckel a\hämtas på BPbenSinstation. O Dronninggatan l. Kumla
,Tenmsbanan \Id KvarnlOr-pS idrottsplats upplåtes kostnadsfritt men inbokning av tider sker
på tidlista VId tennisbanan.

Kumlasjön har allt~edan 1930-lalct varit Kumlabornas naturliga samlingsplats under SOl11marmånaderna. Kulturnämnden har cH anlal arrangemang där, som framgär av programmet på föreGående sid3. Parkområdel iir en omtyd! promenadplat~. Minigolfbanan
lodar sin publik och så har vi alla de tlJsen!al~ människor som badar - ömsom i böljorna. ömsom i solen.
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Gruppkorsband

•

MIDSOMMARFEST
i Sannahed
Midsommarafton den 24 juni 1977
Klockan 15.00
Fest för barnen
Resning a\ majstången. Lekar kring stången.
nhlingar. Brandbll~kning. Gla~~ till barnen.
Klockan 18.00
Fest för hela familjen
Kumlapensionarerna underhåller
Hovsta-Holger spelar och sjunger
Folkdansuppvisning. Kaffeservering m m
Entre 6:- kr
Kumla hembygdsförening
Kumla kommuns kulturnämnd
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