Kumlan tio år
Kumla bibliotek
Öppeltider

HUVUDBIBLIOTEK
Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel
709 80 VJl, efter våxelns stängning direktte! 709 86)
Måndag-fredag kl 12-20. lördagar kl
11-14, söndagar kl 16-18.

Av kommunalrådet Nils Nyström

BarnbibJioteksfilialen i Kumlaby
torsdagar kl 9.30

Kvarnt05rp
torsdagar kl 13.00
Sannahed
tisdagar kl 9.30
Abytorp
fredagar kl 9.30

FILIALER
HällabroIlet
Tallängens skola (teJ 724 13)
Måndag och onsdag 17-20. torsdag
10--[5. 17-20.

Barnstugan Ekeby
varannan torsdag kl 16.00 med början
torsdagen den 15/2

K"arntorp
Folkets h.us
Tisdag [7-19, torsdag [3.30-15.30

Folketorp. Blåbandslokalen
varannan torsdag kl 16.00 med början
torsdagen den 2212.

Sannahed
Centrumhuset (tel 78630)
Måndag 17-20, tisdag IQ--.-12, fredag
10-[2.

Sagostunderna är avsedda för barn 4----6
är och varar e:a 20 min.

AbylOrp
Posthuset (tel 73241).
Måndag 18-20, tisdag 18-20, fredag
[Q--.-[2.
Barnbibliotekel i Kumlaby
(Ob3! Enda31 barn- och ungdom3blkker)
Kjellingatan 20 (tel 709 80 vx)
Måndag 12-15,16-19,onsdag 12-15,
[6-19, torsdag 1Q--.-12.
SAGOSTUNDER
Sagostunderna börjar vecka 7 och slutar
vecka 16 på vårterminen
Sagostunderna hålles på följande dagar
och tider:
Kumla, huvudbiblioteket
onsdagar kl 10.30
Hällabrottet, Tallängens skola
torsdagar kl 9.30

Sagostunder på finska
Sagostunder på finska h.ålles varannan
vecka på biblioteket i Kvarntorp, var·
annan vecka på Kum[aby barnbibliotek
med början i Kvarntorp den 13n kl
10.00 och på Kumlaby barnbibliotek den
20/2 kl 15.00.
Sagostunderna iir avsedda för barn
4-6 år.
Satutuokiol suomeksi
Satutuokiot pidetäiin joka toinen viikko
kirjastossa Kvarntorpissa ja joka toinen
viikko Kum[aby barnbibliotek, alkaen
Kvarntorpissa 13/2 klo lO.ooja Kumlaby
barnbibliotek 2012 klo 15.00
Satutuokiot on tarkoitettu lapsille 4-6
vuotiailIe.
Sagostunder pi arabiska
Sagostunder på arabiska hålls varje lördag kl 10.30 på huvudbib[ioteket

Långfredagen. Påskafton, Påskdagen, Annand~g påsk Första maj. ~risti hi_mmelfärds.
dag. 12 april (Skärtorsdag), 30 april (Valborgsmassoafton) och 23 maj (Dag fore Kr hf d)
öppet till kl [7.00
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När detta nummer av Kumlan kommer kommunens invånare tillhanda
är det 10 år sedan det första numret
utgavs. Det var vid månadsskiftet januari/februari 1969. Det har "blåst"
många vindar i den kommunala verksamheten under de gångna tio åren
och som återspeglats inte minst i
Kumlan. Tidskriften har fört ut
mycken angelägen information som
kompletterat vad ortspressen återgivit. Kumlan har i en del fall mera
detaljerat kunnat informera än vad
kanske massmedia har haft utrymme
för.
Vid en bläddring i tidskriften som
mycket regelbundet kommit ut med
ett nummer i varje kvartal, finner man
massor av medarbetare från såväl
tjänstemän, förtroendemän som folk
för övrigt som förmedlat nyheter och
information. Mest flitig var och är vår
kanslichef Tage Tapper som är en
skicklig skribent och som man kan
säga har skrivandet som en hobby.
Det är inte bara rena kommunala
spörsmål han behandlat i Kumlan,
utan även ägnat kulturella och historiska händelser som kanske inte berör ~ som många tycker - torr kommunal verksamhet.
Obligatorisk medarbetare är ju kommunstyrelsens ordförande som har på
sitt ansvar att svara för tidskriftens
ledare. En ledare som inte bör ha ordförandens politiska färg. Man skall
inte kunna säga att han utnyttjar möjligheten att föra politisk propaganda.

Såväl undertecknad som mm företrädare Holger Hultman har hållit
strikt på denna linje. Ledarna har ofta
fått beröra de stora kommunala verk·
samheterna såsom budget och den
ekonomiska långtidsplaneringen.
Kommunstyrelsens ordförande har
huvudansvaret för att dessa presenteras kommunfullmäktige för fastställel-

se.
Vid något tillfälle har det förekommit
politik i Kumlan och det har varit
inför kommunfullmäktigeval, då samtliga partier fått utrymme för att presentera sina handlingsprogram som de
gått ut med inför valrörelsen.
När man tittar igenom de gångna tio
årens ex a'l Kumlan, så finner man
som sagt att tidskriften är ett bra informationsmedei för kommunens invånare. Där har berörts de turistmål
som finns i vår bygd, om öppethållandetider på kommunens institutioner, som t ex bibliotek, idrottsanläggningar såsom sim- och idrottshallen,
isbanan (konstfrysta), kulturella arrangemang m m. Konsumentupplysning_
ens verksamhet förekommer i varje
nummer. Vi har skrivit om energisparande, brandskydd, deklarationer,
vallokaler, folkräkning och liknande
och som bör vara orsak till att man
inte omedelbart kastar bort Kumlan
sedan man läst den, utan bevarar den
för att plocka fram den om man blir
tveksam vad som informerats om. Det
är annars lätt att glömma.

,

Nu är deklarationerna lovliga!
Av kommunsekreteraren Stig A/und

Senast den 15 februari 1979 klockan
24.00 skall allmän självdeklaration inlämnas till lokala skattemyndigheten.
Deklaration skall lämnas av
• den som varit bosatt i Sverige under hela 1978 och tjänat 4 500 kronor eller mer (för makar gäller

gränsen 4 500 kronor för deras sam·
manlagda inkomster),
• den som inte varit bosatt i Sverige
hela året men haft en inkomst i
Sverige som uppgått tilliOO kronor
eller mer,
• den som själv eller tillsammans med
make eller barn under 18 år hade
skattepliktiga förmögenhetstill·
gångar som översteg 200 000 kronor den 31 december 1978,
• den som själv eller tillsammans

med make eller någon annan äger
fastighet (även sommarstuga),

Vid olika tillfällen har meddelats att
redaktionen för Kumlan gärna tar
emot bidrag från allmänheten som kan
vara av upplysande art. Säkerligen
finns det en hel del nyheter som kan
vara av läsvärde för kommunens invånare. Eftersom Kumlan är oberoende avannonsintäkter inför vi ej kommersionella annonser.
Att Kumlan anses vara ett bra informationsmedel har kunnat konstateras då det i bl a kommunfullmäktige
framförts önskemål att Kumlan skulle
4

• den som fått anmaning att lämna
självdeklaration.
Självdeklaration skall lämnas av folkpensionär som
• är ensamstående eller gift med
make som ej uppbär folkpension
om inkomsten överstiger 15999
kronor,
• är gift med make som uppbär folkpension och inkomsten för var och
en av makarna överstiger 13 799
kronor,
• själv eller tillsammans med make
ägt fastighet (t ex sommarstuga)
under 1978,
• själv eller tillsammans med make
haft skattepliktiga förmögenhetstillgångar på mer än 75 0<Xl kronor,
t ex i form av kontanter, pengar
på banken, aktier, obligationer, fas·
tighet, fordringar, bil, båt, smycken,

utges oftare än ett nummer i kvartalet. Tyvärr blir belastningen för
stor för personal som arbetar med
Kumlans redigering för att det önskemålet skall kunna tillfredsställas. Den
kostar även att utges, men kommunstyrelsen bedömer att den utgivning
som sker en gång i kvartalet är värd
pengarna.
Då vill jag till slut konstatera att
Kumlans tioåriga tillvaro gav anledning till en ledare när vi nu går 10
på det elfte utgivningsåret.
O
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För många människor är deklarerandet varje år en börda. Kommunen har på allt sätt
försökt att underlätta denna uppgift för medborgarna. I Stadshusets växel lämnar vi ut alla
slags blanketter. Vi ger kommuninvånarna möjlighet alt lämna deklarationerna här i denna
låda ända till klockan 24.00 den 15 februari, vi samarbetar med bankerna för service etc.
• inte bott i Sverige hela inkomståret (1978).
I Kumla kommun kan deklarationer
lämnas i postlådan intill Stadshusets
entre dygnet runt t o m den 15 februari 1979. Kommunen vidarebefordrar
sedan deklarationerna till lokala
skattemyndigheten.
Den som känner sig osäker på hur
man deklarerar kan erhålla sakkunnig
hjälp inom kommunen. Örebro läns
sparbank Kumla, 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 av·

gift som varierar med tidsåtgången
ochomfattningen (antal bilagor m m).
Örebro läns sparbanks, Kumla, deklarationsbyrå öppnade den 22 januari
och verksamheten kommer att pågå
till och med den 15 februari 1979.
För sin planering kräver dock ban·
ken att tidsbeställning göres några
dagar innan deklarationen önskas ut·
förd. Beställning göres j bankens växel
019n5430 måndag-fredag 09.3017.00.
Föreningsbankens deklarationsbyrå
håller öppet måndag-fredag 09.00
18.00 under tiden l-IS februari 1979.
Samma tider gäller för tidsbeställning.
Telefon 019/81430.
Skandinaviska enskilda bankens deklarationsverksamhet började den 22
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januari och pågår till och med den
15 februari 1979. Tidsbeställning göres
måndag-fredag 09.30-15.00 och
[6.00-17.30 genom nummer 019/
81030,
Kommunen har beslutat att lämna
särskilt stöd åt de invandrare, som på
gr~nd av språksvårigheter anser sig ha
problem med sin deklaration. Invand·
rare som behöver tolkhjälp för upprättande av deklarationen kan så·
ledes vända sig till Studieförbundet
Vuxenskolans invandrarbyrå, Stationsgatan 22, Kumla, telefon 019/
78690. Invandrarbyrån har öppet torsdagar 08.00-11.00 och 15.CIO--I8.00,
fredagar 13.30-16.30. Kostnaderna för
tolkservice betalar Kumla kommun.
Den som anlitar någon av deklarationsbyråernas tjänster skall medföra
följande handlingar:
1 Den med posten erhållna, förtryckta blankett I.
2 1978 års preliminära debetsedel.
3 Slutlig debetsedel enligt 1978 års
taxering.

4 Kontrolluppgifter, avseende lön,
arvoden och övriga ersättningar
under 1978.
5 Bankböcker med införd ränta för
1978 samt eventuella kontoutdrag
per den 31 december 1978.
6 Kvitton på erlagda premier för livförsäkring, olycksfallsförsäkring,
förarplatsförsäkring och avgift till
arbetslöshelSkassa.
7 Kvitton på ränteutgifter för lån
(även ränta som betalats enligt avbetaln ingskontrakt).
8 Intyg om underhållsbidrag för icke
hemmavarande barn (erhålles från
försä kri ngs kassa).
9 Fastighets- och villaägare skall
dessutom medföra uppgift om senaste taxeringsvärde.
10 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

Kumlakorset
Av kanslichefen Tage Tapper

Under senare år har ett smycke kallat Kumlakorset - börjat användas, dels som souvenir och dels som
vad det kanske en gång var - smycke.
Vad är då Kumlakorset för någonting? År 1931 gjorde Riksantikvarieämbetet en utgrävning av Kumla bys
gravfält - dvs vad som i dagligt tal
kallas Kumla högar - och bland alla
andra fynd hittade man också eU litet
bronsbleck, sannolikt använt som
smycke eller kanske som dräkt·
spänne, härstammande från yngre
järnåldern. Vi ser det på bilden här
nedan.
Under 196()..talet togs en stiliserad
avbildning av smycket upp som vm-

jettbild i Kumlabygdens historia och
sedermera har vi sett detta märke på
turistkartan för Kumla. på tröjor för
Vialundskolan. på Kumla-Hardemo
kyrkoblads framsida. som annonslogotyp för Hällabrottets kyrka och på
några ställen till.
Korset används också numera som
smycke. Både Englunds eftt och
Konsthantverkarn - dvs Bengt Andersson - tillverkar numera sådana
smycken - ofta i silver, men även i
andra metaller. En studiecirkel som
har sysslat med silversmide har också
tillverkat de här smyckena.
Smycket - utformat som brosch är mycket användbart till den gamla

DEKLARATIONSTIPS OM FÖRSÄKRINGAR
Avdragsreglerna för försäkringspremier kan vålla en del huvudbry vid självdeklarationen. Vissa försäkringspremier får dras av. andra inte. Ersättningen
som betalats ut från försäkringsbolag kan också den ge upphov till skattemässiga frågor. Ibland är ersättningen skattepliktig och ibland inte.
Försäkringsbolagens upplysningstjänst har gjort en sammanställning över
några huvudregler.
Du kan få sammanställningen hos Konsumentsekreteraren på Stadshuset.

,

Här visar vi två smyckevarianter av Kumlakorsct. Den vänstra är i mässing och görs av
konsthantverkare Bengt Andersson och den högra broschen i silver görs av. gulds~edcn
Björn Fredriksson hos Englunds cftr. Den som skaffar sig Kumladräkten (kvmnodraktcn)
får ett smycke av Hembygdsföreningen.
7

Vägport vid Drottninggatan

Så här sköter Du Dina skor
BYt skor ofta!
Fotsvett är skornas värsta fiende efter·
som den innehåller ämnen som gör
lädret sprött. Bindsulan förlorar sin
fuktupptagande förmåga och fotkomforten blir sämre. Om man byter skor
ofta får fotsvetten en chans att avdunsta. Fler par skor för dagligt bruk
är god skoekonomi.
Använd skohorn!
Skons bakkappa är konstruerad fÖf att
ge ett gott grepp kring hälen. Förstör

inte bakkappan genom att pressa ned
foten med våld.
Dessa och andra goda råd får Du i
en broschyr som Skoforskningsinslitutet (SFI) har gett ut i samarbete
med Sveriges skohandlarförbund, Skobranschrådet och Konsumentverket.
Att sköta om sina ägodelar är ju
också ett sätt att spara pengar. Detta
gälJer även kläder och skor.
Fråga efter broschyren hos Din skohandlare.
Konsumentsekreteraren

Kumladräkten, som allt fler kvinnor
här i Kumla skaffar sig. Kumla hembygdsförenings styrelse har beslutat
skänka en sådan brosch till var och en
som skaffar en Kumladräkt. Många
har redan gjort det - i regel i studiecirkel - och flera planerar att göra
det. Den som är intresserad bör ta
kontakt med något av studieförbunden som säkert kan ordna cirklar om
tillräckligt många anmäler sig.
Många turister i Kumla frågar efter
en souvenir från orten och kanske
Kumlasmycket är lösningen. Eller i
varje fall en av lösningarna. För dem
som vill ha ett Kumlaminne med "värde som varar".
O
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På Historiska museet i Stockholm finns det
bronsbleck, som man 1931 fann i bygravfältet i Kumla by. Del avbildas här i naturlig
storlek.

Ingenjörsfirman Orrje & Ca AB har
på kommunens uppdrag upprättat ar·
betsplan för ombyggnad av Drottninggatan delen Trädgårdsgatan - Fabriksgatan.
Ombyggnaden av Drottninggatan
med anslutande gator syftar till att för-

bättra framkomligheten inom Kumla
tätort. Redan i gällande stadsplan
från 1926 anges en planskild korsning
mellan Drottninggatan och SJ. Den
trafikutveckling som ägt rum på senare år, både när det gäller biltrafik
och SJ:s tågtrafik, har stärkt kravet
på en planskild korsning.
Företaget har upptagits i vägverkets
förslag till fördelningsplan för åren
1979-1988 med utbyggnad åren
1985-1986. Beroende på arbetsmarknadsläget kan arbetet göras tidigare.
Korsningen mellan SJ (linjen Hallsberg-Örebro) och Drottninggatan
sker i plan inom Kumla stationsområde. Plankorsningen är försedd
med fällbomsanläggning. Järnvägstrafiken är stor, cirka 130 tåg per dygn
samt en del växling passerar. Gatutrafiken är avstängd cirka 6 timmar
per dygn.

rum med anslutande gator enligt nedanstående uppräkning:
Drottninggatan
340 m
Järnvägsgatan
185 m
Köpmangatan
80 ffi
Vändplats vid Köpmangatan
50 ffi
Parkeringsplats vid Nygatan 300 m 2
Fabriksgatan
210 m
Nygatan
80 ffi
Bro för SJ
17 x 16 m
Bro för Järnvägsgatan
13 x 16 m
Stödmurar
94 ffi
Trappa
Härtill kommer vissa mindre arbeten
på BP bensinstation och SJ område
samt provisoriska åtgärder för SJ.
Tidigare utredningar
I samband med översiktlig planläggning för Kumla kommuns centrala
delar har trafikledsplan och framtida
trafikutveckling beräknats av Vattenbyggnadsbyrån AB och redovisats i
prognoser för åren 1985 och 2000. I
förslag till gatudimensionering baserad på ovannämnda prognos har
Drottninggatan föreslagits ombyggd
med fyra körfält inom den aktuella
sträckan.

Arbetsplanens omfattning
Arbetsplanen omfattar Östra och
Västra Drottninggatan i Kumla cent-

Bi/trafik
I den prognos, som avser år 1990,
har årsdygnstrafiken på Drottning-

forts från sid 19

mentrådets ledamöter visar också utställningen under utställningstiden I
mars - 12 april på respektive lokal
efter överenskommelse.
D

Detta gäller tiden före 1 mars och
efter 12 april.
Konsumentsekreteraren och Konsu-
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gatan inom den aktuella delsträckan
beräknats till 4500 bilar.
Gdng· och cykeltrafik
Inom den rör ombyggnad aktuella
delen av Drouninggatan föreslås att
gång- och cykeltrafiken skiljs från biltrafiken. Separata banor med bredden
3,0 m bygges på bägge sidor om kör·
banan.

Utformning
Genom att Drottninggatan ledes plan.
skild under järnvägen och Järnvägsgatan går parallellt med och närajärnvägen utbygges planskild korsning
även för denna gata.
Fabriksgatan norr om Västra Drottninggatan avstänges och vändplats anordnas. Fabriksgatan söder om Västra
Drottninggatan byggs om. Anslutning
till Västra Drottninggatan nyttas mot
öster. Fabriksgatan ledes mot Järnvägsgatan och anslutes till denna
gata.
Fabriksgatan utgör således en förbindelse mellan Västra Drottninggatan och Järnvägsgatan.
Nygatan anslutes till Fabriksgatan i
nytt läge.
Köpmangatan ansluts till Östra
Drottninggatan i nytt läge. För bilanslutning till fastigheten närmast
Östra
Drottninggatan
kvarligger
Köpmangatan och parkeringsplats
samt vändplan anordnas.
Drouninggatan
Gatan ligger i raksträcka inom hela
arbetsplanens område. Största lutning
är 6 %. Denna lutning erhålles på
västra sidan om bron. På östra sidan
är lutningen 3,5 %.

Köpmangaton
Gatan har en minsta horisontalradie
av 40 m.
Jiirmiigsgatan
Gatan ligger i rak linje på den del
som berörs av arbetsplanen. Den
ligger vidare praktiskt taget horisontalt.
Nygatan
Gatan byggs om på en mycket kort
sträcka. Den har en minsta horisontalradie av 30 ffi och ligger praktiSkt
taget horisontalt.
Körbanebredden ökas från 6,0 till
7,0 m.

Trafikanordningar
För handikappade har speciell vägvisning föreslagits vid Köpmangatan.
Vidare har en parkeringsplats vid
vändplats i Köpmangatan skyltats för
handikappade. Samtliga övergångsställen byggs med nedsänkt kantstoo.
Vägport för järnvägen och Järnvägsgatan kommer att skyltas med fri höjd
3,5 m och med förvarningsskyitning
för höga fordon.
Föreslagna vägportar föreslås med
fria spännvidden 16,0 m och med 17
respektive 13 m i längd.
Efter ingående utredningar om byggnadssätt och SJ:s kostnader för tillfällig spåromläggning m m vid konventionellt byggnadssätt för vägporten för
SJ har i denna reviderade arbetsplan
föreslagits av vägporten för SJ byggs

På vidstående sida visar vi en översiktsbild övcr hur vägporten vid Drollninggatan kommer
att byggas om allt går enligt plancrna. En vägport som utföres med denna teknik och med
denna storlek är något unikt för Sverige. Mindre vägportar har gjorts förut i landet och så
här stora även i utlandet.
10
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Fabriksgoton
Gatan har en horisontalradie av 50 m.
Gatan ligger praktiskt taget horisontalt.
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väster om korsningen och skjuts in
under spåren under samtidig schaktning. Utbyggnadssättet föreslås efter
nära samråd med SJ såväl bandistriktet i Örebro som SJ:s brokontor och
geotekniska kontor i Stockholm.
Se vidstående bild!
Stödmurar
Vid kvarteret Borgmästaren måste befintlig gångbanehöjd behållas i kvar·
terets nordvästra hörn på grund av
affärsfastighet med hörningång. Höjdskillnaden upptages medelst plastgjuten stödmur av betong.
På Östra Drottninggatans norra sida
föreslås stödmur i avsikt att minska
intrånget och åstadkomma möjlighet
att använda kaj. och frilastningsområde även i fortsättningen.
Trappor
Vid korsningen mellan Drottninggatan
och Järnvägsgatan föreslås att en
gångförbindelse ordnas med trappor
i korsningens sydvästra del.
Ledningsarbeten
Dränering av gatorna samt avledande
av ytvatten föreslås ske medelst separata regnvauenledningar. Vissa vatten·
och spillvaltenledningar måste, på
grund av Drottning. och Köpmangatornas sänkning, läggas om.
Grundfatten
I samband med den geotekniska undersökningen har särskild undersök·
ning utförts för att bedöma grund·
vattenförhållandena.
Vid Drottninggatans korsning med
järnvägen och Järnvägsgatan har ga·
tan föreslagits ligga 2,2 m under uppmätt grundvattenyta. Grundvatten·
sänkning föreslås till gatans terrassnj·
vå, vilket innebär en grundvattensänkning av 2,9 m.
12

Profisorier under byggnadstlden

Hushålla med energin

Järnvägsrrafik
För att bygga den permanenta väg·
porten har olika förslag framlagts för
att skapa arbetsplats som dels skulle
tillfredsställa SJ:s intressen, dels ge
tillräckliga utrymmen för blivande
broentreprenören.
Efter ingående studier av provisoriska järnvägsomläggningar under bygg·
nadstiden föreslås att järnvägens två
huvudspår kvarligger i sina lägen
under byggnadstiden. Förbindelse
till frilastningsområdet anordnas med
ett tillfälligt spår från växelspår vid
godsmagasinet öster om broläget.
Vid brons inskjutning under spåren
monteras speciella balkar under varje
spår. Sedan bron ingjutits på plats
demonteras balkarna och ballast
läggs på bron och belastningen över·
förs till bron. Genom detta utbyggnadssätt erfordras ej någon tillfällig
spåromläggning eller omläggning av
kontaktledningar. Hastighetsnedsättning har av SJ föreslagits till 70 km
i timmen under byggnadstiden. Järn·
vägens tredje spår, som korsar Drottninggatan, avstängs söder om bro·
platsen. Frilastningsspåret norr om
Drottninggatan avkortas.
SJ har bedömt kostnaderna för ut·
förande av förbindelsespår, hastig·
hetsnedsättning. beräkning m m till
500 000 kronor.
Gatutrafik
Arbetsplatsen för vägportarna för SJ
och Järnvägsgatan måste under bygg·
nadstiden avstängas för all trafik.
Biltrafik hänvisas genom skyltning
till andra korsningar med järnvägen,
i första hand till korsningarna iStene·
vägen och Södra Mos. Vid Hagagatan
finns plankorsning med järnvägen.
Gång- och cykeltrafik korsande järn·

EPD inbjuder till kostnadsfria de·
monstrations· och informationsträffar
om panntrimning. inreglering, tätning
av Eönster och dörrar samt övriga
energibesparande åtgärder tisdagen
den 13 februari 1979 kIIS.JO, Folkets
hus. Husaren. Skolvägen 10--12, Kumla.
EPD är en statlig verksamhet inom
Byggforskningsrådet i samråd med
Bostadsstyrelsen, Planverket. Kommunförbundet och Energisparkom.
mitten och är en förkortning Eör
Ekonomisk PannDri/t

Du kan sänka Din oljeförbrukning av·
sefärt
genom att trimma värmepannan. täta
fönster och dörrar, inreglera varmesystemet samt justera reglerutrust·
mngen.
Trimmar gör Du genom att ställa in
oljebrännarens luEtreglage och pannans rökgasspjäll på rätt sätt. För att
hitta de rätta inställningarna behöver
man göra vissa enkla mätningar.

Tiirar gör Du genom att sätta tätningslister i fönster och ytterdörrar. Det

•

F:igen hänvisas till gångtunnel vid
Järnvägsgatan.
Kostnader
Den totala kostnaden för utbyggnad
av gatuföretaget har beräknats till
cirka 7300 000 kronor, varav kostna-

är viktigt att listerna är av god kvalitet och att de monteras ratt.
{nreglerar värmesystemet gör Du genom att justera värmefördelningen i
huset så att alla rum Eår samma temperatur. Även reglerutrustning bör
monteras så all temperaturen automatiskt följer utomhustemperaturen ....

der för SJ cirka 500 000 kronor.
Kostnaderna har fördelats på statsbidragsberättigade byggnadskostnader 6360000 kronor, statsbidragsberäuigade marklösenkostnader 404 000
kronor och icke statsbidragsberättigade byggnadskostnader 496 000 kr.
D
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EPD

Hallå bilist - avgiftsfri bilförgasartest

vill hjälpa Dig som äger eller sköter
en värmeanläggning för olja med
detta. EPD har under de senaste
bränslesäsongerna demonstrerat dessa
åtgärder för över 25000 personer. Vi
vet att det lönar sig att trimma värmepannan, att täta fönster och dörrar
samt att justera värmesystemet. Med
början i oktober 1978, kommer EPD
att under bränslesäsongen ordna kostnadsfria demonstrationer på 10 on er i
landet.

Det blir allt dyrare att ha bil. Det
behöver inte bara bero på höjda ben·
sinpriser. Många bilister kör omkring
med motorer som borde "ekonomi-

trimmas" till fromma för plånboken,
miljön, bilens livslängd och energitill.
gångarna. Förgasare. brytarspetsar,
luftrenare och tändstift ser nog de

1

Lådan

som innehåller de mätinstrument Du
använder vid inställning av luftreglage
och rökgasspjäll, lämnar EPD kvar i
Kumla. Lådan får Du låna kostnadsfritt för att själv kunna utföra mätningarna.

Information ges en tisdagskväll då tre
EPD·inslruktörer tar hand om intresserade under tre timmar. De informerar allmänt om energibesparing,
trimning av värmepannor, tätning
av fönster och dörrar, in reglering av

~~~

-,

värmesystem samt lån och bidrag för
energibesparande åtgärder.

J
KUMLA TEATERFÖRENING

Demonstrationer ingår också i programmet.

Följ,"d, fö",tä""""

Demonstrationer kommer att ske under resten av veckan eller vid ett
tillfälle några veckor senare. Deltagarna träffas gruppvis med en EPDinstruktör under ett par timmar i några av deltagarnas pannrum. l pannrummet får deltagarna praktiskt bekanta sig med lådans instrument samt
montera tätningslister. Flerfamiljshusägare/skötare får även möjlighet att
praktiskt delta i inreglering av ett
värmesystem.

Söndagen den 18 februari kl 17.00
KATTLEK
En lekfull operett om kattor och kärlek. l den här musikteaterföreställningen, som Riksteatern ger, ligger tyngdpunkten på en enaktare av Jacques
Offenbach.
Söndagen den l april kl 17.00
TARTUfFE med Örebroensemblen
En klassisk komedi om hycklaren Tartuffe, som med from uppsyn och
bedrägligt beteende försöker skapa sig en förmögenhet.

Vill du veta mer
om EPD kan Du ringa 08173606 50. O

Jämförpriset
- en viktig gul ruta
som gör del lältare alt
handla ekonomiskt
Se UPPSLAGET - Eli par sidor
åt konsumenterna Sid 18

"

,O> "doc 'å", på K,ml, ""'''

fB~~
e

J

J

Ett medlemskap i Kumla teaterförening kostar 5 kr (organisationer och
företag 50 kr).
Men detta får Du
• möjlighet att aktivt påverka teaterutbudet
• möjlighet att lösa abonnemang
• Riksteaterns tidning "Teater", som utkommer med fyra nr per år.
Abonnemang till vårens tre föreställningar försäljes nu i Kumla bokhandel.
De kostar 50 kr för vuxna och 25 kr för skolungdom.
Lösa biljeller säljes i Kumla bokhandel. Priset är 25 kr för vuxna 10 kr
för skolungdom.
Känn Dig välkommen till vårens föreställningar.
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flesta över men hur är det med tänd·
kablarna, fördelarlocket, tändnihgsinställningen, ventil spelet och choken?
En aldrig så perfekt bil hjälper föga
om Du kör fel. Några enkla tips:

mal arbetstemperatur. Att varmköra
motorn i 5-10 minuter är en kvarleva
från den tiden då motorerna var känsligare och oljan inte var så effektiv.
Att dessutom "rusa" motorn gör mer
skada än nytta.

Starta pi rätt sätt!
Är del kallt ute och bilen har stått
i några timmar så låt motorn gå högst
en minut och kör sedan långsamt till
dess temperaturmätaren visar på nor-

Und"ik tomgingskörning!
Gör till en vana aU stänga av motorn
om Du tänker stå stilla mer än en minut. Det går åt mindre bensin för att
starta en varm motor igen, än om Du

låter bilen gå på tomgång. Tomgångs·
körning mer än tre minuter är dessutom förbjuden i de centrala delarna
av Kumla tätort.

,

Tänk pi tanken!
När Du tankar, fyll inte ända upp i
påfyilningsröret! När du satt på locket
kan bensinen nämligen expandera
(eftersom den kommer från kall pump
till varm bil) och den expanderande
mängden försvinner ut genom ett särskilt överfyllningsrör innanför locket
och rinner ut direkt på gatan.
Kommunens
energisparkommitte
planerar nu att i samarbete med ben-

sinstationerna erbjuda bilisterna gratis
koloxidtest av motoravgaserna under
några kvällar i mitten på mars. Bilmekanikerna kommer då samtidigt att
i mån av lid utföra enklare justeringar
av förgasarna och "tipsa" om vad som
behöver göras på just Din bilmotor.
Passa på att utnyttja detta tillfälle. Det
lönar sig ur alla synvinklar.
PS. 2000 mil med ett olastat takräcke eller med för litet luft i däcken
kostar ca 200 kronor i extra bensinåtgång förutom ökat slitage på bilen.
Men det visste Du nog redan.
KUMLA KOMMUNS ENERGISPARKOMMITIf

Turlista bokbussen
februari 1979 - maj 1979
Södra Ekeby m n°
5/2, 513. 1/4. 14/S

Berga m fl
1612. IWJ, W4, 4/S

Ormesta m n

Oja mfl
2312. 21/3, 2{}'4. 11/5

5/2. 5/3. 214, 14/5
Vallersta m flO
1212. 1213,914,21/5
BråruHll m fl

Ekeby m fl
812. 813. 5/4. IW'5
Frommesta m fl

12/2. 1213,9/4,21/5

1512. 1513, 19/4, 17/5
Torsta m fl

Eneby m fl

22/2. 2213, 26,'4, 31/5

19/2, 19/3, 23/4, 2&15
Byrsta m fl

26/2, 26/3, 7/5
RaJamn

~

2M, 13/3, 3/4, 24/4, 15/S

Hjortsberga m fl
9/2, 9/3, 3Ql3, 27{4, 1&15

Nynäs m fl
In, III 29!3, 3/5
Ekeby titort
In, 8/2, 1512, 22/2, 1/3, 813,
15/3, 21/3, 29/3, 514, 19/4, 2614,
3/5, 1Q/5, 1715,31/5

°

Förmiddagar

Att bilarnas antal ökar i Sverige det vet alla. För många är del i dag en nödvändighetsvara.
Men det är viktigt att vi kör "energisnålt" om vi ska ha råd all ha dem i fortsättningen,
även om vi inte behöver skjuta dem på det sättet som visas på den här bilden.
16

17

UPPSLAGET -

- ett par sidor åt konsumenterna

Varför talas det så mycket
om jämförpriser

Det är dyrt att ha bil

När matpriserna har ökat mer än
50 % under de senaste 10 åren, gäller
det att hålla i sina pengar för att få
något över till annat.
Därför kan det vara bra att veta när
du själv handlar, hur du kan spara
pengar med hjälp av jämförpriser.
Tänk dig att en familj kan tjäna upp
till l 500 kronor på ett år genom att
bättre planera matinköpen och använda jämförpriser.
Men då gäller det att också försöka
undvika helt onödiga varor, som kroppen inte har någon nytta av såsom
chips, salta jordnötter, pommes frites
och läsk för att ta några exempel.

Olika -

men nästan samma.

Tag t ex jämförpriset på småfranska,
som är mycket högre än på långfranska.
18

• Biltvätt och rostskyddsbehandling
• Avgassystem längden

I

• Vad man ska se upp med vid köp
av begagnad bil
• Hur man gör när man inte är nöjd
med köpet
• Bilism och kollektivtrafik
• Bensinförbrukning och luftföroremngar

l

Vad talar jämförpriset om?
Jämförpriset är priset i kronor per
kilo eller i kronor per liter aven vara.
30 % av våra matpengar går till sådan
mer eller mindre onyttig konsumtion.
Man kan spara en hel del pengar
genom att ändra lite på sina vanor.
Baslivsmedel såsom bröd, smör, ägg,
mjölk är den billigaste och näringsrikaste maten.
Vissa förpackningar skall spädas
olika. Ibland ska man tillsätta vatten
eller mjölk själv. Det är därför jämförpriset visar vad ett kilo eller en liter
av varan kostar i 8.t- eller drickklart
skick.
Jämförpriserna finner man på förpackningarna, på hyllkanterna och
ibland på pristavlor.
Vill Du veta mer om jämförpriset?
Hämta broschyrer hos Konsumentsekreteraren på Stadshuset.

rostfritt lönar sig i

Bilen, ekonomin och vi heter en utställning från Konsumentverket som visas
i hela länet våren 1979.
Konsumentverket har gjort undersökningar om biltvätt, bilvård, service,
rostskyddsbehandling,
reparationer
och garagering. Dessa undersökningar
ligger till grund för utställningen, som
ger tips om hur våra bilkostnader kan
hållas nere.
Utställningen handlar om:
• Vad det kostar att ha bil
• Vad det kostar att köpa på avbetalning

Utställningen kommer att visas i
Kumlahallen
l-Il mars 1979
Kumla bibliotek
12-25 mars
Bilskolan
25 mars - 12 april
Kumla mOlorsportklubb och MHF
kommer att gemensamt anordna ett
bilrally med frågor i anslutning till
utställningen. Dag är ännu ej bestämd.
Kumlakorpen har tipspromenad i
samband med utställningen i Kumlahallen den 4 eller II mars 1979.
Se utställningen så att Du kan deltaga i rallyt och tipspromenaden och
besvara frågorna. Annonser kommer.

Föreningar kan få låna utställningen.
Konsumentsekreteraren medverkar
utan kostnad vid föreningsmöten.
lorts på sid 9

Kostnadsfria råd får Du hos konsumentsekreteraren i Stadshuset
Exp tid månd-torsd 9.30--11.30, torsd även 16.00-17.30
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Fritidsnämndens sportlovsprogram

Kulturnämndens program

UTSTÄLLNINGAR VAREN 1979
Bibliotfkel!i utsriUninphaU

8 januari-1I p"uari
Gr.rlSh lekniku
Eli utställning frin
Gr.fiska säJbkapet, Stockholm
8 jonuari-4 februari
Grafik l s~.rtI"ill och lifl
Blad av 10 olika konstnärer
frin Grafiska sällskapet. Stockholm

!}-}5

KUMLA FÖRELÄSNING5FÖRENING

19-25 februari 1979

Tisdagen dtll}OjrlJruari /el 19.JO
Kvml. bibliotek
folkröre~ru. i det gamla KlImia
Tage Tapper
(fag girna med egna fotografier med ankn)'lning till imnet)

"Snö, is, sol och lagom kalif', det ir vad vi
hoppas på för denna vecka då Du och Dina
kamrater har möjlighet all koppla av med nå·
gan form av f)"sisk aktiVitet. Kanske har Du lust
all själv svara för DLIt program och gIvet ir
di att $å skall ske. Hoppas bara all DlIt
program innehåller något lAslag av friluft5oV'mng,
I detta sportlovsprogram finns nlgra förslag på
verksamhet som kanske kan passa.
Vi hoppas att Du ställer upp och mfinner DIg
i räll tid på rin plals med rall ulrustmng,
Dir föranmilan skall ske, gör detta l god ud.
Du vel alt nistan alltId kommer nlgon i klim
nir många minnlSkor skall ul och rora på sig
på minga stillen samtidIgt. Om det bhr Du
den hir gången så länk att del kunde kanske
vant '''rre och gör del bästa av siluatlonen.
Alla fir lov all hJälpas ål på var sm kanl
TACK FÖR HJALPEN säger VI pl fnuds-

TisdagM ck" 17/r/m.ari lc1 19.10
Kumla bibliotek
FriD MunkllSlig och niekrostjim
Lars-Erik Lood

mDU

Bilen. ekOllOOlin och ~i

En utställning från KonsumellIlidet

16 rruus-8 opriJ
Sa&ln om rl0len
ToIkienbilder av konstniren Einar Hagne.nad,
ÖStersund

13 upril-4 maj
Gull. radio- och TV·.pparater
samlade och uutällda 110' Viggo Jensen, Kvm!.

7-10 maj
S.hr och ting - ...rdagsffiremil frh Kina
Svensk·kinesiska vinskapsförbundet

TisdDgOl d~" 6 ,"(us lc1 19.10
Kumla bibliotek
K)'rka och folk i Nirh
Lars-Erik Lood
TudDgOl dM 13 ,"(us kl J9.30
Kumla bibliotek
Frln Afrikas savann till Svalbanis kalla kust
Bruno Helgesson

11 moj-5 juni
8elhnuin - Ass,'risk bondd.. ullur
En vandringsuUliillning från RiksUlstillningar
6 juni
Kullurniimndtlt5 konsilnköp 1977-1979

Detta ir preliminira tider.
Ev kommer vi an kunna fi fram ytterligare
program under våren 1979.

Har du något för HÄNDER I KUMLA?
20

KUMLA
HA;V;DBOLL
Kllmlahallffl
Tisdag och torsdag
kl IO.{K)-I1.oo åk 1-5
kl 11,00--12.00 lir. 6-9 samt gymnasitt
Instruktörer fnin Kumla HF
BASKET
KumlallaUffI
Måndag och onsdag
kl 14.00-15.00 ik 1-5
kl 15.00-16.00 ik 6-9 samt gymnasiet
Instrlll.:.tOr",r från BK Kumla real

DATUM ATT MINNAS

TisdDgen dt'n 10 ,"(Us kl 19.30
Kumla bibliotek
Öland, bn;::d och natur
Ake Axelsson
Mdndagt'll dt'll 13 april kl 19.30
Församlingshemmet Ekeby
Resa i So>jet. (Mos""a och Ukraina)
Nils Bengtsson

namnd",n till för",ningar och enskilda som
hjälper ull med della sportlov.
Vi rese....erar oss för eventuella indringar av
programmet.
Vidare upplysningar om d",ssa arrangemang,
om övng ungdomsvnksamhel och om idrott
och friluftshv i allminh",t fh Du på fritids·
kontortt, Stadshuset, Kumla telefon 709 SO.

Vecka 10 (5--11/3)
Under denna vecka kommer frysaggregatet till isbanan all stängas av för
säsongen. Närmare besked genom anslag vid isbanan.

,

30 april
skall ansökan om lokalbidrag avseende lokalhyra för 1978 vara inlämnad
till fritidskontoret. Bidragsberättigad är ungdomsförening som redovisat sammankomster för lokalt aktivitetsbidrag under 1978. Ansökningsblanketter
utsändes till samtliga berörda föreningar.

2 maj
skall ansökan om verksamhetsbidrag för år 1980 vara inlämnad. Ansökan
ställes till Kumla kommun, Kommunstyrelsen, Box 1769201 KUMLA l.
Ansökningsblankett erhålles på fritidskontoret.
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BADMINTON
Kumlllhllllen
~åndag och onsdag
kl 10.00-12.00 åk 1-9 samt gymnuiet
Tag med racket om Du har
Instruktörer från BK Carlton
FRIIDROIT
Kumlahallen
Tisdag och torsdag
kl 14.00-16.00
Ålder: Från 8 lr
Instruktorer frln Stocksäters IF
TENNIS
KumIalaallt'll

Onsdag kl 12.00--14.00
Fredag kl 10.00--12.00
Ålder: 1~15 lr
IlI!itruklorer rrin Kumla tennisklubb
BOWLING
Kumlahallecn
Måndag-Iorsdlll kl 12.00--17.00
Instruktion mellan kl 12.00--14.00
Fredag kl 12.00--15.00 tåvling
Avgirt: 1:50 per sene
Instruktörer rrån BK Merci
LUFTGEVÄRSSKYTTE
K.mI....UtD
TISdag och fredag
kl 14.00--18.00
Ålder: 8-16 år
Instruktorer rrån Kumla skytteförentng
BROlTNING
I(lImlahaIlen
Tisdag och lorsdag
kr 10.00--12.00, 14.00-16.00
Ålder: 7-15 år
InsUuktörer från Kumla brotlatförening

BORDTENNIS
Kumlahallen
~åndag och onsdag kl 13.00-16.00
Tag med racket om Du har
Instruktörer från AGA 8TK
CYKEL PÅ RULLAR
Kumlahllllen
~åndag--(lnsdag kl 13.00-15.00
Instruktörer från Kumla cylr::elamatörer
JAZZGYMNASTIK
Flista gymnastiksal
Tisdag
kl 15.00-16.00 åk 1-3
kl 16.00-17.00 åk 4--6
Instruktörer (rin Kumla gymnll$likförening

SPORTLOVSTRAJL
i\hlmens skolgird
lördag den 17 februari kl 09.30
(under -10 grader inställes arrangemanget)
För 75 cc trailmOIOrc)kel 15 år eller 12 år
och millsmans skrirtliga int)'g
Hjälm finns att låna
Arrangörer: Orebro }"UIF-distrikt och Kumla
MHF-ungdom

REDSKAPSG~INASTIK

ISHOCKEY

Fyista gymnastiksal
Tisdag och torsdag
kl 09.00--10.00 ik 1--6
Instruktörer frin Kumla gymnutikrorenllli

Jdrollspark~n

SKIDAJ(,'\'L,\,G
Kumlasjön-Djllpadal§badef
Mindag. tisdag, torsdag, fredag kl 1100-15.00
Prov för snöstjäroemirkel
TLIl samtliga som åker minst 2,5 km alla dagar
utlottas priser
Mojligheter till vallningsråd. omklädDlna,
dusch och bastu.
Arrangörer: Kumla skid· och frilufuförening

SCHACK
SchackJokalt'll. TOfSglIU 7

M;1ndag kl 10.00--12.00
Tisdag kl 18.00--20.00
onsdag kl 10.00-12.00, 15.00--17.00
InSlruktorer frin Kumla schacksillskap
PONNYRIDNING
Hagaby Ridklubb
Måndag och torsdag
kl 12.00--14.00
Arrangör: Hagaby ridklubb

Elljusspårel. Viaskogen
Simhallen. Kumlahallen
Bygget. Asbro, skidspår, raststuga m m
Korpens tipspromenader, start vid Kum[ahallen
Isbanan, Idrottsparken
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Tisdag och torsdag
kl 10.00-12.00
Ujälm och munsk)dd ir obligatoriskt. Klubba
och eventuell annan utrustning tar Du ockst
med Dig.
Instruktorer från IFK Kumla

VI SAMLAR FRIMÄRKE,"
F)"lMa d ..ota, Biblioteket
Tisdag kl 18.00
Film. köp och byte, information om fnmirks·
samling. priståvling, auktion m m
Arrangör: Kumla frimirksldubb

HÄR ÄR DET SÖNDAGSÖPPET

Bib[ioteket, Fo[kets hus
Malmens fritidsgård

KNAlTfSPE:EDWA \'
Fritidsg:1rden Malmen
Tisdag och torsdag kl 17.00
Information om SO cc speedway, film. och
TV-visningar, demonstration av motorcyklar
och ulrustning
Arrangör: Kumla motorsportklubb

värmestugan 06.00-21.00
belysning t o m 21.00

09.00-12.00
09.00-15.00
09.30-11.30
med klubba 09.00-12.00
utan klubba [2.00-13.30
[6.00-18.00
17.00-21.00

FRITllJSGÅRDEN MALMEN
Oppen: Måndag~fredag från kl 13.30
Kortfilmer visas måndag och fredag kl 15.00
Bordtennis. biljard, sällskapsspel. hobby, servering mm
KVARTERSGÅRDEN "MYRSTACKEN"
Köpmltngatan 58
Oppen: M indag-torsdag kl 17.30-21.00
Ungdomsdiskotek tisdag kl 18.00-21.00
Bordtennis. sällskapsspel, biljard. hobby, m m

AOYTORP
BAD;\ILVTON
SteM sko!as I)mnastiksal
TLsdag och torsdag
kl 10.00-12.00
Tag med raeket om Du har
Instruktorer rrån BK Carlton
FOTBOLL
SU,IIt skolas Ilmnastiksal
Tisdag. torsdag och fredag
kl 14.00-11.00 pojkar och flickor
Instruktörer (rån Stene IF
BORDTE"NIS
S,_ sko!as nrnnasliksal
Måndag kl 15.00-17.00 flickor 9-15 år
Onsdal kl 15.00-17.00 pojkar 9--15 år
Instruktörer från Järsjö BTK

KUMLAHALLEN
Telefon 019n09 80 vx

,

SPORTHALLEN hålles öppen måndag - fredag 06.45-22.15, lördag - söndag 08.15-15.45
Under sportlovet disponerar fritidsnämnden lokalerna för verksamhet i egen
regi. På kvällstid verksamhet enligt tidigare uppgjort uthyrningsschema.
SIMHALLEN, Badtider:
Måndag. torsdag
13.00-19.30
Tisdag
07.00-08.15, 13.00-19.30
Onsdag, fredag
07.00-08.15, 13.00-20.30
Lördag
09.30-15.00
Söndag
09.00-12.30
Övrig tid disponeras av skolan. OBS kassan stänges 30 minuter före bad·
tidens slut.
Under sporilovsveckan iir badet öppet varje dag (rAn kl. 09.00.
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ISHOCKEY
Isbltnan vid Stene skola
Måndag och onsdag
kl 10.00-12,00
Hjälm oeh munskydd är obligatoriskt, Klubba
och eventuell annan utrustning tar Du också
med Dig
Instruktörer från IFK Kumla
KVARTERSGARDEN FOLKETS HUS
Öppen: Måndag-torsdag kl 17.30-21.00
Kortfilmer visas onsdag kl [9.00
Bordtennis. inomhusbandy, sällskapsspel, m m

HÄLLABROTTET
BADMINTON
Tallängens skolas gymnastiksal
Måndag och onsdag
kl 14.00--16.00
Tag med racket om Du har
Instruktörer från BK Carlton

LÅNGFILM
Offieersmässt'n
Fredag kl 17,00
"Den gula bilen"
Arrangör: Sannaheds IF
KVARTERSGÅRDEN, CENTRUi\IHUSET
Öppen: Måndag-torsdag kl 14.00-21.00
Kortfilmer visas tisdag kl 19.00
Bordtennis, sällskapsspel, m m

KVARNTORP
KVARTERSGÅRDEN
Öppen: Måndag-torsdag kl 16.00-21.00
Kortfilmer visas måndag kl 19.00
Bordtennis, sällskapsspel, m m

EKEBY

BASKET
TalJiingens skolas gymnastiksal
Tisdag och torsdag
kl 10.00-12.00
Instruktörer frin BK Kumla real

KVARTERSGÅRDEN, BARNSTUGAN
Öppen: Måndag-torsdag kl [7.30-21.00
Kortfilmer visas måndag kl 18.00
Bordtennis, sällskapsspel. m m

SKIDÅKNING
Prov för snöstjärnemärkeI
Tisdag och torsdag kl 14.00-16.00
Start vid Hällabroltets lP
HeJa familjen, hemmavarande föräldrar och
barn hälsas välkomna
Arrangör: YxllUlts IK

HAR DEMO

ISHOCKEY
Isbanan vid idrottsplatsen
Måndag och onsdag k[ 10.00-12.00
Hjälm och mllnskydd är obligatoriskt. Klubba
och eventuell annan utrustning tar Du också
med Dig
Instruktörer från IFK Kumla
fRITIDSGÅRDEN
Tallängens skola
Öppen: Måndag-torsdag kl [7.30-21.00
Kortfilmer visas tisdag kl 18.00
Bordtennis, biljard, sällskapsspel. hobby m m

SANNAHED
Naturstig på skidor
Start vid motorstadion
Lördag kl lJ.oo
Prov för Snöstjärnemärket
Efter skidturen möjligheter till korvgrillning
Arrangör: Sannaheds IF
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HARDEMO SKOLA
Måndag, onsdag och fredag kl [4.00--17,00
Bordtennis. inomhusbandy
Kortfilmer Hardemo skola
onsdag kl 17.30

HÖRSTA
BLÅBANDSLOKALEN
Bordtennis. bibliotek finnes
Öppethållande efter överenskommelse med
ungdomarna på orten.
Arrangör: Hörsta sav

ÖVRIGT
ISBANAN
IdrOtlsparken, Kumla
Allmänhetens åkning under sportlovsveckan
Måndag, onsdag och fredag 09.00-16.45 (kl
[I.OO-lJ.OO utan klubba)
Tisdag, torsdag 12.30-16.45 (kl 12.30-14.00
utan klubba)
Lördag, söndag 09.00-lJ.30 (kl 12,00-13.30
utan klubba)

Vid tjänlig väderlek kommer övriga isbanor i
kommunen all vara uppspolade.
ISGALA
Idrollsparken, Kumla
Onsdagen den 21 februari kl 18.00-21.00
Musik, skridskolekar, m m
SPORTLOVSDANS
Fritidsgbden Malmen, Kumla
Fredagen den 23 februari kl 19.00-23.00
Entre
FOLKETS HUS BIO
Ti.sdagen den 20 februari kl 15.00
"Spiken i botten"
Torsdag den 22 februari kl 15.00
"Robin Hoods fiender"
Entre: 7:SIMHALLEN, KUi\ILAHALLEN
Gratis bad för all skolungdom måndag-fredag
mellan kl 09.00--13,00
Handduk och svamp ar dock avgiftsbelagda
BYGGET, ASBRD
Öppet dagligen under sportlovsveckan mellan
kl 09.00-15.00
EL-LJUSSPÅRET, VIASKOGEN
bjuder på _ i mån av snö - väl preparerade skidspår. Vid brist på snö lämpar sig spåret utmärkt för promenader och löpträning.

DU KAN FRAGA OM
•
•
•
•
•
•
•

hushållsmaskiner
bosättning
ångervee kan
öppet köp
barnkläder
köksplanering
golvmaterial

PIMPELFISKE PÅ TlSAREN
Tisdagen den 20 'februari
Avresa sker med buss från Järnvägsstationen,
Kumla kl 09.45. återkomst till Kumla kl 15.45
Pris: 5:Anmälan göres till fritidskontoret tel 709 80
senast torsdagen den IS februari kl 17.00
OBS! Samtliga deltagare mäste medtaga isdubbar.
Har Du pimpelspö och borr tar Du också med
dessa. Eli begränsat antal pimpelspön finns alt
låna.
Fiskeresan anordnas under förutsällning all
isen är säker,
Medtag matsäck.
Arrangör: Kumla amatörfiskeklubb
SKIDRESA TILL KILSBERGE:"rrl
Onsdagen den 21 februari anordnas skidresa
till Kilsbergen. För dem som vill åka utförsåkning går buss till Storstenshöjden, För dem
som vill åka längdåkning och pulka går buss
till Annaboda.
Avresa sker från Järnvägsstationen, Kumla kl
09.45 återresa kl 15.00
Pris: 10:Medtag matsäck och pengar för eventuellt liftkor!.
Föranmälan göres till fritidskontorettel 709 80
senast fredagen den 16 februari kl 17.00
Ledare medföljer.

• avbetalningsköp
• varudeklaration
• beg bilar

DU FAR HJÄLP MED
• reklamation av varor
• kontakt med myndigheter

KOSTNADSFRI RADGIVNING
hos konsumentsekreteraren i Stadshuset
mån d - torsd 9.30 - 11.30
torsd även 16.00- 17.30
Även i Kumlaby, Barnbiblioteket torsd 13.00 -

14.00
25

KUMLAN förblev KUMLAN

I det första numret av KUMLAN
1969 var följande notis intagen:
"Ingen har kunnat undgå att märka,
att det första numret av denna lilJa
informationstidskrift har fått namnet
"KUMLAN".
Men det är bara ett arbetsnamn.
Kommer det fram ett bättre förslag

så byter vi 1
Kumla stads invånare inbjudes härmed till en pristävlan om vad den här
tidskriften skall heta. Priser sk~ll det
också bli, för de bästa förslagen.
Skulle många komma med samma goda förslag, som vinner redaktionens
gillande, måste vi dra lott om vem
som skall få första pris.
Fyll bara i kupongen här nedan och
sänd in den till Kumla stads kansli,
Fack 17,69200 Kumia, senast den 28
februari 1969, så har Ni chansen. Vill
Ni inte klippa sönder tidningen går
det bra med vanligt brevpapper. I
nästa nummer kommer resultatet av
tävlingen."
Men det kom inga andra förslag
till namn på vår informationstidskrift.
Så den fick fortsätta att kallas KUMLAN.
Och nu har den kommit ut med fyra
nummer per år i tio års tid. Vi har
endast hört ett starkt uttalat önskemål. Och det är att KUMLAN skulle
komma ut med flera nummer per år.

"

Men det är en fråga som kommunalrådet Nils Nyström behandlar i sin
ledare på sidan tre i detta nummer.
Varför kallade vi tidskriften' för
KUMLAN?
Ja, det namnet har vi inte hittat på
själva. Konstnären Arne Jones, som
deltog i en pristävlan om utformning
av platsen framför Kumla stadshus
kom med et! förslag till skulptur, som
så småningom kom till utförande. Han
kallade skulpturen för KUMLAN. Det
är ingen djurskulptur sa han. Det är
ett skulpturdjur.
Arne Jones blev sedermera professor vid Konstakademien. Han har
många av sina skulpturer på offentliga
platser bl a Stadsparken i Örebro.
[ början gick diskussionens vågor
höga om detta konstverk. Nu torde
ganska många tycka att det faktiskt
är vackert och väl försvarar sin plats
i planteringen framför Stadshuset.
Man skulle i varje fall sakna den om
den togs bort.
Den invigdes på nyårsnatten 19661967 för att fira sammanläggningen av
Kumla stad och Kumla landskommun.
Bilden användes inte enbart på
KUMLANS framsida. Vi ser den också på våra turistkartor t ex.
Nåväl, KUMLAN har blivit ett begrepp för Kumlaborna. Både vår lilla
informationstidskrift och den från
början så omstridda skulpturen.
D

Gruppkorsband

Alla tiders annons
8ibliotck~

Sept-maj Folkets hus
Månd-fred 12.00-20.00, lörd 11.00
-14.00, sönd 16.00-18.00, Hällabrol·
tel månd 17.00-20.00, onsd 17.0020.00, tond 10.00-15.00, Abytorp
månd 18.00-20.00, tisd 18.00-20.00,
fred 10.00-12.00, Sannahcd månd
17.00-20.00, tisd 10.00-12.00, fred
10.00-12.00, Kvarntorp lisd 17.0019.00, tond 13.30-15.30, Kumlaby
månd 12.00-15.00,16.00-19.00, onsd
12.00-15.00. 16.00-19.00, land 10.00
-12.00.

Juni-aug Folkets hus Månd-fred
14.00-20.00, Abytorp tisd l8.0020.00 fred 10.00-12.00, Sannahed
månd 17.00-20.00. tis<! 10.00-12.00,
HäJJabrottet o. Kvarntorp samma som
sept-maj, Kumlaby mänd 12.00
15.00, onsd 12.00-15.00, 16.0019.00, torsd 10.00-12.00
Dislrik tssköterskor Hälsocent rale n
Månd-fred 8.00-10.00, tel-tid mand
-fred 11.30-12.00, 16.00-16.30
Djupadalsbadet~

Kumlasjön Juni-aug
månd-frerl 9.00-20.00. lörd-sönd
9.00-18.30

Elljus-;pårct* Värmestugan 6.00-21.00,
Spåret dygnet runt
Fylsta rcklorsområdc* Månrl-fred
9.00-11.30, l3.30-15.00, torsd även
16.00-18.00
Hälsocentral Norra Kungsvägen
Månd-fred 8.00-9.00
Isbanan~
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Idrollsparken

Invandrarbyr~,

Slationsgatan 22 torsd
8.00-11.00, 15.00-18.00

Kumlahallcn~

Villagatan 311 Miindfred 6.45-22.15, lörd-sänd 8.1515.45

Lundmarkska skolan* HHdemo. s!'pt
-maj dl!'r överenskommebe, juniaug sänd 11.00
1\hlmcns fritidsgärd~ MAnd-torsd
17.00-21.00 fred 18.00-23.30, lärd
18.00-23.30, sönd 17.00-21.00
!\f)'rstaeken* Köpmangatan 58 Måndtorsd 17.30-21.00
Officersmässen* Sannahed, sept-maj
efter övcn,'llskomme!se, JUlll-:lug
sänd 14.00-17.00
Paslorst'xpt'dition, Kumla Månd-frerl
9.30-IUO, tors<! även 16.00-18.00,
Hardemo freu 10.00-12.00, Ekeby
fred 10.00-12.00, 17.00-19.00
rukt'stugan* Sannahcd sept-maj efter
överenskommelse, juni-aug söml
14.00-17.00
Sjukht'lIlllld, Norra Kungsvägen
Besök Månd-sönd 13.00-18.30

Skomakarstugan* Kumlasjön, seplmaj efter överenskommelse, juniaug varje dag 13.00-17.00
Skolexpt'dition* Skolvägen 20, Måndfreu 9.00-11.30, 13.00-15.00, torsd
även 16.00-18.00
St;ldshus{'j~

Torget Mltnd-fred 9,30-11.30. torsu även 16.00-18.00

Turistbyrå, Kiosken
Köpmangatan,
10 juni-20 aug dagl 10.00-18.00
Vialundskolan* Villagalan Månd-fred
9.00-11.30, 13.30-15.00, lorsd även
16.00-18.00
Alclcrdomshem Solbacka~. Höganäsgalan 2, besök hela dagen, Sannahed,
besök heJa dagen

Konsumentrådgivning* Stadshuset
Månd-torsd 9.30-11.30 torsd även
16.00-17.30

ö"erförm)'lldare* Stadshuset Torsd
17.30-18.30

Kumlaby rektorsområde* Målld-fred
9.00-11.30, lOrsd även 16.00-18.00

o Kan nås över kommunens växel
0191709 80

K:B K:UMLA TRYCK:ERI
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