Fortfarande länets lägsta skatt!
Kumla bibliotek
HUVUllBIBLIOTEK
Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA

Öppet: Måndag~fredag kl 12-20. lör·
dagar kl 11-[4. söndagar kl 16-18.
Teleron: Dagtid vardagar 019n09 80.
Erter växelns slångning 019/709 86
Hu>udbibliotek och filialer hålles stängda:
Julafton. Juldagen, Annandag jul. Nyårsafton. Nyårsdagen. Trettondagen.
Trettondagsafton öppel lill kl 17.00
FILIALER
Häliabrottet
Tallängens skola (lel 724 13)
Öppet: Måndag 17-20, torsdag 10-12,
17-20.
(Juni-augusti: Måndag 17-20, torsdag 1()........12)
KVll.rntorp
Folkets hus
Öppet: Tisdag 17-19, torsdag 13.3015.30
Sannahed
Cenlrumhuset (tel 786 JO)
Öppet: Måndag 17-20, tisdag 10-12,
fredag 10-12.
(Juni-augusti: Måndag 17-10. tisdag 10-12)
Åb)'torp
Posthuset (tel 73241)
Öppet: Måndag 18-20. tisdag 18-20,
fredag 10-12.
(Juni-augusti: Tisdag 18-20. fredag
10-12)
Barnbiblioteket i Kumlaby (Obs! Endast
barn- och ungdomsböcker)
Kjellingatan 20 (tel 7W 80 vx)
Öppet: Måndag i2-15. 16-19, onsdag
12-15, 16-19. torsdag 10-12.
(Juni-augusti: Måndag 12-15, onsdag
12-15, 16-19. torsdag 10-12)
Sagostunder
Sagostunderna slutar vecka 49/1977 och
börjar vecka 7/1978.
Sagostunderna hålles på följande dagar
oeh tider:
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Av kommunalrådet Nils Nyström
Huvudbibliotekel:
HiiIIabrottet:
Barnbiblioteket i
Kumlaby:
KV:lrnlorp:

$annahed:
AbYlorp:
Barnstugan i
Ekeby:

Onsdagar kl 10.JO
Torsdagar kl 9.30

Torsdagar kl 9.30
Torsdagar kl 13.00
Tisdagar kl 9.30
Fredagar kl 9.30
Varannan torsdag
kl \4.00

TURLISTA FÖR BOKBUSSEiIl
Södra Ekeby m n'

19112.23/1.2012
Ormesta m n
19112,2311,2on
Yallcrsw m n'

211. 3011. 2712
Bransta m n
2/1. 3011. 27/2
Eneby m n
9/1. 6/2
Byrsta m n
12/11, 16/1. I3IlRala ffi n
13/11, 1011. 3111, 21/2
Hjortsbcrga m n
UlL 1012
Ikrga m n

2011, 1711
Öja m n
16/12, 27/1. 24/2
Ekeby by m n
12/1. 912
Frommesta m n

1911. 16/2
Torsta ffi n
15/12. 2611. 23/2
Nynäs m n
22112.2/2
Ekcby tätort
15/12.22/12, 12/1, 19/1. 26/1, 2/2.
9/2, 16/2. 23/2
• Förmiddagstur

\

För första gången på sju år får invånarna i Kumla vidkännas en skattehöjning. Vi hade räknat med att kunna
klara en oförändrad skatt även under
1978 och först 1979 öka med en krona.
Med tanke på dc stora kommunala
investeringar som kommunen har
framför sig, bedömde budgetberedningen alt man borde tidigarelägga
skattchöjningen ett år för att lättare
kunna klara utgifterna för de narmast
kommande åren. Hade vi väntat till
1979 hade det inte riickt med en
krona utan det kanske hade blivit
dubbelt så mycket. Genom att höja
1978 kan vi med relativt stor säkerhet
klara även åren 1979-1981 med samma utdebitering som för 1978
- 14:95 kronor.
Tyvärr blir aven såväl landstinget
som kyrkan tvingade att öka skatteuttaget. Landstinget med 1:50 kronor
och kyrkan med 25 öre. Landstinget
har stora investeringar inte minst på
sjukvårdens område. Bl a får Kumla
del av dessa genom utbyggnaden av
sjukhemmet i Kumla med ytterligare
60 vårdplatser. Utbyggnaden är planerad alt sältas igång under 1978.
För kyrkans del är det i huvudsak utbyggnad av kyrkogården som föranleder skattehöjningen. Dcn är påbörjad i höst och samtidigt som man
får större begravningsplats kommer
församlingen att få nya personalutrymmen mm.
Totalt är produktionskostnaden beräknad till 12 millioner kronor. Den

25-öring man höjer med bcräknas
täcka räntor och amortering av de lån
som kyrkan behöver ta upp för att
klara byggnadskostnaderna. En mindre merkostnad orsakar även den kyrkliga samfälligheten mellan Kumla och
Hardemo församlingar.
Senicehus fOr 19,5 millioner
När det gäller kommunens Investeringar är det servicehuset för åldringar som tar den största potten.
För detta projekt, som är kostnadsberäknat till 19479000 kronor inklusive inventarier, skall byggstart
ske under andra halvåret 1978. Det
blir över sextio bostadslägenheter på
2 och 3 rum och kök, samt lokaler
för servering, lerapier av olika slag,
studierum m m. Servicehuset skall inte
bara beljäna husets hyresgäster utan
även pensionärer i kommunen för
övrigt. Enligt pantvärdesberäkningar
får kommunen låna 14,5 millioner för
att finansiera servicehusbygget och
resterande 5 millioner skall täckas
med skaltemedel. Enligt långtidsprognosen skulle vi ha skaltefinansierat
investeringar under 1978 med 4,5 millioner. Genom atl servicehuset drar 5
millioner utöver vad kommunen får
låna, kommer Kumla kommun i 1978
års budget i stället att skattefinansiera
investeringarna med över 9 millioner.
En kronas skattehöjning ger kommunen 3,8 millioner mer att röra sig
med. Då frågar man sig: Hur kan
kommunen öka skattefinansieringen
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med ytterligare 5 millioner om man
"bara" får 3,8 millioner i hjälp genom
skattehöjning. Svaret blir att skatte·
underlaget ökade med 23 procent och
medför högre skatteintäkter och möjliggör att även bygga ut servicen för
kommunens invånare inom övriga
verksamhetsområden på såväl drifts·
som kapitalsidan.
Driftbudgeten ökar med 30,6 milli·
oner till 162.0 millioner kronor varav
volymökningen - det vill säga standardökningen och nya verksamheter
- bidrar med ca 5 millioner kronor.
Största posten är det från I juli 1977
höjda bostadsbidraget till pensionarer med 900 000 kronor. Vidare kan
nämnas att nya verksamheter för barnomsorgen drar en nettokostnad av
740 000 kronor. Inom den sociala
verksamheten rör övrigt har standardförbättringar skett.
På undervisningens område har bl a
ökat elevantal medfört kraftigt ökade
kostnader. Ökat antal elever beror
givetvis på den stora inflyttningen,
som skett de senaste åren till kommunen. Fritid och kultur har aven fått
standardförbättringar i jämförelse
med vad som var önskat i långtidsbudgeten.
Nar det gäller investeringar har
servicehuset redan nämnts. Totalt investerar Kumla kommun under 1978
för 35.4 millioner kronor. varav servicehuset som sagts tar 19.5 millioner.
Socialnämnden får ytterligare 4.6 millioner kronor där bl a barnstugan i

Kumlaby ingår. Skolväsendet får 4.4
millioner kronor, därav 3.3 millioner
för låg- och mel1anstadieskolan i Kumlaby. där skolan redan under 1977
fått anvisat 4, I millioner kronor.
Fastighetsnämnden har tilldelats 1.7
millioner kronor. varav 1,3 millioner
får användas för uppbyggnad av mark·
reserv. Till de kostnadskrävande förvaltningarna hör aven verkstyreisen
som förbrukar 3.5 millioner kronor
och det största beloppet här är fortsatt ombyggnad av Kvarntorpstuben
med 700 000 kronor.
Lägst i länet
Trots att den sammanlagda utdebi·
teringen för kommun. landsting och
kyrka nu uppgår till 27:80 ligger
Kumla kommun lägst i länet. Inflyttningen till kommunen fortsätter och
kommer givetvis att ställa stora krav
på serviceutbudet. Om vi tidigare
under 1950· och 6o-talen legat lågt
så kan vi i dag visa fram en god
standard. Till den goda utvecklingen
har även näringslivet bidragit. Kumla
kommun har än så länge sluppit de
kriser av olika slag som många andra
kommuner drabbats av under 1970lalet. När den frågan kommer på tal,
så brukar jag alltid svara - "vi hade
våra svåra problem för 10-15 år
sedan." Låt oss hoppas att vi klarar
oss över även den nu pågående krisen,
som drabbat inte bara stora delar av
vårt land utan hela världen.
O

UTSTÄLLNINGAR PÄ BIBLIOTEKET
12-31 december 1977
Varför har vi tillsatser i
Köksredskap - förslag till
våra livsmedel?
grundulrustning
KONSUMENTRADET
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Kumlas bevarandeprogram
- ett pionjärarbete
A v kullurgeograj Christer N}'ren

Som den första av länets elva kommuner har Kumla upprättat ett bevarandeprogram omfattande hela
kommunen. Arbetet har resulterat i en
ganska diger lunta, ca 3 centimeter
tjock och i A4-format. Till största
delen består den 3V en text- och fotoredovisning av byggnader och miljöer
vilka ansetts vara av värde att bevara
och vårda - arbetarvillor. direktörsvillor. skofabriker. h}reshus. bondgårdar. torpstugor, byar och delar av
kulturlandskapet. Förutom denna
redovisning finns en hel del avsnitt
som behandlar bevarandearbetet ur
olika synvinklar som t ex metod, ur\ al. ekonomi, byggnadskultur. byggnadsvård, lilleratur mm.
Bakgrunden till detta bevarandeprogram kan kort tecknas så här:
Omvandlingen av kulturlandskapet
och tätorterna har under efterkrigstiden varit mycket omfattande. Modern teknik har omvandlat miljön och
folkomflyllningarna har medfört att
många människor förlorat kontakten
med sin historiska bakgrund och upp·
levt att bydens historiska kontinuitet
kommit att brytas.
Det är väsentligt för trivseln. hemkänslan. för vetenskapen och utbildningen att spåren av äldre skeden kan
urskiljas i vår miljö. Spåren av det förnutna måste få framträda och visa
att samhället på en gång är nytt och
mycket gammalt. Viktigt är dessutom
att betrakta bebyggelse och andra
kulturelement som en resurs för alt

garantera en rik tillgång på olika miljöer i samhället.
Syftet med et! bevarandeprogram är
att ange kommunens vilja att verka för
bevarandet av äldre värdefull bebyggelse och dess miljö. Kommunens
målsättning är att bevarandeområden
och enskilda byggnader skyddas och
vårdas. I detta sammanhang trycker
man på att upplysning, rådgivning och
service åt allmänheten är betydelsefull. Saknas ett levande intresse för
beb}ggelsevarden blir de flesta bestämmelser och förbud ett slag i luften.
I linje med detta innehåller program·
met en stor mängd fotografier. vilket
förhoppningsvis gör framställningen
mer intresseväckande.
Arbetet med bevarandeprogrammet
inleddes med inventeringar av tätorter och landsbygd. Ett urval gjordes
av kulturhistoriskt och miljömässigt
värdefull bebyggelse. En bevarande·
kommiue bildades med eH antal kommunala tjänste· och förtroendemän.
Uppgiften var au bearbeta detta urval
och väga in tekniska, ekonomiska
och planmässiga faktorer. En del
byggnader tillkom och andra utgick.
Dessutom gick programförslaget ut på
remiss till bl a länsstyrelsen. landsantikvarien, hembygdsföreningarna, för·
samlingarna, byggnadsnämnd. fastighetsnämnd. kulturnämnd och fastighetsägare i det centrala Kumla. En
målsättning formulerades tillsammans
med förslag till kommunbeslul. Det
sålunda behandlade och nyligen tryck5
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Den s k Hiiradsdomargårdcn i BlacksIn är en gammal släktgård, senast bebodd av kommUllulmannen Lars Pärsson. socknens allt i allo; häradsdomare, kommunalnämnds- och
fll11igvårdsordförande, landstingsman, k)'rkokassör ffi m. Här slår han med gårdens stolthet
- hästen. Huset är donerat lill Kumla hembygdsförening för all bevaras ål framliden.

ta programmel skall behandlas av
kommunfullmiiklige i december må·

nad.
Bevarandeprogrammet beslår av ett

inledande a\sniu där metod och redovisningssau beskrivs. Under rubriken
Bel'orandeobjekl finns ett antal byggnader förtecknade där bevarande insatser tidigare har gjorts med Solgården vid Hagendalsvagen som den
senaste i raden. Från denna lista
nämns två objekt i kommunbeslutet
- liardemo prästgård och Kumla
jiirnviigsstation - vilka föreslås skyddas genom speciatföreskrifter respek·
tive som byggnadsminnesmärke.
I avsnittet Bevarandemöjlighelen re·
dogörs för lagstiftning och planeringsinsatser som berör bevarande av fornlämningar, bebyggelse och större
miljöer. När det gäller bebyggelsen
6

finns inte det generella lagskydd som
gäller för fornlämningar. Istället är
bilden splinrad med byggnadslag.
byggnadsstadga. kommunöversikt. nalun årdslag och byggnadsminneslag.
En sammanställning visar på hur dessa
lagar och planer kan fungera ur be\"arandesynpunkt.
I lillera/Urlisran ges tips om litteratur som bl a behandlar byggnadskultur. byggnadsvård. underhåll och om
brosch} rer i dessa ämnen som gratis
kan erhållas hos byggnadsnämnden.
Redovisningen av byggnader och miljöer som är intressanta och värdefulla att bevara är uppdelad på två
avsnitt - en landsbygdsdel och en tätortsdel.
Tiitorlsdefen inleds med ett antal historiska fotografier från Kumla tätort
med fylliga bildtexter. Efter en be-

Genom Öjamossen går ell ås eller egentligen en drumlin från norr till söder, kallnd
Hullingen eller Hullingsilsen. PA åskrönet har det legat några små ställen. varav ett par
är bevarade som fritid~hus. Genom all jorden närmast omkring dem har brukats under
många generationer har landskapet hållits öppet. Miljön är verkligen värd att bevara.

byggelsehislorisk översikt och något
om äldre byggnadsteknik redovisas
sedan miljöer och enskilda objekt från
Kumla tätort inklusive Kumla by: från
HällabroIlet med stenindustrin. från
Sannahed med den militära bebyggelsen. från Abytorp med skoindustrin
och från Ekeby med kyrka-prästgårdsmiljön. Nära 150 fotografier ingår i
denna del.
Landsbygdrdelen inleds med ett avsnitt om bebyggelse och landskap och
ett om bosättnings- och bebyggelseutveckling. Den senare ger det historiska perspektivet med rubrikerna förhistorisk tid, medeltid och nyare tiden.
Redovisning görs sedan sockenvis
- Hardemo, Kumla och Ekeby socknar.
I Hardemo har de riksintressanta
områdena kring åsen och i drumlin-

landskapel blivit utgångspunkten.
Förutom dessa två områden anges
ytterligare fem intressanta miljöer. I
Kumla och Ekeby socknar sker redogörelsen efler Ire olika typer av kulturlandskap - den öppna odlingsbygden med byarna och bondgårdarna. det småbrutna landskapet med den
omfauande torp- och småstugubebygge Isen och till sist skogsbygden
med mindre stugor. Drygt 130 fotografier ledsagar textdelen där obJektnummer gör det möjligt att hitta samtliga miljöer och byggnader på en kom·
munomfatlande karta.
t programmets slutdel redovisas
byggnader med speciella funktioner
som folkrörelsernas hus. skolor och
liknande.
En förhoppning knuten till detta bevarandeprogram. är att det skall
1

Teaterprogrammet

Länets sista motorvägssträcka?
Al' kanslichefen Tage Tapper

Söndagl'n dlm /5 januari
Kumla leater. Folkan
Slenska RlkSlealern/Örcbroen~emblenpresenterar:
.. V;nlo>rgatan"
1::n komedI Il\ Karl WittiInger
RegI: PIerre Fränekel
Scenografi: Lars Erik Linden
Roller: Par Ericson. Gunnar Udden
Kumla leaterförening

Denna lilla nalla \illa i l~pisk jugendstil ar
belag~n i Hallabrottet. Agarna en ung
familj har gjort sitt basta for all be\ara så
m)'ck~t som mOjligt Il\ miljön \ilkel ar
berÖm\ärl.

väcka och stimulera intresset för den
beb)ggda miljön och dess förhallande
till naturen och oss människor. Det
finns mycket att upptäcka i kultur·
landskapet. ett landskap som fortfarande bjuder på spår likaväl efter
inlandsisen som efter de första in·
vandrande människorna. Bebyggelsen
ger oss en bild av livet förr. tänkesätt och sedvänjor. och en påtaglig
bild av vårt samhälles utveckling. Det
är väsentligt att även kommande generationer tillförsäkras denna möjlighet - kulturhistorien omspänner ju
både den bevarande ISOO-talsgården
och det nyskapade villaområdet.
Bevarandcprogrammet kommer att
finnas till försäljning. Intresserade kan
vända sig till byggnadsnämnden i
Stadshuset.
O
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Sondagefl drn 14 jOnuari
Kumla tealer. Folkan
"Hoppets hir"
En pjäs om fnk}'rkan och arbetarrörelsen al
Gunnar Orlander
Orebroensemblen
Teaterföreställning med debatt
LO-sektionen j Kumla
Frrdagen den f7 mars
Kumla teater. Folkan
SI enska RIksteatern presenlerar:
"Hur andra ilshr"
En komedi a\ Alan A)ekborn
Regi: Stig Olm
Scenografi och kOSI}m: 'l15se Skoog
Roller: Hans Lindgren, Jessle Aaws, \1ona
Cassermar. GU) de la Berg. Gunnar Ernblad
Kumla leatnföremng
SOndogm drn 1 april
Kumla lealer. Folkan
S\'enska Rlkstealern presenterar:
"Sjohä~1o>n"

En pjas av Ed"ard J Moore
RegI: Bengl Blomgren
Scenografi: Ingvar Danielsson
Roller: Bnta Borg. Tor Isedal
Kumla teaterförening

"BYGGET" ASBRO
Preparerade skidspår 1.5. S oeh 10 km.
VärmeslUgan hålles öppen lördagar och
sondagar kl 10.00-16.00.

I augusti - efter semestern alltsåbörjade arbetena på vad som kan
kallas Örebro läns sIsta motorvägssträcka. I varje fall detta sekel. De
professionella vägbyggarna i väg\erket har just nu ingen förhoppning om någon fortsättning inom de
närmaste årtiondena.
Det är alltså Europaväg 3 som b)ggs
ut på sträckan mellan Adolfsberg och
Västra Aby. Som alla Kumlabor vet.
har vi motorväg med skilda körbanor
från norra delen av Örebro till Adolfsberg och ifrån Västra Ab) (Byrsta)
ned till Vallb} i närheten av Vretstorp. Nu skall dessa båda sträckor
b)ggas ihop och vi får en samman·
hängande sträcka motorväg på tillhopa
36 kilometer. Den n)b)ggdadelen blir
16.5 kilometer lång och det betyder
att trafikanterna på Europavägen får
en \-ägförkortning på 1.8 kilometer
samtidigt som vägens kvalitet höjes
avsevärt. Skilda körbanor möjliggör en
i stort sett riskfri omkörning, antalet
påfarter minskar till ett minimum.
ingen korsande trafik stör trafikrytmen och eftersom vägen går på sidan
om tätorter och annan bebyggelse
blir det inte heller sträckor med fartbegränsningar ned till 70 och 50 kilometer. som finns i dag på denna
sträcka. Tidsvinsten kommer alltså att
bli betydligt stÖrre iin vad en bart vägför·
kortningen 1.8 kilometer föranleder.
Trafikintensiteten på nuvarande
Europavägen mellan Kumla och Örebro är 1977 cirka 15000 fordon per

dygn. räknat i medeltal. Sedan motorvägen fiirdigställts~ 1981 ~ räknar
med 16-17000 fordon per dygn på
den nya vägen. medan endast cirka
2000 fordon per dygn beräknas trafi·
kera den nuvarande EJ-an som då degraderas tilllokalväK för dem som bor
mellan Kumla och Orebro.
Det är alltså inte endast de fortåkande Europavägsbilisterna som
kan räkna på vinster. Trafikmiljön för
folket utefter den gamla vägen blir
battre. Lugnare. mindre bullrig och
- i bästa fall - säkrare.
Kostnaderna är i dag beräknade till
97 millioner kronor. Ä ven här finns
en vinst för länet. Under fyra år skapas
arbetstillfällen för ett antal vägarbetare. Inte mindre än elva broar skall
byggas för dr)gt 14 millioner kronor.
Schaktmassor måste flyttas och enorma mängder grus och annan väg material skall köras fram till vägen. Transportföretagen i bygden kommer alt
anlitas och tillföras inkomster. Även
andra länsföretag kan beräknas få
uppdrag i samband med vägbygget.
En tillfartsväg kommer att byggas
från nuvarande E3:an ~ med anslutning mellan Kumla och Säbylundfram till motorvägen sydväst om Ekebymossen. Det blir en bekväm och
snabb förbindelse för Kumlaborna till
Örebro och vidare på E3, E 18 eller
riksväg 60.
Men - frågar någon ~ är det enbart fördelar med den här nya vägen?
Naturligtvis inte. Cirka 75 hektar
9
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Kartskiss, som visar hur den nya motorvägcll förkortar Europaväg 3. Den nedre heldragna linjen är järnvägen Hallsberg-örcbro och dcn strl'ckade linjen till v~nstc~ är en tank!
dragning av riksväg 52 söder om Kumla. Man ser också hur Kumln far tva utfarter pa
motorvägen; dels söderut på nuvarande E3, dels norrut på en ny vag utefter mossen.

åkermark blir vägmark. Marklösenkostnaderna är beräknade till 8 millioner kronor. Det är alltså i stort sett
ett bärkraftigt lantbruk som försvinner, och det får ostridigt räknas
bland minusposterna. I vilken mån
tidsvinster, trafikmiljövinster och
minskade trafikolyckor i människoliv
och skador kan vägas mot den förlusten får var och en begrunda. Någon
bokföringsmässig avvägning kan naturligtvis inte göras. För vissa jordbrukare kan dock vägbygget ge fördelar genom att lantbruksnämnden
köpt upp jordbruk som kan "delas ut"
till dem som får avstå mark. Någon
eller några kan på det sättet få mera
jord än förut och kanske med bättre
arrondering. I varje fall försöker man
byta mark så att varje lantbrukare
endast ska ha mark på ena sidan av
vägen. Vi får se hur det lyckas.
Om fyra år skall alltså vägen vara
färdigbyggd. Hösten 1981 kommer
en mängd långtradare och andra
10

långfärdsbilister se Kumla endast på
avstånd när dc passerar någonstans
vid Hörstabacken. Och vi ska slippa
en massa trafik som egentligen inte
har nagot i Kumla all göra.
Sedan har vi bara att vänta al1 den
södra förbifarten för riksväg 52 blir
byggd. Och det kommer atl dröja
ytterligare några år. Men vi hoppas
att den kommer.
D

Kumla kommuns kul!urpri", som instiftades 1971. och som nu utdelas
för sjunde gången, har genom enhälligt beslut i kommunstyrelsen tilldelats stadskassören Tage Goldheim
med följande motivering:

Tage Goldheim har alltsedan sina
unga år varit verksam inom olika folkrörelser. Han har inom IOGT framförallt arbetat med amatörteater. Han
har skrivit teaterpjäser, krönikespel och t o m operetler, vilka han
dels regisserat och dels själv målat
dekorationerna till. Han har alltid välvilligt ställt sig till förfogande som regissör åt olika amatörsällskap och utan
ersättning medverkat med föreställningar t ex för Kumla Barnens dag,
Kumla hembygdsförening m n. Även
inom andra föreningar, t ex Kumla
espcTantoförening har han under nära
fem årtionden gjort betydande insatser. Han har för sin personliga del
alltid varit blygsam, men de som verkat inom folkrörelserna känner hans
gärning och minns den med tacksam·
het och glädje.
Priset kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges sista sammanträde
för året den 19 december 1977.
D

J
SOLARIUM,
KUMLAHALLEN
Badgaster och övriga soldyrkare.
Den första solarieanläggningen i Niirke iir
lIlstallcrad.
Välkomna att bällra på sommarsol·
brännan i höstrusket!
Dc ultravioletta strålarna skanker mot·
tagaren ett välbefinnande samtidigt som
det även är välgörllnde för reumatism,
vissa sorters eksem. psoriasis och andra
hudåkomrnor.
Pris 5:-/10 min

l

ALLMÄNHETENS TIDER PÅ ISBANAN I
IDROTTSPARKEN
Jl,HLndag-onsdag samt fredag kl 15.00--1645
Hter kl 16.00 tillåtet att använda klubba
Torsdag kl 15.-10-16.-15 tIllåtet att använda klubba
Lönhg kl 11.30-14.30 efter kl 13.00 tillåtet att använda klubba
Söndag kl 09.00-13.00 mellan 09.00--11.30 tillåtet all använda klubba
Vissa lörd"gar och söndagar kommer allmänhetens åkning alt förlängas, detta meddelas
genom anslag vid Idroltsparken.
Reservationer för eventuella ändringar av tiderna
FRITIDSKONTORET

UPPSLAGET
EXTRAPRIS OCH ANDRA

PRISERBJUDANDEN
Dcn I januari 1978 träder konsumentverkets riktlinjer för extrapris och röd
prislapp i kraft.
Förhandlingar med handeln har förts
och riktlinjerna har utfärdats med stöd
av marknadsföringslagen.
Röd prislapp tillsammans med ordet
"extrapris", endast ordet "e:'ttrapris"
eller röd prislapp tillsammans med
annan text eller enbart röd prislapp

får endast användas under följande
förutsattning

• varan ska normalt säljas i butiken
eller inom kedjeföretaget
• priset ska vara nedsatt med minst
10 oo eller i undantagsfall med

minst 5 0 0
• eXlrapriserbjudandel ska vara tillfälligt (högst 4 veckor)
I annonser. broschyrer. direktreklam.
buliksreklam Od ska vid alla tillfälliga prisakliviteler lämnas uppgift
om:
• lillfälligt pris

- ett par sidor åt konsumenterna

• ordinarie pris
om det ar den slutliga säljaren som
står för reklamen och varan normalt finns i sortimentet
• ordentlig uppl}sning om vilka varor
och förpackningsstorlekar som er·
bjudandet gäller
• erbjudandets längd
• eventuell reservation för aU den
... ara som sätts ned i pris inte kommer au racka under hela den tid
som erbjudandet varar
• eventuell begränsning för den
mängd vara som får inhandlas
• eventuellt övriga begränsningar t ex
att någon eller några butiker inom
en kedja inte tillämpar erbjudandet.

I riktlinjerna rekommenderas att
varans jämförpris - räknat i första
hand på det nedsatta priset - tydligt
anges. Man anger jämförpriset antingen på \aran eller på en skylt i
\ arans omedelbara närhet.
Om inte riktlinjerna följs kan man
anmäla detta till KO. Det går bra au
tala med konsumentsekreteraren i
kommunen som kan vidarebdordra
befogade anmälningar.

HUR FÅR JAG MATPENGARNA
ATT RÄCKA?
VAD TJÄNAR JAG PÅ ATT BAKA
I'IEMMA?
Knep och goda råd kan Du få hos
konsumentsekreteraren i Stadshuset.
12
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Du som skall sälla bo
,
Behöver Du några goda råd om t ex
•
•
•
•

Sängar och sängutrustning
Köksredskap
Möbelfakta
Belysning

Välkommen till konsumentsekreteraren i Stadshuset
bp.tider: Månd-onsd 9.30-11.30
Torsd 9.30--11.30. 16.0017.30
eller annan tid efter överenskommelse

Säkra barnsängar och
barnstolar

Möblera med ljus
FÄRGÄMNEN OCH KO SER·
VERINGSMEDEL l LÄKEMEDEL

På apoteket kan Du få en förteckning
över vilka färgämnen och konserveringsmedel som ingår i olika läkemedel.
Tillsatser av azo-färgämnen kommer
på sikl att avvecklas även i läkemedel.
Detta beror på deras allergiframkallande egenskaper.
Förteckningen har sammanställts av
Soc ial Si yrelse ns läke medelsavd el ni ng
och en ny förteckning kommer varje

•
•

le.
Vill Du ha en hållbar och säker barnsäng eller barnstol. Köp då en som är
testad av Möbelinstitutet och som är
försedd med möbelfakta.
Förteckning över vilka som är möbelfaktadeklarerade finns hos konsu·
mentsekreteraren.

JULKLAPPSTTPS
Prenumerera på Råd & Rön
17 kronor/år \O nummer
Trevliga presentkort finns hos
konsumentsekreteraren
13

Nu kommer Kumlabygden del IV

Dina sopor - vår arbetsmiljö

Av kanslichef Tage Tapper

Av arbetsingenjör Arne Fagrell

Omkring den 15 december kommer
Kumlabygden del IV att kunna köpas
i bokhandeln. Det är tio år sedan del
III kom ut, varför del kan vara skäl
att påminna något om delta ganska
ovanliga historieverk.
Arbetet med att skriva verket om
Kumlabygdens historia började 1950
och den som tog initiativet var då·
varande förste bibliotekarien vid
Uppsala universitetsbibliotek, fil dr
Jonas SamzeJius. bördig från Hjortsberga i Kumla.
Del I, som behandlade Berg, jord och
skogar kom UI 1961 och författades av
geologen Joser Eklund.
dr Arvid

m

Bergdahl och professor Sten Florin.
Del II har titeln Forntidsliv och kom
ut 1963. FörfaHare var professorn i
nordisk och jämförande fornkunskap
vid Uppsala universitet. Sune Lindqvist. Den beskrev våra fornlämningar
och fornfynd och klargjorde våra relationer till omvärlden under forntiden.
Del III kallades Ortnamn och äldre
bebyggelse och blev färdig 1967.
Denna volym är skriven av professor
Lars Hellberg. Uppsala. ortnamnsforskare med många betydande verk
bakom sig.
Del IV, som nu äntligen ligger färdig.
heter By. gdrd och samhalle, och dess
författare är professor David Hannerberg. kulturgeograf och knuten till
Stockholms universitet.
Professor Hannerberg gör en genomgång av alla byar i Kumla och utreder
14

deras tidigare omfauning och uppdelning på gårdar. Han klargör alla de
olika system för uppmätning av jord
som använts under århundraden och
\' ilka principer fÖr värdering och
skattläggning man haft. Många förut oklara begrepp blir utredda och
tillsammans med de resultat de tidigare delarna i Kumlahistorien redovisar är det många dunkla punkter som
nu belysts.
Professor Hannerberg är själv närking och har ägnat en stor del av sill
\' etenskapliga arbete åt Närke. framförallt Närkes landsb}gd. Ett tiotal.
stÖrre och mindre skrifter skildrar
eller tar typiska exempel från vårt
landskap. Denna del av Kumlabygden
är kronan på \ erket i denna forskning.
Kommitten fÖr Kumlabygdens historia - som under alla år varit ansvariga fÖr historieverket - hoppas au
det nu skall gå snabbare med utgivningen av de kommande bander:. Del
V Kyrka och herresäte är till större
delen redan färdigskriven och även
följande delar Nutida samhiz'lIsli~ är
tryckfärdiga inom den allra närmaste
tiden. Vi får här i Kumlan anledning
att återkomma om dessa böcker.
Sist bör kanske nämnas. att även de
tidigare delarna av Kumlabygden
finns att köpa i bokhanddn.
D

EL·LJUsspARET. VIASKOGEN
Vid snö GA EJ i skidspåren.

•

För an skapa en så bra arbetsmiljö
som möjligt för våra renhållningsarbetare. har vissa regler uppsatts för
abonnenterna.
Vån mål är all i samarbete och samförstånd med abonnenterna lösa den
för samhällets trivsel viktiga renhålImngen.
Följande regler gäller för fastighetsrenhållningen. Reglerna har utformats
i enlighet med hälsovårdsstadgan. den
lokala hä!sovårdsordningen samt de
praktiska erfarenheter som gjorts.
• Säck hållare skall vara placerad läuåtkomlig och på fast underlag.
• Säckhållaren - sopstället skall
vara av rätt typ till den placering
den har. Säckhållare avsedd rär
placering utomhus får inte placeras
inomhus om utrymmet inte medger
fri arbetsmöjlighet vid tömning.
• Det åligger abonnenten alt hålla
framkomlig väg - minst 85 cm
bred - mellan säckhållarens plats
och närmaste uppställningsplats för
hämtningsfordonet. Vintertid skall
vägen vara skOllad och vid behov
sandad. Om så icke sker och hämtning därigenom försvåras. debiteras
utöver abonnemangskostnaden priset för budning.
• Glas och vått avfall skall paketeras
så att säcken icke skadas.
• Sten. grus, vassa föremål eller nytande ämnen får inte läggas i
säcken.
• Varm aska får ej läggas i sopsäck.

•

•
•

•

•

Aska oeh sot måste noga paketeras
om det lägges i sopsäcken.
Allt avfall utanför behållaren/sopsäcken debiteras extra oavsett sopsäckens fyllnadsgrad. Har sopsäcken fyllts mer än att den kan
tillslutas före borttransport sker debitering av överskjutande mängd
såsom för avfall som placeras utanför behållaren.
Skrymmande material skall pressas
samman.
Placering av verktyg i soprummet
skall göras på sådant sätt att dessa
inte hindrar sophämtningen.
Trädgårdsavfall kan i mindre
mängder läggas i sopsäcken under
förutsättning att inga olägenheter
uppstår vid hanteringen. såsom skador på säcken av kvistar, vån gräs
o dyl.
Större mängder som uppkommer
vid trädfällning och nedskärning av
Större häckar kan inte hänföras
till hushållsavfall.

• GLÖM INTE
att förpacka soporna väl och var
speciellt försiktig med trasigt glas.
Renhållningspersonalen får tyvärr
alltför ofla skärskador vid hanteringen av sopsäckar.
l sophämtarens dagliga arbete betyder det så oerhört mycket för
trivseln. att ovanstående regler följs
av Dig. Tänk på hur Du vill ha Din
egen arbetsmiljö!
D
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"Finns det medmänniskor i Kumla?"

Det finns många människor. som känner sig ensamma och önskar kontakt
med andra. som upplever sin situation för svår att ensamma klara av
den, och gärna vill ha ett stöd från
någon person eller familj.
Sådana
kontaktmän - kontaktfamiljer finns det redan flera i kommunen. men ännu ner behövs. Vi
söker även familjer till vår jourverksamhet - familjer som är beredda att
ställa upp akut för att t ex ta hand
om barn tillfälligt, följa med till sjuk-

hus, göra hembesök

ffi

m. Viss ersätt-

ning utgår.

Behovet av fosterhem för kortare
eller längre tid är för närvarande
stort. Den som är intresserad inbjudes
att delta i cn fosterföräldrakurs som
börjar i januari 1978 och som pågår
10 veckor. Kursen är kostnadsfri.
Vi söker alltså kontakt med personer,
som är socialt intresserade och villiga
att erbjuda hjälp och engagemang.
Närmare upplysningar kan erhållas
av socialassistenterna vid Socialbyrån
D
i Kumla, lel 70980.

ISBANAN, IDROTTSPARKEN, KUMLA
öppethållande under tiden 23/12 1977-8/1 [978.

23/12
Ju[aflOn
Ju[dagen
Annandagen
27/12
28/12
29112
30112
Nyårsafton
Nyårsdagen

m

3/1
4/1
Trellond.-aft.
Trellondagen

7iI
~I

9.00--[6.45.
kl
Stängt
kl [0.00--[3.00.
kl 10.00--[3.00.
9.00-[6.45.
kl
9.00-[6.45.
kl
kl 9.00-[6.45.
kl 9.00-[6.45.
Stängt
kl [0.00--[5.00,
9.00---16.45,
kl
kl
9.00---16.45.
kl 9.00--[6.45.
kl 9.00-[5.00.
kl 10.00-[5.00.
kl J 1.30--13.[5.
kl
9.00-13.00.

mellan kl 12.00---14.00 k[ubbfrin
mellan
mellan
mellan
mellan
mellan
mellan

kl
kl
kl
kl
kl
kl

mellan
mellan
mellan
mellan
mellan
mellan
mellan
mellan

kl 13.00---15.00 klubbfrill
kl 13.00-14.00 klubbfrill

I !.30--13.00
[1.30-13.00
[2.00---14.00
[2.00---14.00
[2.00--14.00
[2.00---14.00

klubbfrill
klubbfrilt
klubbfriu
klubbfrilt
klubbfrilt
klubbfrilt

kl [2.00-14.00 klubbfrilt
kl 12.00-14.00 klubbfriu
kl 13.00---15.00 klubbfrilt
kl 13.00-15.00 klubbfrill
kl 11,30--12.15 klubbfrill
kl 11,30--13.00 klubbfrill

Reservation för eventuella ändringar av tiderna.
Om väderleken tillåter kommer övriga isbanor inom kommunen att spolas upp.
Tiderna komm~r äv~n att anslås vid Idroltsparken.
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Hur långt får man
åka på 50-kortet?
Alla som mera regelbundet åker buss
vet att det finns 50-kort. Korten gäller
för obegränsat antal resor på de busslinjer som ägs av Örebro läns regionaltrafik eller med vilka detta bolag
träffat uppgörelse. På kartan s:er vi att
det gäller alla busslinjer inom Kumla
kommun. Vi ser också - om vi följer
de enkla heldragna linjerna - att man
kan åka längst i norr och längst i
söder i länet på kortet. Det är endast
på de dubbelstreckade linjerna som
kortet inte gäller, men dessa linjer
ligger huvudsakligen i norra delen av
länet.
Kortet kostar alltså 50 kronor och
finns att köpa på alla postanstalter
inom länet. Ä ven om Du inte är daglig
bussresenär, behöver Du inte resa mer
än några stycken längre bussresor på
en månad, förrän det lönar sig med
50-kortet.
Det är länets kommuner som tillsammans med landstinget bjuder Dig
D
på den här förmånen.

=
_

linjer där 5().kort ej gäller
linjer där 5().kort gäller

KUMLAHALLENS
öppethållande

under

Julafton
Ju[dagen
Annandagju[ ,
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagsafton
Trettondagen
Övriga dagar
Sporthallen
Vardagar
Lördag, söndag

tiden

22112-77- 8/1-78

.
.
, ..
.
.

stängt
stängt
09.00---12.30
09.00-12.30
stängt
09.00--12.30
. stil ngt

.. 06.45-22.15
..... 08.[5-[5.45

Beträffande tider i sporthallen ring
709 80 ankn 257 efter v~ stängning
709 82
Simhallen
Måndag, torsdag .... , .09.00--19.30
Tisdag .. 07.00--08.15.09.00--19.30
Onsdag, fredag
.. 07.00-08.[5
09.00-20.30
Lördag
. .09.00-15.30
Söndag _.,....
. .09.00-12.30
Kassan stänges 30 min före badtidcns
slut.
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Kumlahallen
,

hålles öppen måndag-fredag kl 06.4522.15, lördag och söndag kl 08.15-15.45.
Teldon 019/709 80; efter växelns slångning 019/109 82.

Anko: Exp 256, Vaktm. 257. Kassa 258.

Simhall 159. Maskinisl 260.
Driftledare Janeric Solbetg ankn 256.
SIMHALLEN
Badtider :

!\länd. o torsd.
13.00-19.30
Tisd.
07.00---08.15. 13.00-19.30
Onsd. o fred.07.00-08.lS. 13.00-20JO
Lördag
09.00-15.30
Söndag
09.00-12.30
Övrig lid disponeras av skolan.
OBS! Kassan slänges 30 minuter före badlidens slut.
Bada.'girter:
Simhall med bastu, skåp
Simhall med bastu, hytt
Skolungdom 10m 16 år

Gymnastikhallen

per tim

3:-

Mot ionshallen
för förening
för enskild träning
tillägg för bastu 1:-

per tim
per tim

6:2:-

4:-

5:-

1:50
Militär, pensioniirer, studerande
2:50
10:l:a klass bastu. turk
5:50
Karbad
Raballhåfte 10 bad med skåp
35:45:Rabalthäflc 10 bad med hytt
Rabanhäfle 10 bad tllrk
90:80:SäsongskorI skåp
130:Årskort skåp
K vartslampa,lvärmelampa
1:50
Massage
12:-, 15:5:Solarium
Uthyrning;
Badbyxor
1:Baddräkt
1:Badlakan
0:75
Handduk
0:50
Extra avgift uttages för liten handduk och
tvättsvamp,

18

SPORTl-IALLEN
Abonnemangsa.gifter;
per tim 4:Badminton per bana
Badminton hela hallen
per tim 14:4 banor
Tennis
pertim 10:Handboll, basket volleypertim 12:boll
Bordtennis
per bord/tim 2:skolungdom
perbord/tim 1:hela lokalen för klubbper tim 8:träning
mer än 10 timmar/vecka
per tim 5:-

Skyuchallen
för enskild träning
hela lokalen för klubbträning
mer än \O tim/vecka
Klubbrum (alt årshyra)

per tim

2:-

per tim
pertim

8:5:-

per tim

4:-

Klädskåp
per år 12:stora
små
per år 8:Vid publika evenemang i sporthallen 20%
av brutloentreavgiften, Minimihyra 100:kostnad för därutöver varje ny påbörjad
halvtimme 25:Omklädningsrum "ch duschrum
(vid e~tern utomhusträning) per tlm 4:_

.....';-'-"""

Kumlaborna har en utomordentlig tillgång i rlen konstfrysta isbanan i Jrlrottsparken. Allmänhetens tider står på sidan J I oeh helgens öppethållande på sidan 16. Välkommen!

Våra "gårdar"

ÖPPETHALLANDE UNDER
NyARSHELGERNA

Frifidsgården Malmen (15 år och äldre)
Öppet: Måndag-torsdag kl 13.30-22.00,
fredag kl 13.30-23.30. lördag kl 18.00-23.30
samt söndag kl 18.00-22.00.
Telefon: 019(70980; efter växelns stängning
019(709 85
Fritidsgården i\ly-rstacken (Köpmangatan 58)
Öppet: Måndag-torsdag kl 17.30-21.00

Fritidsgården Malmen (15 år och äldre)

Frifidsgårdarna i
HällabroIlet
Öppet- Måndag och torsdag kl 17.30-21.30
K.'arntorp
Öppet: Måndag, tisdag oeh torsdag kl 17.3021.00
Ekeby
Öppet: Torsdag kl 17.30-21.00
Sanna hed
Öppet: Onsdag kl 17.30-21.00
Aby'wrp
Öppet: Torsdag kl 17.30-21.00
För upplysningar om fritidsgårdarna kontakta
fmidsgårdsföreståndare Ingemar "Kvisten"
Johan,;son tel 709 80 \lX ankn 255 efter vx
stängning 709 85

Jul"fton
Juldagen
Annandag~n

Nyårsafton
N}årsdagen
Tr~tlol1dagsafton

Trettondagen
Extra öppethållande under
Tiderna kommer at! anslås.

JUL-

OCH

stångt
stångt
i8.00-23.oo
stiingt
stångt
18.00-23.00
18.00-23.00
mellandagarna.

.'rilidsgården Myrsfaeken, Köpmangatan 58
(under 15 år)
Måndag-torsdag kl 17.30-21.00
Trettondagshelgen stängt
.-rifidsgårdarna i
HällabroIlet: Måndag och torsdag kl 17,3021.30
K.'arntorp; måndag. tisdag och torsdag kl
17.30-21.00
Ekeby: torsdag kl 17.30-21.00
Sannahed; onsdag kl 17.30-21.00
Abytorp: torsdag kl 17.30-21.00
19

Gruppkorsband

Nu är det vinter!
Fastighetsagarna i Kumla erinras om skyldigheten all hålla gångbana utan for
sin fastighet srlÖröjd lXh sandad. Sakna~ gångbana skall for gångtrafik tillrackligt utrymme på gatan snöröjas och sandas av fastighetsagll.ren utanror fastigheten.
Inom område, där kommunen är väghållare. får fastighetsägaren läggn upp
snö eller upphuggen is i vall mot körbanan. Vallen forslas vid behov bort genom kommunens försorg. under förutsättning alt den kan bortforslas samtidigt med snö och is som upplogats från körbanan. Della galler aven betraffande snö och is, som fallit ned eller ne",konats från tak. Snö lXh is, wm
uppskOllats efler all kommunen kört bort ~nÖ\·allen, skall bortforslas a\' fastighetsägaren.
Fastighetsägaren ar a\en sk)·k1ig an hålla öppning i sno och is\all. så alt köroch gångförbindelse skall \-ara mojlig från körbanan tdl fastighetens gångbana.
OBS! FastighetsägarC'n är sli)·ldig aU ombesörja dessa åtgärder ä'·C'n om gatan
är försedd med konmulnC'n lillhörig plantering eller IiImandl' anordning.
Tänk på fotgängarna. som till stor del utgöres av gamla ol'h skolbarn: Tvinga
inle ut dem i onöda., i körbanan på grund a'· ertC'TSIlIt gfmgbllnl'skölSC'1.

Sophämtningen I Kumla
Det åligger abonnenten au hålla framkomlig väg, mlnSI 8S t;:m bred, mdlan
behållarens plalS och närmasie uppstallningsplalS för himlningsfordonet. Vmterlid skall vägen \lra skOIlad lXh \id beho\', sandad. Om så icke sker och
himtning dirigenom fors\åras, debileras ulÖ'·er abonnemangskostnaden priset
för budning.

Glöm Inte.
all förpacka soporna väl. och var speciellt försiktig med söndrat glas.
Renhållningspersonalcn får tyvärr alltför ofta skärskador vid hanteringen av
sopsäckar.

Bilister I Kumla
Snöröjningen fors\'ltras a\"Sevän pA grund av felparkerade bilar. Hjalp till med
"snÖS,·ängen" genom all undvika all parkera på gatorna, nir snöröjning pågår.
Respektera uppsalla trafikmärken!
Glöm inle datumparkeringen.

TEKNISKA VERKEN

ItB ItUIoll-A TRYCItER! li77

