Markförvärv viktigt för god planering!

Dagens dikt

Av kommunalrddel Nils Nysrrom

Del är inle ofta som läsekretsen
sänder in bidrag till Kumlan. Ännu
sällsyntare ar del med "kommunala"
dikter. Nar vi nu fått en sådan är del
med glädje vi publicerar den, trots
dess något kritiska ton. Vi säger en·
dast: Än så länge har vi länets lägsta
skatt !

BUDGETKOMMENTAR
Herr kommunalråd!

Jag snackar inte
din språk precis,
men säger min mening
på eget vis.
Du passar ungarna
ganska galant,
betalningen tycks
dock i överkant.
Mormor kan leva
bekvämt och gott
då hemhjälp, fotvård
och färdtjänst hon fån.

Gammelfarfar får
tillsyn och vård
på därtill avsedd
idyllisk gård.
Bidrag ges hit och
bidrag ges dit.
Jag får betala
med allt min slit.
Du kommunalrådplus jag - blir vi,
eU fungerande
maskineri
Allt tycks så bra, men
jag säger att
höjer du skatten
än mer har du satt
käppen i hjulet, jag lägger av
kneget. som hittills
dig kosing gav.
Då står du där
med din tvättade hals
för utan pengar du
gör inget alls.
Kostnadsbiirare

MÄNGA ÄR LEDSNA
för att de Inte kan sjunga. Men få har kompleJl för den ukensskull. Men har man m)c,
ket stora s\.Arlgheter all lisa. skova eller rakna kan man ha komplex för del.
KOMVUX kan nu under vissa rörbehåll försöka an hJilpa minDlskor med Slora problem i svenska och malemauk. Undervisning i små grupper kan ge gOIl resultat och
minska problemen.
Ring och fråga om GRUNDlJTBILDNING. om Du tror au Du eller någon Du känner
behöver den.
KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN
Tel. 709 SO ankn JSO, Torsdagar kl 16-18
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En fråga som man får emellanåt är:
Måste kommunen köpa in så mycket
tomtmark? Behöver ni köpa in så
stora områden som kanske inte blir
bebyggda förrän efter lång tid? Svaret
blir ja. Det är oerhört viktigt att en
kommun är ute i mycket god tid och
förser sig med tomtmark för såväl
bostadsbyggande som för industriell
utbyggnad.
Inte minst Kumla kommun har under
det senaste årtiondet kunnat glädja sig
åt att man sedan slutet av 40-talet
varit förutseende att förvärva såväl
stora som små områden för kommande exploatering. Jag minns när Kumla
stad i slutet av 4O-talet började för·
värva markområden i Kumlaby, som
på den tiden tillhörde Kumla landskommun. Vilken kritik fick inte då·
varande drätselkammaren för att man
gav sig in j en annan kommun och
köpte tomtmark. Men dessa förtroendemän var förutseende. De var
övertygade om att inom en framtid
skulle dessa områden införlivas med
staden. Redan på den tiden diskutera·
de man en eventuell sammanslagning
mellan Kumla stad och landskommun.
Det dröjde visserligen fram till årsskiftet 1966-67. men 194O-talets
tankar blev förverkligade.
När man blickar tillbaka på såväl
stadens som f d landskommunens
markförvärv kan man konstatera att
det tar mellan 20-30 år för de större
förvärvsområdena tills de blir exploateringsklara för att bebyggas. Kumlaby började man som sagt att köpa

redan i slutet av 4O-talet och några
enstaka förvärv gjordes även på .so.talet. De nesta förvärven gjordes
sedan i början av 60-talet. Ar 1964
kunde dåvarande staden utlysa en ar·
kitekttävling som omfattade Kumlaby
och planen har legat till grund för den
byggenskap som nu pågår. Givetvis
har vissa kompleneringsköp måst ske
och något kommer även att göras i
början av 1978. Den exakta tomtarealen i Kumlaby kan jag inte ange
i dag. men det rÖr sig om åtskilligt
Över två miljoner kvadratmeter. Intressant kanske är au kvadratmeterpriset i genomsnitt rÖr sig om 85 öre.
På f d landskommunens tid började
man inköpa tomtmark i Hällabrottet i
början av 1950-talet och den byggen.
skap som nu pågår i Romarebäcken i
Hällabrottet ligger på de områden
som inköptes då. Här låg marken i
drygt 20 år i kommunens ägo innan
byggandet började. Mark som hade
köpts till ett genomsnittspris av c:a
60 öre. När vi talar om Hällabrottet
så kan det även vara på sin plats att
erinra om markförvärv på Sånnersta·
området där Kumla stad (efter sammanläggningen med landskommunen)
år 1968 inköpte 40 hektar jord- och
skogsmark för en genomsnittspris
av 29 öre. Sånnersta kan bli ett aktuellt område när Norra Mos-området
-som för närvarande är föremål för
planläggning - blir färdigbyggt under
1980·talet.
När det gäller Norra Mos började
Kumla stad att förvärva mark inom
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detta område 1966 och 1967. Det
första större förvärvet var delar av
Säbylunds fidiekomiss eller 1,1 million
kvadratmeter. Ytterligare 300 000
utmed E3 inköptes av olika ägare
under tiden därefter. Därefter har ett
nertal markförvärv skett vid olika tillfällen utmed E3 och som bl a medgav planering av nytt industriområde
där numera SRA har byggt sin stora
anläggning.
Kommunens intresse att alltid vara
välförsedd med tomtmark kom väl till
pass bl a när Fångvårdsstyrelsen utlokaliserade delar av anstalten Lång.
holmen från Stockholm. Fångvårdsstyreisen behövde ha c:a 500 000
kvadratmeter för en nyanläggning
och eftersom det på 1950-talet förekommit ett flertal markförvärv på Viaoch Fylstaområdena kunde dåvarande

staden med ett mindre kompletteringsköp ställa så stort markområde
till förfogande som behövdes. Eftersom styrelsen betalade l krona
kvadratmetern behövde staden inte
subventionera tomtmarken då stadens
inköpspris låg under kronan.
Ä ven industrilokaliseringen på Viaområdet har kunnat ske tack vare god
tillgång på tomtmark.
Några större politiska strider har ej
heller förekommit när det gällt markförvärv. Någon enstaka gång har det
väl ifrågasatts om förvärven varit befogade. Den korta redogörelse jag nu
presenterar för markpolitiken talar
för att den varit till stor ekonomisk
fördel för Kumla kommun. Den har
ostridligt underlättat planeringen
för såväl bostadsbyggande som industrietablering.
O

Välkomna till utställningen
MERA FÖR PENGARNA
Utställningen handlar om kost och kostnader för hushållet och familjen och visar på några sparknep i hushållet.
Några aktuella frågor som utställningen belyser:
•
•
•
•
•

Vad
Hur
Vad
Hur
Vad

ar en ordinär hushållskosInad i vår familj
kan jag anvanda jämförpriserna och extrapriserna för alt spara pengar
tjänar jag på alt baka brödel hemma
mycket bör ungdomarna betala hemma
är en rimlig klädkostnad för barn i olika åldrar

1-19 februari
23-24 februari
27 febr-2 mars
6-10 mars

Kumla bibliotek
Församlingshemmet, Ekeby
Biblioteket, Hällabronel
Sparbanken, Kumla

KONSUMENTRAoET
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Ordinarie tider Se sid 31
Torsdag 19-21. fredag 17-19
Ordinarie tider Se sid 31
När banken är öppen
HEMKONSULENTEN

Vad händer med Kvarntorp?
Av kanslichef Tage Tapper

I K UMLAN nr 1/1973 -

alltså för
fem år sedan - infördes en artikel
kallad "Kvarntorp - i går, idag och i
morgonT', där det gavs en kort åter·
blick på Kvarntorpsområdet sedan
slutet av 1930-talet då Kvarntorp bara
var ett hemman i Ekeby fram till
1970-talets industriområde. Det skall
inte upprepas här. De intresserade
hänvisas till den artikeln.
Nuläget
Vilka företag finns i Kvarntorp i dag?
Ja, först och främst är det Ytong
AB, som där har sin s k K-fabrik.
Där tillverkas ytongblock och ytongelement - alltför välkänt byggnadsmateriel för att beskrivas här - samt
Mexisten. Sandsten bryts i en under·
jordisk gruva. I en gruvort finns också
en stor anläggning för odling av signal.
kräftor. Ytong AB, som är ett dotterbolag till Yxhuh AB, är också största
markägaren inom området.
Supra AB - det är numdera namnet
på AB Svenska salpeterverken driver sin ammoniakfabrik i Kvarn·
torp. Tillsammans med ett delägt bolag - AB Reci - tillvaratar man
även spillolja i sin produktion.
Två mindre företag - Aminkemi
och Ferriklor - är också etablerade
inom området. Aminkemi gör tvättmedelsbas och Ferriklor återvinner ett
fällningsmedel till avloppsreningsverk
ur förbrukade betmedel från främst
järnbruken.
Återvinningsföretaget Terra Bona
- namnet är latin och betyder egent-

!igen "den goda jorden" - försåldes
vid ägarens frånfälle till några anställda, som i sin tur överlät företaget
till SAKAB, dvs Svenska avfallskonverterings A B.
Svenska skifferolje AB - som en
gång satte igång hela denna jätteindustri - äger i dag endast Kvarntorpshögen. Mera om denna nedan.
Därutöver finns här ute i Kvarntorp
en lastbilsterminal ägd av Närkefrakt
(ekonomisk förening av åkeriägare),
Ytongbanan, (en övningsbana för
halkkörning) och en plastindustri i bostadsområdet.
Fysisk riksplanering
Statsmakterna påbörjade den under
många år diskuterade översiktliga
riksplaneringen med en tjock volym i
utredningsserien kallad Hushållning
med mark och vatten. Man hade upptäckt att staten måste gripa in och
medverka till att exploateringen av
landets olika resurser inte förbrukades
planlöst; att konkurrerande intressen
avvägdes mot varandra efter andra
grunder än enbart ekonomiska och
kortsiktiga hänsyn. Miljöstörande
industrier och fritids- och naturvårdsintressen måste var för sig få utvecklas
och högklassig jordbruks- och skogsmark måste bevaras så långt det kan
ske. Luft- och vattenförorening måste
undvikas och miljöfrågorna måste prioriteras på ett annat sätt än förut.
I sitt yttrande över dessa frågor fram·
förde bl a länsstyrelsen sin mening att
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inte all tung industri skulle lokaliseras
till Sveriges kuster. Ä ven inlandet
borde kunna vara alternativ för sådan
lokalisering, och visade då bl a på
Kvarntorps
industriområde,
som
redan tidigare var i det skick au annan
verksamhet var i stort sett otänkbar.
Dessa synpunkter vann gehör på
högre ort. och resultatet lät inte vänta
på sig.
Områdesplan
Kommunen har det s k pIanmonopolet. Dvs att det är kommunen som
bestämmer vilka områden som skall ha
stadsplan och byggnadsplan som är
förutsättning för att mark skall få be·
byggas.
I anslutning till den fysiska riksplaneringen - där kommunen givetvis
var införstådd med länsstyrelsens
tankar - beslöt kommunen att utfor·
ma en områdesplan för Kvarntorpsområdet. Då staten samtidigt ställde
några millioner kronor till förfogande
för angelägna planeringsarbeten, sökte
Kumla kommun bidrag ur dessa medel. först tillsammans med Hallsbergs
kommun, där SAKABs anläggning då
var belägen.
Hittills har 240 000 kronor beviljats
för denna planering. Uppdraget att
utforma planen har gi\ its åt Whites
arkitektbyrå där arkitekt Mats Karlsson är huvudansvarig för detta arbete.
En rad inventeringar och kartläggningar har gjorts. Geologiska förhållanden, markbeskaffenheten. nuvarande utnyttjande, kommunikationer, bOSladsförhållanden. ägande·
förhållanden, eventuella skyddsområden. jord· och skogsbruk m m. Allt
detta för att skaffa fram underlag för
planeringen.
Planeringsområdet har i samband
därmed avgrinsats, och omfattar nu
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Kvarntorp och Hallabrottet. Som
nämnts ovan låg till att börja med
en del av området i HaJlsbergs kommun, men den I januari 1977 över·
fördes del området till Kumla kommun. genom en "mark byte" då en del
av Hallsbergs industriområde, som tidigare låg i Kumla. övergick till Halls·
berg (Se KUMLAN nr 3/1975).
Boliden och LKAB
I november 1975 ansökte Boliden AB
om undersöknings koncession för flera
områden inom landet vad avsåg alun·
skiffer. bl a i östernärke inom ett område från Kvarntorp och Bredsälter
och österut över Sköllersta och Asker.
Före koncessionsansökningen gjordes
inmutningar. som är ett slags ansökan
om ensamrätt att undersöka metall·
förekomst i mineraler. Inmutning är
en gammal företeelse - av alla accepterad - i samband med gruvdrift.
Ansökningarna och inmutningarna
avsåg kuogen - fossilt bränsle, som
var råvaran för skiITeroljan - , kalium
- råvara för konstgödsel - , fosfor.
sl'Ql"el - råvara
för
tändstickor.
sprängämnen. svavelsyra m m. vanadin, molybden. koboll. bly, koppar.
krom, magnesium. nickel, =ink. aluminium - metaller som i dag måste im·
porteras då de inte finns i tillräckJig
mängd inom landet. samt uran. som är
en förutsättning för kärnkraftverk.
Bolidens ansökningar och åtgärder
väckte ett visst uppseende men den
stora debatten utbröt inte förrän några
månader senare när LKAB och SSAB
(Loussavaara Kirunavaara AB och
Svenska skifferolje AB, båda statsägda) begärde koncession på ungefär
samma område i Östernärke och dessutom ett område i Västernärke. LKAB
hade tidigare verksamhet i Ranstad i
Västergötland. vilken varit utsatt för
en del kritik.

Över ansökningarna har Hallsbergs,
Kumla och Örebro Kommuner avgivit
yttranden och avstyrkt bifall. Man har
ansett att undersökningar av detta slag
skall ske genom statens försorg. t ex
genom SGU (Sveriges geologiska
undersökningar).
Flera centrala instanser har tillstyrkt
bifall till ansökningarna, men ärendena är ännu inte avgjorda.
Efter initiativ från Kumla kommun
bildades den s k SkiITergruppen med
fem ledamöter rrån vardera Hallsbergs,
Kumla och Örebro kommuner. Gruppen har besökt Östernärke. Ranstad,
Höganäs och studerat återställningsarbeten i VästtyskIand. Vissa ansökningar och uppvaktningar har gjorts.
Genom ett samarbetsavtal med
Ytong AB försäkrade sig Boliden redan våren 1976 om möjlighet att driva
försöksverksamhet på ett område i
Kvarntorp.
Hösten 1977 kungjordes det att ett
nyu bolag bildats av Boliden och
LKAB benämnt ASA (AB Svensk
alunskifferutveckling). Därmed "hyfsades" ansökningarna till att gälla
endast ett bolag.

Utredningar pi flera fronter
Naturvårdsenheten på länsstyrelsen i
Örebro län satte igång en undersökning om grundvattnet i Östernärke.
Utöver geologiska uppgifter inne·
håller utredningsrapporten resultat av
mätningar i 103 borrade brunnar och
221 grävda brunnar inom det tilltänk·
ta brytningsområdet. Rapporten innehAller också förslag till skyddsåtgärder
vid provborrningar, provbrytning och
brytning i industriell skala.
Lantbruksnämnden i Örebro län har
för de egentliga jordbruksområdena
inom länet gjort en klassificering av
jordbruksmarken i olika kvalitetsklasser. I denna kartläggning har
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Projekt Kambrium kallade Boliden sina
planer pA fullutvinning av skiffer i östernärke. Senare ansökte även LKAB om undersökningskoncession för samma omrllde.
Här är en informationstidning till alla hushllll inom området.

konstaterats au stora områden där det
finns brytvärd alunskiffer samman·
raller med bästa jordbruksmarken.
Sedan ansökningarna om undersök·
ningskoncession kommit in till industridepanementet har Industriverket
fått i uppdrag att göra en utredning
om landets alunskiffertillgångar och
vad dessa innehåller för brytvärda
ämnen. Alla fyndigheter har inte lika
sammansättning. Denna utredning är
ännu ej helt färdig.
Länsstyrelsen har utrett hur hälso·
och miljöfarliga varor lagras och
transporteras inom länet.
Man kan också utgå ifrån att ASA
och de ansökande bolagen arbetar
med utredningar om t ex fuJlutvinning
av alla de ämnen skifferlagren inne·
håller.
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Kvarntorpshögen
Oberoende av allt ståhej kring skiffern
under mark, har länsstyrelsen i Örebro
län sedan nera år sysslat med problemet med den jättelika avfallshög
som Skifferbolaget lämnade efler sig.
Först några siffror. Högen är 105
meter hög och toppen ligger 157 meter
över havet. Omkretsen är 2 400 meter
och volymen kan beräknas till cirka
30 millioner kubikmeter skifferaska.
Högen ägs av Svenska skifferolje AB
medan marken ägs av Ytong AB.
På uppdrag av Skifferolje AB har
konsultfirman VIAK gjort en utredning om möjligheten att släcka högen
så att rökutvecklingen (som till stor
del är vattenånga) upphör. VIAKs
arbete har resulterat i tre rapporter.
varav den sista föreslår åtgärder för
att täta ytan och få växtlighet aH få
fäste på högen. Genom sådan~ åtgärder skulle både röken upphöra och
löst liggande stoft hindras att sprida
sig med vinden.
Eventuellt skall jord massor från husbyggen, slam från avloppsreningsverk
och kompost från LaxAs avfallsanläggning kunna användas för att skapa
detta tätande jordskikt på högen.
Kostnaden för att göra askhögen till
ett grönskande berg har beräknats till
cirka 700 000 kronor.
SAKAS vill bygga ut
Sedan det statliga SAKAS köpt upp
anläggningen i Norrtorp började bolaget planera för en utbyggnad. Våren
[977 gavs planerna offentlighet och
det meddelades att man tänkte sig att
investera cirka 100 millioner kronor i
Kvarntorpsom rådet. Sysselsättningen
skulle öka med cirka 50 anställda.
Även dessa planer väckte diskussion.
Alla var överens om att återvinning av
avfall var en nyttig och nödvändig

•

verksamhet. både ekonomiskt och
miljömässigt. Men atl få den till
granne kändes inte lika bra.
Vad som bidragit till olusten var dels
en brand som inträffade inom om·
rådet, dels avfallstunnor som hittades
nedgrävda på området efter det tidi·
gare ägarföretaget. Vid narmare uno
dersökning visade sig branden vara relativt obetydlig och tunnorna innehöll
till större delen ofarligt plastavfalJ.
I början av december 1977 hölls ett
informationsmöte i Sköllersta tings.
hus, då både kommunen och SAKAB
informerade om pågående planering
och aven representanter för länsmyn·
digheterna deltog.
Senare har uppgifter lämnats om att
andra aJternativ än Nornorp kan vara
aktuella. bl a kan förbränning av avfall kanske göras i befintliga ugnar
vid cementfabriken. Denna utredning
ar ännu inte Iardig.
Skall Kvarntorp avfolkas?
Vad skall hända med Kvarntorps bostadsområde? Befolkningen dar är
fundersam. De har tidigare upplevt att
brandkåren dragits in, att poststationen dragit in, att en av butikerna
lagts ned. Länsslyrelsen har ifrågasatt vallokalen, Örebro läns sparbank
vill lägga ned sin filial, Konsum har
för låg omsättning.
Kommunen har för sin del motsatt
sig indragning av vallokalen. Kom·
munstyrelsens arbetsutskott har upp·
dragit åt kommunens konsumentråd
att låta utarbeta en varuförsörjnings·
plan, eftersom en sådan ar nödvändig
för att kunna söka statsbidrag till
nedläggningshotade livsmedelsbutiker.
Såväl SAKAB som en eventuell skif·
ferindustri, liksom också Ytong och
Supra kräver kontinuerlig drift. Det
innebär behov av näraliggande bo-

SAKAB - llUylt Svenska avfallslwn~erterlngs AR - har långt framskridna planer pil
aU bUlga ut sin återvinningsanlägglllng i Norrtorp inom KvarnlOrpsområdet. Cirka 100
millioner kronor är det statliga bolagel berell au saLSa p3 en anläggning för omhändertagilnde av miljörarligt avfall rr3n hela landel. Har eu modellfOlo av d~n planerade an·
läggningen.

städer. I områdesplanen har också
skisserats alternativa förslag till ut·
byggnad av bostadsområdet. 'ågon
ställning till dessa skisser har kommunen inte tagit ännu.

l\långa intresserade
Kvarntorpsområdet
väcker alltså
stort ir.tresse. Företagen är intressera·
de. både de redan etablerade och presumtiva ··skifferbearbetare". Kommunt'rna har givetvis ett stort intresse
av vad som kommer atl ske. Sraten
har intresse ~ både ur planeringssyn.
punkt. som myndighet för mineral ut·
vinning och som ägare av nera av de
intresserade företagen. Befolkningen
inom området är också intresserade.
Både de som är motståndare till en utbyggnad och de som tycker au de
gärna ser mera arbetstillfällen och en
bättre service. Miljögrupperna - det
finns ju nera konkurrerande rörel·
SOT - har också visat ett stort intresse.
Har vi råd?
När del gäller exploateringen av skif·
ferfyndigheterna ställer de båda motstående intressegrupperna samma
fråga. Har vi råd? Har vi råd att offra
tusentals hektar av vår bästa åkerjord,
sager den ena parten. Har vi råd att

låta bli att la till vara kanske våra
bästa naturtillgångar i framtiden, säger
den andra pan en.
Det är ingen avundsvärd uppgift att
tvingas avgöra vad vi till sist har råd
med. Vi har bara att vänta och se
vilket svar framtiden ger oss.

KALLOR
O,rn:tfQ
Bo/idm AB anwkan om undersöknlllgskone~SSIOn. Kopior I Kumla kommuns arkiv
LQnlbrukJnanll1detlS gradenng av åkermark i
Kumla och Örebro kommun~r. Kopior i Kumla
kommuns arkl\
LMB -s ansökan om under5Ökningskoncession.
Kopior I Kumla kommuns arkiv
SkifJergrwpfWtIS prolokoll och handlingar. KopIor hos Kumla kommuns kansli
VIAK utredningsrapporter om askhögen l
Kvarnlorp. Handlingar hos länsstyrelsens naturvlrdsenhet
Whites arkiuklbyrd preliminär rapport om plan·
arbetet för Kvarntorpsområdet. Kopia hos
Kumla kommuns kansli
Tr)'claa'

Husildllnmg med mark och vatten. SOU 1971:75
UillsslyreiSl'n i Örebro län: Lagring av hälsooch miljöfarliga varor i Örebro län 1973. Slencil 1974.
LiI;rsSlyrt'lst'n i Örebro liin: Transporter av hälsooch miljårarliga varor i Örebro liin 1974. Stencil 1975.
9

Första skolan i Kumlaby
A v byggledare Torgny Kåberg
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Enligt statliga myndigheters bedömning av den s k fysiska riksplaneringen .kall KvarnIOrpsomrädct vara ett altern:l\iv till inlandslokalisering av tung induSlri. För alt inte stå
helt oförberedd om en sådan lokalisering kommer till ~tånd låter Kumla kommun utarbeta
en områdesplan för Kvarnlorp-Hällabrouel. Här anges några av problemen inom området.
Nerikes Allehanda. tidningsartiklar 1976-1977.
Projekt Kambrium En informationstidning från
Boliden-Närke-upplaga. Stockholm 1977
Ruhnhra. Rune: Kvarntorp, en sommar. STF:s
årsskrift 1975
S"ensson, Göran: Grundvattenundersökning
Östra Närke. Stencil 1977

Tapper, Tage. Gränsreglering Kumla-Hallsberg.
Kumlan nr 3/1975.
Tapper. Tage: Kvarntorp i går. i dag och i mOIgon? Kumlan nr 1/1973
Yxhu/rsgruppetl Informationsskrift från Yxhult
AB. Örebro 1977.
Orebro-Kuriren. tidningsartiklar 1975-1977. D

HÄR ÄR DET SÖNDAGSÖPPET
Elljusspåret, Viaskogen
Simhallen. Kumlahallen

värmestungan 06.00-21.00
belysningen t o m 21.00
09.00-12.00

Bygget. Åsbro. skidspår. raststuga m m

09.00-15.00

Korpens tipspromenader. start vid Kumlahallen

09.30-11.30

Isbanan. idroltsparken
Biblioteket. Folkets hus
Malmens fritidsgård
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med klubba 09.00-lI.30
utan klubba 11.30-13.00
16.00-18.00
18.00-n.00

Det nya bostadsområdet j Kumlaby
började byggas 1971. Det var då Stiftelsen hyresbostäder startade byggandet av 324 lägenheter i två- och trevåningshus vid Kjellingatan. Dessa hus
färdigställdes 1974. Underåren 19721975 byggdes på Ängabaeken, Vilebacken och Skogsbacken 162 friliggande villor. Den norra delen av
Kumlabyområdet bebyggdes åren
1974-1977 och innehåller 219 småhus.
Den första offentliga byggnaden i det
nya Kumlaby är den nyligen färdigställda för- och lågstadieskolan med
adress Wilengatan. Skolan, som ännu
ej erhållit något namn, skall rymma
två lågstadieklasser i årskurs l och 2,
en särskoleklass. två deltidsgrupper
om vardera 20 barn, en fritidshemsgrupp om 20 barn, en syskongrupp
om 20 barn och en småbarnsgrupp
om 15 barn. Barn i årskurs l och 2
skall således gå i för- och lågstadieskolan. Sedan skall barnen med respektive klasslärare nytta till en lågoch mellanstadieskola som kommer
att byggas i centrumområdet söder om
Kjellingatan. Enligt Kumla kommuns
långtidsplanering skulle för- och lågstadieskolan ej ha byggts förrän år
1980 och då bl a ersätta lokaler för
barntillsyn inrymda i fyra lägenheter
vid Kjellingatan. Tack vare ett statsbidrag på 960000 kronor, som kommunen kunde erhålla om förskolebyggnaden påbörjades före I mars
1977, tidigarelades byggandet av
skolan. Den stora efterfrågan på barn-

tillsyn har medfört att kommunen har
beslutat att tillsvidare även använda
den provisoriska förskolan vid Kjellingatan. Under senare år har ett samarbete vuxit fram mellan förskola och
grundskola, vilket är angeläget för att
underlätta barnens inträde i lågstadiet. Genom att förskolan och
grundskolan gemensamt utnyttjar bl a
gymnastiksal, kök, personalutrymmen
och matsal har väl utrustade lokaler
till relativt låg kostnad kunnat erhållas. Gymnastiksal och matsal bör
också kunna användas av gymnastikoch studiegrupper.
Skolan ligger i anslulning till ett
öppet grönområde avsett för lekar och
friluftsliv. Byggnaden är utformad så
att varje förskoleavdelning har en viss
avskildhet med egna uteplatser och
entreer med verandor. Lågsladieklassrummen har samlats till den del av
byggnaden som vetter mot det öppna
fältet. Skolan har en våningsyta på
l 740 kvm. Stommen är byggd av lätt·
betongelement. Fasaderna är klädda
med fasadtegel och träpanel. Under
den högre delen av taket finns gymnastik- och matsal. Skolan har givetvis
byggts efter nya normer för isolering,
tälhet och värmeåtervinning. Värmen
i luft som utsuges tages tillvara genom
all den får förvärma friskluft som inblåses. Byggnaden skall anslutas till
framtida fjärrvärmeanläggning och
under tiden sker uppvärmning med en
provisorisk elpanna. Trädgårdsanläggningen, som tyvärr endast är påbörjad (eftersom det är omöjligt att
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Polio-en sjukdom som vi inte får glömma
Ay förste hiJJsOI'årdsinspektör Sture E/ander
•

Kumlaby är den slorsla ~:mmnl! pa nybeblggels.e. wm har gjorls inom Kumla Iwmmun
nligon gling. Inlt bara bostäder for tus.entals männisi.or mliste b)ggas utan även servkeinrällnlngar. bl a ~i.olor och barnstugor. Här är en Kombination a\ dessa blida lostllUlioner. Den lombinerade lagstadie~ och forSKolan vid WilIengalan i Kumlaby. Flera ~ko
lor och barnstugor kommer.

utfÖra sådana anläggningsarbeten mitt
i vintern) kommer att bli färdigställd
under våren 1978. Byggnaden kommer då all inramas mot söder och mot
norr av pergolor med lekutrustning
och utefÖrråd. Kostnaden för hela
skolbygget beräknas till 5,2 millioner
kronor.
Byggandet av den tidigare omnämnda låg· och mellanstadieskolan i
centrumområdet har nyligen påbörjats. Denna skola innehåller en
fritidsgård. som fram till år 1980 kom·
mer att användas som administrationslokaler för skolan. Denna skolbyggnad
är den första byggnadsetappen för
skolcentrum i Kumlaby som förutom
den påbörjade delen skall innehålla en

4-parallellig högstadieskola. bibliotek
och sporthall på 22 x 44 meter. Andra
och sista etappen av skol centrum beräknas bli påbörjad år 1980. Kostna·
den fÖf hela anläggningen beräknas
till ca 35 millioner kronor. I denna in·
går aven en idrousanläggning på det
öppna fältet. Den har redan idag på·
börjats genom anordnande av upplags-

platser för överskottsmassor, som se·
nare skall användas som vallar runt
idrottsanläggn ingen.
Byggandet av skolor i Kumlaby tar
inte slut i och med att skolcentrum
bygges utan slutar först när ytterligare
en för- och lågstadieskola byggts om·
kring år 1984 i området söder om sko!·
centrum.
O

Biblioteksfilialen i Hällabrotlet har frän och med 13 februari 1978 följande öppet lider:
M~ndag 17-20. onsdag 17-20, lorsdag 10-15. 17-20
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Denna rubrik återfanns i socialstyrel·
sens informationsskrift om polio den
4 februari 1977. I skriften framgick
bl a all de som var födda åren 19481959 kunde få sin femte spruta. Riksdagen hade anslagit medel härtill. An·
ledningen till att de som var födda
under åren 1949-1959 erbjöds femte
sprutan var att de ansågs något sämre
skyddade mot polio på grund av att
det allra första vaccinet som kom på
I95().talet gav något sämre sk}dd mot
polio än senare tillverkat vaccin.
För år 1978 har inte erhållits någon
annan information är att inga medel
anslagits för poliokampanjer. Detta
innebär att några gratis vaccineringar
för vuxna inte kommer au ske under
1978. utan de som vill ympa sig mot
polio får själva svara för kostnaden.
Ympning sker hos läkare efter överenskommelse. När man inställer sig
för ympning bör man medtaga "det
gröna kortet", som bör visas upp varje
gång man ympas. Om kortet har kommit bort och man inte säkert minns
hur många gånger man ympats kan
man ändå låta vaccinera sig. Au få en
injektion för mycket innebär ingen
som helst risk.
Det fullständiga vaccinationsskyddet
innebär först två sprutor med några

veckors mellanrum. Efter ytterligare
cirka sju-tolv månader följer en
tredje spruta. Efter fyra-fem år ges
en fjärde spruta. Utlandsresenärer.
som utsätter sig för smitta, bÖr också
ta en femte spruta ungefär fem år
efter den fjärde ympningen.
Den som smittas utan all själv insjukna i polio. kan föra smittan vidare
till andra. Det är mycket viktigt att vi
uppehåller immuniteten mot polio och
ser till all vi får de sprutor som be·
hövs.
För ungefär ett år sedan inträffade
några enstaka fall av polio i Sverige.
Samtidigt visade sig några få vara
smittbärare utan att sjukna. Fallen var
begränsade till två orter. Della skapa.
de stor oro eftersom Sverige hade
varit fritt från polio i femton år.
Befolkningen i Sverige har ett
mycket gall skydd mot polio. Della
framgår bl a av att varje år mer än en
miljon svenskar reser till länder, där
det finns gott om poliosmitta utan
att någon sjuknat. Detta har också
visats av nera undersökningar. Risk
för polio finns endast hos personer
som inte är vaccinerade och som lever
i patienternas miljö.
Vaccination av barn sker som hittills på barnavårdscentralen.
O

BIBLIOTEKEN
är st~ngdu l.ångfrcdag: pliskaflon, påskdagen och annandag påsk, JO april (söndag).
1 maj, Knstl hlmmelfardsdag. pingstafton, pingstdagen och annandag pingst.
Skärtorsdag och dag före Kristi himmelfärdsdag öppet till klockan 17.00.
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UPPSLAGET -

Ett par sidor åt konsumenterna

VAD KOSTAR SOFFAN?

De prisskillnader som kan utläsas av
tabellen gäller i stort sett även för andra möbler.
I tabellen ingår alla tre·sits-soffor,
från de enklaste till de mest exklusiva. Detta förklarar den stora skillnaden mellan högsta och lägsta pris. Tabellen visar emellertid tydlig! vilken
prisklass de olika butiksgrupperna valt
att satsa på. Se speciellt på medianpriset! (Medianpris=det pris som hälftcn av alla prisnoteringar låg över och
hälften låg under).
Vid KF:s butiker och i ännu högre
grad hos IKEA-varuhusen var i oktober 1976 tyngdpunkten lagd på varor i
de lägre prisklasserna. En liknande
prisprofil som KF-butikerna visade
butikerna i Minekokedjan. Sambo,
MIO och Erfa 3-butikerna var i högre
grad inriktade på varor i de högre prisklasserna.

Det lönar sig verkligen att jämföra priset på möbler i olika affärer.
Men se inte enbart på priset. Ett sä·
kert sätt att få den kvalite man önskar
är att köpa möbler med möbelfakta.
SPK (Statens pris- och kartellnämnd) har under oktober 1976 inhämtat prisuppgifter på trc-sils-soffor
hos möbelbranschen. Prisvariationerna har sammanställts i en tabell som är
intressant. Den billigaste soffan kostar 360 kronor och den dyraste 17.200

Välj möbler
m
möbelfa
,"

~

fakta

Matbord 'ör J personer
(utokat 8 personer)

Uppfyller Mobehnst'tutets krav

bu

Hållfasthet

soffor för butiker tillhörande olika ägar·
kategorier.
Konsumentpris i kronor

Mineko
Erfa 3

e~t,.

Lägsta
värde

Median
värde

Högsta
varde

400
498
475
645
675
360
600
695

2075

17200
4394
7843
5563
15 750
9030
6975
7500

l 215
I 985
l 675
2760

2389
2083
2349

DD~

D

Ytan lål
24 lim.
Vatten i
Fett på
repad yta
24 "
Kaffe, Alkohol 6 "
Värme
85°

Matenalkvalitet och
noggrannhtt i tillverkning

Spridning av konsumentpriser på tre-sits--

Fristående butiker
IKEA
KF Möbelvaruhus
KF Övriga butiker
Sambo
MIO

1101'

k,.. k,.. hOI

Bordsyuns tålighet

Ägarkalegori

Bordets st~rka. Klarar
12.500 dragningar i
provningsmaskin.
500 räckerförbaskrav.

SAMMANDRAG AV TESTRESULTAT

kronor.

•

Användningsområde
Garanterarattangivet
antal kan sitta
bekvämt. Är stadigt
och stabilt.

"

möbel

,

AB Mobelsvennon
Svedala

Inga fel finns som
påverkar bordets
användbarhet.

Möbelfakta är en kvalitetsgaranti - en möbel som inle
klarar baskrav får inte deklareras.
Läs faktabladet om möbelfakta!
© Möbelinstitutet

Uppgifterna hämtade ur "Pris och kartdlfrågor" 1977:8
14
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Av bibliotekschej Mats Runering

Målen för den svenska invandrar- och

minoritetspolitiken formuleras i proposition 1975:26 som "jämlikhet. valfrihet, samverkan",
Jämlikhet uppnår man inle genom att
behandla alla lika. Tvärtom förutsätter jämlikhetsmålct ofta särskilda
åtgärder för all göra det möjligt för
invandrarna all utnyttja sina ränigheter och fullgöra sina skyldigheter.
Vaifrihn innebär aU invandrarna ska
ha möjlighet att välja i hur hög grad

de vill "försvenskas" eller bevara sin
egen spåkliga och kulturella identitet.
En bevarad kontakt med hemlandets
kultur gör det lättare för invandrarna
och deras barn au senare välja mellan
att stanna kvar i Sverige eller att återvända till ursprungslandet.
San/I'E'rkan innebär att invandrarna
inte bara, som hittills ofta varit fallet,
ska bli föremål för mer eller mindre
välvilliga åtgärder från det svenska
samhällets sida utan att de också får
möjlighet att påverka det samhälle de
lever i och delta i de beslut som påverkar deras situation.
Kommunen har samma ansvar för
invandrarna som för den svenska befolkningen. När det gäller hemspråk
och kultur fastslår propositionen "att
alla grupper i samhället ska ha likvärdiga möjligheter att bibehålla och
utveckla sitt modersmål och att utöva
kulturverksamhet". Detta ställer stora
krav på bl a biblioteket. som måste
får god tillgång till litteratur på invandrarspråken. För att biblioteksser16

vicen ska kunna utnyujas måste information om denna lämnas, öppethållandetiderna passa utnyttjarna och
verksamheten anpassas så att den
motsvarar behoven hos dem den
vänder sig till.
Satsningen på barnlitteratur har i
många fall varit katastrofalt låg. Det
är kanske inte att förvåna sig över
eftersom många av invandrarnas hemländer saknar barnkultur i vAr mening
och därmed bokproduktion för barn.
Samtidigt som staten betonat kommunernas ansvar för invandrarnas
litteraturförsörjning. har den erbjudit
de enskilda biblioteken att söka
statsbidrag för inköp av böcker på
invandrarspråken. Kumla har i ovanligt hög grad gynnats av detta system,
som inneburit au biblioteket de
senaste fem åren erhållit sammanlagt
65 lXX) kronor i bidrag på villkor att
kulturnämnden ställt upp med samma
summa för detta ändamål.
Vid årsskiftet 1977n8 fanns följande
bokbestånd (inom parentes anges antalet barnböcker på respektive språk):
Finska
. 1489
297
Jugoslaviens språk
Turkiska
.
224
Grekiska
.
195
Italienska
"
. 75
Arabiska
. 75
42
Polska ........•.....
Norska
, ..
62
41
Danska .........•...
Tjeckiska
.
38

36
lO

Ungerska
Ryska
Holländska

Invandrarlitteratur på Kumla bibliotek

(483)
( 25)
( 2)
( 9)
( 9)
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De så kallade världsspråken räknas
inte till invandrarspråken, men eftersom de ofta i brist på annat i praktiken fungerar som modersmål för
vissa invandrargrupper. kan det vara
befogat all redovisa bestånden:

,
J

I

Engelska
Franska
Tyska
Spanska

.
.
.
.

736 (38)
405 (45)
251 ( 6)
113

Till grund för kulturnämndens satsning på invandrarlilleraturen har
legal de ovannämnda målen för den
svenska invandrarpolitiken. Denna
satsning kommer också att fortsätta de
närmaste åren. Vi kommer då att få
en fördubbling av bokbestånden på
de vanligaste invandrarspråken. och då
med ökad tonvikt på barn- och populär facklitteratur. Bestånden av
engelsk. tysk och fransk litteratur
kommer också att förstärkas med
huvudsaklig inriktning på klassisk
litteratur.
Den största invandrargruppen i kommunen är den finska. Detta har naturligtvis då medfört att inköpen dominerats av finska böcker. Av den
finsktalande befolkningen i kommunen är cirka 75 personer bosatta i
Kvarntorp. Vi har därför placerat ett
större bestånd finska barn- och vuxenböcker på biblioteksfilialen i Kvarntorp.
Böckerna på en del av de mer sällsynta invandrarspråken har tyvärr av
utrymmesskäl placerats på huvudbibliotekets magasin och på begäran

tas den fram av bibliotekspersonalen.
Biblioteket kan givetvis inte köpa in
böcker på de mer sällan förekommande invandrarspråken. När behov uppstår av böcker på dessa språk lånar
biblioteket istället in bestånd om 3040 böcker från de större och mer välsorterade länsbiblioteken. Sådana
bokdepositioner kan naturligtvis även
omfatta böcker på de språk som redan
finns representerade på Kumla bibliotek.
Om någon har speciella önskemål
- det kan vara böcker i ett visst ämne
eller aven viss författare - finns möjligheten all låna in dessa böcker från
ett större bibliotek. För att kunna veta
vilka bibliotek som köpt in den önskade boken har vi till vårt förfogande
en mycket värdefull årlig kataJog, som
heter Utländska nyförvärv vid större
svenska folkbibliotek (förkortat UN).
Den förtecknar i systematisk ordning
de utländska böcker som inköpts till
bl a länsbiblioteken. Den katalogen
står naturligtvis även till låntagarnas
förfogande.
Om du som invandrare inte på biblioteket hittar böcker på ditt språk,
eller om du upplever bokbeståndet
som alltför litet eller om du har
önskemål om speciella böcker, är det
viktigt att du för fram det till bibliotekspersonalen. Vi kan inte lova att
skaffa fram just de böckerna åt dig.
men vi gör i alla fall ett försök.
Till sist vill vi också tala om att
bibliotekets referensavdelning, som ju
består av böcker som inte får lånas
hem utan ska användas på biblioteket,
också innehåller lexikon och ordböcker på de flesta av invandrarspråken.
D

Varje barn i trafiken är ett levande varningstecken!

•
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Inskolning till mellanstadiet
Av skolchef Bertil Lindberg

Övergången från lågstadiet till mellanstadiet innebär för eleverna ingripande förändringar och särskilda påfrest.
ningar. Det tillkommer nya ämnen
och klasserna blir oftast större. Eleverna får dessutom ner limmar per
vecka. Skolan har på olika sätt försök, underlätta övergången mellan de
båda stadierna. Som ett led i denna
strävan har Kumla skolstyrelse begärt
och fått Skolöverstyrelsens medgivande an begränsa undervisningstiden
för eleverna i årskurs 4 under läsårets första veckor. Verksamheten
prövas vid skolorna i Kumla tatort.
Har följer en kort beskrivning av inskolningsmodellen och några synpunkter på inskolning.

Nar läraren vid läsårets början slår
inför sin nya klass, gäller det all så
snabbt som möjligt få de kunskaper
om varje elev, som är nödvändiga för
att kunna anpassa undervisningen
efter elevens förutsättningar och behov. På så säll skapas för eleven
grunden till en god start på det nya
stadiet. Det vanligaste sättet au komma till räua med problemen kring
övergången mellan olika stadier är. att
undervisningstiden för eleverna avkortas. Vi har valt att begränsa undervisningstiden under lädrets första
veckor i årskurs 4. Men åtgärderna
börjar redan i årskurs 3, när vi så
tidigt som möjligt försöker la ut klassföreståndare till nästa läsårs 4:e-

,

klasser. Nar klassföreståndarna ut·
setts. så ges de möjlighet att följa
arbetet i den klass. som de ska ta
emot nästkommande hösttermin. Avsikten är att de ska kunna lära känna
klassen något. innan den egentliga
övergången sker. Samma syfte har de
formella och informella kontakuillfällen mellan berörda lärare. som sker
under vårterminen i årskurs 3.
Under läsårets första veckor be·
gränsas undervisningstiden i 4:eklasserna på så sätt. au klassen delas
i två grupper. Eftersom varje gr~pp
maximalt består av 15 elever. får lararen och eleverna fler tillfällen att bättre lära känna varandra. Läraren kan i
gruppen ägna mer tid åt varje elev
och därigenom lättare skaffa sig kunskap om eleven. Delningen av klas~en
är i och för sig endast en ogamsatorisk åtgärd. men vi anser den
mycket viktig. eftersom den möjliggör mer individuell kontakt. Eleverna
i de två grupperna träffas varje dag
vid skollunchen, som de äter tillsammans i skolmatsalen med sin lära-

middagar eller kvällar brukar vara
fullständig.
Inskolningen avslutas med en inskolningskonferens. I konferensen deltar
skolledning. klassföreståndare. skolpsykolog, kurator. skolsköterska och
avlämnande klassföreståndare. Vid
konferensen jämförs och sammanfattas iakttagelser om klassen.
Genom en sammanställning av föräldrars och elevers synpunkter vid
samtalen och lärarnas åsikter görs
slutligen en utvärdering av inskolningen.
Gruppindelningen av klassen under
inskolningsperioden
innebär
att
eleverna får mer ledig tid. Det har
visat sig. att det i vissa fall kan leda till
fritidsproblem. som är svåra att lösa
för såväl elever som föräldrar. För närvarande saknas möjligheter att sysselSatta eleverna under deras utökade
ledighet. Samarbete med ~vriga ~e
rörda förvaltningar pågår for att losa
sysselsättningen för de lediga elever-

".Under
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inskolningsperioden förekommer undersökningar i form av
prov. Några beslut om au prov ska ges
Iinns inte, och det blir alltså lärarens
sak, om han vill använda dessa s k
diagnostiska prov. Det är viktigt aU
komma ihåg, att proven ges för att
bedöma elevernas behov och för att
ge skolan möjlighet att möta dem.
Det är således inte fråga om prov som
grad eringsinstru me nt.
Efter inskolningsperioden inbjuder
klassföreståndaren
föräldrar
och
elever till samtal och information.
Varje förälder får en tid för sitt samtal med klassföreståndaren. Uppslutningen til1 samtalen som klassföreståndaren förlagt till några efter19

na. En lösning skulle få till följd att
även skolor med elever. som ar beroende av skolskjuts, kunde få ett
system med begränsad undervisnings·
(id vid inskolning. FÖT närvarande ar
detta icke möjligt. eftersom eleverna
för an komma hem måste använda de
ordinarie skolskjutsarna. I det här
sammanhanget får man inte glömma
att skolor av B-form eller med endast
en klass av varje årskurs inte har
samma behov av inskolning som större
skolor. Lärarna och eleverna på den
mindre skolan känner varandra väl.
även om man inte träffas i undervisningssituationen. Det är tank bart att
genomroTandet av SIA·beslutet kan
lösa sysselsättningsproblemet vid inskolningen, och kanske kan SIA även

Avdrag i deklarationen fördyrande kost

resultera i att skolskjutsclever kan omfattas av verksamheten.
Den mjukstart som inskolningen
innebär är ett sätt för elever och lära·
re att snabbare lära känna varandra.
Ytterst handlar det om att skapa trygghet för eleverna och till den finns
många vagar. Inskolningen är kanske
en tänkbar vag. Vi som arbetar i
skolan prövar också andra sätt för att
skapa trygghet bl a genom ett nära
samarbete mellan lågstadiet och förskolan. Vi anvander också ett faddersystem. där äldre elever tar hand om
nybörjarna och hjälper dem tillrätta.
Faddersystemet lär dessutom de äldre
eleverna att ta ansvar, vilket är ett
annat väsentligt mål i skolverksam·
heten.
D

Det är dyrt au föra diet!
Många måste göra det av hälsoskäl.
Man tvingas att ta den stora kostna·
den för alt överleva, för att få vara ar·
betsför o s v.
Någon lättnad kan det bli i ekonomin om taxeringsnämnden medger avdrag för fördyrande specialkost på
grund av sjukdom.
Du kan yrka sådant avdrag i Din
deklaration under avdelning XII "Särskilda upplysningar och yrkanden"
punktfZ'.
Det kallas avdrag för nedsatt skatteförmåga och bedöms med hänsyn till
hur stor inkomst man har.
Konsumentverket har gjort en uno
dersökning om merkostnaden för oli·
ka slag av dietkost. Diabeteskost. fett·
reducerad kost (vid viss tarmsjukdom
_ maten får ej innehålla mer än 50 g
fett per dygn). glutenfri kost och proteinreducerad kost ingår i undersök·
nIOgen.
Kostnaderna framgår av följande ta-

DATUM ATT MINNAS
Vecka 10 (6--)2/3)
Under denna vecka kommer frysaggregatet till Isbanan I Idrot1sparken an slingll$ av för
sägongen. Närmare besked genom anslag vid Isbanan.

30 april
skall ansökan om lokaJbldrag avseende lokalhyra för 1977 vara inlämnad till fritidskontoret. Bidragsberättigad är ungdomsförening som redovisat sammankom~ter för lokalt
aktivItetsbidrag under 1977. Ansökningsblankeuer utsändes 1111 samtliga berörda föremngar.
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Kostnad/ir Merkosto
Kronor
Kronor

Jämförelsekost för friska personer
Lågenergiförbrukare
4 240
Högenergiförbrukare
5440
Diabeteskost
Lågenergiförbrukare
Högenergiförbrukare

6750

910
l 310

Feureducerad kost
Lågenergiförbrukare

6%0

2720

Glulenfri kosl
Lågenergiförbrukare
Högenergiförbrukare

5050
6630

810
I 190

Proteinreducerad kost
Låge nergiförbru kare

4540

300

5 150

Kumlahallen

2 maj
skall ansokan om verksamhetsbidrag för ir 1979 vara lRlamnad. Ansökan sIälIes till
Kumla kommun. KommUnSI)'relsen. Box 11.69201 KUMLA l.
Vidare påminnelse genom annons i om;pressco.
AnsöknlRgsblankeu erhålles på frnidskontorel

bell. A v kolumnen längst till höger
framgår merkostnaden för respektive
dietkost. Det är alltså den summan
man kan yrka avdrag för under punkt
26 på sista sidan i sin deklaration.

•

Telefon 0191709 80 VJ:
SI\IHALLE.': Badtlder.
Månda~. lorsdag
. 13.00-19.30
Tisdag
,
07.0D--08.15 13.00-19.30
Onsdag. fredag
07.00--08.15 13.00-20.30
LÖrdag
,
. 09.30-15.30
Sondag
,
.. 09.00-1 2.30
Övrig tid disponeras av skolan OBS. Kassan stiinges 30 minuter före badtidens slut.
Under sportlo_s.,tdan är badel öppel "ilrje dag frin kl 9.00

"

Alla är välkomna!

Dags att deklarera!
Av kommunsekreterare Stig A/und

Det kanske inte tillhör de största folknöjena att gå och lyssna på kommunfullmäktige i Kumla. Vi har inget litet
aggressivt oppositionsparti eller

missnöjesparti, som de ofta kallassom angriper de styrande med rallarsvingar eller slag under och över
bältet. De kommunala skandalerna i
Kumla är kanske för små för att
väcka allmänt intresse, såvitt de inte

helt saknas. Personmotsättningarna är
inte heller särskilt märkbara.
Det är väl trOlS allt så, att politikerna är ganska överens om vad som är
bäst för kommunen och dess invåna·
re. De frågor som fullmäktige behandlar är i regel så väl förberedda,
att man har "pratat ihop sig" även
mellan partierna.
Men nog händer det ibland att det

En av de mycke! få bilder som tagits av ett fullmäktigesammanträde i Kumla. Här siller
ledamöterna bänkade i Gillessalen i Folkets hus. l förgrunden presidiet, d v s ordföranden. de tvii vice ordförandena och sekreteraren. Utefter högra sidan sitter "regeringspartiet" med kommunalråden Nyström och Cederstrand närmast kameran och utefter vänstra
sidan "oppositionen" med kommunaIradet Anders Svärd främst. Längst bort i salen sitter
suppleanterna.
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Senast den 15 februari 1977 klockan
24.00 skall allmän självdeklaration inlämnas till lokala skattemyndigheten.
Deklaration skall lämnas av
• den som varit basalt i Sverige under hela 1977 och tjänat 4 500 kronor eller mer (för makar gäller
gränsen 4 500 kronor för deras sammanlagda inkomster),
• den som inte varit bosatt i Sverige
hela året men haft en inkomst i Sverige som uppgått lill 100 kronor el·
ler mer,
• den som själv eller tillsammans med
make eller barn under 18 år hade
skat teplikliga
förmögenhetstil!gångar som översteg 200 CXXl kronor den 31 december 1977,

blir debatt. Det kan vara principiella
ställningstaganden där någon partigrupp eller någon ledamot bestämt
hävdar sin mening. Och ibland kan det
till och med bli omröstning.
Det har hänt att man röstat om
namnet på badanläggningen vid Kumlasjön efter en debatt där till och med
äkta makar kommit att stå emot varandra. Eller att någon talat sig varm
för vägbelysningen på vägen ut till
Säbylund. Man har till och med en
gång yrkat att kommunen skulle sälja
sina tavlor för att få råd att köpaja, vad då - jo, nya tavlor!
Alla har inte riktigt klart för sig att
kommunfullmäktiges sammanträden
är offentliga. Vem som helst får kom-

• den som själv eller tillsammans med
make eller någon annan äger fastighet (även sommarstuga),
• den som fått anmaning att lämna
självdeklaration.
Självdeklaration skall lämnas av folk·
penSIOnar som
• är ensamstående eller gift med make som ej uppbär folkpension om
inkomsten överstiger 14600 kronor,
• är gift med make som uppbär folk·
pension och inkomsten för var och
en av makarna överstiger 12600
kronor,
• själv eller tillsammans med make
ägt fastighet (t ex sommarstuga) under 1977,

ma dit och lyssna på vad ledamöterna
säger och höra hur de rÖslar. Om det
blir votering (röstning) är denna
öppen, dvs var och en måste tala om,
om man röstar ja eller nej på en av
ordföranden framställd fråga. Det är
endast vid val, som del kan bli sluten
omröstning. dvs den sker med röst·
sedlar.
Sekreteraren brukar ha några extra
exemplar av fullmäktiges handlingar
med sig, så att en åhörare som vill
det, kan följa med i de olika ärendena.
Man kan alltså övervaka överheten,
för att låna ett uttryck från Vilhelm
Moberg.
Alla är välkomna!
D
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• själv eller tillsammans med make
haft skattepliktiga förmögenhetstillgångar på mer än 75000 kronor,
t ex i form av kontanter, pengar på
banken, aktier, obligationer, fastighet, fordringar, bil, båt, smycken.
• inte bott i Sverige hela inkomståret
(1977).
I Kumla kommun kan deklarationer
lämnas i postlådan intill Stadshusets
entre dygnet runt t o m den 15 februari 1978. Kommunen vidarebefordrar
sedan deklarationerna till lokala skattemyndigheten.
Den som känner sig osäker på hur
man deklarerar kan erhålla sakkunnig hjälp inom kommunen. Kumla
sparbank vid Kumla torg, Föreningsbanken (Jordbrukskassan), Köpmangatan 26, och Skandinaviska enskilda
banken. Hagendalsvägen 12, kommer
nämligen att driva deklarationsbyråer
för allmänhetens deklarationer. Vid
samtliga byråer uttages en avgift som
varierar med tidsåtgången och omfattningen (antal bilagor m m).
Kumla sparbanks deklarationsbyrå
öppnade den 23 januari och verksamheten kommer att pågå till och med
den 15 februari 1978.
För sin planering kräver dock banken att tidsbeställning göres några dagar innan deklarationen önskas utförd. Beställning göres i bankens
växel 0[9/75430 måndag-fredag
9.30-17.00.
Föreningsbankens deklarationsbyrå
håller öppet måndag-fredag 9.0018.00 under tiden l-IS februari 1978.
Samma tider gäller för tidsbeställning. Telefon 019/704 82 eller 70548.
Skandinaviska enskilda bankens dek·
larationsverksamhet började den 25
januari och pågår till och med den IS
februari 1978. Tidsbeställning göres
24

Februari

v7

1978-02-15

46-319

Onsdag
Sig frid

I morgon Julia

Den femtonde februari är dagen D som i
Deklaration. Dä skall de flesta deklarationerna för 1977 års inkomster vara inläm"
nade. Det kan ske bl a till Stadshusets brevlåda vid Torget.

måndag-fredag 9.30-15.00 genom
nummer 019/810 30.
Kommunen har beslutat att lämna
särskilt stöd åt de invandrare. som på
grund av språksvårigheter anser sig ha
problem med sin deklaration. Invandrare som behöver tolkhjälp för
upprättande av deklarationen kan således vända sig till Studieförbundet
Vuxenskolans invandrarbyrå, Stationsgatan 22, Kumla, telefon 019/
78690. Invandrarbyrån har öppet
torsdagar 8.00-11.00 och 15.0018.00. Kostnaderna för tolkservice
betalar Kumla kommun.
Den som anlitar någon av deklarationsbyråernas tjänster skall medföra
följande handlingar:
1 Den med posten erhållna, förtryckta blankett l.
2 1977 års preliminära debetsedel.

3 Slutlig debetsedel enligt 1977 års
taxering.
4 Kontrolluppgifter, avseende lön,
arvoden och övriga ersättningar
under 1977.
5 Bankböcker med införd ränta för
1977 samt eventuella kontoutdrag
per den 31 december 1977.
6 Kvitton på erlagda premier för livförsäkring, olycksfallsförsäkring,
förarplatsförsäkring och avgift till
arbetsl öshets kassa.
7 Kvitton på ränteutgifter rör lån
(även ränta som betalats enligt avbetaln ingskontrakt).
8 Intyg om underhållsbidrag för icke
hemmavarande barn (erhålles från
respektive socialbyrå och försäkringskassa).
9 Fastighets- och villaägare skall
dessutom medföra uppgift om senaste taxeringsvärde.
ID Övriga handlingar och anteckningar som kan ha betydelse för
deklarationen.
För att underlätta arbetet för den
som deklarerar är det en fördel om
kopia av förra årets självdeklaration
medtages.
D
Om avdrag för fördyrad kost. se sid 2!

Kulturnämndens
program
UTSTÄLLNINGAR VAREN 1\178

På bibliotekets utställningshall

/-/9 februari
"'i\'lera för pengarna"'
Om kost och kostnader, sparknep för hushållet
och familjen.
Hemkonsulenterna
2 J jebruari-7 mars
"Hus och landskap i norr"'
med Hans Marklund, foto och Britta Erixon,
vavar
Kulturnämnden
9-13 mars
Martin Lindberg
Målningar
Kulturnämnden
/-/6 april
"Hans Per Persson i Ojura sn"
Gamla bilder från Djum socken i Dalarna
Studieförbundet Vuxenskolan i Dalarna

FJÄLLSEM ESTER?
Kontrollera Dill försäkringsskydd innan Du reser.
Täcker hem- och ulycksfallsförsäkringarna eilcr måste jag komplenera med en
reseförsäkring.
Gäller försäkringen utanför Norden'!
Hur skall skidorna förvaras'!
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}] apri/-7 maj
Textilgruppen
Konstfrämjandet

Sportlovet 1978

13-28 maj
Fo[ke Skoghäll
Må[ningar
Ku[ turnam nden

TEATER VAREN 1978
På Kumla teater, Folkan

Fredagen den 17 mars, kl 19
"Hur andra älskar"
En succekomedi av Alan Ayckborn
med Hans Lindgren, Jessie Flaws, Guy de la
Berg, Mona Cassemar, Gunnar Ernblad och
Monica Miregård.
RegI: Stig Olin
R iksteatern!featerföreningen
Sondagen den 2 april. kl 18
"Sjöhäslen"
av Edward J Moore
med Brita Borg och Tor Isedal
Regi: Beng! Blomgren
Riksteatern!featerföreni ngen

"Snö. is. sol och lagom kallt", det är vad vi hoppas på för denna vecka då Du och Dina kamrater har möjlighet alt koppla av med någon form
av fysisk aktivitet. Kanske har Du lust atl själv
svara för Ditt program och givet är då att så
ska[1 ske. Hoppas bara all Ditt program innehåller något inslag av fri[lIftsövning,
I della spoTllovsprogram finns några förslag på
verksamhet som kanske kan passa!
Vi hoppas alt Du ställer upp och infinner Dig l
rätt tid på rall plats med ratt utrustning. Där
föranmälan skall ske, gör della i god tid. Du vet
all nästan alltid någon kommer i kläm när
många människor skall ut och röra sig på många
ställen samtidigt. Om det blir Du den här gången så tänk att det kunde kanske varit värre och
gör det bästa av situationen.
Alla får lov att hjälpas åt var och en på sin
kam.
TACK FÖR HJÄLPEN säger vi på fritidsnämnden till föreningar och enskilda som hjälper til[ med della sponlov.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av
programmet.

Isbanan i Idrottsparken
Allmän åkning (under sportlovsveckan gäller andra tider. se sportlovsprogrammet).
Måndag-onsdag samt fredag
Torsdag
Lördag
Söndag

kI15.00-[6.00utan klubba. kl 16.00-16.45 med klubba
kl 15.40-[6.45 med klubba,
kl 11.30-13.00 utan klubba, kl 13.00-14.30 med klubba
kl 09.00-1 [.30 med klubba, kl 11.30-13.00 utan klubba

Vissa lördagar och söndagar kommer allmänhetens åkning alt förlängas. detta meddelas
genom anslag vid Idrollsparken.
Reservation för eventuella ändringar av ovanstående tider.
Isbanan kommer att stängas för säsongen under vecka 10.
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Vidare upplysningar om dessa arrangemang,
om övrig ungdomsverksamhet och om idrott
och friluftsliv i allmänhet får Du på fritidskontoret, Stadshuset. KlIm[a, telefon 709 80,

KUMLA
HANDBOLL
Kumlahallen
Tisdag och torsdag
kl 10.00-11.00 åk 1-5
kl 11.00-[ 2.00 åk 6-9 samt gymnasiet
Instruktörer från Kumla HF
BASKET
Kumlahallen
Måndag och onsdag
kl 14.00-15,00 åk 1-5
kl 15.00-16.00 åk 6-9 samt gymnasiet
Instruktörer från BK Kumla real

B ROITNING
Kumlahallen
Måndag-fredag
k[ 10.00-[2.00. \4.00-[6,00
Instruktörer från Kumla brottarförening
SAGSKYITE
Kum[ahallcn
Onsdag k[ 10.00-18.00
Lördag Id 9.00-12.30
Aldrar 10-20 år
Instruktörer från SK Pueb[o
CYKEL pA RULLAR
Kumlahallen
Måndag-fredag kl 13.00-15.00
Instruktörer från Kumla cykelamatörer

JAZZGYMNASTIK
Frista g)'mnastiksal
Måndag och tisdag
kl 14.00-[5.00 nickor 7-12 år
kl 15.00-[6.00 flickor 13-15 år
Instruktörer från Kumla gymnastikförening

BADMINTON
Kumlahallen
Måndag och on.dag
kl 10,00-12.00 åk 1-9 samt gymnasiet
Medtag racket om Du har
Instruktörer från SK Carlton

BRIUGE
~-"Ista skola (nedre vån)
Instruktion och tävling för nybörjare
Måndag-fredag
kl 9.30-12.00
Åldrar 10-19 år
Instruktörer från Kumla bridgesällskap

FRI1DROIT
Kumlahallen
Tisdag och torsdag
kl 14.00-16.00
Åldrar 8-14 år
Instruktörer från Stoeksaters IF

VI SAi\ILAR FRIMÄRKEN
F)'lsla skola, Biblioteket
Tisdag kl 18.00
Information om frimårkssamling, möjligheter
till byle av märken, film samt pristävling
Ledare från Kumla frimärksklubb

TENNIS
Kumlahallen
Onsdag kl 12.00-14.00
Fredag kl 1400-16.00 Åldrar 10-15 år
Instruktörer från Kumla tennisklubb

SCHACK
Schacklokalen, Torsgatan 7
Måndag kl 10.00-12.00
Tisdag kl 18.00-20.00
Onsdag kl 10.00-12.00, [5.00-17.00
Instruktörer från Kumla schacksällskap

BOWLING
Kumlahallen
Måndag-torsdag kl 12.00-17.00
Instruktion mellan kl 12,00--14.00
Fredag kl 12,00----15.00 tävling
Avgift: 1:50 per serie
Instruktörer från BK Merei

I.UnGEVÄRSSKYITE
Kumlahallen
Tisdag och fredag
kl 14.00-18.00
Åldrar 8-16 år
Instruktörer från Kumla skylleförening

PONNYRIUNING
Hagab)' ridklubb
Måndag och torsdag
kl 12.00-14.00
Ledare från Hagaby ridklubb

KNAITESPEEDWAY
Fritidsgården, Malmen
Tisdag och torsdag kl 17,00
Film. visning av motorcyklar och utrustning, inrormation om speedwaysporten mm.
Ledare fån Kumla motorsportklubb
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SPORTLOVSTRIAL.
i\lalmcns skolgård
Mandag kl 9.00 (under -10 gr inställes arrangemanget)
Aldrar: För 125 cc trialmotorcykel 16 är och
körkort.
För 75 cc trialmotorcykel 15 är eller 12 är och
målsmans skriftliga intyg.
Hjälmar finns att låna.
Arrangörer: Örebro MHF-distrikt och Kumla
MHF-ungdom
BANDY
Idrottsparkcn
Måndag och onsdag
kl 10.00-11.00 äk 3-6
kl 11.00-12.00 åk 7-9
Hjälm och munskydd är obligatoriskt. Klubba
och eventuell annan utrustning tar Du också
med Dig,
Instruktörer från IFK Kumla
ISHOCKEY
Idrotlsparken
Tisdag och torsdag
kl 10.00----11.00 åk 3-6
kl 11.00----12.00 åk 7-9
Hjälm och munskydd är obligatoriskt. Klubba
och eventuell annan utrustning tar Du också
med Dig.
Instruktörer från IFK Kumla
FOTBOL.L
Ballongtältet, Idrollsparken
Tisdag och torsdag
kl 14.00----15.00 åk 2-3 pojkar
kl 15.00----16.00 åk 4-6 pojkar
Instruktörer rran IFK Kumla
FRITIDSGARDEN MALMEN
Öppen: mändag-fredag från kl 13.30
Kortfilmer visas tisdag och fredag kl 15.00
Bordtennis, biljard. sällskapsspel. hobby, serve·
ring m m.
KVARTERSGARDEN "MYRSTACKEN"
Köpmangalan 511
Oppen: måndag-torsdag kl 17.30--21.00
Bordtennis, sällskapsspel, biljard, hobby ffi m.

ABYTORP
BADl\IINTON
Slena skola
Tisdag och torsdag
kl 10.00----12.00
Medtag racket om Du har
Instruktörer från BK Carlton
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KVARTERSGAIWEN
Folkets hus
Öppen: måndag-torsdag kl 14.00----21.00
Kortfilmer visas måndag kl 18,00
och onsdag kl 16.30
Bo!.dtennis, inomhusbandy. sällskapsspel mm.
MOJligheter till aktiviteter i gymnastiksalen

HÄLLABROITET
BASKET
Tallängens skola
Tisdag och torsdag
kl 14.00----16,00
Instruktörer från BK Kumla Real
BADi\IINTO:'\'
Taltängens skola
Måndag och onsdag
kl 14.00---16.00
Medtag racket om Du har
Instruktörer rrån BK Carlton
INOMHUSBANDYTURNERING
TaJlängens skola
Tisdag kl 10.OO-lJ.00
Fredag kl 10,00-16.00
Laganmälan sker på separat utskickad inbjudan
Arrangör: Yxhults IK
FRITIDSGÅRDEN
Tlllliingens skola
Öppen: måndag oeh onsdag kl 17.30--21.00,
tisdag och torsdag kl 14.00----21.00
Kortf"ilmer visas tisdag och torsdag kl 16.00

SANNAHED
SKIDTÄVLING
Stan ,·id mo{orstadion
(vid dälig snötillgång ordnas naturstig)
L.Ördag kl 12.00
Anmälan sker vid starten
Efter tävlingen brasa med korvgrillning
Arrangiirer: Sannaheds IF
LANGHLM
Officersmässen
Fredag kl 16.00
"DEN BLODIGA PILEN"'
Arrangörer: Sannaheds IF
KVARTERSGARDEN
Cenlrumhusel
Öpp~n: måndag-torsdag kl 14,00-21.00
Kortfilmer visas onsdag kl 18.00
Bordtennis, sällskapsspel m m

KVARNTORP
KVARTERSGARDEN
Oppen; måndag-torsdag kl 14.00----21.00
Kortfilmer visas tisdag och torsdag kl 17.00
Bordtennis, sällskapsspel m m

EKEBY
KVARTERSGARDEN
BarnslUgan
Oppen: måndag-torsdag kl 14.00----21.00
Kortfilmer visas tisdag och torsdag kl 18.00
Bordtennis, sällskapsspel m m

ÖVRIGT
ISBANAN
Idrotlsparken, Kumla
Allmän äkning under sportlovsveckan:
Mändag-torsdag
kl
12.30--16,45
(Id
12.30--14.00 utan klubba)
Fredag kl 9.00-16.45 (kl 11.00-13,00 utan
klubba)
Lördag kl 11.30--14.30 (kl 11.30--13.00 utan
klubba)
Söndag kl 9.00-lJ.00 (kl 11.30--13.00 utan
klubba)
Vid tjänlig väderlek kommer övriga isbanor i
kommunen att uppspolas.
SPORTLOVSDANS
Frilidsgården, Malmen, Knmla
Fredagen den 24 februari kl 19.00-23.00
Entre
FOL.KETS HUS BIO
Måndag 20 februari kl 15.00
"ROBiN HOOD OCH PIRATERNA"
Onsdag 22 februari kl 15.00
"SKOBI DOO I SPöKHUSET"
Entre 5:SIMHALLEN
KumlahaJlen
Gratis bad rör all skolungdom måndag-fredag
mellan kl 9.00-13.00
Handduk och svamp är dock avgiftsbelagda
EL·LJUSSpARET,
Viaskogen
bjuder på - i mån av snö - väl preparerade
skidspår. Vid brist på snö lämpar sig spåret utmärkt för promenader och löpträning.

BYGGET, ASBRO
Öppet dagligen under sportlovsveckan mellan
kl 9.00---15.00

BUSSRESA TILL BYGGET, ASBRO
Yid snötiJlgång anordnas bussresa till Bygget,
Asbro tisdagen den 21 februari.
Möjligheter till skidåkning i märkta skidspår
2,5 km, 5 km och 10 km. utförsåkning och pul~aäkning. Brasa för korvgrillning. värmestugan
oppen.
Instruktörer för längdåkning kommer att ge
instruktion och goda råd om äk- och vallningsteknik.
Avresa frän Järnvägsstationen, Kumla kl 09.45
Återresa kl 15.00
Pris: 4:M~dtag matsäck
Föranmälan göres till Fritidskontoret tel 709 80
senast torsdagen den 16 februari kl 17.00
Arrangörer: Kumla skid- och friluftsförening

PIMPELfiSKE pA TlSARL'l
Onsdag~n den 22 februari anordnas pimpelIlske på Tisaren.
Avresa sker med buss från Järnvägsstationen,
Kumla kl 09.45. återkomst till Kumla e:a kl
15,45
Pris: 4:Anmälan göres till Fritidskontoret tel 709 80
senast torsdagen den 16 februari kl 17.00.
OBS. Samtliga deltagare måste medtaga isdubbar.
Har Du pimpelspö och borr tar Du ocksä med
della. Ett begränsat antal pimpelspön kan få lånas. Fiskresan anordnas under förutsättning alt
Isen är säker.
Medtag matsäck.
Arrangörer: Kumla amatörIlskeklubb

SKIDRESA TILL KU.sBERGEN
Vid eventuell snötillgång anordnas bussresa till
Kilsbergen fredagen den 24 februari.
Storstenshöjden för de som vill åka utför och
Ånnaboda för de som vjJI äka längdåkning och
pulka.
Avresa från Järnvägsstation, Kumla kl 09,45.
Återresa kl ! 5.00.
Pris: 7:-.
Medtag matsäck och pengar för eventuellt liftkort.
Föranmälan göres till Fritidskontoret tel 709 80
senast måndagen den 20 februari.
Ledare medföljer.
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Vi har reserverat en plats för ditt barn i förskolan

Kumla bibliotek
Öppettider:

HUVUDBIBLIOTEK
Folkets hus, Skolvägen 12, KVM LA (Iel
109 80 Vl. dIeT kl 19.00 Id 709 86)

Måndag-fredag kl 12-20, lördagar kl
11-14. söndagar kl 1&-18.

Numera har alla sexånngar rilt ull plats i den allmänna fÖT$kolan. Del innebär att alla
bllrn som f)'lIer sex år under 1978 ir välkomna till våra deltidsgrupper (f d lekskolan) lre
limmar per dag. Deludsgruppcn ir lI.\"giflsfri.
En skflftlig erbJudan om förskolcplots j deltidsgrupp kommer au sandas U! under febru.
ari månad ull alla barn födda 1972. Erbjudan utsåndes inte till dc barn som redan har för,
skokplau pi daghem.

Ansökan rrån föregående år gäller inte!

FILIALER:
HillabroUel

ToHingens skoja (lel 724 U)
Måndag och onsdag 17-20. torsdag
10---15. 17-20.
K'-arntorp
Folkets hus
Tisdag 11-19, torsdag I3.JO-1S.30

barn som av ohka skil beho\er e.ura stöd och stimulans.

$annaMiI
Cemrumhuse! (td 186 JO)
~Undaa 11-20. tisdag 10-12. fredag
10-12.

AnSoÖkan skall ~ara barnomsorgexpcdltlonen tillhanda måndaaen den J apnl 1915.
Förfrigmngar samt blankeu för ansökan kan erhållas pi Stadshuset tfn 709 SO ankn IS4.
ISS el 156.

AbltOrp
Posthuscl (tel 73241).
Måndag 18-20. tisdag 1S--20, fredag
10-12.

Ett begrinsat antal platser Står tIll förfogande för barn i lägre 'Idear. Detta giller s.irskllt

BUSSRfSOR TILL KU\ILA
Busstesor till Jätnvigsst8uon. Kumla. kommer
att a\gå från ytteromridena måndag. onsdag
och (tcdag under sponlo\·sveckan. enligt nedanstående:
Ekeby. bensinstatlon
kl 9.00
Kvarntorp. FolkelS hus
kl 9.10
Hällabrouet, offirs<:entrum
kl 9.20

Sannahed. Grenadjärens livs
kl 9.30
Brändåsen. affiren
kl 9.00
Hardemo. skolan
kl 9.10
Ab)'lOrp. skolan
kl 9.20
Aterresa sker från Järnvägsstallon, KlImia kl
16.30
Som 011 ser blir dagen rätt lång, så tag med Dig
malsäck. lItfustnmg och eventuellt pcngat.

-------------------~---------------

Om Du har nigta synpunkter pi årets sportlovsprogram och som Du vill ha ändnng på lill kom.
mande år - del kan l ex vara andra aklivileler. mera aven viss aktivitel. ytterligare resor från ylle rområdena lill Kl.lmla m m - vill vi gärna att Du skriver ner dem på nedanstående talong och skickar den till: FritidskontOrct. Box 17.69201 KUMLA l
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Bambibliot:ekrr i Kumlab)'
(Obs! EndtHt barn- odt ungdomsb6dtrj
Kjelhngalan 20 (tel 100 80 Vit)
Måndag 12-15,16---19,onsdag 12-IS,
16---19. torsdag 10-12.

Sagostundtr pi finska
Sagostunder på finska hålles varannan \'ecka på b,bhotekel i Kvarntorp. varannan \ecka på Malmens
fritidsgård. med början i Kvarnlorp
den 14/2 kl 15.30 och på Malmens
fritidsgård den 23/2 kl 13.30.
Sagostunderna iir avsedda för barn
4-6 år.
SaltJlllokiot Sllomeksi
Salutllokiot pidclä.in joka IOlnen
viikko kirjastossa K\'arntorpissa ja
joka toinen viikko Malmens frilidsgård. alkaen Kvarntorpissa 16/2 klo
15.30 Ja Malmens fritidsgård 23/2 klo
13.30.
Satutuokiot on larkoileltu lapsille
4-6 vIIoliailIe,

DOCKTEATER
med Norll dockteater
Hallabrollets bibliotek
tisdag 21/2 kl 10.00
Kumlaby. Hyrugästför:s lokal,

KJell mI!: 15
usdllg 2112 kl 12.00
Fim:släJlnmgarna är avsedda fÖT

barn J-8 år.
I)OCKTEATER
.md Lisbeth Hamping
Barnstugan Ekeby
torsdag 2312 kl 14.00
K ~arntorp, blblioteke!

torsdag 23/2 kl 16.00
Sannahed, Vårdhemmc!
fredaa 24/2 kl 11.00
Ab)torp, blbliolcli:e!
fredag 24/2 kl 13.00
Forestallnmgarna ar avsedda för
barn 5-10 ar.
SAGOSTl:NDER
Sagostunderna oorjar vecka 1 och
slular veeka 16 på vinerminen.
Sagostunderna hållcs på följande dasar och tider
Kum la, huvudbibh(l{eket
onsdagar kl 10.JO
Hällabrottet. Tallängens skola
lorsdaaar kl 9.30
Barnblbhoteksfihalen i Kumlaby
torsdagar kl 9.30
Kvarntorp
torsdagar kl 13.00
Sannahed
tisdagar kl 9,30
Ab}torp
fredagar kl 9.30
Barnstugan Ekeby
varannan lorsdag kl 14.00 med början lorsdagen den 16/2

Sagostunderna är avsedda för barn
4-6 år och varar c:a 20 min.
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Gruppkorsband

Bokbussens turlista
Södra Ekeby m n·
2<W2. 20/3, 24/4, 5/6

Berga m fl
17/2. 1<W3, 7/4. 28/4. 26/5

Ormesta m fl
2012, 2013, 24/4, 5/6

Öja m Il
2412, 17/3. 14/4, 1115,116

VaJJersla ffi /1.
27/2, 3/4, 8/5, 1116

Ekcby by m 11
912, 913. 13/4. 18/5, 15/6

BrånSla ffi Il
27/2, 3/4, 8/5, 1116

Frommcsta m fl
16/2, 16/3. 20/4. 25/5. 2116

Eneby ffi fl
6/3, 10/4. 2115

TorSIa m Il
2312, 3Q13, 27/4, 1/6

Byrsta m fl
1312, 1313. 17/4, 2915

Nynäs m Il
113. 6/4, 11/5, 8/6

Rala m Il
21/2, 14/3,4/4,25/4. 16/5,6/6

Ekcby tätort
112, 912, 1612, 2312, 2/3, 9/3, 16/3.
30/3,6/4, 13/4, 20/4, 27/4, II/S. 18/5.
25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6

HjorIsberga ffi /1
10/2.3/3.31/3,21/4, 19/5,9/6

• Förmiddagstur

KB KUMLA TRYCKERI

•

