Kumla - uppmärksammad idrottsort
Al'

Kumla bibliotek

HUVUD81BLlOTEK
Folkeu hus. Skolvägen 12. KUMLA
Oppc:l Vardagar kl 12-20. lördagar kl
11-14, söndagar kl 16-18
(Jum-augu.su): Måndag-fredag 14_
20, IÖrdQg. söndag Sällgt
HÄLLABROlTET

Tallängens skola
Öppet: Måndag 11_20,lorsdag 10-12.

17-20

(Jum-augusti): mindag 17-20. torsdag

10-12
KVARIIro'TORP

Folkcu hus
Öppet' Tisdag 11-19. torsdag \J.JOIDO

SANNA HED
Cenlruml'iuset

Oppet: Måndag 17-20. tisdag 10-12.
fredag 10--12
(Jum_augusti): Måndag 11-20. u$dag

BOKBUSSEN

Nar jag fredagen den 19 augusti satt
på Kumla motorstadions läktare och
såg hur den trevliga anläggningen
fylldes med massor av människor
(8000 st), som skulle titta på 1977 års
svenska mästerskap i speedway. slog
mig tanken - hur har så många stora
idrottsarrangemang kunnat förläggas
lill vår lilla kommun under de senaste
ären. Två svenska mästerskap under
1976 - cykel och orientering - två
svenska mästerskap - simhopp och
speedway - samt riksmästerskap i
simning under 1977. Fem Slora riks-evenemang under två år!
De
arrangerande
föreningarna
- Kumla cykelamatörer, Kumla OK.
Kumla simsällskap och Kumla motorsportklubb - har samtliga från respektive riksförbund liksom från press.
radio och TV fått ampla lovord för
sättet att genomföra tävlingarna. Här
kanske jag kan finna pudelns kärna
för att Kumla begåvats med så många
idrousarrangemang på riksnivå. Duk·
tiga och uppoffrande ledare och funktionärer har inom respektive före·
ningar nedlagt ett stort och intresserat arbete, som uppmärksammats på
riksplanet. Riksförbunden vill vara
garanterade att mästerskapen genom·
föres korrekt, för att inte segrare
(segrarna) skall koras genom slumpanade arrangemang.
Föreningsledarna i Kumla skall ha en
honnör för det sätt de motsvarat riks·
förbundens förtroende att genomföra
mästerskapstävlingarna. Jag vill sam·

Se sid 7
SAGOSTUNDER

Höstens ugostunder börjar vecka 40
och slutat vecka 49. Sagostunderna
hålles på (Oljande dagar och tider:
Kumla. huvudblbhotekd
med början onse!. den 5/10 kl 10.JO
Hallabrotlet. TaJlangens skola
med början torsd den MO kl 9.JO
Barnbiblioteksfihalen I Kumlaby
med början lorsd den 6{IO kl 9.JO
Kvarntorp
med början lorsd. den MO kl 13.00
Sannahed
med början tlsd. den 4/10 kl 9.JO
Ab)'lOrp
med början fred. den 1110 kl 9.JO
Ekeb) församhngshem
varannan IOrsd. med början den 6{10
kl 14.00
SagoslUnderna ar avsedda för barn
4--6 tir och varar ca 20 min.

10-12
SAGOSTUNDER PÅ FINSKA
ABYTORP
Posthuset

Öppet: Måndag 18-20. tisdag 18-20.
fredag 10-12

(Jum-augusti): Tisdag 18-20, fredag
10-12
BARNBIBLIOTEKET I KUMLABY
Kjellingatlln 20
Öppet: Måndag IZ-15. 16-19. onsdag
12_15. 16-19, torsdag 10-12
(Juni-augusti): Måndag IZ-IS, onsdag
12-15, 16-19, torsdag 10-12
Obs! Endast barn- och ungdomsböcker

kommunalrådet Nils Nyström

Sagostunder på finska hålles varannan
vecka på biblibteket i Kvarntorp. var:
annan vecka i Kumla. med början l
Kumla onsd. den 5/10 ()Ch i Kvarntorp
onsd. den 11/10.
Sagoslunderna ar avsedda för barn 4-6

.<.

SATUTUOKIOT SUOMEKSI

Satuluokiot pidelaan joka loinen viikko
kirjastossa Kvarnlorpissa ja joka loinen
viikko Kumlassa. aikaen Kumlassa 5/10
Ja Kvarntorpissa 11/1~.
.
Saluluokiot on tarkOlletlu lapsllle 4-6
vuotiailIe.
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tidigt ge en blomma till kommunens
fritidsnämnd och dess tjänstemän som
i samtliga mästerskap ställt upp och
hjälpt till i den utsträckning som behövts. Ett gott samarbete mellan fritidsnämnden och föreningsrörelsen är
fruktbärande för båda parter.
En bidragande orsak till att få upp·
märksammade arrangemang är kanske
även tillgången på idrottsarenor. Vår
sim· och idrottshall, friluftsbadet vid
Kumlasjön med 10 meters hopptorn
och motorstadion i Sannahed är uppmärksammade inslag i idrottssverige
och dessa "lokaler" har säkert även
varit med i diskussionen när förbunden planerat var mästerskapen bör
förläggas.
Ja. det var tankar som slog mig när
jag såg den tusenhövdade publiken
strömma in på Kumla motorstadion,
för att se våra bästa speedwayförare
göra upp om mästerskapstiteln. Att
det sedan blev f d kum!aindianen
Bernt Persson som anti igen fick lön
för mödan efter många års försök
blev väl så att säga pricken över i.
Jag vill med de här raderna framhålla att idrottsledarna och deras med·
hjälpare i Kumla gör en god propaganda för vår kommun. De kan ju
även själva glädja sig åt framgångar
inom den egna föreningen då vi förra
året fick en europamästare för juniorer i brottning och i år en svensk
mästare i simning. Kumla har även
under tidigare år vunnit stora framgångar på idrottsbanan - tack vare
3
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Ny bokbuss
Av

bibliolek.~ch(!f

Mals Runering

Biblioteket har nu fått sin av låntagare och personal länge efterlängtade n} a bokbuss. som kunde gå på sin
premiänur i Ekeby-området torsdagen den Il augusti. Många av låntagarna var förberedda på att den
skulle komma då. men man kunde
inte la miste på att intresset för den
nya bussen var stort. När det var som
mest folk inne i den samtidigt kunde
man räkna till ett tjugotal personer.
av vilka de nesta var barn. Den allmänna reaktionen var avgjort positiv,
speciellt fäste man sig vid att bussen
var så rymlig och ljus invändigt.
För den som är tekniskt intresserad
kan vi tala om. au karossen är byggd
på chassit Mercedes Benz LP913 med
hjulbasen 4,20 m. Motorn är en direktinsprutad sexcylindrig dieselmotor
på 130 hk. Ett dieseldrivet varmvaUenaggregat värmer upp vatten, som
cirkulerar genom radiatorer. varmluftsfläktar och motorblock. Den
elektriska utrustningen består av fyra
batterier på tillsammans 400 Ah. Spänningen är på 24 volt. Den invän.diga
belysningen utgörs av 8 lysrör a 20
watt. Så länge det är ljust ute kommer
dock dagsljus in genom takfönster.
Bussen är vidare försedd med bl a
varselljus, lastförskjutningsskydd och
batteriladdare. Inredningen är till-

goda ledare. Lycka till i fortsättningen - ingen nämnd och ingen
glömd.
D

Denna bild - som lOgs nar böd:erna i den samla bokbu~n l.astades ön"r till den n~a
ger en ganska god bild a\ hur m}ckCI 'torre och bl:k\amare den n~a bussen ar. Då den
r\mmer 2200 böcker, Lan den jamröra~ med en filial ifråga om \almojlighcten. Kra\el
på rörlighet ule:;lutcr dock filialC'n~ mojlighcter ull la)nmg på plalsen.

På sin premiiHlur b<:SOkICS den n\ll bokbu~·
~cn av Ingcr·~'laJ och Lennart Lmdbcrg
som här ses tillsammans med den bokutlå·
nande chauffören Örj;an Enksson De M'r
nöjda ut.

verkad av rödbokslaminat med hyllplan av plastbelagd plåt. Tjänstevikten
är 6 500 kg och totalviken 9000 kg.
Den nya bussen har. bl a av säkerhetsskäl. ingångsdörren placerad på
höger sida. Dörren, som är tryckluftsmanövrerad. kan öppnas och stängas
av låntagarna liksom av chauffören.
Eftersom den rör sig något utanför
bussidan. bör man undvika att stå alltför nära dörren när den öppnas och
stängs. För att underlätta för låntagar-

na att komma in i bussen ar den också
försedd med eu tryckluftsmanövrerat
hjälptrappsteg. som ska fällas ut så
fort bussen stannat vid en hållplats.
Bussen är vidare försedd med en akustisk backvarnare" som "tutar"" nar fordonet rör sig bakåt.
Bokbussen har levererats av Philipsons i Örebro Bil A B till ett pris inklusive moms av 222 500 kronor. Karossbygget och inredningsarbetet har ut·
förts av den finska karossfabriken
Erikoiskori Oy i lisaimi.
Bokbeståndet uppgår till cirka 2 200
band. Bussen utnyttjas måndag - fredag, och då huvudsakligen på den
"rena" landsbygden, som betjänas
genom fjorton olika turer med fyraveckors intervall. Den används dessutom varje vecka i tätorten Ekeby

samt på rångvårdsanstalten. Biblioteket begagnar sig också av bussen
för sitt transportbehov av böcker och
material. För närvarande används den
ungerär 30 timmar i veckan, vanligtvis med Orjan Eriksson som chaufför
och bok utlånare. Utlåningen sker huvudsakligen på eftermiddags- och
kvällstid. då de flesta låntagare är
lediga.
De handikappade personer som bor
på landsbygden får också sina böcker
vid den ordinarie turen.
Bokbussen har inneburit en personlig
och värdefull kontakt mellan biblioteket och låntagarna. Att den blir
mycket utnyttjad framgår av alt den
har drygt I 000 aktiva låntagare av sitt
teoretiska befolkningsunderlag på
cirka 3000 personer.
5
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Orsaken till att den gamla bokbussen
bytts ut är att den, efter au ha fun·
gerat i mer än tio år, nu kan anses
ha tjänat ut. Den nya bussen innebär
dock också en väsentlig standardhöjning för låntagarna, som nu får ett mer
än fördubblat bokbestånd au välja ur.
Det är också bekvämare att utnyttja
genom bättre utformning av dörr och
trappsteg samt genom sin större öppna
yta. Andra påtagliga fördelar är förbättrad uppvärmning och lägre ljudnivå. För personalens del utgör den
nya bussen en bättre och mer lättarbetad arbetsmiljö än den gamla
kunde vara.
När biblioteket startade sin bokbussverksamhet i februri 1967, så var della
då en relativt oprövad utlåningsform.
Under de tio år som därefter gått
har utvecklingen på bokbussidan skett
lavinartat och allt fler kommuner har
skaffat sig bokbussar. Den vanligaste
bokbusstorleken är nu 9 Yl meter. Detta
innebär att Kumlas bokbuss är jämförelsevis kort. Orsaken till att vi köpt
en mindre buss är, au vi vill fortsätta med den service vi byggt upp på
landsbygden. och som innebär au i
princip varje låntagare kan invänta
bussen i sitt hem och därtill har så
kort sträcka som möjligt ut till den.
Låntagaren slipper på så sän ta sig
till en håJlplats längre bort på en
bestämd tid för att där invänta bok·
bussen.
Även om målsättningen är att kunna
fortsatta verksamheten som tidigare
kan det ändå bli så att en del låntagare får gå lite längre än förut, för
att komma till bussen. Eftersom den
också är bredare (2,50 m) och högre
(3,10 m) än den gamla bussen kan det
uppstå problem om trädgrenar hänger
ut över vägen, eller om en snörik
vinter medför att den upplogade väg6

banan blir alltför smal. De problemen
hoppas vi dock inte blir alltför stora.
Naturligtvis kan bokbussen aldrig ersätta ett välsorterat bibliotek med generöst öppethållande, men eftersom
en sådan verksamhet förutsätter en
stor befolkningskoncentration, framstår bokbussen som den överlägset
bästa lösningen av problemet att i
glesbygd till en rimlig kostnad ge befolkningen en bokservice, som ligger
på en hygglig nivå. Även om bok·
bussen kan förefalla dyr i inköp, innebär den ett så rationellt utnyttjande
av den dyra resurs. som böcker utgör. att kostnaden. om man räknar
per lån, ändå blir mycket lägre än
motsvarande kostnad för biblioteksverksamhet i fasta lokaler.
Givetvis kan bokbusslåntagarna,
liksom alla övriga invånare. även utnyttja huvudbibliotekets tjänster. Därifrån tas för övrigt också de böcker.
som beställs på bokbussen och som
inte finns i denna.
Liksom fallet är med all övrig bib·
Iioteksverksamhet kostar det ingen·
ting att utnyttja bokbussen.
Sedan starten 1967 har utlånings·
siffrorna för bokbussens landsbygdsturer hela tiden ökat starkt. från
10301 lån det första verksamhetsåret
till 48644 lån 1976. Med den utlåningsvolymen uppnår man det i bibIiotekssammanhang ovanliga förhål·
landet att landsbygden har en högre
utlåning per capita än centralort och
tätorter har. Om man till dessa siffror
lägger den utlåning som bussen i övrigt
har, kommer man för 1976 upp till en
sammanlagd utlånings mängd på cirka
60000 lån. Utlåningen kommer troligen i fortsättningen att stabiliseras
på den nivån.
Om ni vill veta mer om bokbussen
och dess turer kan ni ringa biblioteket,

tel 709 80 vx, och lämna namn. adress
och telefonnummer så kommer bok·
busschauffören att kontakta er.

Bokbussens turlista
hösten 1977
Södra Ekeby m fl •
2619.24/10.21/11, 19112
OrmesIa m fl
2619.24/10,21/11. 19112
Vallersta m Il •
519, 3/10. 31/10. 28111
Brånsla m fl
5/9, 3/10. 31/10. 28/11
Eneby m fl
1219, IWIO. 1111. 5/12
Byrsta m fl
1919.17/10,14/11,11/12
• Förmiddagstur

Rala m fl
2019,11110.1111,22/11,13112
Hjortsberga m fl
1619.14/10,1\/11.2/12
Berga m Il
2319.21/10, 18Jll, 9/12
Oja m fl
919, 1110. 28/10, 25111, 16/12
Ekeby by m fl
8}9, 6/10. 3/11, 1/12
Frommesta m Il
1519.13/10, HVII,8/12
Torsta m fl
27/9 (obs). 2W1O. 11/11, 15/12
ynås m fl
119,2919.27/10, 24/11. 22/12
Ekeby tätort
1/9. 819. 15/9. 2219, 2919. 6110,
13/10, 2WIO, 21/10, 3/11. lWII,
17/11, 24/11, 1/12.
12. 15/12,
22/12

Dags för vuxenstudier
Du funderar på att läsa någonting i höst
Du har med posten fåu broschyren om vuxenutbildning i Kumla kommun
Du är välkommen in i en trevlig sludiegemenskap!
Anmäl dig så snart som möjligt!

KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN, KUMLA
Tel 019n09 80 ankn 281. Efter Vl!: stängning även 724 82

GRUNDSKOLA
101 Svenska
102 Engelska
103 Tyska
104 Franska
105 Matematik
107 Samhällskunskap
110 Biologi

GYMNASIESKOLA
142
155
151
131
135
139
122

Tyska
Matematik H
Psykologi
Maskinskrivning, nybörjarkurs
Stenografi I
Matlagning,grundkurs
Sömnad. grundkurs

KOMVUX GER DIG: Kostnadsfri undervisning. Rådgivning.
Ring och fråga om Du ar tveksam. Vi svarar så gärna.
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Larmnumret är 90000!

Det vet vi redan. kanske många säger
som läser den här rubriken. Men det
har handlar inte bara om dessa fem
siffror utan aven om den ändring som
brandalarmering och felanmälningar
ro ffi undergår från den 14 oktober
i år.

Bakgrunden ar denna: FÖT några år
sedan bildades ett företag som förkonat kallas SOSAB. Bakom fÖretaget står kommunförbunden och
Televerkcl. I varje län skall inrattas
en länsaiarmeringscentraI. Till denna
skall anslutas all brandkår. polis och
ambulans inom länet. Alla mindre
larmcentraler - som t ex den som
finns på Kumla brandstation - försvinner och en gemensam central inrallas (har redan inrättats) i Örebro.
Genom an slå 90 000 skall man över
hela Sverige. från vilken telefon som
helst. komma i förbindelse med när-

som man fortsätter atl slå till dess en
signa! går fram.

mast e brandkår. närmaste polis. närmaste ambulans. närmaste jourhavande läkare. jourhavande präst eller
jourhavande
socialassistent
m m.
Larmcentralen kan också per radio
hålla kontakt med respektive utryckningsfordon och snabbt kalla på förstärkning och göra insatser för an
samordna tillgängliga resurser.
Varför har man "ah just numret
90 OOO?
En orsak är att det är lätt att komma
ihåg. En annan orsak är att 90 000serien inte anvands av privata abonnenter utan endast av Televerket
själva. En tredje orsak - och kanske
den viktigaste - ar att 90 000 skall
man kunna slå i mörkret. Även vid
ett strömavbrott kan man treva sig
fram till telefonen och med fingrarna
känna det yttersta fingerhålet - n,
9 - och sedan det första - nr 0-

Nummer att minnasl
90000
70980

Larmnummer dygnet runt (Brandkår, polis. ambulans

Kommunens växel månd - fred 6.30 - 19.00

Efter växelns stångning: Se ovan eller telefonkatalogen
13703S Felanmälningar under icke kontorstid

8
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Vad ändras i Kumla?
Efter den 14 oktober kommer inte
brandstauonens vaktrum att vara bemannat nattetid eller lördag, söndag.
helgdag. Det gamla larmnumret
700 27 kan inte längre användas. Det
har varit i bruk i femtio år (före automatiseringen hette det Kumla 27). u
tas det ur bruk. Samma gäller brandkårens växel (754 40) som upphör samtidigt.
De som bemannat vaktrummet har
haft till uppgift att sköta brandlarmet.
att sköta kommunens växel utom kontorstid samt all sköta personsökning
och kommunikationsradio. inte bara
för brandkåren utan även föt Tekniska verken i Kumla. Dessa tjänster
dras in och personalen placeras på
andra uppgifter.
Kommunens växel
Kommunens växel - som I pnnclp
varit öppen dygnet runt. året om
- kommer från den 14 oktober 1977
att vara öppen endast kontorsarbetsdagar (dvs helgfria veckodagarna
måndag - fredag). Växeln öppnas
6.30 och stängs 19.00. Efter 19.00
kommer nedan angivna nummer att
vara nattkopplade, nämligen
709 82
709 83
709 84
709 85
709 86
709 87
709 88
709 89
709 41
709 42
709 43

Kumlahallen. kassan
Borggården
Solbacka ålderdomshem
Malmens fritidsgård
Biblioteket. Folkets hus
Överförmyndaren (variabel)
Fritidsnämnden (variabel)
Kanslichefen (variabel)
Socialchefen (variabel)
Brandstationen
Djupadalsbadet. kassan

709 44 Vattenverket. Blacksta
704 58 Kvartersgården, Köpmangatan 58
705 39 Idrollsparken
705 57 Vialundskolan. rektorsexp.
706 07 Malmens skola, rektorsexp.
751 34 Skolkansliet. Fylsta skola
75260 Byggnadschefen (variabel)
Under kontorstid kommer numret
till samtliga dessa att vara 70980.
Under annan tid kommer telefon·
svarare att vara kopplade till 709 80
och 709 81. som ger upplysning om
växelns öppethållande och om något
eller några av de variabla numren här
ovan är kopplade till annan anknytning än vad som här anges. umren
här ovan är också angivna i rikstelefonkatalogen som finns tillgänglig
efter den 14 oktober.
Felanmälningar
Anmälningar om fel gällande elström.
vauen och avlopp (ej inom privat
loml. där entreprenör skall anlitas)
görs som fÖrut över telefon 709 80
under kontorstid och under annan tid
på nummer 137035.
D

Mötesprogram
En stillfilm om marknadsfOringslagen (ca 10 min) finns att låna
- gratis hos konsumentsekreteraren. Stadshuset
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Vatten för regioner
A v byggnadschef Rolf Krull

Kumla kommuns äldre huvudvattentäkter är belägna i grusåsen vid Kum-

lasjön och vid 8lacksta ca 3 km söder
om Kumla centrum. Hallsbergs kom·
muns huvudvattentäkt är belägen i
sandsten söder om centralortens
centrala del.
Redan j början av 1960-talet fann
man, att grundvattentäkterna snart
skulle bli otillräckliga, och 1962 påbörjades därför utredningar för att

Kvarnlorpstuben eller Tisarlllbcn - namnet
beror på om ~IU1C! eller början skall bestämma namnet - bjoggdcs av Skifferolje AU j
början av 1940-lalcl nwn crsäll~ uu med en
ny ledning under jord.
10

klargöra Kumla-Hal1sbergsregionens
framtida vattenförsörjning. En förutsättning för detta arbete var given
_ KumJa och Hallsberg skulle sträva
efter att gemensamt lösa sina vattenproblem.
Utredningsarbetet blev en långdragen historia och pågick fram till
år 1968, men under den tidsperioden
hade man bearbctat ett undersökningsområde från Täljeån i norr till
Mönsjön i Lerbäck i söder. Dessutom
hade undersökningar om grundvattenförekomsterna i Hardemoåsen utföns.
Utredningarna visade, att den för
Kumla-Hal1sbergsregionen förmånligaste lösningen, ur både ekonomisk
och teknisk synpunkt, var att anlägga
ell
gemensamt
vallen verk
vid
Blacksta. baserat på konstgjord infiltration av sjövatten från sjön Tisa·
ren.
Vid Blacksta hade Kumla sedan
några år tillbaka utfört infiltrationsprov och funnit, att betingelserna för
konstgjord infiltration var mycket
goda. Utbyggnad av anläggningarna
vid BlacksIa påbörjades år 1972, då en
anslutningsledning till den s k KvarnIOrpstuben utfördes.
Kumla vattenverk Blacksta togs i
drift under maj 1975 för att i framtiden betjäna både Kurnla och Hallsbergs tätorter.
Redan från januari 1973 har dock
kumlaborna via Blacksta fått dricka

Hetydligt över 20000 människor får i dag Sill hushållsvatten fran val1en\'t:rket i BJacksta.
som iir gemensamt för Kumla och Hallsbergs kommuJll'r. Denna översiktliga skiss visar
hur vattnet frän Tisaren efter rening och filtrering genom grusåsen i Blacksta fördelas ut
över dc båda kommunernas olika tälOrter. Ell praktiskt och nyttigt samarbl'te.

"tisarvattnet", och nu vid månadsskiftet augusti-september 1977 kommer Hallsbergs invånare att få del av
samma vara. Det är allas vår förhoppning att vattnet vi levererar skall
vara till belåtenhet.

l 400 000 kubikmeter vatten under ett
år. Väl bekomme!
För Kumla- och Hallsbergsborna
visar tekniska verken gärna den nya

Vid årsskiftet 1976-77 påbörjade
Hallsberg utbyggnaden aven huvudvattenledning från Blacksta till Hallsberg, ett arbete som i stort sett avslutades vid della halvårsskifte. Förutom att denna ledning ger vatten till
Hallsberg, har den under anläggningstidcn givit sysselsättning åt friställd
arbetskraft. Arbetena har nämligen i
Hallsbergs egen regi bedrivits som ett
A MS-arbete. Således en i dubbel bemärkelse nyttig ledning.
Ledningen. som består av asbestcementrör med en diameter av 400
mm. är ca 5 500 m lång och i kostnader har man här investerat ca 2,3 milj.
kronor. Idag räknar Hallsberg med att
via denna ledning förbruka ca

o
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Della enkla diagram visar vattenförbrukningen timme för timme under ett "nurmaldygn". Mellan I oeh J på nallen är det
lägst och mellan Il oeh 12 på dagen är det
högst.
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Vad betyder SIA?

L::

Al' .skolchef Bertil Lindberg
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De förslag, som utredningen om
skolans inre arbete (SIA) lade fram
fÖT tre år sedan, har präglat de senaste åren skoldiskussioner. När SIA·
utredningen tillsattes fick den frågorna: Hur kan vi få en battre arbetsmiljö i skolan? Hur kan vi lösa problemen rör elever med svårigheter?
Utredningens förslag lades fram 1974
och i maj 1976 fattade riksdagen be·
slut. Som grund för beslutet ligger
också viktiga delar av 1968 års barn·
slugeutredning.

Vi får bf-stämma själva
Riksdagsbeslutet ger oss ökade möjligheter att påverka skolans verksamhet genom kommunala beslut. Fram·
förallt nar det gäller arbetsmiljön och
skolsituationen fÖT elever med svårigheter. Den innebär vidare, att den
statliga styrningen av skolverksamheten minskar. Som följd av att en
del av beslutsrätten förs ned till skolstyrelsen. ökas naturligtvis det kommunala ansvaret för skolan.
Blacksta-anläggningen, om gruppbesök kan organiseras. Skolor, föreningar och andra organisationer är
givetvis välkomna på studiebesök.
Vart tar "aUnet "ägen?
Från vattenverket distribueras vattnet
till tätorterna i Kumla och Hallsberg,
som framgår av nedanstående skiss.
Skissen visar huvudvauenledningsnätet.
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Nar nu SIA ska bli verklighet. så får
vi inte räkna med. att SIA-reformen
kan genomföras på en gång. Det behövs en ganska lång tid av successiv
anpassning. Det krävs utbildning/fortbildning av personal och andra berörda; information och lokal planering
av verksamheten.
Samarbete kommunen - fdreningslivet
Reformen ställer höga krav på samverkan mellan de förvaltningar, som
har att göra med kommunens barnoch ungdomsverksamhet. De måste
samarbeta och tillsammans med föreningslivel engagera sig i arbetet att
skapa meningsfulla sysselsättningar
för eleverna under den samlade sko/dagen och den sko/anknurnafriridsl'erksamheten. Den samlade skoldagen införs för att ge eleverna tillfälle att
få meningsfull sysselsättning hela dagen i skolan, alltså även under långa
raster och uppehåll i undervisningen.
Studierna varvas med andra aktiviteter, som erbjuds eleverna genom
De vattentorn, som ingår i distributionsnätet. har nera funktioner. Dels
finns här reserver för dygnsvarialionerna. dels reserver vid driftavbrott
för t ex brandförsvaret och dels fungerar vattentornen som Iryckförstarkare. Dygnsvarialionerna är stora.
Diagrammet visar hur ett '·normal·
dygn" ter sig med förbrukningstoppar
vid lunchtid.
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samverkan med organisationer och
förvaltningar utanför skolan. Även
före och efter skoldagen ska alla barn
i skolåldern få möjlighet till aktivi·
teter - skolanknuten fritidsverksamhet. Deltagandet är frivilligt. För barn
i fritidshem och familjedaghem får
man tänka sig att deltagandet sker
efter samråd med fritidspersonal eller
dagbarnvådare. Det är självklan att
samverkan mellan fritidshemmen och
föreningarnas fritidsverksamhet blir
betydelsefull.
Den tidigare utbyggnaden av vårt
skolväsen har syftat till att ge ökade
möjligheter till utbildning åt alla oav·
sett social bakgrund. SIA-beslutet
innebär, aH intresset nu riktas mot det
inre arbetet i skolan. Sedan vi byggt
upp den yttre organisationen gäller
det nu ett nytt synsätt. Det är mer
fråga om relationer mellan människorna i skolan än om utrustning
och materiel.
Det ar givet att den samlade skoldagen kräver mer lokaler. Man kan
mycket väl tänka sig att förlägga en
del av den samlade skoldagen utanför
skolans lokaler. Föreningslokaler kan
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kanske anvandas. En annan möjlighet
ligger i ej helt ulnyttjade lokaler, som
fritids-. kuhur- eller socialförvaltningarna har till sitt förfogande.
[Ie"en är huvudpersonen
SIA:s inriktning på relationerna mellan barnen. lärarna. övrig personal
och föräldrarna ska ses som en strävan
all förändra skolarbetet. Det kan ske
genom ökad samverkan och samspel
mellan skolans personal och eleverna.
Elevens förutsättningar, intressen
och erfarenheter skjuts i förgrunden.
Redan vid skolstarlen är det väsent·
ligt au utgå från varje barns mognad,
förutsättningar och intressen. Av det
skälet är det nödvändigt med ett samarbete mellan förskolan och grundskolan. Vi har i Kumla redan startat
ett sådant samarbete. Vi samplanerar
i en strävan aU skapa ett så positivt
klimat som möjligt för barnen och för
aU ge dem en god skolstart.
Hemmet och skolan samarbetar
En annan viktig del av samverkan är
att det skapas en god kontakt mellan
skolan och elevens hem. Det är för
13
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övrigt en förutsäuning för en tillfredsställande skolsitualion för eleven.
Från skolans sida hoppas vi på att
föräldrarna nu mer aktivt engagerar
sig i sina barns skolarbete. Klassföreståndarna kommer all minst två
gånger per läsår la kontakt med föräldrarna genom klassmöten och enskilda samtal.
SIA-reformens förändringar av skolarbetet förutsätter större möjligheter
för personal och elever att själva anpassa arbetssättet efter sina behov.
En genomgående drag i reformen är
också decenlTalisering av rätlen all
fatta beslut. Nya former fÖf personalens och elevernas innytande kommer att bli aktuella. KlassrtJden blir
sålunda obligatoriska. Klassföreståndarna ska svara för att klassrådet
fungerar. Rådet är till för gemensamma frågor och planering av verksamheten i klassen. Arbelsenhelskonferellser ersätter de nuvarande klasskonferenserna. De kommer att bestå
av personalen i arbetsenheterna och
14

undervisning, stödundervisning, timplanebundna resurstimmar, timmar
för fritt valt arbete, maskinskrivning
och frivillig musikundervisning. Förstärkningsresursen bestäms efter antalet elever i kommunen. Skolstyrelsen fördelar huvuddelen av förstärkningsresursen till rektorsområdena
efter deras behov. Omkring 80"~ av
förstärkningsresursen ska användas till
timplanebunden undervisning och resten till aktiviteter under den samlade
skoldagen. Det är ju viktigt att insatserna planeras så att elever med
svårigheter får all den hjälp de behöver. Man bör därför göra en lokal
uppföljning och ut\'ardering av verksamheten, se hur resurserna anvants
och vilka resultat de gett.
SIA-beslutets förverkligande fordrar
sjähklart en omfattande personalutbildning och fortbildning. Det är helt
Mindre b~'råkrati
nödvändigt. om skolan ska förandras
Skolverksamheten regleras aven
som man tänkt sig. Detsamma galler
mängd bestämmelser och förordningde förtroendevalda och framförallt de
ar. Staten har t ex genom detaljerade
som ska besluta i frågor som rör
statsbidragsbestämmelser kunnat
skol verksamheten och barn/ungdomsstyra skolan, Denna centralstyrning verksamheten.
strider mot SIA-reformens grundDen statliga satsningen för SIA-forttanke. Därför ändras fr o m läsåret
bildningen omfattar tre projekt
1978179 statsbidragssystemet så au det
_ skolledarulbildning, personallagspassar en friare resursanvändning än
utbildning,
studiedagsinformation.
nu. Kommunenoch denenslrildaskolan
Studiedagsinformationen i Kumla
får nu möjlighet att fördela resurserna. Det är självklart att den som har kommer att aga rum detta läsår under
god kännedom om lokala problem och fem eventuellt sex studiedagar.
SIA-reformen och de nya statsbibehov har bättre förutsättning att bedragsbestämmelserna ger utrymme
döma hur pengarna ska användas.
I det nya statsbidragssystemet skiljer för ett ökat lokalt agerande. Detta
man mellan två typer av resurser kommer att stalla större krav på de
_ basresurs och förstiirkni"gsresurs. förtroendevalda. Reformen kräver
Basresursen utgår med ett visst be- som tidigare nämnts ett samlat ansvar
lopp för varje påbörjat 25-tal elever och en samverkan inte bara på skolans
på lågstadiet. för mellan- och hög- område utan även mellan de komstadiet för varje påbörjat 30-tal elever. munala förvaltningarna. Den ger därFörstärkningsresursen består i huvud- med större möjligheter än tidigare till
sak av nuvarande resurser för special- en helhctssyn på barn- och ungdoms-

skolan och arbetslivet ska bli inte nsivart:. Eleven ska få lära känna arbetslivet bättre. Den praktiska yrkesorienteringen ses nu över vad avser
dess innehåll, förläggning och längd.
"SIUdieavbrytarna" och ungdomar,
som inte går vidare från grundskolan
till fortsatt utbildning ska få särskild
hjälp. Det kan ske genom uppsökande
verksamhet och en uppföljning av skolans studie- och yrkesorientering, där
skola och arbetsförmedling samarbe·
tar. lokala planeringsråd för samverkan skola-arbetsliv, SSA-rdd. ska
inrättas i varje kommun. Kumla skolstyrelse beslutade i juni i år att inräua ett SSA-råd. Rådet ska verka
för information mellan skola och arbetslivoch planera bl a skolans arbetsl ivso rie ntering.
lika många elever. Kollegiesammanträdena ersätts av personalkonferenser.
l.äroplan och läromedel
De mål och riktlinjer som skolan ar·
betar efter idag är i huvudsak oförändrade. Däremot kräver SIA-reformen au läroplanen förändras. Arbetet
med en läroplansöversyn pågår också.
De nuvarande detaljerade anvisningarna i läroplanen låser i vissa fall skolans
arbete och de måste därför ändras.
så au de ger förutsättningarna till ett
arbete i skolan enligt riksdagsbeslutet.
Förändringar i läroplanen kommer
naturligtvis att påverka läromedlen.
Våra läromedel måste anpassas till
den nya läroplanen. Förmodligen
kommer de nu ofta använda hel·
täckande läromedlen C'täcker ett helt
ämne") att minska i bctydelse.
Samn~rkan

skola-arbetsliv
Det är eU gammalt önskemål som nu
förverkligas. då kontakten mellan
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Kompletteringstrafiken utvidgas i höst

Kumla kommun har beslutat au fr o ffi
den I september 1977 utöka den s k

komplettcringstrafiken. Detta innebar, med något undantag (se vidare
under respektive områdesnamn). au
personer bosatta inom områden som
saknar bussrörbindelse erbjudes fem
rese möjligheter per vecka under skol·
tid och två rese möjligheter per vecka
i samband med skolan sommarlov,jullov. sportlov och påsklov. Liksom tidigare samordnas trafiken i stor ut·
strackning med skolskjutsar. Genom
att skolskjuts i vissa fall kan förlängas
behöver ingen få längre gångavstånd
än 1.5 km.
Beställning av skjuts
Beställning av skjuts skall göras i kom-

munens växel, tel 019n09 SO, senast
klockan 15.00 vardagen röre skjutstillfället. Vid beställning skall namn,
telefon. påstigningsplats och antal
resenarer uppges.
Färdsätt
Kom pI ette ri ngst rafi ke n upprätth åll es
med buss. minibuss eller taxi. Under
skolfria dagar sker trafiken med taxibil.

verksamheten. Härigenom skapas
bättre förutsättningar för samordning
och planering av denna verksamhet.
Vi får möjlighet att utforma en skola
som bättre svarar mot de ungas behov.
D
16

Avgift
Kompletleringstrafiken subventioneras av kommunen. Den resandes avgift är f n fastställd till 2:50 kronor
per enkeltur. För resenärer i Harde·
moområdet och Ekebyområdet uttages i vissa fall dessutom turlinjeav.
gift. Även det s k länskortet (50-kortet) gäller vid resa med kompletteringstrafiken .
Färdbel-is
Vid resans slut skall chauffören skriva
ut ett rardbevis som undertecknas av
resenären. Resenären erhåller kopia
av rardbeviset som kvitto. Beviset
skall ligga till grund för chaufförens
räkning till kommunen.

Turlista
Kommunen är indelad i sex trafikområden och för varje område har särskild turlista uppräuats (se nedan)
Uppehållstid
Uppehållstiden i Kumla är beräknad
till mellan 2 och 2,5 timmar.
Av och påstigning
Av och påstigningsplats i Kumla är
busstationen, med undantag av återskjutsen för område 6, som har hållplatsen Södra Kungsvägen-Kyrkogatan som påstigningsplats.

Upplysningar
De som berörs av kompletteringstrafiken har erhållit särskild information från kommunen. Ytterligare upplysningar kan erhållas från Kumla
kommuns kansli, tel 019n09 SO.

AB OREBFIO LANS REGIONALTRAFIK

LÄNSKORT

K 1 Vesla-Tynningeområdel
Varje helgfri måndag - fredag under
skoltid och varje helgfri tisdag och
fredag under skolledig tid.
TurliSla
Tisdag
Måndag Onsdag
Fredag Torsdag
13.10 Frin Holmagalan
12.55
13.15
Vesta
13.00
13.oJ
13.18
I\ed \esta
13.05
13.20
HJonsbcrga
13.15
13.30 ull
Kumla

\IJndag-

Genom kommunernas och landstingets gemensamma bussbolag tillhandahålles 5O-korIct, som beralligar till en månads resor på
dc allra flesla busslinjer i lane!. Det galler
aH'n kompteneringstrariken i Kumla kom·
mun.

F~dag

till

rriln

1600
15.55
1552
15.50
1540

Personer i SÖrsätter. Tynninge. Hälgholmen. Vesta och Hjortsberga samt
angränsande områden erbjudes förbindelse med Kumla enligt ovanstående turlista.
Under skoltid sker trafiken med skol·
skjuts (minibuss) och under skollediga
dagar anlitas taxi.

Personer från 'ovan angivna platser
och angränsande områden erbjudes
förbindelse med Kumla enligt turlistan.
Under skoltid sker trafiken med skolskjuts (minibuss) och under skollediga
dagar anlitas taxi.

K 3 Vallerslaområdel
Varje helgfri måndag - rredag under
skoltid och "arje helgfri tisdag och fredag under skolledig tid.
Turlista

K 2 Säbylundsområdel
Varje helgfri måndag - fredag under
skoltid och "arje helgfri tisdag och fre·
dag under skolledig lid.
Turlista
Måndag·
rn:dag
rrän Fågelhaget
1245
FolkalOrp
1250
Sätra
12.55
Säbylund
13.00
Brånsta
13.05
Sånnersta
13.07
till
Kumla
13.10

Måndagfredag
ull
16.10
16.05
16.00
15.55
15.50
15.47
från
15.40

Tisdag
MJndag Onsdag
I redag Torsdag
13.10 från
12.55
1.3.00
13.15
IJ.05
IJ.20
13.10
13.25 hU

Vallersta
Hörsta
Ekeby
Kumla

Måndagfredag
till 16.00
15.55
15.50
från 15.40

Personer i Sörby. Sickelsta. Hörsta.
Vallersta och Ekeby samt angränsande
områden erbjudes förbindelse med
Kumlaenligt ovanstående turlista.
Under skoltid sker trafiken med skolskjuts (buss. minibuss och taxi) och
under skollediga dagar anlitas taxi.
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K 4 Byrslaområdel
Varje helgfri måndag, tisdag, onsdag
och fredag under skoltid och varje helgfri fredag under skolledig tid. Torsdagar betjänas området av ordinarie
turlinjen Kumla-Valldala.

TurliSTa
Mi'tndag
Fredag
12.45
12.50

12.55

Tisdag
Onsdag
13.10 från Byrsta
Vissberga
1115
13.20
Järsjö

13.00

Sannahed
Kumla

13.25

till

Måndag
Tisdag
Onsdag
Fredag
till 16.10

16.05
16.00
15.50
15.40

från

Personer i Byrsta, Norra och Södra

Järsjö, Vissberga, Björka och Rösavi
samt angränsande områden erbjudes
förbindelse med Kumla enligt ovanstående turlista.
Under skoltid sker trafiken med skolskjuts (buss och taxi) och under skollediga dagar anlitas taxi. Turen in till
Kumla går direkt från området med
taxi, mcn återskjutsen går under skoltid över Sannahed med skolbuss.

Tiderna för resor till Kumla kan variera beroende på antalet resande och
påstigningsplats. Meddelande om ändrad tid lämnas vid beställning.
Personer från Tälle, Brändåsen, Mossby, Alavi, Oja, Ormesta, NäIberg,
Mårsta och Hidingsla samt angränsande områden erbjudes förbindelse med
Kumla enligt ovanstående turlista.
Från området till Kumla sker trafiken
med taxibil och från Kumla anlitas
under skoltid linjebuss (till Skyberga)
och skolbuss under skollediga dagar
taxibil. För resor med linjebuss
Kumla-Skyberga erlägges särskild avgift. För resande till Ormesta och
Hidingsta sker omstigning i Brändåsen.

frltn
till

FrommeSIll
Ekeby

till
från

16.00
15.55

Turlista

12.45
12.48
12.50
13.10

från

Ekeby
Björka
Kvarmorp
Kumlll

till

15.55
15.52
15.50
15.35

till
Tiille
Ormesta
Hidingsl<i
Briindåsen
till
Berga
Mossby
Alavi
Öja
Skyberga till
Kumla från

till

frltn

16.10

1

Orme~la

16.15
Hidingsta 16.10

•

16.05
16.02

1

Mossby
Alavi
Öja

16.15
16.10
16.00

•

15.55
15.40

Personer i Frommesta, Ekeby, Nävesta, Björka, Nynäs, Frogesta, Torsta
och Alsta samt angränsande områden
erbjudes förbindelse med Kumla en·
ligt ovanstående turlista.
Trafiken till Kumla sker med turlinje
samt anslutning med bil Frommesta-

l Kumla, liksom i övriga landet, utsätter sig människor dagligen för mer
eller mindre stora olycksrisker, endera
på väg till jobbet, skolan eller för att
uträtta något ärende. Varför måste
det då sägas att man utsätter sig för
olycksrisker, när man befinner sig på
en gata eller en väg? Det kan tyckas
att de flesta av oss kör med ansvar
och omdöme och följer de lagar och
regler som finns. I verkligheten är
det dock så att det är många faktorer
som spelar in, när man rör sig i
trafiken. Jag skall försöka att nämna
några orsaker som kan påverka trafiken i negativ riktning.

att i stort sett vad som helst kan
hända när man närmar sig barn.
Det ställe i Kumla där det rör sig
mest skolbarn är vid Stenevägen
mellan järnvägen och Sörbyvägen.

2

Det blir mörkare. Detta innebär
att nu är det hög tid att kolla och
byta lampor. Det är även dags att
skaffa reflexer. Man önskar många
gånger att det vore lag på att bära
reflex, när man går på en gata
eller väg i mörker, men det kanske
kommer. Reflexer kommer att delas ut till alla skol- och daghemsbarn i hela Kumla kommun, men
köp gärna extra reflexer till
barnen, så det hänger i lite olika
plagg, annars är det lätt att man
glömmer flytta över reflexen när
man byter kläder. Trafikrådet skall
även försöka dela ut till allmänheten, men tyvärr räcker det inte
till alla.

3

Regn, snö och halka. Även om det
fortfarande är sommartemperaturer närmar sig snabbt den tid
när regn, snö och dimma gör att
sikten blir dålig och halkan börjar.
Tänk på när temperaturen börjar
närma sig nollstrecket att hala
fläckar kan börja uppträda. Speciellt på stenbeläggningen vid Stenevägen och Kungsvägen i Kumla
kan halkan komma överraskande.

Hösten har många olycksrisker i
släptåg.

Måndagfredag
till
16.05
16.03
16.00

12.40
12.45

12.15 från
12.30
12.32
\ 2.J5
12.40
\ 2.45
12.50
12.55
13.03
13.15ti1l

J

Turlista

Anslutningslinje

Måndagfredag

I

Varje helgfri måndag - fredag under
skoltid och varje helgfri tisdag och fredag under skolledig tid.

Varje helgfri måndag - fredag under
skoltid och varje helgfri tisdag och fredag under skolledig tid.
Måndagfredag

Av jörrådsmiistare Conny Boman

K 6 Ekebyområdel

Måndagfredag
12.J5
från Ålsta
12.J7
Torsta
12.40
Frogesta

K 5 Hardemoområdel

Trafiksäkerheten är alltid aktuell

Skolan börjar. Många barn cyklar
och går till skolan just under den
tid på morgonen när de flesta
olyckor inträffar, mellan 07.0009.00. Många av barnen är förskolebarn och lågstadicbarn, som
är ovana vid att ta sig fram i trafiken. Tänk på att speciellt yngre
barn är mycket oberäkneliga och

l
l

Ekeby. Aterskjutsen sker under skoltid med gymnasieskjuts/turlinje och
anslutning med bil Ekeby-Frommesta
samt under skollediga dagar med taxibiL För resa med linjebuss till och från
Kumla erläggs särskild avgift.
D
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Pli Ylongbanan - belagen 'aster om K,arntorpshOgen - och lall all nå från en aHags\llG
till rik"s\ig 52 - kan man iret om trana halkkorning. Det ar baure all i fon ag 0\& In de
rälla momenten an all \anla med "träningen'" 1111 dess \agarna bhr hala .' sno och I)

och man dessutom riskerar all mota andra bllt>ler som ocW "Iranar"

Däcken behöver en extra koll så
här års och skarra gärna vinterdäck när liden rör snö och halka
närmar sig. Kom ihåg Ytongbanan.
där det går atl träna halkkörning
året runt.
De mest olycksdrabbade gatorna hittills i år i Kumla (enligt polisrappor·
terade olyckor) är Köpmangatan delen Torget-Vxhultsjärnvägen, Västra
Drottninggatan i korsningarna med
Kvarngatan och Järnvägsgatan, samt
Stencvägcn i korsningarna med
Kvarngatan och Västra l3angatan. Att
utreda orsaker, varför det händer
många olyckor just på dessa gator,
är svårt. En orsak verkar vara att
trafikanterna har svårt att se och res20

pektera lämna företräde-skylten, och
alt ta det lugnt i de korsningar där
högerregeln gäller. Allmänt sell kan
sägas: Se upp lite extra vid dessa
olyckssträckor.
Ett "lurigt" ställe ur trafiksynpunkt
är korsningen Järnvägsgatan-Hammargatan-Hagagatan. Förut var det
lämna företräde från HagagatanHammargatan. men eftersom risken
var stor att någon trafikant skulle
fastna mellan järnvägsbommarna,
är det nu tvärtom så att trafikanter
på Järnvägsgatan måste lämna de
fordon företräde som kommer från
Hagagatan-Hammargatan. Eftersom
en inrotad vana är svår att ändra på
är det många som inte ser att det
är omändrade regler. Därför är det

Salan en tid tillbaka galler nla l:loe.tammel!>C'r for den hir gatukorsningen i Kumla. Del
är Järn\'igsgatan. dar man numera har sk~ldighel all limna företrade för trafik på Hagagalan-Hammargalan. Man beho,,~r inte Slå med kameran i beredskap mer in någon
hart för all upplach nera som lik",om denna bil bara "brassar på" trots ~kylten.

på sin plats att se upp extra noga I
denna korsning.
I övrigt kan sägas att det under
hösten pågår en kampanj som heter
"Till och från jobbet". Vi skall försöka att genom affischering och
broschyrutdelning nå alla kommuninnevånare med upplysning om farorna i trafiken vid färd till och från

jobbet. Tänk även på att risken för
sammanstötning med vilda djur är
extra stor nu under hösten. speciellt
där vägen går genom skogspartier.
Vi skall även försöka puffa på studieförbunden så att några kurser i trafikkunskap kommer till stånd. Håll
ögonen på studieförbundens annonser!
D

Apropå premiärföreställningen på Kumlo teater den 8
septemberI - vem är Oorlo Fo?
Dado Fo är den moderna farsens mästare. men hela hans fantasivärld av säregna och komiska figurer kan mitt i del mest burleska ligga obehagligt
nära det verkliga. Min i det kikn<lnde skrattet angriper Fo skenhelighet,
dubbelmoral, falskhet, dumhet och enfald.
Gå och Je den.'
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Vad hände den 13 augusti 1977?

En ny Kumlavisa

Av byggnadschef Rolf Krull

Melodi: Gufdgriivarsången
En sång om Kumla stad har efterlysts ibland,
Och varför inte skriva en, med pennan
i min hand,

Jag sätter gång, med Kumlas sång.
Kör:

Jag ångrar mej. den tanken kom:
Här finns ej mycket att skriva om.
Om Kumla och skor man ofta hör,
Men ingen visa av det man gör.
Den staden där vi bor, kan inte kallas

stor.
Men den är bra på sätt och vis, ett
litet paradis,
För människor. som gillar skor.
Kör:
Ty än i dag tillverkas skor,
på ner fabriker än någon tror.
Det året som gått, en ny vi fåH,

För staden Kumla det låttr gott.
För den som är turist. kan staden
verka trist.
Ej mycket rinns att tilla på. statyerna är få.
Men "Kumian" här, väl sevärd är.
Kör:
Far man omkring, finns "Domarring"
och "Hällckistor" från svunnen tid.
Och vid Sannahed, en "Mäss" vi se
Och "Pukestugan" står strax breve.
Skomakarstugan fin, på kullen invid
sJon.
22

Där måste alla titta in, för mödan får
du lön.
Skomakeri. du insätts i.
Kör:
Här får du se, bå'd läst och syl.
Skomakarbänken med mången pryl.
Och skohammaren du kanske minns,
I Kumlas vapen den ännu finns.
En stor sevärdighet vi inte glömma
skall,
Ett fängelse som större är än Långholmen och Han
Har Kumla fått, på ont och gott.
Kör:
Och mitt emot en industri,
Vårt lands modernaste "Musteri".
Här i större mått görs saft och sylt
Och ICA står på fabrikens skylt.
I Kumla vill vi bo, där är ju ändå
bäst,
Fast man ej är skomakare och står
där vid sin läst.
En pensionär, trivs också här.
Kör:
El! servicehus vi också får,
Det är visst färdigt om några år.
Och Södra Mos bron och busstation
Blir nytt för Kumla och kumlabon.
Men ska man trivas bra. så måste man
ju ha.
En vacker plats att vara på, dit man
ibland kan gå
och koppla av, och la ett bad.

Orientering
Vid Kumla vattenverk i Blacksta pågick arbeten med tätning av betongsprickor i intensivluftare och snabbfilter. Tätningen utfördes med s k
tryckinjektering, varvid epoxihartsbaserad massa användes. Injekteringsarbetena avslutades fredag em den 12
augusti 1977. Följande lördagsförmiddag uppstod stora problem med
dålig smak på dricksvattnet ute på
kommunens vattenledningsnät. Orsaken till smaken var från början helt
okänd. och kommunens personal
misstänkte först för hög klor halt men
efter noggrann genomgång av vattenverkets drift och skötsel började man

Kör:
Den plats vi har är Kumlasjön,
Dcn är idyllisk med bron och ön.
Den ligger så sval, i Djupa dal,
På tretti'-talet den kom på tal.
Till sist ett ord från mej, till dem som
inte trivs.
Det var ju inte alls till dej, som denna
visa skrivs.
Nej. nytta fort. till annan ort.
Kör:
Men vi som trivs, vi stannar kvar.
Vi lever lyckligt på gamla dar.
Och betänk nu att, så liten skatt,
Ej någon annan i länet har.
Kumla i augusti 1977
Elis Ige/stad

under lördagen misstänka au ett samband fanns med de utförda tätningsarbetena.
Genomförda tätningsarbeten
Tätningsarbetena hade föranletts av
sprickbildning och läckage i betongväggen, vilket påtalats vid garantibesiktning. Tätning hade därvid utförts
i intensivluftare och ett av verkets
fyra snabbfilter.
Ansvarig för arbetena var entreprenören Skånska Cementgjuteriet, som
anlitat AB Stabilator för arbetets utförande. Enligt uppgift från representanter för Stabilator har man använt
en e.poxihartsbaserad tvåkomponentmassa vid tryckinjekteringen i betongsprickorna. Baskomponenten i tätningsmassan utgörs av epoxiharts av
vanlig typ, medan härdaren utgörs
aven cykloalifatisk amin.
Ingående kemikalier i komponenterna uppfyller enligt uppgift dc krav,
som uppställts för härdhartser, som
kan komma i kontakt med dricksvatten och livsmedel, och kunde därför användas för tätning av dricksvattenbassänger utan risk för att
vuttcnförsämring behöver befaras.
För de ifrågavarande tätningsarbetena har enligt uppgift förbrukats totalt
15 kg tätningsmassa. Under arbetets
gång har entreprenören dock av misstag också använt 5 - 6 kg fellevererad
epoximassa. Härdarkomponenten till
denna massa utgörs av metylendianilin. som enligt uppgift dock innehåller 10 - 20 % fenolföroreningar.
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På grund av fenolinnehållet i härdaren
är denna massa helt olämplig att använda vid arbeten inne i ett vattenverk.

glm l (beräknad maximalt i Kumla enligt ovan) blir fenolintaget sålunda
100 ())()"'delen av den fenolmängd som
kan medföra livsfara.

Beräknad föroreningsmängd av fenol i
dricksvallnet och gällande gränsvärden
Med utgångspunkt från ovanstående
uppgifter beräknas totala mängden
fenol i den förbrukade kvantiteten felaktig massa maximalt ha varit 400 g.
Under härdningen av hartset i sprickorna bedöms huvuddelen av fenolen
ha blivit innestängd i de tätade betongsprickorna. Mängden fenol som
kommit ut i dricksvattnet beräknas
därför maximalt ha varit 10 %av ovan
angivna fenol mängd, dvs maximalt 40
g. Om en sådan fenolmängd blandats
med ca 41XlO ml av det producerade
dricksvattnet under det första dygnet
efter tätningsarbetenas slut skulle fenol halten i dricksvattnet genomsnittligt ha varit 0,010 glm J •
Enligt Kungl medicinalstyrelsens
meddelande Nr 122 är en fenolhalt
överstigande 0.001 glm J anmärkningsvärd ur teknisk synpunkt. Något
gränsvärde för hygienisk bedömning
finns ej angivet i meddelande Nr 122.
Enligt \VHOs International Standards
for Drinking \Vater, 1971. är den
maximalt tillåtna hahen fenol i dricksvatten 0,002 glm l . Detta gränsvärde
har motiverats av de smak- och
luktproblem, som kan uppkomma vid
högre fenolhalter i dricksvatten som
är steriliserat med klor. För rena fenoler utan närvaro av klor anges i
litteraturen gränser för smak· och
luktpåverkan till värden varierande
från 0,01 upp till ca l glm l .
En momentant intag av 1.5 g fenol
kan enligt litteraturuppgifter medföra
livsfarlig förgiftning för en vuxen
människa. Vid konsumtion av 1,5 I
dricksvatten med fenolhalten 0.010

Åtgärder vid vattenl'erket
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För att i möjligaste mån minska smakproblemen förbikopplades det .sa.ndfilter. som tätats med aktuel1a lnJekteringsmedel. Dessutom avställdes
kloreringen av vattnet till vidare. För
att snabbt avlägsna det dåliga vattnet
ute på vattenledningsnätet utfördes
kraftiga spolningar till avlopp från
olika brandposter ute på nätet.
Genomförda vattenundersökningar
I samband med besöket den 14 augusti
utförde anlitad kemist ett antal smakoch luktundersökningar på vatten·
prover uttagna dels vid vattenverket.
dels ute på nätet. Denne konstaterade
aH det producerade renvattnet vid
vattenverket var smak- och luktfritt
redan på söndagsmorgonen den 14
augusti. Ä ven om vissa klagomål förefanns från vissa konsumenter, så
kunde en markant förbättring av vattnet ute på nätet också konstateras
på söndagen.
.
Prov för analys av fenolhalten I utgående renvatten uttogs vid två tillfällen. Proverna har analyserats på
VB Bs laboratorium i Stockholm med
följande resultat:
Prov

Tidpunkt

Fenolhalt
(C·H'OH).
giro'

1
2
3
4

Kl
Kl
Kl
Kl

0,003
0,003
ej påvisbar
ej påvisbar

2200 71-08·13
2200 71-08·1 3
154577-08·14
154577-08·14

Undersökningsresultaten visar an
prov I och 2 innehöll fenolhalter,
som kan ge smak- och luktproblem.
I prov 3 och 4 kunde ingen fenol på-

Att informera och att vinkla
Al' kanslichef Tage Tapper

,

utröna vad det var som smakade illa.
Och därefter försöka klara ut om det
var farligt. Och så förstås hur man
snabbt skall kunna avhjälpa felet. Men
frågorna hopade sig. Vilka åtgä!der
skulle man vidta? Skulle man stanga
av vattnet? Skulle man köra ut med
tankbilar?
Så snart man hade klart för sig vad
det var för fel, försökte man gå ut
med information. Man hade ju lokalS"årt att informera
radion! Denna utmärkta institution
Sverige börjar stänga omk~ing fr~dag som informerade ortens befolkning
om trivselkvällar. motionsaktiviteter,
eftermiddag. för att sedan oppna Igen
på måndag morgon. Vad som händer amatörpoesI, bokbussturer. utstä!ningaL Miss Bergslagen etc kunde val
på fredag kväll och lördag morgon
är det oerhört svårt att nå ut med
klara även det här.
förrän på måndag morgon, såvitt det
Tidigt på lördag förmiddag ringde
inte är en riksnyhet. Och all vattnet
man. Inget svar. Nånstans j bakhuvusmakar illa i det lilla Kumla är ingen
det hade man ett minne av att det
riksnyhet. Lokaltidningarna komfl.ler
skulle finnas en telefonsvarare på
inte ut på söndagarna och lokalradion
lokalradion. Man ringde flera gånger.
tystnar redan på fredag efterm!d~ag.
Samma resultat. Man fick börja forska
När därför vattenverksmaskmIsten
efter vilka som var anställda på lolarmade sin chef på lördag morgon om
kalradion. Och så småningom blev det
att vattnet smakade illa var informanapp. Och så småningom kom det ocktionen en av de stora svårigheterna.
så en reporter till en pressko.nfere.ns.
Del första var naturligtvis att försöka
Då avslöjades det att lokal rad Lon Visst
hade en telefonsvarare. Men den var
inte inkopplad. Någon - vem det nu
va< - hade glömt att koppla in den
visas. vilket innebär att eventuell fepå fredagen.
nolhah låg klart under 0.001 glm J •
I en insändare har lokalradiochefen
Ovan redovisade fenolanalyser jämte
några dagar senare förklarat att för
utförda smak- och luklundersökningar
små anslag omöjliggör sändningar på
visar all del producerade renvattnets
lördag och söndag.
beskaffenhet var helt tillfredsställanOch så blev det presskonferens på
de på söndagseftermiddagen den 14
augusti.
D vattenverket. En civilingenjör från

Händelserna den 12-14augusti 1977
har givit Kumla kommun värdefulla
men inte alltför angenäma erfarenheter om svårigheterna att informera
kommunens invånare snabbt och
effektivt. Likaså en erfarenhet om
hur lätt det är att vinkla en nyhet
av det här slaget. Måndagens tidningar och lokalradio gav utmärkta
exempel på det.
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- Att .~I~ i kö för ,~tl hamla_allen ur en tanl.:_agn på Kumla IOrg _ar den l-IauguSli 1977
eu sondagsno,.:: for ålsl.:.lllga Kumlabor. som fann sill _allen oamandban att dricLa
och laga mal a_ Dc allra nesta hade förstacIse ror den både for dem sjaha och kom.
munen Irålr':lga silualEonen och log det som s> nes med gott humor
Stockholm - specialist på området _
fanns till hands och man gav en redogörelse för vad man då visste. Detta
redogör bygg nadschefen för på sidan 23
i detta nummer av KUMLA
Lätt att vinkla
Vad läser man då i tidningarna på
måndag morgon? Den ena tidningen
har en rubrik över hela första sidan:
"Kumia
lamslaget - vattnet
förgiftat". Den andra tidningen var litet
(men inte mycket) mildare "Gift"' i
vattnet torrlade Kumla.
"Lamslaget" och "torrlades" är två
mycket starka ord. Och dessutom felaktiga. I stort sett gick livet sin gilla
gång. Torrlagt var det uppenbart inte.
Minst av allt lamslaget. Var vattnet
förgiftat?
Tjaaa - byggnadschefen
har givit en dej av svaret. Den som
drack 1,5 liter vatten (och vem gör
det?) fick i sig en hundrarusendel av
den dos som skulle vara livsfarlig. Ett
gJas valten - dvs en tiondel av denna
mängd - innehöll al1tså en milliondel
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högst av den livsfarliga dosen. Kanske
har vi vanliga människor - vi som
inte har gått journalisthögskolannågot större krav på förgiftning.
Vad stod det vidare i tidningarna.
I den ena tidningen stod an "ingen
vågade dricka det illaluktande vannet - - - .. Vi vet ju att del var många
som vågade. Vi vet ju att det var
många som inte ens märkte att vattnet
smakade illa.
"Situationen var kaotisk" stod det
också. Bland de glada och skrattande
människorna som hämtade vattnet på
torget i Kumla märktes ingen "kaos".
Lugnt och glatt samspråkande bildade
man en kö som inte var kaotisk.
Inte heller kunde man - om man åkte
omkring - finna kaos på något annat
ställe.
Den andra tidningen påstod aU
"Hela lördagen fick alla (!) som bor
i Kumla, Sannahed. Abytorp och
Hällabrottet vara utan vatten." Var
påståendet sant? Nej, naturligtvis inte.
Ingen var utan vatten. Ä ven om det
~ vilket på intet vis skall förnekas _

smakade illa på de flesta ställen. I
dcn dcl av centralorten, som fick sitt
vatten från vattentornet fanns det
många som inte märkte någonting alls
av uppståndelsen.
I rättvisans namn skall sägas alt den
tidningen också kollade upp läget i
Örebro och Karlskoga och konsta·
terade att "Sannolikheten för att en
liknande olycka skulle hända i Örebro eller Karlskoga är naturligtvis
mycket liten, eftersom man i Kumla
har haft maximal otur:' Eller i klartext: Det kan hända i vilken kommun som helst: oturen gjorde att det
blev i Kumla.
Sammanfattning
Man kan sammanfattningsvis konstatera

alt vattnet

under drygt ett dygn
smakade illa,
alt det var olämpligt till dricksvatten
och matlagning under denna tid,
alt vattnet i övrigt var användbart
(disk, tvättning, bad, vattning, betongblandning, wc mm),
all kommunen snabbt lokaliserade
felet, avhjälpte det och försökte gå
ut med information, samt
att vattnet ur hälsosynpunkt var
ofarligt.
Vi kan till sist också lova att kom·
munen skall ta tillvara de erfareheter
som vunnits. Vi vet riskerna, vi kan nu
planera och ha iordning en egen informationsapparat och ännu snabbare
ingripanden om något - trots alla
försiktighetsåtgärder - skulle hända
igen.
D

Råttbekämpningskampanj i Kumla
Undt:r tiden 19 st:plember - 21 oktober 1977 kommer råttgift kostnadsfrill
alt kunna avhämtas av lantbrukare och fastighetsägare inom Kumla kommun
hos följande personer:
Gusla_ Larsson.
Lennart Folhsson,
Lennart Karlsson.
Ragnar Nilsson.
Sven Gusla\'sson.
1ngrid Säii.\\.
Torsten Persson,
Karl Andersson,
Astrid Gustavsson,

Tålte,Ostansjö
Skyberga
Berga
Hjortsberga och Elvesta
Almersvägen, Hällabrottet
Folkatorp
Ekeby. Kumla
Vallersta
Frogesta

Id 0582/522 26
019n6008
019n60 15
.. 0I9n20 87
019n2252
,. 019fl\753
Ol9n40 21
" Ol9n4061
" 019/236060

Under samma tid kan råttgift även få hamtas på hälsovårdsnämndens expedition i stadshuset måndag - fredag kl 09.30 - 11.30 samt torsdag kl 16.0018.00.
Gift kan även utläggas genom nämndens försorg efter anmälan, tel 709 80
måndag - fredag kl 08.00 - 11.30 samt torsdag kl 16.00 - 18.00.
KUMLA KOMMUNS I-IÄLSOVÅRDSNÄMND
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UPPSLAGET

- ett par sidor åt konsumenterna

Min bostad

o

{;€J

En skrift från Bostadsstyrelsen
I den kan Du läsa om

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o

Skaffa bostad
Bosättningslån
Lägenhet i andra hand
Bostad for handikappad
K vitta på hyran!
Vad fär jag göra i "min"
lägenhet?
När får jag reparerat?
Juridisk hjälp
Eget hus
Spara energi i bostaden

J'

'0>
o o

~o~

Hämta skriften - gratis - på Stadshuset hos konsumentsekreteraren eller
på fastighetskontoret.

Den nya och fOrbäurade marknadsföringslagen har gällt i ett år nu.
Men många vet ej vad den innebär.
Lagen ger möjlighet all förbjuda far.
liga raror. Ä ven odugliga raror kan
rorbjudas.
Reklamen skall rara sann och får ej
sakna information som är viktig ror
konsumenten. T ex om hur en vara
skall skötas.

VILL DU VETA MERA
kontakta konsumentsekreteraren tel
019-709 80

Rostskydda bilen nu!
Finrummet breder ut sig pil barnens bekostnad
Vem tjänar pil fler mjölsorter?
Säkra sugnappar finns inte
Läs om detta och annat aktuellt. Det
hjälper Dig att få valuta för pengarna
när Du handlar.

VET DU NAGOT
om den nya marknadsföringslagen?

12 kronor om årel för 10 nummer
av tidningen.

En srillfilm om marknadsföringslagen
kan Du låna till Din fårening eller
till Din studiecirkel (Den tar 10 minuter att se).

lig både ror barnet och andra passagerare. Då är det bättre att barnet
"silter löst" i baksätet.
Marknadsdomstolen har fOrbjudit fOr·
säljning av denna sort av barnbilstoI.
Ett säkert sän att skjutsa barn i bil
är i en bakåtvänd typgodkänd stol.
Gäller barn i åldern 9 månader till
ca 5 år.
Barn bör tidigt vänjas vid bilstolen
- sex till åtta månader är lagom debut
säger Konsumentverket. Nio månader
säger Trafiksäkerhetsverket. Detta beror naturligtvis på hur stadigt barnet
ar I ryggen.
Förteckning över godkända bilstolar.
faktablad och broschyrer linns hos
konsumentsekreteraren i Stadshuset.

Så här skall Ditt barn sitta i bilen

Tala med konsumentsekreteraren, som
också kan deltaga med information i
mötet eller studiecirkeln.

Prenumerera i dag!

råd&rön

är en tidning som det lönar sig att
prenumerera på.
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8eslällningskort finns hos konsumentsekreteraren på Stadshuset. i bokhandeln, på större arbetsplatser och i
hankerna i Kumla.

Farlig barnbilstoi
Den sortens barnbilstoI som hängs fast
på sätet utan fast fårankring är far·
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Kulturnämndens höstprogram

Torsdagen den 8 september kl 19.30 Premieir
Kumla teater, Folkan

Svenska
Rikstealern/Orehroensemblen
presenterar:
"Klara, fårdiga, Fo"
Två farser av Daria Fo
Regi: Romano Colombaioni och Peter
Flack
Medverkande: Sex medlemmar ur Örebroensemblen
Kumla teaterförening
Lordagen den 8 oktober kl 16.00
Kumla teater, Folkan

Folkoperan i Riksteaterns regi presen·
terar:
"Sängläraren"
Opera.buffa av Giovanni Battisla Pergolesi

Regi: Claes Fellbom
Solister: Anita Bolander·Lindblom, Lars
Billengren, Dieter Schlee och Britt Bern
Kumla teaterförening

Tisdagen den l november kl /9.30
Kumla teater, Folkan
Svenska Riksteatern presenterar:
"Isak Juntti hade många söner"
all Björn-Erik Höijer
Regi: Bengt Blomgren
Medverkande: Tord Peterson, Ulla BJomstrand, Ake Wästersjö och Guy de la
Berg
Kumla teaterförening
KUMLA FÖRELÄSNINGSFÖRENINGS PROGRAM
HÖSTEN 1977
Lördagen den 22 oktober kl 17.()()
Kumla teater
Visprogram med Torstein Bergman
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Fritidsnämnden informerar

Torsdagen den 3 november kl 19.00
Församlingshemmet i Ekeby
"Dykning och äventyr på en svensk skuta
i Västindien"
Inge Lennmark

UTSTÄLLNINGAR
HÖSTEN 1977

pA BIBLIOTEKET

5 - 18 september
Kumla biblioteks utställningshall
Konsten i välflirden
En utställning som tar upp bildkonstnärernas situation i samhället
Originalkonstvcrk av bl a Roland Kempe
och Sven X-et Erixon
Riksutställningar
24 september - 9 oktober
Elsie Wallin
Bilder av barn i pastell och abstrakta
bilder i akryl kompletterat med ett textmaterial
Kulturnämnden
10 - 30 oktober
Le Corbusier
Utställningen visar Le Corbusiers verkstadsplaner, byggnader och målningaroch dess inflytande i Sverige
Riksutställningar
12-27 nOI'ember
Ulla Andersson
Textilier
Kulturnämnden
28 november - Il december
Per Eklund
Skulpturer, reliefer och bruksföremål
keramik
Kulturnämnden

Sporthallen
hålls öppen måndag-fredag kl 06.4522.15, lördag och söndag kl 08.15 - 15.45.
Tel. 019/709 80 växel. Ankn. driftledare
Janeric Solberg 256, vaktm. 257, kassa
258, simhall 259, maskinist 260.
Simhallen hålls öppcn:
Måndag och torsdag ..... 13.00-19.30
Tisdag ..... 07.00-08.15, 13.00-19.30
Onsdag och fredag
07.00-08.15
13.00-20.30
Lördag
09.00-15.30
Söndag
09.00-12.30
Övrig tid disponeras av skolan.
OBS. Kassan stänges 30 min. före badtidens slut.
Simunden'isning
i Kumlahallen för barn och vuxna startar
under september månad. Se vidare annons
i ortspressen.
Fritidsgården l\'lalmen (Malmens skola)
Öppen måndag-torsdag samt söndag kl
18.00-22.00, fredag och lördag kl 18.0023.30. Cafeteria, bordtennis, TV, biljard,
sällskapsspeL hobby, diskotek och idroll.
Eftcrmiddagsverksamhet för ungdom i alla
åldrar måndag-fredag kl 14.00-17.00.

Kvartersgården M,'rstacken (Köpmangatan
58)
Öppen: Måndag-torsdag kl 17.30-21.00.
Cafete:l:'l, bordtennis, biljard, TV, sällskapsspel, hobby och diskotek.
Fritidsgården, Hällabroltet (Tallängens
skola)
Öppen: Måndag och torsdag kl 17.3021.30. Bordtennis, biljard, TV, sällskapsspel och hobbyverksamhet.
Kvartersgården, Kvarntorp (Posthuset)
Öppen: Måndag, tisdag och torsdag kl
17.30-21.00. Bordtennis, sällskapsspel.
Kvartersgården, Sannahed (Centrumhuset)
Öppen: Onsdagar kl 17.30-21.00. Bordtennis, sällskapsspel och diskotek.
Kvartersgården, Abytorp (Folkets hus)
Öppen: Torsdagar kl 17.30-21.00. Bordtennis och sällskapsspel.
K\'artersgården, Ekeby
(Barnstugan)
Öppen: Torsdagar kl 17.30-21.00. Bordtennis och sällskapsspel.
För upplysningar om fritids- och kvartersgårdarna, kontakta fritidsgårdsförestånda,
re Ingemar "Kvisten" Johansson tel.
709 80 ankn. 255.

Lös ett abonnemang för höstens teaterföreställningari
Du får en garanterad fast plats i salongen till höstens fina program
Dessutom får Du särskild information om teaterföreställningarna
Lös del i Kumla bokhandel:
den l sept ror dem som tidigare haft abonnemang
2 och 3 sept för nya abonnemang
fr o m 5 sept försäljning av enstaka biljetter
De kostar:
abonnemang (tre föreställningar) 50.- för vuxna
<lbonnemang (tre föreställningar) 25.- för skolungdom
Enstaka biljetter 25.- för vuxna
Enstaka biljetter 10.- för skolungdom
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Kumla kommuns grundskola
Läsåret 1977/78

MEDDELANDEN
Till

elever, målsmän och anställda

HiiSllermillcn omfatlar tiden 19/8-22112.
Vårterminen omfallar tiden 9/l-11/6.

Loniagar
23/9.7/1 t, 2012-2412, 20/3-2313, 515.

Studiedagar (heldagar)
för lärarna och ~amtidigt lovdagar för ele\'CfJla 1918. 26/9, 27/9, 811 L 20/1, 2/5, 315.

Skolmåltider

•

•

Vid värmestugan intill Viaskogen - där eiljus,påret börjar _ samlas Kumlabor. gamla och
unga. för alt genom en eller flera motionsrundor - gående eller springande - förbättra
sin kondition. Den är öppen varje dag mellan klockan 6.00 och 21.00 från och med den
l oktober. Motionen - och därmed ett bättre välbi:finnande - kostar ingenting,

Tömning av slambrunnar
fran enskilda avlopp kommer att ske inom Kumla kommun under septemberoktober 1977. De som redan är anmälda för hösttömning behöver inte göra
ny anmälan,
Enligt hälsovårdsstadgan föreligger skyldighet att utföra tömning. i regel

minst en gång om året.
Ny anmälan och anmälan om ändring, samt förfrågningar kan göras hos
Kumla kommuns tekniska verk. tel 70980. anknytning 393 eller 394 eller hos

serveras alla skolelever i Kumla kommun.
För att elev skall bli befriad från viss matratt. menar vi att ett av följande två skäl
skall föreligga: skolläkaren vitsordar att
eleven icke bör äta ratten eller i hemmet
finn<; principiella skäl av religiös e!ler annan art mot den serverade rätten. Skolmåltiderna ,~ftar till all hjälpa hemmen att
hos barnen inpränta sunda matvanor. Skolans matsedel är också utarbetad av sakkunnigt folk. Personalen är tillsagd alt
servera små portioner om eleven så önskar
för att lära sig ata mat rallen. Medverkan
hemifrån som understryker skolans målsättning beträffande skolmåltiderna är något som vi räknar med. Eleverna på högstadiet ges tillfälle all till självkostnadspris
erhålla mellanmål på eftermiddagen i skolans matsal.

den entreprenör som utför lömningarna, Närkes slamsug AB, Örebro, tel

13 95 40.
Fastighetsägaren svarar fOr att hårdgjord väg, farbar för slambi1cn, finns
till brunnen, samt att brunnen är väl synlig eller markerad,

KUMLA KOMMUNS TEKNISKA VERK
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Tandvård
Samtliga klasser i grundskolan erhåller
tandvård.
Eli ön~kemål är all hemmen med kraft och
allvar minskar barnens snaskätande och
samtidigt förbättrar deras munhygien,

Skolhälsovård
HÖGSTADIET
Skolläkaren Lennart Halfvarsson
n1011agning p1i Vialund~kolan I:a oeh 3:e tisdagen i månaden .... kl. 8.00-- 9.00
Skolsköterska
mottagning på ViaIundskolan varje lasdag utom
onsdagar
kl. 9.00--10.00
onsdagar
,
kl. 10.00--11.00
Skolkuratorn Hans Andersson träffas säkrast
varje läsdag :
kl.

8.00-- 9.00

LAG- OCH MELLANSTADIET
Skolläkaren
matlagning på Fylsta
~kola 2:a och 4:e tisdagen i månaden
kl.

8.00-- 9.00

Skolsköterskan Gull-Mari
Karlsson matlagning på
Fylsta skola måndagtorsdag
,
kl.
telefontid
kl.

9.00--10.00
8.30- 9.00

Tal1ängen, I:a onsd
Hardemo, I:a fred
Stene, I:a fred
Haga, I:a torsd
Haga, 3:e fred

, kl. 10.30-13.00
kl. 8.30- 9.30
kl. 10.00--11.00
kl. 10.30-12.00
, kl. 8.30- 9.30

Skolsköterskan Anita Puro-Bre!in matlagning på
Malmens skola, måndag
-torsdag
kl.
Telefonlid
kl.

9.00--10.00
8.30- 9.00

Sannahed l:a o. 3:e fred kl.
Kvarntorp 2:a o. 4:e fred kl.

8.30-10.00
8.30-10.00
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Skolpsykologen Ulla Hansson, Kumlaby ro.
Skolpsykologen Britt Eriksson, Fylsta ro,
Vialunds ro. Telefontid torsdagar kl 16.0018.00, tel 709 80 ankn 284.
Träffas säkrast övriga dagar kl 8.00-9.00
eller 16.00-17.00.
Skolkuratorn Brilla Schölin, låg- och mellanstadiet.
Telefontid måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl. 8.00-9.00, tcl. 709 80 ankn. 283.
Fasta besökstidcr på skolorna:
Måndag
Skolkansliet
kl. 8.00-10.00
Tisdag
Fylsta ................ kl. 9.00-12.00
Onsdag
Sannahed, jämn "uka
kl. 9.30-12.00
TorsdaS
Hasa, jämn vecka
kl. 9.00-10.30
o}amn vecka
kl. 10.30-12.00
Malmen, o}amn \'ecka
kl. 9.00-10.30
}amn "ecka
kl. 10.30-12.00
Fredag
Kvarntorp, jämn \'ecka
Tallängen. jämn vecka
Hardemo. ojämn vecka
Stene. ojamn \'ecka

9.00-10.30
kl. 10.30-12.00
kl. 9.00-10.30
kl. 10.30-12.00
k1.

01 yeksfallsförsäkring
Kommunen har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för samtliga ele,·er. Den
gälJer både undcr skoltid och fritid.

Musikskolan
handhar frivillig musikundervisning e<:h
körsång. Undervisningen skcr bMc på
skoltid och fritid.

Specialunden'isn ing
Efter elevvårdskonferensens och rektors bedomning kan ele,er enskilt och i grupp få
specialundervisning av skilda slag.
Skol- och obsenationskliniker ar inrättade
för samtliga rektorsområden. Under lasåret
kommer dessutom som forUl samordnad
speciahmden'1sning att ordnas for de'cr
med läs-, skriv- och tals\årigheter. Både
skolps)kolog och skolkurator är knutna till
eleV\årdsH'rksamhe\en och sarskild ln\an<!rarklinik finns inrauad.

Trafiksäkerheten
kraver standig 'aksamhC'l. I den vardagliga
efterle\'naden a" de trafikregler ele\'erna
lär sig i skolan måstc polisen, målsmannen
och lärarna enigt reagera mot en ertradelscr
som ökar riskerna på våra gator och \igar.
C~ klar och mopeder lamnas hemma om
skoh'agen lämpar sig for promenad. Under
lasåret kommer trafikpoliser att besöka
klasserna. Utbildade skolpoliser hjälper ele\'erna lilIrallll på utsaHa gångställen. Som
kontaktlärare för skolpolis\erksamheten
fungerar Per·Uno Unosson, Vialundskolan.

Skolans trivselregler

anordnas på skoltid enligt särskild plan
och har förlagts till Kumlahallen, där badmästare och lärare står för undervisning
och tillsyn.

är till för att ö!:a trh'Seln för alla i skolarbetet. Elever och målsmän kanner till
reglerna och bör jämte lärarna se till att dc
efterlevs. Det är angeläget att framhålla betydelsen av hemmens medverkan till att ge
eleverna en positiv inställning till skolan
och dess regler.

Friluftsdagar

Alla målsmän

Antalet friluftsdagar under läsåret är 8. (I
antalet inräknas 2 dagar av vintersportlovet).

vUI givetvis medverka till att genom konlakt med elevernas lärare reda ut missförstånd cHer klarlägga problem av annan

Skol bad och simundervisning
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art. Ett telefonsamtal elln ett kort sammanträHande målsman och larare emellan
rekommenderas. Såval målsmän som lärare
har skyldighet att medverka till all misshälligheter i skolarbetet snabbt klaras upp.
Genom resp. dev kan målsman begära, att
få tel.nr och besked om lämplig telefoneller besökstid hos klassroreståndaren.
Anmälan om elevs frånvaro skall göras till
klassföreståndaren. men det kan ochå ske
till skolkansliet under tiden 7.00-8.00.
Föräldramöten
kommer att ordnas under läsåret såval av
klassläraren som av föreningen Hem och
Skola och av' dessa gemensamt. Kumla
Hem- och Skola-förening orM. Bengt Hellgren te!' 70509. Knrntorps Hem· och
Skola·förening ordf. Maud Nimhdm, tel
236329. I varje skola finns ett huvudklaS!>ombud samt klassombud for de olika klasserna.
Vår förhoppning är all läsåret 1977-78 ska
praglas av god ,ilja till gemensamma ansträngningar for undenISningens och dra
eleven basta.
Rektorerna

Telefoner
I innerstaden går skolkansliets, rektorsexpe-

ditionernas och skolornas telefoner ö\'er
kommunens växel 0191709 80 med skilda
anknytningsnummer.
Kansli och rektonexepeditioner har expeditionstid vardagar 8.00-12.00, 13.0017.00. torsdagar även 17.00-18.00.
SKOLKANSLI
ankn
Skolchef Bertil Lindberg
278
Skolkamrer Borgit Aronsson
280
Kanslist Ulla Svensson
282
Kontorist Anne-May Karisson
281
Kontorist Kerstin Olausson
285
Skolpsykolog Ulla Hansson
284
Kumlaby ro
Skolpsykolog Britl Eriksson Fylsta ro
284
Vialunds ro

Kurator Britta Schölin
Skolskjutsar. Sigvard Zellervall

283
282

MUSIKSKOLAN
Musikledare Jan Nilsson

295

VUXENUTBILDNING
Studierektor Bengt Carlsson

350

LÄROMEDEL.5CENTRAL
Föreståndare Bengt Carlsson
Kontorist Birgit Johansson . . . . . . . .

293
293

\'IALUNDS REKTORSOMRADE
REKTORSEXPEDITION
Rektor Stig Berglund..............
Studierektor Kjell·Olof Messing
Kanslist Anna-Greta Axelsson
Kontorist Marianne Larsson

336
337
339
340

VIALUNDSKOLAN (högstadium)
TilIsrnslarare Leif Ornhed .. . . . . . . . .
LakarmOltagning
E1e"kåren
Yrkes\'alslarare Margareta Bäck
S)o-konsulent Rune Eriksson
Vaktmästare
Reproavdelning
Matsal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lararrum
Lärarrum, hemkunskap o texlilslöjd
Lararrum, leckning, tra- o metallslöjd
Skolpsykolog
Skolkurator Hans Andersson
Skolvärdinna Margareta Schelin 346,
Gymnasiklärare . . . . . . . . . . . . . . . . . .

338
344
346
341

343

355
357
354
351

348
347
345
345
355
353

FYlSTA REKTORSOMRÅDE
REKTORSEXPEDITIONEN
I:e rektor Bertil Lindberg..........
Kanslist Ulla Svensson
Studierektor Holger Nylund
Kurator

278
282
279
283

FYLSTA SKOLA
Tillsynslärare Carievert Andersson ..
Lärarrum, mellanstadiet. . .
..

290
289
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Gruppkorsband

Lararrum, lågstadiet . . . . . . . . . . . . . .
Matsal . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..
Läkarmottagning
Vaktmastare
Läromedelscentral
Ob:;·klinik .................•......
G~ mnastiksal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

288
292
297
294
293
291
296

HAGASKOLAN
TiIIs~mlärare

Kent liiding

.
.
.
.

Lararrum
Vaklmästare
~Iatsal

321
)20
~23

322

STENE SKOLA
TillS~'nslärare

Lärarrum
Malsal

Stig·Arne Andersson
.
.

733 45
73032
730 OS

HARDE~'IO

SKOLA
Tillsynslarare Bernt BenglSSOn
Lärarrum

.

761 27
761 27

KB KU~Lo\ TRYCKERI 1871

G~mnastiks.al

Lakarmottagmng
\aktmistare

312
311
310
314
317
315

TALLANGENS SKOLA
Tills)nslärare Ake Skoghäll
Lararrum

.
.

72343
72391

SANNAHEDS SKOLA
Tillsynslärare
Lärarrum

.
.

78790
78790

KVARNTORPS SKOLA
Tillsynslärare Inga Davidsson .. 77197
Lararrum
. 77197
KYRKSKOLAN
Ank.n~ tning
.
Tillsynsl.aran.· Kerstin Engelbertsson ..

326
312

MILJÖ\,[CKOHEMMET UND
0583/113 29
Foreståndare Tor Nilsson. lind
Askersund
0583/11266

J\tJMLABY REh.'TORSOMRADE
R EKTORSEXPEDlTIONE..'l
Rektor Sven Elisson
Studierektor Håkan Karregård
Kontorist Solveig Lindberg . . . . . . . .
Kurator

MALMENS SKOLA
Tillsynslärare Kerstin Engclbertsson..
Lärarrum. mellanstadiet
Lararrum. lågstadiet

318
319
319
283

SKOLMALTlDSVERKSAMtlET
Ekonomiföreståndare Gunnel Sjögren
Cenlralköket. Malmens skola

313
313

