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Integrerat bostadsbyggande
Kumla bibliotek
Öppellider

HUVUDBIBLIOTEK
Folkets hus. Skolvägen 12. KUMLA (tel
709 80 VX, cfll:r vbelns stångning direkttel 709 86
Måndag-fredag kl 12-20. lördagar kl
11-14, söndagar kl 16-18.
FILIALER:
Hällabronet
Tallängens skola (tel 724 13)
Måndag och onsdag 17-20, torsdag
10-15, 17-20.
K~arnlorp

Folkets hus
Tisdag 17-19. torsdag 13.30-15.30
Sannahed
Centrumhuset (tel 786 30)
Måndag 17-20, tisdag 10-12. fredag
10-12.
Abylorp
Posthuset (tel 73241).
Måndag 18-20, tisdag 18-20, fredag
10-12.
Barnbibliotekel i Kumlaby
(Ob.• ! Endast barn- och ungdomsbocker )
Kjellingalan 20 (tel 709 80 vx)
Måndag 12-15, 16-19, onsdag 12-15,
16-19. torsdag 10-12.

Sagostunder på finska
Sagostunder på finska hålles varannan
vecka på biblioteket i Kvarntorp, var·
annan vecka på Malmens fritidsgård.
med början i Kvarntorp den 5110 kl
16.00 och på Malmens fritidsgård den
12/10 kl 13.30.
Sagostunderna är avsedda för barn
4-6 år.
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Av kommunalrådet Nils Nyström
Satulllokiot !iUomeksi
Satutuokiot pideliiän jaka winen viikko
kirjastossa Kvarntorpissa ja jaka loinen
viikko Malmens fritidsgård. alkaen
Kvarnlorpissa 5/10 klo 16.00 ja Malmens
fritidsgård 12/10 klo !J.JO.

Satutuokiot on tarkoitettu lapsille 4-6
vUOliailIe.
Sagostunder på arabiska
Sagostunder på arabiska hålls varje lördag kl 10.30 på huvudbib!ioteket
SAGOSTUNDER
Sagostunderna börjar vecka 40 och
slutar vecka 49 på höstterminen.
Sagostunderna hålles på följande dagar
och tider:

Kumla, huvudbiblioteket
onsdagar kl 10.30
HiillaDroltel. Tallängens skola
torsda,ar kl 9.30
Barnbiblioteksfilia1en i Kumlaby
torsdagar kl 9.30
Kvarntorp
torsdagar kl 13.00
Sannahed
tisdagar kl 9.30
Abytorp
fredagar kl 9.30
Barnstugan Ekeby
varannan torsdag kl 16.00 med början
torsdagen den 5110
Folkelorp, Blåbandslokalen
varannan torsdag kl 16.00 med början
torsdagen den 12/10.
Sagostunderna är avsedda för barn 4-6
år och varar c:a 20 min.
BOKBUSSEN
se turlista sidan 15

Bostadsbyggandet i Kumla kommun
har i år varit det lägsta på 1970talet. Det är inte ovilja från kommunens ledning att bygga bostäder som
är orsaken, utan mer en önskan att
få ett boende där alla människor skall
finna en gemenskap oavsett om man
är hyresgäst, bostadsrättsinnehavare
eller småhusägare. De här tankarna
har föranlett en mycket intensiv och
utdragen utredning för att finna formen för det integrerade boendet. Nu
har centrala byggnadskommitten, som
stått som huvudman för utredningen
med hjälp av konsult, kommit så långt
att man kan presentera ett objekt i
Kumlaby centrum, som står i tur för
bostadsbyggandet.
Centrumbyggenskapen
omfattar
drygt 160 lägenheter och kommer att
delas upp i två etapper. Första etappen med integrerat boende berör 81
lägenheter fördelade med cirka en
tredjedel av vardera hyres-, bostadsoch äganderätt. Denna etapp omfattar
två kvarter med 40 respektive 41 lägenheter. Hyresgästlägenheterna skall
administreras av Stiftelsen Hyresbostäder och bostadsrätten av HSB. Försäljningen av äganderätten kommer
kommunen ge HSB i uppdrag att utföra.
De gemensamhetsanordningar, som
förekommer inom kvarteren, skall ske
i samverkan mellan de olika boendeformerna genom samfällighet eller liknande. Det skall bli mycket intressant
att följa upp det här projektet, då

Kumla är något av pionjär på området
när det gäller så stark integrering av
bostadsreformerna.
Ett visst byggande har förekommit
på strötomter inom kommunen, men
har inte i någon större utsträckning
kunnat påverka efterfrågan av lägenheter. Men nu skall det bli bättre fart.
Det blir inte bara Kumlaby centrum
som får byggstart under senare delen i
år. I Ekeby har entreprenör antagits
för en grupp småhus om 11 villor och
under hösten skall även i Sannahed
bostadsbyggandet påbörjas och omfattar ett 40-tal villor i gruppbebyggelse.
Samordnat budgetarbete
En nyhet för kommunens budgetarbete i höst blir att såväl årsbudget för
1979 som långtidsplaneringen samordnas. Tidigare har detta skett var för
sig. Nyheten innebär att man rationaliserar arbetet för såväl politiker som
tjänstemän och delta innebär även att
man underlättar konsekvensbedömningen för en längre period vid fastställande avettårsbudget. Kommunallagen föreskriver att ettårsbudget
skall upprättas medan flerårsbudget är
frivilligt för kommunerna. KELP-en,
som f1erårsbudgeten i allmänhet kallas, tjänar emellertid som underlag för
vissa statistiska uppgifter, som staten
infordrar.
Förvaltningarna har inför höstens
budgetarbete meddelats ramar för de
tre närmaste åren, som är byggda på
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tidigare flerårsplan. Grundbudgeten
omfattar beslutade verksamheter och
skall rör åren 1979-1981 rymmas
inom tilldelad ram. För åren 19821983 upprättas de nya verksamheterna i prioriteringsordning inom respektive förvaltning.
r anvisningarna till facknämnderna
poängteras vikten av att ompröva
gamla verksamheter för att därmed
bereda plats för nyheter, som anses
mera angelägna. Den nya uppläggningen av KELP innebär att kommunen de tre första åren mera i detalj
presenterar den ekonomiska verksamheten, medan de två sista inom femårsperioden blir ett översiktligt planarbete. Erfarenheten har visat att kostnadsutvecklingen har varit och är sådan att det siffermaterial som presen·
terats för såväl investeringar som

drift avsevärt överstiger den tänkta
ekonomiseringen. Detta har medfört
att inplanerade projekt för fjärde och
femte åren inte kunnat fullföljas i
önskad utsträckning.
Slutligen skall nämnas att taxeringsutfallet för 1978 blev en ökning med
12,67 procent. Eftersom Kumla kommun är låglönekommun och inte kommer upp till 95 procent av medel·
skattekraften i riket får vi statsbidrag,
som täcker upp mellanskillnaden. För
innevarande år ligger skattekraften för
kommunens del på 88 procent och
eftersom medelskattekraften för riket,
enligt preliminära siffror, har ökat
med cirka 12 procent, bör bidraget
bli ungefär lika för 1979 som för innevarande år. Dessa siffror får vi mera
exakt till budgetarbetel, som börjar
vid månadsskiftet augusti/september. O

RATTBEKÄMPNINGSKAMPANJ I KUMLA
Under tiden 25 september-25 oktober 1978 kommer råttgift kostnadsfritt
all kunna avhämtas av lantbrukare och fastighetsägare inom Kumla kommun
hos följande personer:
Gustav Larsson,
Lennart Folkesson,
Lennart Karlsson,
Ragnar Nilsson,
Sven Gustavsson,
Ingrid Säiiw,
Torsten Persson,
Karl Andersson
Astrid Gustavsson

Tälle, östansjö
Skyberga
Berga
Hjortsberga och Älvesta
Almersv, Hällabrottet
Folkatorp
Ekeby, Kumla
Vallersta
Frogesta

te! 0582/522 26
" 019/76008
"
019/76015
" 019/72087
" 019/72252
"
01917\753
"
019/74021
"
019/74061
" 019/236060

Under samma tid kan råttgift även få hämtas på hälsovårdsnämndens expedition i stadshuset måndag-fredag kl 09.30-! 1.30 samt torsdag kl 16.0018.00.
Gifl kan även utläggas genom nämndens försorg efter anmälan, tel 709 80
måndag-fredag kl 08.00-11.30 samt torsdag kl 16.00-18.00.
KUMLA KOMMUNS HÄLSOVÅRDSNÄMND
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Kumlas "undergång"
Av byggfedare Torgny Kåberg

Kumla har, som så många andra sam·
hällen, järnvägen att tacka för sin tillkomst. Järnvägsstationen, med de
tjänster som den kunde erbjuda,
lockade stadens inbyggare att i dess
närhet uppföra industrier och bostäder. I takt med samhällets utbyggnad,
nya kommunikationsmedel och intensivare trafik blev järnvägen, utan
planskilda korsningar, ett hinder, som
effektivt delade samhället i två delar.
Det var säkert en stor lättnad för
Kumlaborna, när samhällets östra och
västra delar på lO-talet fick en förbindelse genom en gångtunnel under
järnvägen mellan Hagendalsvägen och
Skolvägen. Mycket tid har denna tunnel sparat åt Kumlaborna, som med
dess tillkomst slapp vänta vid plankorsningar med bommar fällda, där
över 100 tåg per dygn passerar.
I mitten av 6O-talet blev det bilarnas
lur att slippa vänta vid fällda bommar,
när den planskilda korsningen mellan
Stenevägen och järnvägen byggdes.
Med tiden förändras kraven på trafikan)äggningar. Det är ju så, att antingen
blir en anläggning omodern eller också går den ej att underhålla. Ett underhållsfritt material innebär, att när det
är allt för dåligt måste det bytas ut,
vilket någon gång måste gälla alla stora betongbroar. Ar 1978 var det dags
för järnvägsviadukten vid Norra Mos
att förnyas.
Frågan är, var nästa planskilda korsning utföres i Kumla. Blir det en
planskild korsning med Drottning-

gatan eller blir det en ny gång- och
cykeltunnel mellan Hagendalsvagen
och Skolvägen?
Enligt en trafikplan upprättad på
60-talet skall Kumla erhålla cykel- och
gångstråk, som skall leda fram till
ett bilfritt torg. Skolvägen och Hagendalsvägen är ämnade att vara en
sådan led och det förutsätter en ny
tunnel, om inte cyklisterna skall fort·
sätta att bära sina cyklar genom nuvarande tunnel. Det kanske viktigaste
motivet för en ny gång- och cykeltunnel är lätttillgängligheten för handikappade. Att anpassa nuvarande
gångtunnel för handikappade kan bara lösa et! problem och har efter utredningar visat sig ge en dyrbar och
dålig lösning.
Centrala byggnadskommitten föreslår därför att en ny gång- och
cykeltunnel bygges. Den nya tunneln
har föreslagits cirka 30 meter norr om
den befintliga. Härvid undvikes konflikt med såväl befintliga vatten- och
avloppsledningar under järnvägsspåren som med truckgarage och
pressbyråkiosk. På den västra sidan
föres cykel- och gångtrafiken i en cirkulär rampslinga upp till stationsplanet. Gångtrafiken kan även nå stationsplanen via en trappa. På östra
sidan föreslås en rak ramp, som anslutes till Hagendalsvochgenomtrappor ordnas förbindelse såväl söder
som norr ut i Odengatans riktning.
Bredden i tunneln beräknas bli 5
meter och höjden 2,5 meter. Ramperna blir 4 meter breda och föreslås få
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Kumla kommun 1908-1978
Av kanslichefen Tage Tapper

t:rJliELL

I

Kumlas undergång hade i stället kunnal bli en övergång, dvs ('n gångbro över bangården,
som diskuterades redan 1918. Den 20 oktober 1918 beslöt municipalfullmäktige ge 3000
kronor. Kumla kommun hade anslagit 2000 kronor och enskilda personer och företag hade
på teckningslita givit 12750 kronor men samhället garanterade "för den goda sakens skull"
20000 kronor totalt. Totala kostnaden blev 85163 kronor. Färdigställd 1923.

en största lutning på 5 %. För att
underlätta passagen för handikappade
inlägges 2 meter långa viIplan med 2 %
lutning för varje J-meters höjdskillnad. På båda sidor av tunnel och
ramper sätts räcken för handikappade
upp. Värmeslingor läggs in i ramperna för att undvika halka vintertid.
Den nya lunneln måste tryckas genom järnvägsbanken för att besvären
för SJ skall reduceras till minsta möjliga. Tryckning är en arbetsmetod,
som på senare tid börjat användas
även för stora vägtunnlar. Metoden
innebär att färdiga tunnelsektioner
med hjälp av stora domkrafter tryckes
genom jorden samtidigt som schaktning sker i tunneln. Arbetet går relativt snabbt och den tid som går åt att
trycka den föreslagna gång· och cykeltunneln beräknas till 10 dygn.
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Det är av stor betydelse att en gångoch cykeltunnel med den föreslagna
längden inte bara ges en trafiktekniskt bra lösning utan även en miljömässigt tilltalande utformning. Den
föreslagna tunneln har planerats så
att den skall få ljus och rymd.
Kostnaden för projektet har beräknats till 2,2 miljoner kronor exklu·
sive SJ:s kostnader för bevaktning,
hastighetsnedsättning mm.
I planen för stationsområdets framtida utformning ingår även bussuppställningsplats, parkeringsplats och
taxistation. Efter diskussion med fastighetsägare, bussbolag och andra intressenter, har bUSSUPPslällningsplats
och parkeringsplats föreslagits placerade söder respektive norr om stationsbyggnaden. l den norra delen
av stationshuset finns lokalyta, som

Kumla kommun - eller som den hette före 1863 - Kumla socken - är
en mycket gammal bygd. Ända sedan
1500-talet - då den omfattade större
delen av Kumla härad, dvs även Hallsberg - har den i mångt och mycket
omfattat samma areal. Men del är
några ån al man skall hålla i minnet.
Först och främst 1863 då Hallsberg
församling bildades. Området hade tio
digare hört till Kumla församling. I
Hallsbergs kyrka - som då var annex
till Kumla ~ predikade oftast komministern, som var boende på Vesta
komministerhostalle. Hallsberg hade
då ingen egen präst eller prästgård.
Ett annat årtal är 1918 då försarnlingsgränserna slutgiltigt reglerades
och skolväsendet övertogs av Hallsbergs församling, vilket fortsatte till
1957 då ett kommunalförbund mellan
Hallsbergs landskommun och Hallsbergs köping övertog skolväsendet.
Sköllersta kommun fördes till Hallsberg 1971 då det s k Pålsbodablocket
upplöstes. Övriga förändringar framgår av vidstående tabell.
Kumla kommuns roll under dessa 70
år har varit att "kanthuggas" först
och främst till Hallsbergs förmån.
Större delen av Hallsbergs tätbe-

byggelse är belägen på mark som en
gång i tiden har tillhört Kumla kommun. Kumla församling har en gång i
tiden uppfört Västra skolan i Hallsberg. Flera av Hallsbergs märkligaste
män ligger begravda på Kumla kyrkogård. En uthuslänga från Kårstahult
- nu i Hallsberg - står vid Pukestugan i Sannahed.
Under 25 år var Kumla landskommun och Kumla stad skilda åt - en
"silverskilsmässa" så att säga. Under
denna tid köpte Kumla stad upp flertalet gårdar i Kumla by, som då var
belägen i Kumla landskommun.
landskommunen å sin sida köpte upp
huvuddelen av det område som nu har
blivit
stadsdelen
Romarebäcken.
Kumla stad förvärvade även det s k
Norra Mos-området, som ännu ej är
exploaterat -även det beläget i dåvarande landskommunen. Kumla landskommun hade sitt kommunalkontor
beläget i Kumla stad och hade avtal
på en rad områden med staden t ex
brandväsendet, realskolan, polisarresten, stadsarkitekten m m.
Till ytan är Kumla kommun den
minsta av länets kommuner, trots att
man "sväljt" både Hardemo (1952)
och Ekeby kommuner (1971). Den
omfattar i dag endast 2 kvadratmil.

I>
kan användas för samordnad godshantering mellan SJ och bussbolagen samt
station för taxi.
För att det vackra stationshuset skall

komma till sin rätt erfordras att stationsplanen blir arkitektoniskt tilltalande med planteringar, sittbänkar,
ordnad cykelparkering o dyl.
O
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Kumla kommuns rorändringar under sjuttio år
Ändring år

Ökning + Minskninghektar
i hektar

Sedan 1500talet

Summa areal
i hektar

Ändringens art

11 433

1908

~

54

II J79

Hallsbergs köping bildas

1927

-404

10975

Hallsbergs köping utvidgas

1942

-915

10458

Kumla stad skiljes från
kommunen

1947

-

147

10 JII

Hallsbergs köping utvidgas

J

10 308

Mosjö kommun utvidgas

15774

Kumla landskommun och Hardemo kommun sammanlägges

15469

Hal1sbergs köping och Viby
kommun sammanlägges. Kumla
avslår en del av allmänningen

16 J84

Kumla landskommun och Kumla stad sammanlägges

1948
1952

+ 5466

1965

-JOS

1967

+

915

+ 3 970

1971

1977

+

50

20354

Ekebydelen av Ekeby och Gällersta kommun sammanlägges
med Kumla. Gällersta föres till
Örebro

20404

360 har föres till Hallsbergs
kommun och 410 har föres från
Hallsbergs kommun(Sköllersta)
till Kumla kommun

Kumla kommun hade 1907 - det sista "hela året" - 7 740 invånare, Hardemo I 783 invånare och Ekeby I 267
invånare. I dag är Invånarantalet
17400. Att räkna efter hur många som
bor inom de områden som avskiljts
från Kumla skulle kräva ett mödosamt
forskningsarbete, varför det måste förbigås här. Men det kan nämnas att
Hallsbergs tätort har ökat från I 638
till 7807 från 1910 till 1975 års folkräkning. Glesbygden har avfolkats
kraftigt. I Kumla har den minskat med
cirka 6700 personer.
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Kommunen kan kanske nu se fram
emot några lugna år vad det gäller
förändringar ytmässigt. Men man vet
aldrig ...
Källor:
Ekdahl. Erik och Svensson. Josef:

Bilder ur Kum-

la skolors historia. Kumla 1942.
Folkmängden inom administrativa områden
den 31 december 1910 av Kungl. statistiska
centralbyrån. Stockh.olm 1912.
Folk- och. bostadsräkningen 1975. De13: l. Folkmängd i kommuner och församlingar. Lund
1977.

Den s k Västra skolan i Hallsberg byggdes ursprungligen av Kumla församling, som på den
tiden (1907) hade ansvar för skolväsendet även i det som senare .blev Hallsbergs köpi~lg.
Numera har grundskolan endast en del av lokalerna, resten hyrs ut ull Örebro lans landstlllg
som vårdyrkesskola (delvis ombyggt av kommunen).
Sam:elius. Nils:

Uppsala 1961.

En krönika om Hallsberg.

Gränsreglering Kumla-Hallsberg. KUMlAN nr 3/1975.
Tapper, Tage: Kumla landskommun 1942-1966.
Tapper.

Tage:

Kumla kommun i ny gestalt.
Kumla julblad 1950. Kumla 1950.
Tapper. Tage: Kumla-Hallsberg - en kommun?
Kumla 1972.
Årsbok för Sveriges kommuner 1950.
D
Tapper. Tage:

TÖMNING AV SLAMBRUNNAR
från enskilda avlopp skall under hösten ske inom Kumla kommun.
De som redan är anmälda för höstlömning behöver inte göra ytterligare
anmälan.
Skyldighet föreligger enligt hälsovårdsstadgan att utföra sådan tömning, i
regel minst en gång om året.
Nyanmälan och anmälan om ändring samt förfrågningar kan göras hos
Kumla kommun, Tekniska verken, tel 709 80, ankn. 393 eller 394, vard
utom lörd kl 07.00-16.00.
Hårdgjord väg måste finnas till brunnarna (farbar för slambilen).
KUMLA KOMMUNS TEKNISKA VERK
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Bibliotekets barnverksamhet
Av bibliotekarie Ingela Gustafsson

Sagoherättandet torde vara vår äldsta
bevarade tradition. Redan under fornisländsk och fornnordisk tid berattade
man sagor och sägner för varann.
Gunnlaug Ormstunga och Gunnar
på Lidarende trädde fram och fick liv
inför lyssnande i alla åldrar, som samlats kring stockvedsbrasan eller kol·
elden. Orientens odödliga sagoskatt
"Tusen och en nau" har genom tider·
na fängslat generationer. De äldre
förde sagoskatten vidare genom att
berätta, innan böckerna och läskunnigheten gjon sitt intåg.
Sagostunder på biblioteken är en
verksamhet. som förekommit sedan
lång tid tillbaka. Redan P~ 1890-t~let
började man med della I Amenka.
Har i Sverige var det biblioteken i
Stockholm resp Malmö, som var pionjärer inom området.
Biblioteken har ju i allt högre grad
utvecklats till mediatek - där finns
böcker. tavlor, grammofonskivor
m m. Boken intar dock den mest centrala platsen. Ett välutrustat bibliotek
med ett varierat och rikt bokbestånd
bör vara en självklar rättighet för var
och en att tillgå.
Det är väldigt viktigt, att barn tidigt
får tillgång till god Iiueratur. Sedan
lång tid tillbaka har forskningen ägnat
stort intresse åt studiet av barns ordförråd, språkutveckling och begreppsuppfattning. Dessa undersökningar
visar tydligt vilken betydelse högläsningen. den egna Jäsningen och Jäs·
upplevelsen tillskrives.
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Språket är vårt viktigaste kommuni·
kations· och kontaktmedel. För au
barnen skall kunna erövra det, för au
orden skall få innehåll och nyanser
fordras en aktiv insats från föräldrars
och andra vuxnas sida. är man läser
och berättar för barnen ökar man deras ordförråd och stimulerar dem till
aU uttrycka sig. Barn med ett rikt ordförråd klarar sig ofta bättre i skolan.
FÖrutom att boken stimulerar den
språkliga utvecklingen, så berikas
barnens fantasi- och känsloliv och deras jaguppfauning starks.
På biblioteket här i Kumla har vi på
grund av bristande personella resurser
tyvärr ej kunnat satsa på en väl utbyggd och fungerande barnverksamhet. Vi ordnar dock regelbundet sagostunder för barn 4-6 år. Au vi vänder
oss till just de här åldrarna. beror på
aU man då börjar kunna fungera i en
mindre grupp. Man orkar sitta stilla
under de c:a 20 min som sagostunder
pågår. Man förmår uppleva den gläd·
je, närhet och stimulans som den gemensamma upplevelsen kring bilder·
boken ger.
För att på ett rikligt sätt kunna fÖrmedla innehållet i en saga eller annan
berättelse är det väldigt viktigt, att
man är väl förtrogen med texten.
Framförallt måste man känna sig intresserad av sagan och tycka att den
känns rolig att återge. Därför inleder
vi varje sagotermin med en s k sagostundsträff. Alla sagoberättare går då
tillsammans igenom det material som

S Ir.: sagOSllInder har under många år ingått i dc s\enslr.:a bibliotelr.:ens \erlr.:samhet. I Kumla
har de förelr.:ommit sedan 1960. Långt tillbaka \ar sagostunder el! slags konkurrent till den
kristna söndagsskolan. Den funktionen har upphorl. Har syns lngela Gustafsson i kretsen av lyssnande och roade småbarn vid en sagOSllInd på biblioteket.

skall användas. De böcker, vi väljer
ut, måste uppfylla vissa kvalitetskrav
vad beträffar språkbehandling, illustrationer, person- och miljöskildring
m m. Vi försöker välja ett varierat utbud, som låter barnen få ta del av
både våra gamla folksagor och våra
nyskrivna böcker om aktuella nutidsproblem. Fantasi- och nonsenssagor,
lustiga rim och ramsor, dikter finns
också med.
Ibland har barnen fått hantera enkla
instrument eller prövat på dockteater.
En sagostund handlade om Afrika. Då
läste vi Inger och Lasse Sandbergs
bok "Vi leker öken, fröken", spelade
afrikansk musik och visade miniatyrkopior av hus från västafrika.

En del föräldrar undrar ibland, varför vi inte använder bildband. Detta
har nera förklaringar. För det första
är ju boken och sagoberäuandet direkt förknippat med ett biblioteks ursprungliga uppgift. Barn i vår tid
möter ofta väldigt mycket bilder i
många olika sammanhang - TV·tit·
tande, biomatint~er ffi m. Den kontakt
man tillsammans upplever genom att
någon berättar är svår att få, när man
i ett mörklagt rum tittar på en film·
duk. Det ar också viktigt, att vår berättartradition hålls vid liv, alt barnen
bereds möjlighet att ta del av vår sagoskatt och vårt litlerära ulbud.
De invandrarbarn, som finns i kommunen, måsle ju också få la del av sitt
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förra hemlands kulturarv och berättartradition. De måste få tillfälle att tala
sitt modersmål även utanför den
trängre familjekretsen. Därför har vi
sagostunder på finska och på arabiska.
Eftersom de flesta finländska invånare
är bosatta i Kvarntorp, har vi förlagt
varannan sagostund på finska till biblioteket i Kvarntorp och varannan
till Malmens fritidsgård. Sagostunder
på arabiska hålles på huvudbiblioteket.
Vår förhoppning är, an sagostunder
skall bli en glad och gemytlig stund,
som både barn och berättare ser fram
emot. Det är för oss. som berättar
sagor, därför väldigt viktigt, au vi får
veta barnens reaktioner efter sagostunden. Vi ser därför gärna att för·
äldrarna eller andra vuxna. som följer
med barnet till biblioteket tar kontakt
med oss. Vi berättar gärna om vad
sagostunden skall innehålla, vilka
böcker, visor, instrument vi skall anvanda.
Alla 4-6·åringar är alltså välkomna
till våra sagostunder, som ordnas på
följande platser och tider:

Vårterminen vecka 7-16, höstterminen
vecka 40-49.
H uvudbiblioleket:
onsdagar kl 10.30
Hällabrouet, Tallängens skola
torsdagar kl 9.30
Kumlaby barnbibliotek
torsdagar kl 9.30
Kvarntorp, biblioteksfilialen
torsdagar kl 13.00
Sannahed, biblioteksfilialen
tisdagar kl 9.30
ÅbYlOrp, biblioteksfilialen
fredagar kl 9.30
Ekeby barnstuga
varannan torsdag kl 16.00
Folketorp. 8låbandslokalen
varannan torsdag kl 16.00

Finska sagostunder:
Kvarmorp, biblioteksfilialen
varannan torsdag kl 16.00
Malmens fritidsgård
varannan torsdag kl 13.30
Arabiska sagostunder:
Huvudbiblioteket
lördagar kl 10.30

D

••

Andrade regler tör vänortsverksamheten

Fredrikssunds kommun i Danmark
och Kumla kommun har haft regelbundet vänortsutbyte sedan 1969.
Officiella delegationer har besökt vänorten vartannat år. Även en rad föreningar har gjort sådana besök respektive tagit emot gästande föreningar
från Frederikssund. Föreningen Nor·
den i Kumla och Frederikssunds motsvarande förening har på alla sätt
främjal denna vänskap mellan orterna
och dess befolkning.
En utredning har klargjort att det
officiella utbytet inte haft den betydelse som man från början tillmätt det.
aff föreningarna behöver mera hjälp
till sitt utbyte.
Många vänskapsförbindelser har slutits under årens lopp och kommunen
ser det mycket positivt att i synnerhet ungdomen deltar i detta utbyte.
Kommunen tror att det nordiska samarbetet bäst främjas på detta sätt.
Följande regler antogs av kommun·
fullmäktige den IS juni i år:

LÖS ETT ABONNEMANG
FÖR HÖSTENS
TEATERFÖRESTÄLLNINGAR

Genom att bli medlem i Kumla teaterförening
(kostnad S kronor för enskilda och SO kronor
för organisationer och företag) får man Riksteaterns tidning, en chans till förköp och ra~
balt till varje föreställning. Medlemsskapet är
också en förutsättning för att få lösa abonnemang till höstens teaterföreställningar.

12

Abonnemanget löses i Kumla bokhandel:
18-19 sept för dem som tidigare haft abonne·
mang
den 20 sept för nya abonnemang
Fr o m 21 september kan man köpa enstaka
biljetter till "Blodsbandet". Även dessa säljs
på Kumlll bokhandel. Priset iir 25 kronor för
vuxna och 10 kronor för skolungdom.
Abonnemangen, som alltså gäller för tre föreställningar, kostar SO kronor för vuxna och 25
kronor för skolungdom.
Medlemsskapen innebär ett ekonomiskt och
moraliskt stöd til1teatcrföreningen och även att
teaterverksamheten får en starkare förankring
hos publiken.

1. AJlmänt
Tills vidare begränsas vänortsutbytet
till vår danska vänort Frederikssund.
Erfarenheterna av denna verksamhet
bör ligga till grund för om verksam·
heten skall utvidgas att gälla fler nordiska orter.

2. Officiella delegationer
Utbytet för officiella delegationer sker
varje jämnt årtal med början 1980 då
Kumla gästar Frederikssund, varefter
Frederikssund år 1982 gästar Kumla.

Då Kumla gästar Frederikssund bör
delegationen vara blandad, dvs någon
tjänsteman bör vara med. Delegationen bör bestå av fyra personer jämte
make/maka. Vidare bör traditionellt
någon gåva medtagas.
Då Frederikssund gästar Kumla svarar Kumla kommun för uppehället för
en delegation om fyra personer jämte
make/maka från den gästande onen.
Om flera personer medföljer eller om
föreningen Norden eller annan organi.
sation, som deltar i vänonsutbytet,
samtidigt har enstaka gäster, deltar
dessa i gemensamma arrangemang,
t ex studiebesök, välkomstsamkväm
och liknande arrangemang. Gästerna
erhåller inte direkt gåvor, men förses
med visst material av PR-betonat värde.

3. Föreningsbesäk
Organisationer, som engagerar sig i
vänortsutbyte med Frederikssund, kan
efter särskjld prövning erhålla visst
bidrag därtill enligt följande villkor:
a) Motsvarande organisation skall finnas i Frederikssund, dvs organisation, som bedriver verksamhet av
samma karaktär. Om flera föreningar av samma slag finnes bör
resan samordnas mellan samtliga
dessa.
b) Bidrag kan - efter prövningges till resekostnad med 50 kr per
deltagare, sammanlagt dock högst
I 500 kr, vid besök i Frederikssund.
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j) Då Kumlaförening är värd för
förening från Frederikssund skall
kommunala lokaler upplåtas kostnadsfritt.
k) När förening från Frederikssund
gästar Kumla skall kommunen om·
besörja flaggning och utdelning av
material om Kumla, rockslagsmärken med kommunvapnet etc. Vidare bör någon ledande förtroendeman medverka under någon del av
besöket.
I) Om någon förening begär detta
skall kommunal representant - ef·
ter prövning av kommunstyrelsens
arbetsutskott - kunna
medfölja
till Frederikssund och kommunen
skall i sådant fall erlägga kostnaden
för denne.

Sedan 1969 har Frederikssund på Själland (några mil från Hebingör och Köpenhamo) varit
Kumlas daoska \·aoort. Här är eo bild fråo Torget i Frederikssuod med Rådhuset (Stadshuset) längst bon (b)"ggt 1910). Framför bysgnaderoa står en vatleOomflUlen skulptur av
eo viking, symbolen for de årliga Vikingaspelen a<;h fyod av \ikingaskepp i fjorden utanfor.

c) Organisation, som erhållit bidrag
enligt punkt b, är skyldig att åtaga
sig arrangemanget av återbesök
från Frederikssund. Till detta er·
hålles - efter prövning - bidrag
med 50 kr per gäst. sammanlagt
dock högst I 500 kronor. Besöken
kan givetvis ske i omvänd ordning.
d) Besök och återbesök skall ej ske
samma år.
e) I det fall föreningar reser till
Frederikssund med mindre lag för
idrott (5-15 personer) bör det
övervägas om inte två föreningar
kan samordna sina besök.
t) Meddelande om att bidrag kan sö·
kas UlSändes i början av året samtidigt som meddelande beträffande
ansökan om verksamhetsbidrag
m m utsändes.

"

g) Ansökan om bidrag skall göras in·
nan utbyte genomföres och ställas
till kommunstyrelsens arbetsutskott.

4. Skolklassutbyte
För utbyte av skolklasser mellan Frederikssund och Kumla ansvarar skolstyrelsen, varvid bidrag bör kunna ges

BOKBUSSENS
TURLISTA
Hösten 1978

h) Efter resans stut företes kvitterad
räkning på resekostnaden med
uppgift om antalet resande. Vid
besök från Frederikssund skall
uppgift om antalet gäster redovisas.
i) För varje år är till föreningarnas
vänortsutbyte upptaget en begränsat belopp, vilket medför att en och
samma förening inte kan påräkna
att erhålla bidrag varje år. Kommunstyrelsens arbetsutskott skall
pröva ansökningarna med hänsyn
till att vänortsutbytet får största
möjliga bredd.

Södra Ekeby mO·
419, 2/10, »'10, 27111
OnneSla m fl
419. 2/10. »'10, 27111
Vallersta m fl·
1119. 9/10. 6111. 4/12
Brånsta m fl
1119.9/10. 61t1, 4/12
Eneby m fl
1819.16110.1.3111,11112
Byrsta m fl
25/9.23110.20111, 18112
Rala m fl

19/9. 1(lI1O. 31/10. 14/11. 5/12. 19112

till resekostnader för någon klass var·
je år. För skolklass från Frederikssund bör gälla att måltider skall kunna
intagas vid skolbespisningen och bo·
stad ordnas hos elevernas familjer.
Kommunen bör utöva viss representation vid något tillfälle vid varje besök.
5. Övrigt
Vid enstaka besök av personer från
Frederikssund t ex pressmän, företa·
gare och turisttjänstemän får bedömas
från fall till fall vilken gästfrihet som
bör utövas. Kommunstyrelsens arbetsutskott och i brådskande fall dess ordförande avgör då hur detta skall ske.
Föreningar som planerar vänortsutbyte med moLSvarande föreningar i
Frederikssund kan vända sig till fri·
tidsnämnden respektive kulturnämnden (den nämnd man vanligen har
kontakt med) eller till föreningen Nor·
den för närmare diskussioner.
O

Hjortsberga m fl
819. 6110, J/II, 1112
Berga m fl
15/9.13110,10/1], 8112
Öja m n
2219. l(y10, 17111, 15112
Ekeby by m O
14/9. 11/10,9/11. 1112
FrommesIa m fl
21/9. 19/10. Hill I. 14/12
Torsta m fl
2819,26110,23111, 21/12
Nynas m n
7/9, SIlO. 2/11, »'11
Ekeby tätort
7/9, 14/9,21/9,2819,5/10. 12/10, 19/10,
26/10.2/11,9/11,16111,23/11, JOllI,
7/12. 14/12,21/12
• Förmiddagstur
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UPPSLAGET -

- ett par sidor åt konsumenterna

ATT KÖPA HUS

NYA RIKTLINJER FRÅN
KONSUMENTVERKET

All köpa en fastighet ar en stor affär
och kan ibland bjuda på obehagliga
överraskningar nar man flyttat in. Speciellt kanske i äldre hus.
Några goda råd kan husköparen behöva. Även säljaren bör veta vad han
har för skyldigheter.
Säljarens uppl)'Sningsplikl
Säljaren skall upplysa om vad han
känner till om fastigheten. Han skall
lämna sakliga uppgifter, t ex om byggnadens ålder, om vatten- och avloppssystemets ålder. om det märkts några
fuktskador. när renoveringar och ombyggnader gjorts o dyl.
En vanlig tvistefråga ar fuktskadoT.
som har visat sig på fastigheten. efter
köpet.
Köparens undersökningsplikt
Köparen skall undersöka huset ordentligt. Med utgångspunkt från säljarens
uppgift om husets ålder, tidpunkt för
nedgrävningen av rören och inslallationen av eJ.ledningar får köparen dra
slutsatser om hur stor risken kan vara
att det redan finns fel eller snart kan
uppstå fel. Priset bör bedömas därefter.
Man kan också säga att köparen har
en plikt att länka efter före köpet.
Innan man skriver köpehandlingar
En försiktig köpare bör före köpet ta
kontakt med
• byggnadsnämnden
för att kontrollera att det inte är
något planarbete på gång t ex en
motorväg utanför knuten, ett industriområde alldeles intill el dyl
16
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I

• långimren fOr fastigheten
Ta reda på om banken vill hjälpa
till au finansiera köpet.
• inskrivningsmyndigheten
Finns vid varje lingsrän i landet. Där
får man uppgift om vem som äger
fastigheten och vilka inteckningar den
har. Skall man köpa fastigheten bör
man beställa eu gravationsbevis, där
alla dessa uppgifter står.
Ett annat gan råd:
• Tag med en sakkunnig när Du titlar
på huset.
Detta är några av de goda råd som
finns i en informationsskrift som
heler "Att köpa hus Och att sälja hus"
en juridisk vägledning för lekmän.
Den är skriven av bitr professor Ulf
Cervin, Lunds universitet.
Skriften finns tillgänglig hos konsumentsekreteraren
på
Stadshuset.
Även Konsumentverkels faktablad
och handböcker om att köpa hus i
andra hand, att bygga i egen regi
eller att köpa gruppbyggt hus kan Du
få låna.

För rid· och skidhjälmar
Träder i kraft I november 1979. Finns
utformade sedan februari 1978.

nadsöversikter för köksplanering,
el hushållsapparater, köksredskap

För gasvamare för enskilt bruk
Trädde i kraft I juli 1978. (Gäller
ej brandvarnare). Gasvarnare används
i fritidsbåtar och husvagnar för att
larma för explosionsfara på grund av
brännbara gaser som bensin eller gasol
och/eller fÖr hälsorisk på grund av
koloxid (kolmonoxid).

Det kan Du se i Folkets hus foaje
utanför Gillessalen under oktober
månad.

För reflexer
Gäller fr o m I oktober 1978 för friu
hängande reflexer fÖr fotgängare.
Riktlinjer som kommer:
Enhetliga bruksanvisningar för el hushållsapparater. Fabrikanterna skall
utforma skölselanvisningar efter en
enhetlig mall, som skall vara läu alt
förstå. En del fabrikanter har redan
börjat omarbeta sina bruksanvisningar. Gäller fr o m I juli 1979,

l

UTSTÄLLNINGAR
I HÖST

ffi ffi.

l
NYA SÖCKER FRÅN
KONSUMENTVERKET
"Späda barn i goda händer"
Ny upplaga aven sedan 194().talel
populär bok fÖr blivande och nyblivna
föräldrar.
Utgiven av Konsumentverket i samarbete med Socialstyrelsen. Pris 5:-.
"Textil handbok"
En bok från Konsumentverket om
olika fibrer, skötselråd, utrustning för
klädvård, mått för svenska storlekar i
konfektionen. fiberlexikon. tvättmärk·
ning m m
Intressant och lättläst. Pris 12:-.

Jämförpris - der gula priset
Vad är det? Har jag någon nytta av
det?
Se i Sparbankens skyltfönster mot
Hagendalsvägen under november månad.

GLÖM INTE
boken "Rent till varje pris".
En debaubok om städning, Se Kumlan
nr 211978 sid 12. Pris 8:-.

Kök att arbeta i
Om konsumentverkets rådgivnings·
materia!' tester, faktablad och mark-

Dessa böcker kan Du köpa hos kon·
sumentsekreteraren i Stadshuset eller
hos bokhandeln.

-

"

var skolvecka) och Landstingsnytt
(handlar mest om sjukvården i länet);

Kommunal information
A v bibliotekarie Göril Thyresson

• förteckning över nyare statligt tryck
- Libriskatalogen - och över statens offentliga utredningar 1%01975;

Kommunala protokoll, och andra
handlingar där man kan läsa om vad
kommunens politiker och anställda
gör. är ju i princip tillgängliga för läs-

ning för vem som helst. Det är också
viktigt för den, som vill känna till
vad som händer inom kommunen, att
kunna ta reda på mer om de beslut

som fanas, än vad Örebro-tidningarna
rapporterar.
Sedan lång tid tillbaka sätts därför
kungörelser om protokoll upp på kom·
munens anslagstavla, där de - enligt
la$ - skall sitta en viss tid.
And! är det svårt för många att ut·
nyttja denna möjlighet till informa-

tion, eftersom ju Stadshuset _där
tavlan sitter - är stängd de flesta
kvällar.
För au underlätta för envar att läsa
kommunala handlingar samlar därför
biblioteket dessa i en s k Kommunal
hörna. Biblioteket är öppet till kl 20
mång-fred och vintertid även lörd
11-14 och sOnd 16---18.
I Kommunala hörnan sparas proto·
koll minst ett år. Fullmäktiges tryck
finns dock i hembygdssamlingen från
år 1943 och framåt.
Varje nämnd har en pärm där deras
protokoll sätts in månadsvis. I ett
häfte placerat i Hörnan antecknas
också när handlingar anländer, var de
finns och dylikt.
Det material som finns i Kommunala
hörnan är
• protokoll från fullmäktige, kom·
munstyrelsen (KS), kommunstyrel.
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sens arbets· och personalutskott
(AU och PU), byggnadsnämnd.
centrala byggnadskommitten
(CBK), fastighetsnämnd, fritidsnämnd, kulturnämnd, skolstyrelse
och
socialnämnd.
Hälsovårdsnämndens protokoll saknar vi tyvärr, men dessa finns naturligtvis
att läsa på stadshuset. De delar av
socialnämndens protokoll som inte
omfattas av offentlighetsprincipen
(barnavårdsärenden o d) finns naturligtvis inte heller;
• kallelser till sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens arbetsut·
skott. I kallelserna redovisas de
ärenden som ska behandlas ganska
utförligt. Kallelser kommer oftast
bara någon dag innan sammanträdet äger rum - oftast: AU tisdag,
KS onsdag och kommunfullmäktige
onsdag eller torsdag. När de kommer säns ofta ett meddelande om
detta upp på anslagstavlan alldeles
innanför dörren till biblioteket;
• på anslagstavlor: Kana över Kumla, översikt Över när olika nämnder
o d sammanträder (årsschema), en
organisationsplan över kommunen
och Kommunal namnlista. Vidare
anslås byggnadsnämndens planförslag;
• i kapslar: Tidskrifterna från riksdag och departement (redogör varannan vecka för riksdagens och departementens arbete), Skolkumlan
(från KumJas skolor, utkommer

• slUlligen en del material från länsstyrelsen.

På Kumla bibilotck finns cn "kommunal
hörna" där man samlat olika slag av information om kommunen. Den som \'iIl ta del
av protokollc:n kan göra dct dar.

•
•

I Kommunala hörnan finns aven en
studieplats, där man i lugn och ro kan
slå sig ner.
Det finns givetvis material i biblioteket för övrigt som ar av intresse
för den som vill orientera sig i samhället. Nämnas kan dagstidningar
(två månader gamla och nyare) och
lagsamlingar (Sveriges rikes lag och
Svensk författningssamling). Till de
viktigaste Jagarna finns ofta förklaringar som vänder sig till juridiskt
oskolade, Bibliotekets personal hjälper gärna till med att ta fram litteratur,
O

FÖRENINGAR och STUDIECIRKLAR
Som en programpunkt kan konsumc:ntsekrc:tc:raren medvc:rka och bc:rana om
jämförpris - dN gula pri$('1. Stordiabilder finns.
Du som ar ledare, hor av Dig till Sonja Nordin·Tapper på StadshllSet td 0191
709 80 ankn) tning 112.

KONSUMENTRADET

"

Mopedhjälm obligatorisk
fr o m den 1 september 1978

Särskilda mopedhjälpar finns ej. Man
har konstruerat lätta mopedhjälmar,
men ingen är godkänd av Trafiksäkerhetsverket. Du skall använda en MC·
hjälm. Den skall ha hårt skal, stötuppfångande förmåga. bra hakband
och ge skydd för öronen.

Godkända hjälmar är antingen SISmärkta, E-märkta eller försedda med
nordiskt märke.
Märkena ser ut så här:

::os:
=

I broschyren "Nu hänger det på Dig"
finns det förutom regler för hjälmar aven
råd om körteknik, hur man håller sig varm,
om "au läsa vägen", om nykterhet vid
ratten och om första hjälpen vid olycks.
fall.

=

MS

Mopedbud inom företagen - en del
av dessa har nu bygghjälmar - kan
få dispens hos Trafiksäkerhetsverket.
Verket har ett kontor i Örebro.
Vill Du veta mer om hjälmar eller
moped- och motorcykelkörning kan
Du hamta två broschyrer hos konsumentsekreteraren i Stadshuset. De
heter: "Nu hänger det på Dig" och
"Krocktest för mopedförare"
D

BILDER från FÖRENINGSLIVET
Till en kommande del av Kumlabygden, som ska handla bl a om folkrörelsernas
roll i Kumlas historia b!:hön'r vi bilder från föreningsiiveI. Inte bara gruppbilder
utan bilder från olika slag av aktiviteter dvs "levande" bilder som berättar om
föreningens verksamhet. Gama gamla bilder.
KOMMITT'EN FÖR KUMLABYGDENS HISTORIA
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Konsumenm:rkcts tidning Råd &. Rön au barnen skall bara skolböckerna.
De popu\ara 3;'(dqtskorna lan i samSIa fall lC'da ull au barnen filr sneda ry~gar. En hd
rad firmor rUn! om i Kumla «alufor 01.1 r)ggsackar for skolbruk. Har ser \i några d('\('r
i Malmens skola som \ar sa har forotsecnde redan i \·åras.

Så har ,-iii

I c::o;

Ryggsäcken blir nytt barn- och tonårsmode
Släpa skolböcker och gymnastikgrejer
i plastkasse eller axel väs ka kan med
tiden ge sned rygg och dålig hållning.
Det kan man slippa genom att barnen
går över till ryggsäck. Det där förstår
man i Norge - där har alla ryggsäck.
I Sverige härskar plastkassen. Men ansatser till en ändring finns, och kanske
blir det "inne" att bära på ryggen
fortare än vi tror, skriver Konsumentverkets tidning Råd & Rön lagom inför
skolstarten.
l andra kommuner, där äldre elever
provat den, har dock negativa omdömen förekommit. En del tyckte det
såg fult ut, andra att den var krånglig
att ta av och på. Alta tycks dock

vara ense om aU det känns skönt att
ha båda händerna fria och att det går
lättare att cykla med ryggsäck på ryggen än väska eller plastpåse hängande
på styret. Och det bästa av allt, risken
för s k skolios (sned rygg) minskar
om man använder ryggsäck.
Tidningen berattar om framgångsrika aktioner för skolryggsäck i bl a
Kumla kommun. Klasserna l d och
2 c i Malmens skola har använt ryggsäckar hela vårterminen 1978.
I Kumla har Marianne och Dieter
Schober, skolsköterskan Anita Puro8relin, sjukgymnast Kåre Sörum och
skolläkaren Lennart Halfvarsson varit
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Kulturnämndens höstprogram

TEATER
OflSdag~fl d~n 17 st'plt'mlHr kl

19.30

Kumla (eakter, folkan
Svenska Riksteatern presenterar;
"Blodsbandet"
Kumla teaterförening

Tisdagen den J7 ok/obt'r Id /9.30
KumJa teater, Folkan

Svenska Riksteatern presenterar:
"Biddtt för rr,,"
Kumla teaterförening
Toudt2gt'1f dn! 16 novtmbc>r kf /9.30

Kumla teater. Folkan
Svenska Riksteatern presenterar:
"Stilla nan"

Kumla teaterförening

UTSTÄLLNINGAR
19 seplember-/ olaobtr
Kumla biblioteks ulSliiUningshall
inrormlliOl1 om tnerglsp.randr ffi ffi
Kumla energisparkommiue

8-14 oklobo

Kumla biblioteks barnavdelning
Ftimirbutstillning
Kumla rrimirksldubb

engagerade i försöken att få skol·
barnen att använda ryggsäckar i stället
för skolväska eller plastpåse.
Reaktionerna bland dem som använt
ryggsäck har varit blandade. I Kumla,
där yngre skolelever använt ryggsäck,
har omdömena varit mycket positiva.
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Kumla föreläsningsförening

9-14 oktoJH,
Kumla bibhotd:s uUlillningshall
A.'itma och aUefaier
Ku mla-Hallsbergs astma.allergiförenlng
/6-29 oktobe,
Kumla biblioteks utställningshall
Inga I\lalmros·IUkansson, Malmö
Batik
Kulturnämnden

Tisdogen den ]4 okrobe, Ic/ /9.00
Församlingshemmet Ekeby

Torsdagen den 7 december
Kumla bibliotek
Fotvandring i Hlmalaya mot Mounl
Eva LångstrOm

Marianne Bahlenberg

E~eresl

DAGS FÖR VUXENSTUDIER
Nu har vi årets största urval av kurser.

27 /IO'"f!mb\',_/O tkamhu
Kumla biblioteks uwiJlningshalJ
Harry Tbomandtf. Örebro
Målningar
Kulturnämnden

och läs om försöken i Malmens
skola med ryggsäckar för skolbarnen.
Tidningen Råd & Rön säljs i
Pressbyrån och i Kumla bok·
handel.
Vill Du prenumerera på Råd &
Rön kan Du hämta ett beställ·
ningskort hos Konsumentsekreteraren i Stadshuset eller på nå·
gon av bankerna i kommunen.

Måndagen den 20 lIo'"f!mbe, kl 19.00
Kumla bibliotek
Brian Isaees
Sydafrikas sång. dans och musik

~llilSQkosl

/3-26I1owmb\',
Kumla biblioteks utställningshall
Tore Wallmall. Sr. Melliisa
Målningar
KUlturnimnden

KÖP RAD & RÖN
NR 6/1978

Onsdagen den /8 okloiHr kl /9.00
Kumla bibliotek
Nuligtt i Sydafrika
Raymond Mokwena

Undervisningen är avgiftsfri. Du betalar bara böckerna.
Dröj inte med anmälan. Vi startar i september.
Ring gärna och fråga om Du är tveksam.

I
I

GRUNDSKOLA
Svenska
Engelska
Tyska
Franska
Samhällskunskap
Biologi

GYMNASIESKOLA
Svenska
Engelska
Maskinskrivning
Matlagning
Klädsömnad
Vävning

Acr kurser och upplysningar finns i broschyren om vuxenutbildning
i Kumla kommun.
KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN I KUMLA
Tel 0191709 80 ankn 281

Efter växelns stängning även 72482
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Kumlakommuns grundskola

Fritidsnämndens höstprogram

Läsåret 1978/79

MEDDELANDEN
Till elever, målsmän och anställda
Fritids· och kvartersgirdarna
Fritidsgården 1\1aJmen (Malmens skola)
Öppen måndag-torsdag samt söndag kl
17.00-21.00, fredag och lördag kl 18.00-23.30.
Cafeteria, bordtennis, TV, biljard, sällskapsspel,
hobby. diskotek och idrott. Eftermiddagsverk5ambe! för ungdom l alla åldrar måndag-fredag kl 14.00-17.00.
Kvartersgården Myrstacken (Köpmangatan 58)
Oppen måndag-torsdag kl 17.30-2 [.00. Cafeteria, bordtennis, biljard. TV, sällskapsspel.
hobby och diSkotek.
Fritidsgirden. Hiillabrotlet (TalJällgens skola)
Öppen måndag och torsdag kl 17.30-21.30.
Bordtennis. biljard, TV, sällskapsspel och
hobbyverksamhet.
Kvartersgirden, KvarnlOrp (Posthuset)
Öppen måndag, tisdag och torsdag kl 17.3021.00. Bordtennis, sällskapsspel.
K~artersg'rden,

Sannal!ed (Centrumhuset)
Öppen torsdagar kl 17.30-21.00. Bordtennis,
sällskapsspel ocl! diskotek.
K~artersg'rden, Abytorp (Folkets Hus)

Öppen en dag i veckan kl 17.30-21.00.
Bordtennis och sällskapsspel.

I no.-emNr
Sista dagen för ansökan om grundbidrag. Bidragsberättigade organisationer är alla som redovisat sammankomster för lokalt aktivitetsstöd
under år 1977. Ansökningsblankell utsändes.
111 no\'embt-r
Stora lögardagen i Kumlahallen. Finsk bastu
med lövruskor, utlottning på skåpnumren m m.
Till alla som löst badbiljett gratis kaffe eller
saft samt en fribiljett.
December
Under december skall ungdomsföreningar redovisa sammankomster för lokalt aktivitetsstöd för
perioden juli-december 1978, dock senast den
31 december. Närvarokort och ansökningsblanketter erhålles pä fritidskontoret.
Ytterligare arrangemang och aktiviteter som inträffar under hösten, meddelas genom annons i
lokalpressen eller genom särskilda inbjudning-

"
Vill Du har ytterligare upplysningar om kommunens fritidsutbud, tag kontakt med fritidskonIOret i Stadshuset, tel 019nCfl 80 så skall vi försöka hjälpa till.

K~artersgibden,

Ekeby (Barnstugan)
Öppen två dagar i veckan kl 17.30-21.00.
Bordtennis och sällskapsspel.
För upplysningar om fritids- och kvartersgårdarna. kontakta fritidsgårdsföreståndare Ingemar "Kvisten" Johansson tel 7C1} 80 ankn 255.

SPORTHALLEN
hålls öppen måndag-fredag kl 06.45-22.15,
lördag oeh söndag kl 08.15-15.45. Tel 019/
709 80 Vx ankn driftledare lanerie Solberg 256,
vaktm 257. kassa 258, simhall 259, maskinist

260.
VÄRMESTUGAN, EL-LJVSSpARET
i Viaskogen öppen dagligen mellan kl 06.0021.00 from oktober månad.
DATUM ATf MINNAS
1 november
Preliminär öppningsdag för konstfrysta isbanan.
Ansökningar om årets ungdomsledarstipendier.
Ansökningsblanketter utsändes till samtliga
ungdomsorganisationer.
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SIMHALLEN
hålls öppen måndag och torsdag kl 13.0019.30, tisdag kl 07.00---08.15,13.00-19.30, onsdag och fredag kl 07.00--08.15, 13.00-20.30,
lördag 09.00-15.30. söndag kl 09.00-12.30.
Övrig tid disponeras av skolan.
OBS. Kassan stänges 30 min före badtidens slut.
Simundervisning i Kumlahallen för barn och
vuxna startar under september månad. Se vida·
re annons i ortspressen.

Höstterminen omfattar tiden 18/8-21112

Skolhälsovård

Vårterminen omfattar tiden 8!l-1O/6.

HöGSTADIET

Lovdagar

Skolläkaren vakant
för besök hos skolläkaren kontakta
skolsköterskan

3/11, 1912-2312,9/4-1214,30/4,25/5

Studiedagar (heldagar)
för lärarna oeh samtidigt lovdagar för eleverna 18/8, 25/9, 2911, 15/3, 23/5.

Skolmåltider
serveras alla skolelever i Kumla kommun.
För att elev skall bli befriad från viss maträtt, menar vi att ett av följande två skäl
skall föreligga: skolläkaren vitsordar att
eleven icke bör äta rälten eller i hemmet
finns principella skäl av religiös eller annan art mot den serverade rätten. Skolmåltiderna syftar till att hjälpa hemmen att
hos barnen inpränta sunda matvanor. Skolans matsedel är också utarbetad av sakkunnigt folk. Personalen är tillsagd att
servera små portioner om eleven så önskar
för att lära sig äta maträtten. Medverkan
hemifrån som understryker skolans målsättning beträffande skolmåltiderna är någOl som vi räknar med. Eleverna på högstadiet ges tillfälle att till självkostnadspris
erhålla mellanmål på eftermiddagen i skolans matsal.

Tandvård
Samtliga klasser
tandvård.

i grundskolan

erhåller

Ett önskemål är att hemmen med kraft och
allvar minskar barnens snaskätande oeh
samtidigt förbättrar deras munhygien.

Skolsköterskan vakant
mottagning på ViaIundskolan varje läsdag .. kl.
Telefontid
,. kl.

9.00-10.00
8.30- 9.00

Skolkuratorn Annika Hagström träffas säkrast
varje läsdag
kl.

8.00- 9.00

LAG- OCH MELLANSTADIET
För besök hos skolläkaren kontakta
skolsköterskan för resp skola
Skolsköterskan Gull-Mari
Karlsson mottagning på
Fylsta skola måndagtorsdag
telefontid
Tallängen, l:a o. 3:1' månd
Harderno, l:a fred
Stene, I:a fred.,
Haga, 2:a o. 4:1' torsd ..

kl. 9.00-10.00
kl. 8.30- 9.00
kl. 10.30-12.00
kl. 8.30- 9.30
kl. 10.00-11.00
kl. 10.30-12.00

Skolsköterskan Anita Puro-Brelin mottagning på
Malmens skola, måndag
-torsdag
Telefontid månd-torsd
Sannahed I:a o. 3:e onsd
Kvarntorp 2:a o. 4:1' onw
Kumlaby FL l:ao3:eonsd

kl. 9.00-10.00
kl. 8.30- 9.00
kl. 11.00-1l.30
kl. 11.00-1I.30
kl. 10.30-11.00

Skolpsykolog Ulla Hansson, Kumlaby ro
TeleTontid tisdagar kl 8.30-9.30 tel. 709 80
ankn 284
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Skolpsykolog Britt Eriksson, Fylsta ro och
Vlalunds ro. Telefontid torsdagar kl 8.30
-9.30 td. 70980 ankn 284
Skolkuratorn Britta Schöllln, låg- och mellanstadiet.
Telefontid mAnd. kl. 8.00-10.00, tel.
709 80 ankn 283.

oI)'cksfallsförsäk ring
Kommunen har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för samtliga elever. Den
gäller både under skoltid och fritid.

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

lär sig i skolan måste polisen, målsmännen
och lärerna enigt reagera mot överträdelser
som ökar riskerna på våra gator och vägar.
Cyklar och mopeder lämnas hemma om
skolvägen lämpar sig för promenad. Under
läsåret kommer trafikpoliser all besöka
klasserna. Utbildade skolpoliser .hjälper eleverna tillrälla på utsatta gångställen. Som
kontaktlärare rör skolpolisverksamheten
fungerar Per-Uno Unosson. Vialundskolan.

Skolans trivselregler
är till för att öka trivseln för alla i skolarbetet. Elever och målsmän känner till
reglerna och bör jämte lärarna se till att dc
efterlevs. Det är angeläget alt framhålla betydelsen av hemmens medverkan till all ge
eleverna en positiv inställning till skolan
och dess regler.

Friluftsdagar
Antalet friluftsdagar under läsåret är 8. (l
antalet inräknas 2 dagar av vintersportIovet).

Musikskolan
handhar frivillig musikundervisning och
körsång. Undervisningen sker både pA
skoltid och fritid.

Specialun dervisn ing
Efter elevvårdskonferensens och rektors bedömning kan elever enskilt och i grupp få
specialundervisning av skilda slag.
Skol- och observationskliniker är inrättade
rör samtliga rektorsområden. Under läsåret
kommer dessutom som förut samordnad
specialundervisning att ordnas för elever
med läs-, skriv- och talsvårigheter. Både
skolpsykolog oeh skolkurator är knutna till
elevvårdsverksamheten och särskild invandrarklinik finns inrättad.

Trafiksäkerheten
kräver ständig vaksamhet. l den vardagliga
efterlevnaden av dc trafikregler eleverna
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Alla målsmän
vill givetvis medverka till alt genom kontakt med elevernas lärare reda ut missförstånd eller klarlägga problem av annan
art. Ett telefonsamtal eller ett kort sammanträffande målsman och lärare emellan
rekommenderas. Såväl målsmän som lärare
har skyldighet att medverka till all misshälligheter i skolarbetet snabbt klara.~ upp.
Genom resp. elev kan målsman begära, alt
få tel.nr och besked om lämplig telefoneller besökstid hos klassföreståndaren.
Anmälan om elevs frånvaro skall göras till
klassföreståndaren eller resp rektorsexpedition, men det kan också ske till Skolkansliet
under tiden 7.00-8.00.

ombud samt klassombud för de olika klassserna.
Vår förhoppning är att läsåret 1978179 ska
präglas av god vilja till gemensamma an·
strängningar för undervisningens och våra
elcvers bästa.
Rektorerna

Telefoner
I innerstaden går Skolkanslicts, rektorscxpeditionernas och skolornas telefoner över
kommunens växel 0191709 80 med skilda
anknytningsnum mer.
Kansli och rektorsexpeditioner har expeditionstid vardagar 9.00-11.30, 13.30-16.00, torsdagar även t6.00-18.00.

ankn

Til1synsliirnre Gunnar Nygren
Läkarmottagning
Elevkåren
Yrkesvalslärare Margareta Bäck
Syo-konsulent Rune Eriksson
Vaktmästare
Reproavdelning ..
.
. . . .. . .
Matsal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lärarrum
Lärarrum. hemkunskap o textilslöjd
Lärarrum, teckning, trä- o metallslöjd
Skolpsykolog, Brin Eriksson .. . . . .
Skolkurator Annika Hagström.... ..
Skoh'ärdinna Margareta Schelin 346,
Gymnastiklärare
Fritidsledare Kjell-O,'e Nordström

352
344
346
341
343
355
357
354
351
348
347
345
345
355
353
355

SKOLKANSLI
Tel. 019170980.

ankn

Skoldirektör Bertil Lindberg
Skolkamrer Borgit Aronsson. .
. ..
Kanslist Anne-May Karlsson.
. . ..
Kontorist Kerstin Olausson
Skolpsykolog Ulla Hansson
Kumlaby ro
284 el.
Skolpsykolog Britt Eriksson Fylsta ro
Vialunds ro
Kurator Brilla SehölJin
Skolskjutsar, Sigvard Zetlervall

278
280
281
285

REKTORSEXPEDITIONEN
Rektor vakant
Studierektor Holger Nylund
Kanslist Ulla Svensson
Psykolog och kurator

286
279
282
283

FYLSTA SKOLA
284
283
282

MUSIKSKOLAN
Musikledare Jan Nilsson

295

VUXENUTBILDNING
Studierektor Bengt Carlsson

350

LÄROMEDELSCENTRAL
Föreståndare Bengt Carlsson
Kontorist Birgit Johansson

293
293

VlALUNDS REKTORSOMRADE
REKTORSEXPEDITION
Rektor K. O. Messing
Studierektor Margareta Björndahl ..
Studierektor Leif Örnhed
Kanslist Anna-Greta Axelsson
Kontorist Marianne Larsson

FYLSTA REKTORSOMRADE

319

Föräldramöten
kommer att ordnas under läsåret såväl av
klassläraren som av föreningen Hem och
Skola och av dessa gemensamt. Kumla
Hem- och Skola-förening ord. Bengt Hellgren tel. 70509, Kvarntorps Hem- och
Skola·förening ordf. Maud Nimheim tel.
236329. I varje skola finns ett huvudklass-

VIALUNDSKOLAN (högstadium)

336
337
338
339
340

Tillsynslärare Carlewert Andersson..
Lärarrum, mellanstadiet
Lärarrum, lågstadiet
Matsal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Läkarmottagning
Vaktmästare ............•.........
Läromedelscentral ......•.........
Obs-klinik........................
Gymnastiksal . . ... . .... . . . .. . . . ..

290
289
288
292
297
294
293
291
296

HAGASKOLAN
Tillsynslärare Kent Hiding
Lärarrum
Vaktmästare
Matsal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STENE SKOLA
Tillsynslärare Stig-Arne Andersson
Lärarrum
.
Matsal

32 t
320
323
322

73345
73032
73005
27

HARDEMO SKOLA
Tillsynslärare Bernt Bengtsson
Lärarrum

SKOLMALTJDSVERKSAMHET
.

76127
76127

KUMLARY REKTORSOMRADE
anlm
318
319
319
283

MALMENS SKOLA
Tillsynslärare Kerstin Engelbertsson ..
Lärarrum mellanstadiet
Lärarrum lågstadiet.. .
.
Gymnastiksal ... ... . .
.
Läkarmottagning..................
Vaktmästare......................

312
311
310
314
317
315

TALLÄNGENSSKOLA
.

SANNAHEDS SKOLA
Tillsynslärare vakant
Lärarnim

72343
72391

787 90
787 90

KVARNTORPS SKOLA
Tillsynslärare Inga Davidsson
Lärarrum

.

Ekonomiföreståndare Gunnc:l Sjögren
Centralköket, Malmens skola

313
313

Energisparkampanj

TILLSYNSLÄRARNAS EXP.-TIDER

REKTORSEXPEDITIONEN
Rektor Sven Elisson
Studit:rt:ktor Håkan Karregård
Kontorist Solvc:ig Lindberg
Psykolog och kurator

Tillsynslärare Ake Skoghäll
Lärarrum

ankn

771 97
77197

KYRKSKOLAN

ankn

Anknytning
Tillsynslärare Kerstin Engelbertsson ..

326
312

KUMLABY FL-SKOLA

329

MJLJÖVECKOHEMMET LIND
0583/11329
Föreståndare Tor Nilsson, Und
Askersund
0583/112 66

Carlewert Andersson, Fylsta skola
måndag kl 13.00-13.30
Kent Hiding, Hagaskolan
måndag kl 11.40-12.20
Stig-Arne Andersson, Stene skola
tisdag kl 10.00-12.00
l3ernt Bengtsson, Hardemo skola
torsdag kl. 10.50-11.20
Kerstin Engclbertsson, Malmens skola
torsdag kl 14.15-15.15
Ake Skoghäll, Tallängc:ns skola
tisdag kl 10.40-11.40
Vakant, Sannaheds skola
tisdag kl 11.10-11.50
Inga Davidsson, Kvarntorps skola
måndag kl 10.30-11.15
Gunnar Nygren, Vialundskolan
torsdag kl 10.00-11.00
AHöRARDAGAR

läsåret 1978179
Vialunrlskolan 23/3, 24/3
Det är en strävan all skolan skall vara öppen för föräldrarna. Efter övc:renskommelse
med klassföreståndaren kan förälder naturligtvis besöka skolan vid andra tidpunkter
än åhörardagarna.
För Fylsta, Haga, Stene, Hardemo, Malmens, Tallängens, Sannaheds, Kumlaby och
Kvarntorps skolor samt Kyrkskolan gäller
att inga åhörardagar har fastställts, emedan
skolorna alltid är öppna för besök. Emellertid kan enskild lärare komma överens med
sina elevers föräldrar om särskild tid för
besök i klassen.

Inom Kumla kommun arbetar sedan
en tid tillbaka en energisparkommitte. Kommittens viktigaste uppgift är
att ge allmänheten råd och upplysningar om energisparande.
I maj månad arrangerades tipspromenader med frågor om energisparande. Samtidigt informerades om tillläggsisolering av hus.
Under tiden 18 september-I oktober 1978 anordnar kom mitten en utställning om energisparlån m m. Utställningen visas på Kumla bibliotek.
I anslutning till utställningen kommer
några informationskvällar att arrangeras.
Under hösten planeras även s k
energitrivselkvällar. Dessa kommer
att hållas i Kumla Folkets hus. BI a
kommer följande frågor att behandlas:
Pannjustering, tilläggsisolering, inreglering av värme och tätning av
fönster. Informationen kommer att
varvas med lättare underhållning.

Lån och bidrag till energisparande

Upp till 3000 kr/lägenhet kan du få j
bidrag av staten om du förbättrar värmeekonomin på ditt hus. Dessutom
kan du få statliga lån. För att du ska
få lån och bidrag måste godkända
kostnaden vara minst J 500 kr.
Lån och bidrag ges till småhus och
flerfamiljshus. 1 vissa fall kan man
också få stöd till lokaler i samband
med bostäder. Till lokaler som inte behöver n4gon högre grad av uppvärmning ges dock inte stöd. En förening
av husägare kan i vissa fall få stöd
till gemensam anläggning. Du får stöd
till permanentbostad men inte till fritidshus.

Närmare information om tider m m
för de olika arrangemangen kommer
att ges i ortstidningarna.
I energisparkommittens uppgifter
ingår även att stå till tjänst med råd
och upplysningar i enskilda fall. Sekreterare i kommitten är byggnadsinspektör Hans Nilsson, som träffas på
telefon 0191709 80.
Kumla får anledning att återkomma i
kommande nummer med ytterligare
information om energisparande.
D
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Ett villkor är också att åtgärderna ger
en verklig energibesparing. Tilläggsisolering i golv, väggar och tak måste
t ex minst motsvara 5 cm mineralull
A-kvalitet. 5 cm cellplast eller 8 cm
insprutat karbamidskum. Vid tilläggsisolering gäller också att man inte får
stöd till ytterligare förbättring av hus
som redan har godtagbar isolering.
Arbetena får inte påbörjas förrän
länsbostadsnämndens beslut är klart
eller nämnden geu dispens för påbörjande. Du bör därför vara ute i god tid
med din ansökan. Handläggningstiden
vid länsbostadsnämnden är för närvarande 5-6 månader.
Lån och bidrag beräknas på den kostnad länsbostadsnämnden godkänner.
För de flesta åtgärderna finns färdiga
framräknade schablonbelopp. Det betyder att du får stöd endast efter
schablonen även om arbetet kostar dig
mer. Finns inget fastställt schablonbelopp räknar länsbostadsnämnden
fram den godkända kostnaden.
Energisparbidrag ges till 35 % av
godkända kostnaden. Högsta bidrag
är 3 000 krllägenhet. Du kan få enbart
bidrag eller bidrag tillsammans med
energisparlån.
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Till den del av godkända kostnaden
som inte täcks av energisparbidraget
ges energisparlån. Lånet amorteras på
högst 20 år. Det är annuitetslån: summan av räntor och amorteringar blir
ungefär samma belopp varje år under
lånets löptid. Den årliga amorteringen
blir på det sättet liten i början och
ökar med åren.
Blanketter och ytterligare information om energisparstödet kan erhållas
från Kumla kommuns fastighetskontor, Stadshuset, telefon 019n09 80. O

- en handbok från
KONSUMENTVERKET
Textil handbok
12:Sy & laga
8:Symaskin - köpråd och testresultat 4:Städhjälpen
7:Prisvärd mat
2:Målt för mat
10:Späda barn i goda händer
5:Handbok om bilekonomi
12.Rapporter från Konsumentverkets undersökningar:
Så möblerar unga hushåll
Hygienrum i bostäder
Småhus - brister och tvister

24:40:20:-

Du kan beställa dem hos Konsumentsekreteraren i Stadshuset
eller köpa dem hos pressbyrån.
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Gruppkorsband

Alla tiders annons
Bibliotek- ~pt-maj Folkets hus
Månd-fred 12.00-20.00, lörd 11.00
-14.00, $Önd 16.00-18.00, Häll.brottet månd 17.00-20.00, ons<! 11.0020.00, 1000 10.00-1.5.00, Ab)torp
månd 18.00-20.00, tisd 18.00-20.00.
fred 10.00-12.00. Sannahed månd
17.00-20.00, tisd 10.00-12.00, fred
10.00-12.00, KvarnlOrp tisd 17.0019.00, toOO 13.30-15.30, Kumlaby
månd 12.00-15.00. 16.00-19.00. onsd
12.00-15.00. 16.00-19.00,IOrsd 10.00
-12.00.
Juni-aug Folkets hus r..·lånd-fred
14.00-20.00, Abytorp lisd 18.0020.00 fred 10.00-12.00, Sannahed
månd 17.00-20.00. tis<! 10.00-12.00,
HällabroIlet o. Kvarntorp samma som
Kp'-maj, Kumlaby månd 12.0015.00, onsd 12.00-15.00, 16.0019.00, tond 10.00-12,00
Distriktssköterskor Hälsocentralen
Månd-fred 8.00-10.00, lel-lid månJ
-fred 11.30-12.00, 16.00-16.30
Djupadalsbad{'t- Kumlasjön Juni-'aug
månd-fred 9.00-20.00, lörd-sönd
9.00-18.30
Eiljusspirt'(- Virmestugan 6.00-21.00,
Spåret dygnet runt
Fylsta rektorsområde- Månd-r""
9.00-11.30, 13.30-1.5.00, tond i"en
16.00-18.00
Häl50central Norra Kungs\"igen
Månd-fred 8.00-9.00

10

bbanan- Idrottsparken
Slationsgatan 22 torsd
8.00-11.00, 15.00-18.00

In~lmdrarbyrå,

KumlahalJen- Villagatan 38 Måndfred 6.45~22.15, lörd-sönd 8.1515.45
Lundmarkska skolan- Hardemo. sept
-maj dter överenskommel....., juni~
aug $Önd 11.00
Mabnell5 friticbgård- Månd-'o,,",
17.00-21.00 fred 18.00-23.30, lörd
18.00-23.30, $Önd 17.00-21.00
MJrstacken- Köpmangatan 58 Månd1000 17.30-21.00
OffiC('rsmä.ssen- Sannahed, Kp'~maj
efter ö"erenskommelse, juni-,",
$Önd 14.00-17.00
Pastorsexpedition, Kum!a Månd-f''''
9.30-1 UO. lorsd ä"en 16.00-18.00,
Harderno fred 10.00-12.00, Ekeby
fred 10.00-12.00, 17.00---19.00
PukeslUgan- Sanna hed sept-maj efter
överenskommelse, juni-aug sönd
14.00-11.00
Sjukhemmet, Norra Kungsvägen 10
Besök Månd-sönd 13.00---18.30
Skomakarstugan- Kumlasjön, scptmaj efter överenskommelse, juniaug varje dag 13.00-17.00
Skolcxpedition- SkolväGen lO, r..Undfred 9.00--11.30, 13.00-15.00, tond
även 16.00-18.00
StadshusC'l- Torget Månd-fred 9.30~1I.30. torsd aven 16.00-18.00
Turrstb)7å, Kiosken Kopmangatan,
10 juni---20 aug dagl 10.00-18.00
Vialundskolan- Villagatan Månd-fred
9.00-11.30, 13.30-15.00. torsd a"en
16.00-18.00

Konsumentrådgh'ning- Stadshuset
Månd-lorsd 9.30-1 UO torsd även
16.00-11.30

Ålderdomshem Solbacka-. Höganäsgatan 2, besök hela dagen, Sannahed.
besök hela dagen
ÖverförmJndare t Stadshuset Torsd
17.30-18.30

Kumlaby rektorsområdet Månd-fred
9.00-11.30, lond även 16.00-18,00

.. Kan nås över kommunens växel
0191709 80

K9 KUMLA TR'fCKEAI

