Nio år går så fort
Av kommuna/rdder Ni/s Nys/röm

Kumla bibliotek
Öppettider:
HUYUDBIBLlOTEK
Folkets tlus, Skolvägen 12. KUMLA
lel 7(]'J SO vx. dter VII. stangn 7r;y;} 86
Mind-fred 12-20, lord 11-14
sond 16-18

Filialer:
HÄLLABROTIET
Tallängens skola. lel 12413
Månd och onsd 17-20
lond 10-15. 17-20

KlJMLABY

(BAR~BIBLlOTEK)

Kjdlingatan 20. tel 709 80 vx
Månd och onsd 12-IS. 16-19
torM!. 10-12

KVARNTORP
Folket5 hus

Tisd 17-19
tomi 13.30-15.30
S,\NNAHED
CentrumhLIsel, lel 78630
Månd 17-20. lis<! och fred 10-12

ABYTORP
Posthuset. tel 73241

Månd oell usd 18-20
fred 10-12

SAGOsrUNDER
Sago§\underna börjar H:cka 7 och
slutar vecka 16 på vlnerminen.
Sagostunderna hålles på följande dagar
och tider:
Kumla. huvudblbliOlcket
onsdagar kl 10.30
Hällabrottet. Tallingens skola
torsdagar kl 9.30

Barnblblioleksfihalen i Kumlaby
torsdagar kl 9.30
Kvarntorp
torsdagar kl 15.30
Sannahed
lisdagar kl 9.30
Abytorp
fredagar kl 9.15
Barnstugan Ekeby
VararHlan torsdag kl 10.00
med början torsdagen den 14/2
sagostunderna ir avsedda för barn 46 lr och ar fr o m i höst IOrlingda ull
ca 30 mHluter per gång.
S.gOSlUmkr pi fl.llSka
Sagostunder på finska hålles varannan
vecka på blbhoteket I KvarnlOrp. var·
annan v'eeka på Kumlaby barnbibliotek
med början l Kvarnlorp den 1612 kl 9.30
och på Kumlaby barnbibliotek den 2312
kl 15.00.
Sagoslunderna iir avsedda för barn 46 år.
Salut1,lokiol suomeksi
SatulUokiol pldetään joka toinen viikko
kirjaslossa Kvarntorpissa ja joka IOlnen
viikko Kumlaby barnbibliolek, a1kaen
KvarnlOrplSSa 16t2 klo 9.30 ja KumJab) barnbLbhotek 2112 klo 15.00
Satuluokiot on larkoitettu lapsille 4_
6 vuotiadie.
Sagos(1,InMr pi ar.bisk.
Sagostunder på arabLska hålles var.te
lördag kl 10.30 på hU\"\ldbiblioteket.

HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER
hålles slängda:
Julafton. juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen. lrettondagsafton saml
lre!londagen. Biblioteksfilialerna håller stängt mellandagarna

2

u återstår det inte många dagar till
dess jag lämnar mitt uppdrag som
heltidsarvoderad förtroendeman i
Kumla kommun. Då lämnar jag även
uppdraget att vara ansvarig utgivare
av denna informationsskrift. Detta
är alltså min sista ledare i Kumlan.
När jag blickar tillbaka på de nio
år som började I januari 1971, så har
tiden gått fort - ja kanske alltför
fon. Men det är väl så, att när tiden
fylls av arbete går den fort. Ett arbete som varit stimulerande och berikat mig i hög grad. Från att ha verkat
i kommunala sammanhang på fritid
till alt få syssla med kommunalpolitik på heltid var en utveckling jag
inte kunde drömma om, när jag fick
mitt första kommunala uppdrag 1941.
Det är så län att bli nostalgisk när
man blickar tillbaka. Men mina nio år
i kommunstyrelsens ledning har varit
oerhört intressanla. Jag efterträdde
Holger Hultman när kommunen var
på väg att komma ur de svårigheter
den drabbats av under 1950- och 60talen genom industrinedläggelser
inom både sko· och beklädnadsin·
dustrin. Även oljeindustrins upphörande i Kvarntorp drabbade stadens dåvarande invånare hårt.
De insatser som Holger Huhman och
hans medarbetare gjorde under de
svåra krisåren gav resultat under
1970-talet och det har varit angenämt
att vara med i kommunledningen det
gångna årtiondet.
Från att under 1950- och 60-talen
ha fått en mycket låg tilldelning av

statliga lån till bostadsbyggandet blev
tilldelningen i början av I970-talet be·
tydligt bättre. Eftersom Kumla kommun hade en mycket lång bostadskö
och en god planering kunde vi utnyttja den bättre tilldelningen och
i stället för alt bygga 7)-100 lägenheter per år, kunde vi under flera år
uppföra omkring 200 lägenheter per år
fördelat på såväl egnahem som flerfamiljshus. Det ökade bostadsbyggandet medförde alt invånarantalet i
Kumla under åren 1972-1971 ökade
med drygt I 500 personer. Det med·
fÖrde ökade skatteintäkter och gav oss
möjligheter alt investera på alla områden inom kommunens verksamhel. Vi kunde och kan fortfarande
hålla en - vid jämförelse med andra
kommuner - låg kommunalskatt.
Till glädjeämnena under 1970-talet
hör att kommunens industrier har klarat uppkomna kriser bra. Ett fåtal friställningar eller permitteringar har
förekommit. Har problem uppstått har
dessa i regel klarats genom naturlig
avgång. Man kan i stället konstatera
att ett flertal företag har expanderat
och genom utbyggnad skaffat fram
ner arbetstillfällen. Det har varit tacksamt att representera kommunen vid
kontakter med ortens olika företrädare inom näringslivet.
Jag nämner att Kumla kommun investerat mycket under det gångna årtiondet. Givetvis har väl önskningarna
varit större, men investeringstakten
har skell med de förutsättningar vi
bedömt som möjliga att genomföra
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Hedersomnämnande
Av kanslichefen Tage Tapper

Att man kan bygga hus på olika sätt
är ingen nyhet eller märkvärdigt på
något sätt. Man kan också bygga om
äldre hus på många olika sätt. I dessa
tider, då man tilläggsisolerar och
bygger till allt vad man orkar, är det
inte utan att man kan påstå att det

är alltför lätt gjort att förstöra ett
hus. Inte som bostad förstås, men som
en del av den vackra miljö där huset

ar en väsentlig del.
Denna villa i HiiHabrottet är i och för sig inte
så märklig, men den är ett utmärkt exempel
på hur man byggde: för några decennier sedan.
Den är upprustad med äkta känsla för del Ufsprungliga utseendet.

med tillgängliga resurser. Glädjande
är att allt har skett i samförståndets
tecken. Kumla kommun har försko·
nats från större politiska trätor. Givetvis har många och långa diskussioner förekommit i de förberedande
instanserna. Men när frågan gått vi·
dare för slutligt avgörande har politikerna i regel varit överens. Det är
inte ofta som reservationer förekommit. Jag tar det som ett bevis för att
de förtroendevalda har haft kommunens bästa för ögonen. Man behöver inte göra avkall på sin politiska
inriktning för att få fram ett samstämmigt beslut. Därmed vill jag ha
sagt att de medarbetare från olika
partier jag samarbetat med sedan 1941
och särskilt under min tid som kommunstyrelsens ordförande gjort min
verksamhet angenäm.
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Har man intresse av att se den estetiska delen av den yttre miljön, kan
man inte låta bli att fundera över
varför gamla vackra hus - känsligt
inpassade i miljön - skall byggas om
Nu kommer jag inte helt att sluta
med fönroendemannauppdrag i Kumla kommun. Men jag kommer att trappa ned betydligt och jag tycker det är
riktigt att när man kommit i pensionsåldern bör de yngre få komma
fram. Tiderna förändras och det är
inte lätt att på äldre dagar hänga med
i den nya utvecklingen. De gamla får
inte bromsa utvecklingen för mycket.
Till sist ber jag att få tacka kommu·
nens invånare för det förtroende jag
känt under de år jag varit heltidsengagerad. De personliga brev jag fått
mottaga har värmt och mer än väl
vägt upp en och annan kritisk insän·
dare i tidningarna.
Så önskar jag alla En god jul och
ett gott nytt år.

o

En gammal manbyggnad till en bondgård i Vissberga. Vid en modernisering har man bevarat
byggnadens yttre. Försikligt har man sparat den måttliga "snickarglädjen" och målalom i rött
och vitt såsom det var från begynnelsen. Husel smälter naturligt in i bygatans miljö och man
blir glad när man ser det.

och restaureras med moderna tillbyggnader med platta tak och/eller fasadbeklädas av ett slag som inte ens
var påtänkt när huset byggdes.
Man blir faktiskt glad, när man ser
exempel på byggnader som med varsam hand bevarats både i form och
färg. Där man inte gjort om fönsteröppningarna och försett husen med
fönsterkarmar och fönsterbågar som
hör hemma i en helt annan tidsålder.
Där man inte har spikat på ett främmande fasad material och inte heller
skruvat på fönsterluckor som inte går
att stänga och som synbarligen inte
skulle ha täckt fönstren om de gått
att stänga.
Därmed intet ont sagt om fönsterluckor. I sydligare länder händer det
ofta att man stänger dem under

siestan man tar mitt på dagen och på
kvällen då man tänder ljus inomhus
och vill förhindra insyn. Och där fönsterluckorna sitter på hus, som är an·
passade för dylika.
Inte heller något ont om praktiskt
fasadmaterial på hus som är anpassade
för sådant. En villa byggd på 1970·
talet ska naturligtvis se ut som om den
vore byggd på 1970-talet. Och en villa
byggd på 1920-talet ska se ut som en
I920-talsvilla. Och inte behöver man
skämmas för att ett ISOO-talshus ser
gammalt ut. Det kan ändå vara väl
underhållet och varmt och bekvämt
att bo i. Man behöver inte bo som
på 1800·talet bara för att man bor i ett
ISOO-talsh us!
Varje tidsålder har haft sitt sätt att
bygga hus. Aldrig har det funnits så
5

Det här gamla huset i Kumla by - det ursprungliga Kumla - hade tidigare en fasadbeklädnad med eternitplattor och bröt av mot bybebyggelsen på ett nästan chockartat sätt.
Nu är det åter stående rödfärgad brädpanel och vila knutar. Man måste inte heller falla
för "snickarsjukan" att allt måste vara på milimetern vinkelrätt.

många möjligheter som i dag. Nya lättarbetade och lättskötta material har
experimenterats fram. Många är bra
och några få är dåliga. Men varje slag
av material skall användas på rätt
sätt och på rätt ställe. Det som i ett
fall kan anses riktigt och naturligt,
kan i ett annat fall förstöra ett hus
eller göra - i bästa fall - ett komiskt intryck. Det här är en fråga som
i hög grad faller tillbaka på vars och
ens goda omdöme.
Man kan känna sig osäker på hur
man ska göra med ett gammalt hus.
(Det behöver förresten inte vara så
förskräckligt gammalt.) Man kan naturligtvis anlita en arkitekt. Men det
är inte alla som anser sig ha råd att
gå till en arkitektfirma. Många tycker
nog alt om- och tillbyggnaden är all6

deles för dyr i alla fall. Och varken
arkitektarvoden eller byggnadskostnader är särskilt låga i dessa lider.
Alt i tveksamma fall rådgöra med
byggnadsnämnden. Dvs med någon av
dess arkitekter kostar ingenting. Man
skall inte tro att de ritar huset åt den
tveksamme. Nej, det är inte deras uppgift. Men de har lång erfarenhet och
god utbildning och kan ge värdefulla råd. Man är inte lvungen att
lyda deras råd, Men man förlorar inte
på att göra det. Här, liksom i många
andra fall, gäller det gamla talesättet,
att den som råd lyder är vis.
Innan man ger sig in på att bygga
om eller bygga till ett äldre hus, skall
man tänka sig för. Eller för att använda en modern ordvändning. Det är
battre att tänka efter före.

Gamla länsmansgården i Kumla by - den tidens polishus - var inte mycket mera än en
ruin i sill förfall när nuvarande ägaren bytte den till sig. Med känslig hand har den rustats
upp och inrymmer nu ett av de vackraste hemmen i hela Kumla. Ett utmärkt exempel på
att man kan bara viljan finns. Och här fanns den,

Kumlan ger exempel på några fall
där man - som vi tycker - på ett
föredömligt sält har rustat upp gamla
hus. I någol fall har huset - då man
började bygga om - varit obeboerIigl på grund av långt gånget förfall.
I något fall har man rivit bort påspikade eternitplallor och ersatt det
med brädpanel. I åter andra fall har
man ersalt de tidigare enkla fönstren
med kopplade fönster av samma storlek och typ. I samtliga fall har resul·

tatet blivit lyckat. Att huset samtidigt
invändigt har moderniserats har givetvis inte fått påverka att man bevarat
en tidsenlig och bevarandevärd ex te·
nor.
Personligen tycker jag - och här vill
jag understryka att det är min per·
sonliga uppfattning jag för fram - 01'
ägarna till alla dessa hus - liksom
nera andra - är värda ett hedersomnämnande.
D

Kumla kommuns kommunala historia
Utställning på Kumla bibliotek 26/11-8/12 1979
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Vattnet i Ekeby
A~

kanslichefen Stig A/und

På senare tid har det i kommunen
blivit diskussion om kvaliten på vattnet i Ekehy-Kvarntorpsområdena.
Via en grundvauentäkt och vattenverk i Ekehy levererar kommunen
vatten till ca ISO abonnenter (sammanlagt ca 700 personer).
Redan nar vattenverket tillkom i slu·
tet av 1960-talet - genom EkebyGallersta kommuns beslut - var det
omstritt. Från flera håll (bl a Kumla
stads tekniker) ifrågasattes lämplighelen av alt använda grundvattnet i
området till dricksvatten med hänsyn
till au området ar beläget på gammal
sjöbotten. Erfarenheten har visat att
grundvattnet i sådana områden inte
är särskilt lämpligt som dricksvatten.
Emellertid var ner av de inblandade
parlerna positiva
negativa till an
lösa dricksvauenfrågan för Ekebyoch Kvarntorpsborna genom att utnyuja grundvattnet och anlägga ett
vattenverk i Ekeby.
Under 1970-talet har det vid nera
tillfällen framförts klagomål mot vattnets smak. Det faktum att vattnet
inte smakat bra har dock inte gett de
hälsovårdande myndigheterna (bl a
hälsovårdsnämnden och länsläkarorganisationen) anledning att "döma
ut" vattnet.
Under senare delen av I970·talet
har dock en annan faktor i vattnets
kvalitet förorsakat att såväl myndigheter som enskilda intagit en mer
kritisk inställning till vattentäcktens
framtid, nämligen förekomsten av

an
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kväveföreningar t ex ammonium. nit·
rat och nitrit.
Problemet med att för höga halter
av ammonium, nitrat och nitrit i
dricksvatten kan ha negativ inverkan
på spädbarn (endast denna grupp på·
verkas, således ej andra barn och vuxna) är en relativt nyupptäckt företeel·
se. Första gången den sjukdom som
förorsakas av nitrat och nitrit upp·
täcktes (sjukdomen benämns methämoglobinemi) var 1945 aven ameri·
kansk läkare. Sjukdomen är mycket
sällsynt. Enligt beräkningar som gjort
i mitten av 1970-talet hade under den
tid sjukdomen varit känd endast mel·
lan l 500 och 2000 fall inträffat i hela
världen. Först i slutet av I960-talet
blev dock riskerna med för höga hal·
ter av nitrit och nitrat allmänt upp·
märksammade i Sverige. Faran med
för höga nitrithalter känner många
säkert igen från de diskussioner som
fördes för ett antal år sedan om nit·
rit i korv och kött. I princip är det
samma sak det handlar om när det
gäller dricksvattnet. För vatten liksom fÖr övrigt även för allt livs·
medel - fastställs s k gränsvärden för
hur stora mängder av föroreningar
vattnet får innehålla.
Socialstyrelsen har således rekom·
menderat att vatten innehållande en
nitrathalt över 50 mg!l ej får användas
till magiagning för spädbarn. Inte vid
något tillfälle har dc vattenprover
kommunen kontinuerligt tar uppvisat
värden ens i närheten av det fast-

ställda gränsvärdet. Vid ett tillfälle har
det utgående vattnet haft en nitrathalt om 5 mg!l. I övriga fall har vär·
dena legat under 2 mgll.
Beträffande nitrithalten finns inga
egentliga gränsvärden. Myndigheter·
na har varit osäkra om hur ett sådant
gränsvärde skulle fastställas. Bland ex·
perter råder nämligen delade me·
ningar om nitrits skadliga inverkan.
Socialstyrelsen har i stället uttalat att
det måste anses som hygieniskt anmärkningsvärt om halten av nitrit i
dricksvatten överstiger 0,02 mgll. Vid
några tillfällen har denna "gräns"
överskridits för vallnet från Ekeby
vattenverk. I dessa fall har kommunen
genom temporära åtgärder. som byte
av filtermassor, ökad vattencirkula·
tian och s k chockklorering kunnat
nedringa de höga nitrithalterna.
De prover som tagits på senare tid
tyder på en viss förbättring av vatten·
kvaliten. Denna år dock inte av sådan

art att vattnet kan betraktas som fullt
acceptabelt, varför kommunen alltfort
kommer att bearbeta vattnet.
Efter att ha konsulterat såväl medicinsk som vatten kemisk expertis beslöt kommunen i september 1979 att
ombesörja att barn under ett års ålder
(åldersgränsen är tilltagen med mar·
ginal) ej skulle behöva förtåra vattnet. Därför distribueras tills vidare
vatten från Kumla vattenverk (embalerat i tetrapack) till berörda familjer. Samtidigt har kommunens tekniska verk påbörjat projekteringen av
en förbindelseledning mellan Hållabrottet och Kvarntorp. Kommunfullmäktige anslog den 26 november 1978
2.6 miljoner kr för byggande av denna ledning. vilken möjliggör att leve·
rera vatten från kommunens vattenverk i Blacksta till befolkningen i
Ekeby· och Kvarntorpsområdena.
Ledningen beräknas vara klar under
första halvåret 1980.
D

Turlista bokbussen
december 1979 - rebruan 1980
B}rsta m n

7/1. 412
Södra Ekeby m n·
J/12. 1411. 1112
Ormesta m n
3112. 1411. 1112

Eneby m n
10112.21/1. 18/2
Brånsta m n
17/12,2&11. 2512
Sånnersta m n·
17/12.28/1.2512
Hjortsberga m fl

811. 512
Vallersta m fl
4/12. 1511. 1212
Rala m fl
11/12.22/1, 19/2

Berga m n
1&112.29/1.2612
Brånd!sen m n~
5112. 9/1. 612
ÖJa m fl
14112. 11/1. 1/2
N}'näs m n
JII. JIII. 28/2
Ekeby by m fl
6112. IGlI. 712
Frommesta m n
13112. 17/1. 1412
TorsIa m n
2G112, 24/1. 21/2
Ekeby lätort
6/12.13112. 2G112. J/l. lQlI, 17/1, 24/1,
3l11, 712. 1412.2112.2812
• Förmiddagstur
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Vintern kommer

Mikrofilm på bibliotek
A I' bibliotekarien Görel Thyresson

•••
•

•
•
Det är intressant au släktforska. Allt
ner människor upptäcker tjusningen i
att läsa gamla kyrkoböcker, domböcker. militära rullor och annat ma·
terial. ur vilket man kan hämta upp·
lysningar om vilka, som var ens förfäder och hur de levde.

Återigen går vi obetvingligt emot en
ny vinter, och därmed återkommer
bekymren med att gator och gAng-

banor blir hala och igensnöade med
allt vad det innebär av arbete och
(örtret.
Aterigen vill vi därför erinra alla
fastighetsägare i Kumla om skyldigheten att hålla gångbana utanför sin
fastighet skollad och sandad. Saknas
gångbana utanför fastigheten. skall för
gångrafik erforderligt utrymme på

gatan snöröjas och sandas av fästighetsägaren. Skyldighet au skotlo och
sanda gångbana/gångutrymme åliggeT
jastighetsågare, å\'tn om gatan iir försedd med kommunen tillhörig plantering.
parkremsa eller liknande anordning.

Inom områden, där kommunen är
väghållare och således svarar för snö·
röjningen på gatorna, får fastighets·
ägare lägga upp snö eller upphuggen
isfrån gångbanan i vall mot körbanan.
Vallen forslas bort vid behov genom
kommunens försorg. under förutsättning att den kan bortforslas samtidigt
med snö och is. som upplogats frän
körbanan. Detta gäller även snö och
is. som fallit ned eller skottats ned
frän tak. Snö och is. som uppskottats
efter det att kommunen kört bort snövallen, skall undanskaffas av fastig·
hetsägaren.
På vissa gator i Kumla får snön ligga
kvar på gångbanorna enligt särskilt
beslut. Fastighetsägarna utmed dessa
galOr har tidigare fått meddelande
härom. Obs! Della jOrhållande fritar

,O

inte berorda fostighelsiigare frdn skyldigheten all sanda erforderligt gångulrymme utan/or den egentliga gdngbanan.
En synnerligen oskyddad trafikantgrupp är våra gångtrafikanter. Tvinga
inte ur dem i onOdan på korbanan pd
grund av eftersatt gånghaneskotsel.
Och. bäste fastighetsägare. som har
fastigheten belägen utmed gångbana.
tank på snöraset från taket och de
livsfarliga istapparna. Låt inga olyckor
inträffa genom snöras eller genom att
en dödande istapp faller ned på en
gångtrafikant 1
Bilister i Kumla
Tänk på att snöröjningen försvåras på
grund av felparkerade bilar. Underlätta "snösvängen" genom att undvika
parkering på gatorna, när snöröjning
pågår. Ryua gärna Din bil. om Du
märker att den är till hinder för ett
annalkande snöröjningsfordon. Här·
igenom bidrar Du till en bättre och
billigare snöröjning.
Respektera uppsatta trafikmärken
Glöm inte datumparkeringen
Med vänlig hälsning

TEKNISKA VERKEN

För cirka 30 år sedan lät mormo·
nerna från Salt Lake City mikrofilma
kyrkböcker och andra arkivhandling·
ar. och biblioteken har sedan dess
skaffat kopior av dessa mikrofilmer
i stor utsträckning. Det gör. att man
nu inte längre behöver resa Sverige
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Eu uppslag ur en gammal husförhörslängd frin början pi 18OIJ.talel. di Frans Michael
Franzen "ar kyrkoherde här. Ett exempel pi mikrofilm pi Kumla bibliotek.
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runt till de olika arkiven, utan man
kan genom de lokala biblioteken beställa film kopior av det material, man
är intresserad av, och läsa detta på
läsapparaten på biblioteket.
På Kumla bibliotek har vi mikrofil·
mer över kyrkböcker från de församlingar som ingår i nuvarande Kumla
kommun. Dessutom har vi förteckningar över mikrofilm beståndet i de
flesta länsbibliotek, och beställer hit
filmer på begäran. Filmerna kommer
sedan inom 1-2 veckor
om det
inte är kö på dem.
För att underlätta samarbetet mel·
lan biblioteket och släktforskarna
har vi gett ut en 8-sidig skrift om
mikrofilm för släktforskare. Denna
delas ut gratis på biblioteket och innehåller bl a anvisningar för hur filmer
beställes.
Alldeles lätt är det kanske inte att
läsa dessa mikrofilmer. Kyrkböckerna
skrevs för hand, och ända fram till
18C>O-talet var den tyska frakturstilen
förhärskande. Handstilen var även
under forna tider underkastad modets
växlingar och personliga olikheter.
Dessutom var latinet för dåtidens
präster, vad engelskan är för vetenskapsmän i dag och det var självklart
för dem att t ex använda latinska förkortningar och fackuttryck.
Under senare år har det kommit ut
en rad goda handböcker till släktforskarnas hjälp, varför nog var och
en med litet tålamod kommer till
rätta med de olika handstilarnas egenheter och andra svårigheter.
En kurs i släktforskning på något av
studieförbunden rekommenderas
dock var och en, som tänker börja
forska.
D
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Ny lokaltur i Kumla

Kommunal beredskap
III "Om kriget kommer"

Vi lyckades
i någon mån få igenom vårt önskemål
om utökade lokalturerinom Kumla,dvs
vi fic k en eftermiddagstur från Stationsplan.
Tyvärr
har denna glädjande nyhet gått många
förbi.
Här är turlistan.
LOKALTUR INOM KUMlA STAD
Skoldg.n -IYarnga'an -Mollban.g.Gomla ,äll.n-Solllfmfg, - Dronlllngll.lY arnga IanS t io,
i Igill

!

H6I1plo'.. ,

Avg. Kumla
Rihvägen
Gamla vägen
Pensionärsh.
Ank. Kumlo

Vo,d. ei
8.35
8.40
8.43
8.45

8."

16,d.

11.05
11.10

11. 13
11.15
11.20

Av kanslichefen Tage Tapper

I

l

MTiToF
Skold~,

13.)0
13.35
13.38

llAO
13.45

som kanske behöver en förklaring.
Bussen går från Stationsplan måndag,
tisdag, torsdag, fredag klockan 13.30,
efterattförstha inväntat Örebrobussen
(klockan 13.00 från Örebro).

av kommunal service, än vad som var
fallet under tidigare beredskapstillfällen.
Vidare skall kommunerna - liksom
under andra världskriget - ansvara
för ransoneringarna genom kristids·
nämnderna, betala ut familjebidrag till
inkallades familjer, bygga en del
skyddsrum, bygga ledningscentraler,
bygga krigsbranddammar och sköta
inkvartering av dem som evakueras
från andra orter?
I rikstelefonkatalogen för Örebroområdet finns ett antal sidor - bör-

OM
KRIGET
KOMMER

Alltsa ut och åk
du som kan, och visa din uppskattning
till Weidermans och kommunen.
Tycker
Pensioniir på Solhemsgaran
Kommentar:
Turlistan anger att bussturen på eftermiddagen går endast skoldagar. Det
innebär att den inte går lovdagar och
studiedagar.
Hur får man reda på dem? Jo, genom
att studera "läsårsprogrammet" som
skolstyrelsen alltid publicerar i KUMLAN nr 3 varje år.
Det lönar sig alltid att studera KVMLAN.
Red.

Vis av erfarenheter från två världskrig har statsmakterna klart sagt ut, att
planeringen av beredskapen skall ske
redan under fredstid. Statistiken visar
skrämmande exempel på hur civilbefolkningen drabbas allt hårdare för
varje nytt krig som bryter ut. Den civila beredskapen får därför lika stor
betydelse som den militära.
Kumla kommun har - liksom de flesta andra kommuner - gjort upp en
kommunal beredskapsplan. I dag bor
över 80 % av befolkningen i tätorter
och är på ett helt annat sätt beroende

J

l
Under årent lopp h3r broschyrer "om kriget kommer"' spritts i flera upplagor till alla landets
hushåll. Redan 1943 gav Statens informationsstyrelse ut den i mitten; 1952 gav Kungl Civilförsvarsstyrelsen ut den t h och 1961 kom Kungl inriktesdepartementet med den t v med de
mörka orosmolnen. Numera är det annorlunda.
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Kumla kommuns kulturpris 1979

..,,-Nu ~ när nästan alla hushåll har telefon - kan man slå upp sidan 760 i telefonkatalogen
och finna dagens "Om kriget kommer". De små broschyrer, som förut spriddes. kanske
städades bort, men telefonkatalogen är en sådan nödvändighets vara, så att den har man kvar.
Ta förresten och läs igenom den här texten. Det är inte så dumt att ha gjort. I förväg.

jan finns på sidan 760 - som har rubriken "Om kriget kommer". Har står
många nyttiga upplysningar för alla
och envar. Läs dem 1
Kumla är inte utrymningsort. Här
beräknas al1a kunna bo kvar i sina
ordinarie bostäder. Däremot kommer
vi att inom Ekebydelen av kommunen
få inkvartera människor från framförallt örebro.
I den kommunala beredskapsplanen
har ledare utsetts för de olika arbetsuppgifterna. De tas ut av civilförsvaret
och får utbildning redan i fredstid.
Man kan kalla den ett slags värnplikt om man vill. I det totala försvaret har den samma betydelse som
den militära beredskapen.
14

Vad har då Kumla kommun gjort för
den kommunala beredskapen? Ja,
man har som sagt gjort en beredskapsplan. Vidare är en del nyckelpersoner
inom kommunalförvaltningen befriade
från militärtjänst. De är viktigare att
ha här hemma. Kommunen har vidare
byggt en ledningscentral för civilförsvaret. Två stora krigsbranddammar
har byggts i centralorten. Man håller
på att fullfölja skyddsrumsplanen.
Kommunen deltar i kostnaden för en
större ledningscentral för hela Sydnarke. Sedan många år tillbaka ger
kommunen bidrag till nera hemvärnsföreningar, till lottakåren, skytteföreningar och Södra Närkes FBU-förening. Inom kommunallagens ram kan
inte mycket mera göras.

Kumla kommuns kulturpris, som instiftades 1971, och som nu utdelas för
nionde gången, har genom enhälligt
beslut i kommunstyrelsen tilldelats
lantbrukaren Helge Carlsson med följande motivering:
"Helge Carlsson ar sedan nera år
Kumla hembygdsförenings ordförande. Han har också varit verksam i
örebro läns hembygdskrets och har
gjort bemärkta insatser inom Blåbandsrörelsen. Han har handgripligen
deltagit i restaureringsarbetet avseende Brunnskätlan i Stene brunn med
utmärkt resultat och är för närvarande
sysselsatt med restaureringen av haradsdomaregården i Blacksta. Han
har tilldelats Samfundets för hembygdsvård förtjänstmärke. Carlsson
har gjort betydande insatser för Blåbandsgården Vreten. På sina ägor i
Södra Mossby har han verksamt bidragit till bevarande av ett torrängsområde av riksintresse."
Kulwrpriset har de föregående åren
utdelats till Nils Helander (1971),
Valter Sohlman (1972), Nare Eriksson
(1973), John Norlander (1974), Karl
östlund (\975), Holger Hultman
(\976), Tage Goldheim (1977), Göran
Melander (1978).
Alla hoppas vi att kriget inte skall
komma. Tyvärr råder vi inte över den
saken själva. Vore alla länder så fredligt inställda som Sverige är, skulle
inga krig bryta ut. Men om ... Då
skall vi vara beredda att göra vår in-

Priset kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges sista sammanträde
för året den 17 december 1979.
O
KORPENS TIPSPROMENAD
DEN 9 DECEMBER 1979
Du kan vinna brandvarnare eller bo·
ken "Brännskador och bränder i hem·
met" på korpens tipspromenad, som
går till Brandstationen där brandkåren
visar museiföremål och moderna brandredskap.

sats. Vi skall inte låta oss tas på
sangen.
KÄLLOR:
R ikslelefonkaralogen
Kommunal beredskapsplan för Kumla kommun.
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UPPSLAGET-

- ett par sidor åt konsumenterna

Brännskador och bränder
i hemmet

Hall å alla barn!

Brännskador och bränder i hemmet
kan vara allt från en liten brännblåsa
till att ett helt hus brinner ned.
Många barn skadas i hemmet.
Brännskador drabbar mest småbarn
under sju år. Ungefär hälften av
olyckorna sker i köket. Hett vatten,

spisar, hett matfetl är de vanligaste
orsakerna. Bensin, elradiatorer och
bilens avgassystem är också vanliga
orsaker till brännskador.
De vanligaste brandorsakerna är
sängrökning, oförsiktighet vid rökning, oförsiktighet med öppen eld och
med eldstäder och oljekaminer, barns
lek med eld, brandfarliga vätskor
och elektriska apparater.

Säkerhetsbeslag och galler på ugnsluckan
och ett hällskydd på spisen kan förebygga
olyckor för småbarnen.

16

Konsumentverket
och
Svenska
brandförsvarsföreningen har i samarbete med Statens brandnämnd tagit fram informationsmaterial om
brännskador och bränder i hemmet.
Bland annat en bok, som heter
"Brännskador och bränder i hemmet.
I boken, som kostar 6 kronor, står
det mer om de vanligaste orsakerna
till bränder och brännskador.
I boken står också hur man kan
förebygga bränder och vad man skall
göra när brand bryter ut.
Många brännskador i hemmet beror
inte på eldsvådor utan på vardagliga
händelser där olyckan varit framme. I
boken får vi råd om hur vi skall undvika brännskador och göra vårt hem
"barnsäkert". Vi får också veta hur
brännskador skall behandlas.
Du kan köpa boken i bokhandeln
eller hos konsumentsekreteraren.
Du kan också vinna boken eller en
brandvarnare om Du deltar i korpens
tipspromenad den 9 december 1979.
Vanlig tid - 9,]0-11.30 - vid KumlahalJen. Konsumentrådet och brandkåren har en tipsrad med många frågor om att förebygga bränder. Promenaden går till brandstationen där
Du kan se museiföremål - Äldre
brandredskap,
"veteranbrandbil" ,
gamla
brandskåp,
befälsbrickor,
brand/urar, brandhakar med flera
intressanta saker. Brandmän visar
också moderna redskap för släckning
i hemmet.

I

I

Gummistövlar är inte lämpligt att ha
inomhus.
Moonboots och skoterstövlar är
också olämpliga inomhusskor.
Stövlar av gummi och plast är täta.
De suger upp fukt från foten, men
eftersom de är täta kan de inte avge
fukt. Fotsvetten stannar inte i skon.
En fuktig fot angrips lätt av svampsjukdomar - förutom att den kanske
luktar illa.
Ta på Dig en annan sko eller toffel
hemma och i skolan.
Moonboots och skoterstövlar lär
fortfarande vara populära bland barnen men de är inte alltid så bra.
De är avsedda för torrt och kallt
klimat. Som "after-ski-stövel" (efter
skidåkning) i fjällvärlden eller vid
stillastående i sträng kyla fungerar
de bra, inte annars,
Sulan på dem är stel, man måste
"stolpa" omkring. Risk för felställningar i ben och fot finns.
Moonboots är ej heller hållbara, de
kan gå sönder efter någon vecka.
Skoterstövlar är något bättre, men är
också klumpiga. Sockan till den stöveln torkar långsamt.
Om man använder stövlar av plast
eller gummi bör man ha sulor och
sockor som suger upp mycket vätska.
Största uppsugningsförmågan har ylle,
därnäst kommer bomull. Syntetsockor
är främst när det gäller uppsugningsförmåga.
Ta ur strumpor och sulor på kvällen. Stoppar man tidningspapper i
stövlarna så torkar de snabbare.

Dessa goda råd har vi hämtat ur
Råd & Rön och tidningen Vi föräldrar.
Vill Du veta mer fråga konsumentsekreteraren i Stadshuset.
Nedan I h en moonbool, I v en skoterstoveI.

Naturmedel
Om effekter, risker, traditioner och
bestämmelser.
Konsumentverket har låtit farm dr Jan
G Bruhn sammanställa en faktasamling om naturmedel - medel från naturen, avsedda att förebygga, bota
eller lindra sjukdom.
• Om medlens verkan och användningssätt
• Om fackuttryck och begrepp som
används i reklamen kring naturmedlen.
• Om Konsumentverkets riktlinjer
och om samhällets kontroll.
Boken kostar 16 kronor och kan kö·
pas i bokhandeln eller genom konsumentsekreteraren.
17

Valresultat 1979

I. Kommunfullmäktige -

ledamöter
och suppleanter november 1979
okto~r 1982
ARBETARPARTIET
SOCIALDDIOK RATERNA

utkJmöur
1.50307-6653 Nils Nyström. r kommunalråd.
HagendalsI;agen 20 B. tel 71044
270326-6847 Maj Johansson. fru. Ligcrgalll.n
19. tel 700 41
270202·3314 Håkan Håkansson. kamrn, Buskvagen 10. 70590 Örebro. tel 2J 63 09
J 11113-6804 Svea Johansson. fru. Tennisgatan
J. lel 70217
JSOJ2Q..683S S"en·Ove Ccderwand. kom·
munahid, Annebcrgagatan 9. lel 758 10
140708-6832 Gunnar Nilsson, verkmästare.
Valtugatan 16 B. tel 71898
370510-6809 Gun_or Sandberg, ekonomibi·
träde. Skol"agen 45. le! 791 S4
290602-6618 Berndt Andersson, lokförare.
Wallennioles vag 35, lel 79887

S"ppl~an"r

200315-6672 S\en Gustavsson. köpman. Almersvigen 6. leI 72252
JOlool-2411 Carl-Gustaf Ohw, IIlIs)nlngsman. S Mosväsen 2. tel 181 10
]70813-5904 Kerstin Bergström. testllarbelare.
K\arngatan JO B. 704 13
·120J05-6819 Bo-Göran Anderuon. styekmästare. Hagendalsvägen 19 B. tel 791 75
110319-6814 Knut Ebtröm. reparatör, Tälle
6~ 00 Hallsbc:rg. tel 0582/52566
4311 JO...6601 Gun\'or HJClte, barnskötare
Blockvägen II. tel 12562
3JO..\24-1335 Sigvard Holmberg. kriminal·
inspektör. Hägergatan 58
180523-1931 Esse: Grelrre. \aktmistare. Vattu·
gatan 14 B, tel 193 g9
2905OS-6635 NIIs-Enk Håkansson, vårdare.
Lö\ egatan 26. 10590 Orebro. tel 23 63 08
500801-6118 Sven Sundm. stallshkarbetare.
SiJlagatan 40. tct 732 9]

350511-6818 BOIJC' Pettersson, s,etsare, Lidergatan 20. tel 78457

180502-6802 Inez Karlsson. fru, Higergatan
14, leI 799 79

110502-6811 Erik Llndsuom, traktorförare,
Franzins vag 4 B. tel 15988
410206-6828 Brill-Marie Eriksson, Rikstelefomst, Hagergalan 105. tel 81869
370423-6219 Lennart Wahlstedt. ingenjör,
Älvtomtavagen l. tel 158 58
250518·8926 Evy Zetterman. fru. Hammargatan 10. tel 15605
210806-5434 Allan Höglund, persona!man,
Skankcrud. 71600 FJugesta, tel 0585n7004
530323-1624 Berit Lager, kontorist, Köpmangalan J7. lel 71521
500428-6638 Kurt·Erik Gullberg. retuschör,
Yxhultsvågen 19, 72721
330522-5603 Maj Andersson, textilarbetare.
Opptg!trdsvågen 30, lel 70524
411029-6239 Håkan Johansson, inspektör.
Vilcbacken 33. tel 607 36
321105-2943 Ingrid Petersson, fru, Folkunga·
gatan 9. tel 188 55

,.

CE:\TERPARTIET
L~damor~r

390526-6858 Anders Svärd,

kommunalråd.

Brånsta PI 5125 A, tel 7&6 Ot
340727-6603 Inga DaVIdsson. folkskollärare,
Frogna, 690 72 SkölIersta, tel 23 61 59
l60905-16t8 Bcngt Pettersson, fa.stlghetsigare,
Sturegatan 4, tel 81230
450808-6859 Sven-Olof Lannhard, lantbrukare,
Skyberga PI 6]15. teJ 761 10
581105-7826 Elisabet Hamren, stud, Ytongvägen lO, tel 12424
250222-6851 Thore Osearsson, lantbrukare.
Byrsta PI 6606. 69400 Hallsberg, tel 0582'
10336
450321-6873 Nils-Arne Strid, ingenjör, Torsta.
690 12 SkölIersta. tel 236372
330620·3922 Majken Larsson. laboratorie·
assistent, Sannahed PI 4300. tel 198 19
180119·6617 Harry Nilsson, lanibrukare, NiJön
H<lckvad, 71010 Fjugesta, lel 05g5n7083

Suppl~arl/er

KRlsn:N ()EMOKRATISK SAMLING

220818-6631 Eric Johansson, lantbrukare,
Br:lnsta PI 5t26, tel 71894
470629-6649 Ingtr Johansson. fru. TOrSIll.
690 72 Sköllersta, tel 2J 63 89
350328-6811 Alf Lund. lantbrukare, Ormesta
PI 6582. 69400 Hallsberg, tel 05821230 78
330412-5747 Ingegerd Larsson. fru. Ekeby
PI 5189. tel 7414fi

L~damör~r

190406-6618 Birger Ohlsson, byggmästare,
Ladergalan 10, tel 75657
250716·6839 Billy Lilja. kontrollassistent.
Vattugatan 9 C. tel 8 t969
Supp/~anl~r

470816-6832 Sven-Ake Johansson,
Slenevägen 55, tel 82357

kurator.

FOLKPARTIET
L~damour

•

280118-7531 S\'en Ehsson. rektor, Gamla Orebro\agen l~. tel 15324
390429-6641 Kerstin Lundqvist-Enknon, föreståndare. S.annahed PI 4330. tel 799 23
3OCl806-6619 Gunnar Persson, köpman, Västra
Bangatan 28. tel 158 16
180113-6639 S\en Olsson, lantbrukare. Oxel·
\ärsta. 690 12 SkölIersta, tel 23 00 05
SupplHlnl~r

42040'}·5709 Marianne Lund. handelslärare,
Carlens väg 40, tel 12098
43 t 127-6655 Håkan Karrellård. studIerektor.
Skogsbaeken 4. lel 786 58

Då Inte annan adress har angivits här ovan är
postadressen 69300 Kumla. Då Inte annat angl\eS är riktnumret 019.

PRESJOIU~I

Ordförande Nils NySlröm
le \'iee ordförande; Håkan Håkansson
2:e vice ordförande Bengt PencrYOn
Sekreterare Sug Atund, kanslichef. tel. 109 80

Fullmäktiges sammantraden ir offentliga. Annonser i oruprcssen talar om tid
och plalS.

\IODER"T" SA:\ILI'iGSPARTlET

udamOlrr
351014-6834 Finn Haglund. Civilekonom,
Västra Bangatan 24. tel 752 81
220401-3953 Yng\'e Nord. förvaltare, Säbylund.
tel 708 02
340121-2828 Ulla Jonson. speciallärare. Häger.
gatan 101. tel 75060
3J0.W9-6815 Rune Odehnd. dlspoonent, Sör·
by\'ägen 38. tel 791 B

Du som får bostadsbidrag,
glöm inte alt anmäla•••

, I 4",::;r~

Suppl~anl('r

300513·2364 Marianne Emberg. speciallärare,
Asp,I!atan 33. tet 750 32
.300202-6650 Olle Fyrgård, uppsyningsman.
S Mosvägtn t9, tel 600 24
VÄsrERPARTIET KO~11\IUNISTERNA
L~dQmörer

280212-6694
mogatan 3,
580421-6678
galan 7, lel

Arne Grönqvist, målare, Hardtel 78249
Rolf Östman. stud, Solhems71193

SlIppl~anler

180814-6615 Klas
604, lel 722 68

Andersson, ehaufför,

PI

,

~9.~~
,
e-~~
~J0

...till din kommun!
Om du ~l.tt ••unll)o 6kod ink"","l ""h rir rör
h6d. bootod$bidrol bli, du .ky1dilou bel.<Lo till·
bobdoi dul.l.lt rörmycUt.
o.""" Isc:!' '
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II. Valdeltagande
Intressant är alt se på statistiken över
valdeltagandet, Dels kan man se skillnaden mellan olika valdistrikt. T ex
aU distrikt med mycket villabebyggelse. I ex Haga. SkollvaIla. Vial und
och Kyrkskolan har högt valdehagande (omkring 93 o,~ och mer) medan
distrikt med övervägande nerfamiljshus som Kumlaby, Malmen och Stadshuset har lägre valdeltagande (82
87°;,). Trots detta kom hela kommunen över 90 %. Av glesbygdsdist-

rikten kom Ekeby och Hard;mo uno
der 90% medan Abytorp och Hällabrottet som har större tätorter
inom sina gränser kom över 91
pcj 92 °'0' Avståndet till vallokalen
tycks alltså spela en viss roll för valdeltagandet.
Dels kan man också se att valdeltagandet ar relativt högt. Bland de
demokratiska länderna ligger knap·
past något land bättre till i fråga
om valdeltagande. I diktaturländer
kommer man stundom upp till 102 %'

Kulturnämndens vinterprogram 1979-80
MUSIK

BIO KONTRAST

1 dnv",bn kl. J(j.OO

Kumla teater. Folkets hus

l Husaren. FoIkeu hus
KOIISt'rt
Kumla muslksillskap
JO tkambn kl. /(j.()(}
i Husaren, Folkets hus
Yl:CA _ s,-danwrikansk folkmlKik
Kulturnämnden/Sludieförbundet Vuxenskolan
10 jDnuaTl kl. U.OO

Valdistrikt

Antal rostberättigade enhgt upprättad
vullängd

Ekeby·Kvarntorp

.............
Haga ..............
Hardemo . . . . . . . . .
Fylsta

.
Hällabrottet ........
Idronsparken ..... .
,

Kyrkskolan

........

Kumlaby

...........

Skottvalla

..........
. , .. . . . . . .

.
Stadshuset .........
Vial und
.. .. . . . . .
Malmen

,

,

...........
..............

Abytorp
Asen

,

Summa

Antal avgivna Antal rOstande
Antal rösti procent
berättigade
roster
med hänsyn
enligt kolumn 2
tagit lill naturligt bortfall-

826
I 172
I 003
522
I 366

I 171

745
482
746

995
522
l 363
l 144
741
479
744

I 230

1222

I 159

l 152
831
870
1068
13 124

I 147

834
870
1074
13 176

• utflyttade och avlidna under liden 1/6-16t'9 1979.
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822

734
l 036
931
461
l 242
l 053
689
393
696
l 075
1006
774
806
979
11 875

89,29
88,47
93,57
88,31
91,12
92,05
92,98
82,05
93,55
87,97
87,33
93,14
92,64
91,67
90,48

Rock i Kumlahalltn
Amatorgrupper från Kumlalrakten
Kullurnämnden
10 fl'bruari kl. 19.00

i Husaren, Folkets hus
NllTll. Bis: Band
Storbandsjazz
Kulturnämnden

JJ JanuaTI kl 10.00
BaUaden om BruD(! &r~k
Folkeu hu5/Kulturnämnden
U f,brllflTl kl 10 00
\\'oody Gulhrit
Folkets hus/Kulturnämnden
18 fl'bTuari kl }OOO
Drömmen om Amerika
Folkets hus/ Kulturnämnden
l J mars kl. 1000
Stortjuven

Folkets hus/Kulturniimnden
17 mars kl. 10.(){)

Fimpen
Folkets hus/Kulturnämnden

1/ f~bruari kl. /9.30

i\Iusikstund
MusikskolanlKulturnämnde n
10 mars kl. /9.JO
(\Iusikstund
MuSlkskolanlKulturniimnden

17 april kf. /9.30
Musiks(und
(\lusikskolan/KullurnimnMn
19-15 mil}

Musihecka
Kumla musiksällskap,
gästsolister m m
Med reservation ror ändringar i programmet
Musikstundernas program tre torsdagskvällar
per termin ar lilI för alt ta till vara spontana
muslktillfäJlen, ofta med udda musik. Del kan
vara Musikskolans elever och lärare. amatörer
och -grupper från vår trakl samt emellanåt en
inbjuden professionell trubadur. folkmusikgrupp. stråkkvarlett etc. Kommunbor som önskar medverka i en mUSIkstund är välkomna
alt kontakta kullurniimndens kansli, Olov Gibson. Id: 019n09 80, ankn 365.

UTSTÄLLNINGAR
Kumla bIblioteks ulstillningshaJl
16 no"l'mbH-8 tkambH
"Kumia kommunala historia"
Kumla kommun
10-30 d'~mbn
Ullan KlIllgrtn
Richard Brinl
Målnmg, tUlll, skulptur
Kulturnämnden
l-U JllfluaTl

"Hus och trid· s)'mboiec fOr miMiskan"
Göteborgs konstmuseum
lJ JanuarI-JO !I'bruari
"Bädden" - kom och provligg
Hemkonsulenten. konsumentvägledarna,
MöbelinstituteI
J l fl'bruari-6 mars

"KumIa högar" _ tn arkwlogisk utställning
Kulturnämnden
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Kumla teaterförenings vårprogram
Frrdag ]} !thrUQ,j

Tisdag 8 april
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I rollerna: Per Grunden, Hamel Forsell,
Mona Gram, Befllt Sundh
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I rollerna: Anita Björk. Ingvar KJcllson

18jrbruari-) man
"Lev. i st.ck"
Riksutställ nIngor
J-lI mars
Nikol.i Old
akvareller, grafik
Kulturnämnden

}} l/lars-4 april
"~'olk I rorening"
Jönköpings liins museum
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Fritidsnämndens program

Av Lars Björkman med musd,,- avJuln Sytv.in,

En ny musical om Gel sveosb folkhemmet skriYen
direI<I för O.ebroensemblen. En pti. om det ~nd
Per·A1bin drömde om pi nlitterN och Jules Sylvain satte musi< tiI pi dagalTlll.

Rik$tellterns Orebroeosemble i umatbete med Re,
gionrnusiten.

RoIluppsänmngen ej faststilId

Biljettpriser: Vuxna 25 kr. skolungdom 10 kr.
Förtöp till resp före~illrllng I Kumla bok.
handel. Överblivna bl1Jctter kan köpas l lea·
lern§ kassa speldagen I umme röre resp före.
nillnmgs början.
Du ir ocksi välkommen som medlem' Kumla
tC'alcrföremng. Kostnad för enskIld medlem
ir 5 kr per spelår, rör organisationer och
roretag SO kr. Genom att bh medlem i Kumla
teaterföremng lIr Du Riksteaterns udnmg, förtur när det gäller abonnemang "mt rabatt till
varje föreställning. Som synes har vi ell aurak1l~1 vårprogram. Abonnemang ull vårens föreställmngar kan Du som medlem köpa redan
fr o m J december i Kumla bokhandel, icke
medlemmar fr o m 10 december.
Medlemskapet Innebär också eu ekonomIskt
och morahskt stöd till teaterverksamheten.

5-18 tJPril
Elis.aboeth Lundql'iSI
grafik
Kulturnämnden
/9 april-J maj
Lena Hedboerg
textil
Kulturnämnden
)-16 maj

"Ta hand om hll!l"
Arkitekturmuseet

EL-WlJsspARE:'Il
\'iaskogen: värmestugan öppen kl 06.00-21.00,
belysmngen tänd till kl 22.00.
Djup.d.lsparken: belysningen tind till kl 22.00.

Ekl'b}'
Öppet onsdag kl 17.30-21.00
S.nn.hed
Oppet torsdag kl 17.30---21.00

\'id snö: gå ej i skidspåren!

Ab),tOl'p
Oppet torsdag kl 17.30-21.00

"BYGGET" ASBRO
Preparerade skIdspår 2,5, 5 och 10 km. Stugan
hålles öppen lordagar och söndagar kl 10.0016.00.
Beställningar av stugan kan goras på tel 0191
71501 Björn Persson eftel kl 12.00

For upply$nLngar om fnuds- och kvartersgårdarna kontakta fnudsgårdsföreståndare Ingemar "K"isten" Johansson td 709 80 vx ankn
255 efter vx stångning 709 85.

FRITIDS- OCH KVARTERSGARDARl\A
Fritidsg'rdl'a .\talmen (13 år och äldre)
Öppet måndag-torsdag kl 13.30-22.00. (redag
kl 13.30-23.30, lördag kl 18.00-23.30, söndag
kl 17.00-21.00
Telefon: 019!709 SO. Efter vaxelns stängning
0191709 85.
K.'artersgården \1}l'SllIcken (Köpmangatan 58.
under 13 år)
Öppet. måndag-torsdag kl 17.30-21.00
Frilicisgårdetl Hill.brOltCf
Öppet: måndag och torsdag kl 17.30-21.30
K•• rtersgird.rn. i
K••mlorp
Öppet: måndag, t!5dag och torsdag kl 17.3021.00

Kumlahallens
oppethållande under tiden 24 december 1979
t o m 6,)anuan 1980:
Julafton
Juldagen
Annandagjul
N}ånafton
Nyl1rsdagen
Trellondagsafton
Trettondagen

stingt
stängt
09.00-12.30
09.00-12.30
$tängt
09.00-12.30
stingt

Under skolornas Julia, oppnllT Slmhallen varje
dag kl 09.00. I OHlgt ir såväl Slmhallen som
sporthallen öppen enhgt ordinllTte lider.

ALLMÄNHETENS TIDER PÅ KONSTFRYSTA
ISBANAN IIDROTTSPARKEN
Nedanstlc:nde tider gäller fram till den 21 december.
tisdagar och torsdagar kl. 15.00-17.00, mellan 15.00-16.00 utan klubba
fredagar
kl. 15.00-16.00
lördagar
kl. 12.00-14.00, mellan 13.00-14.00 utan klubba
kl. 12.00-17.30, mellan 12.00-14.00 utan klubba
söndagar
Från och med den 7 januari 1980 gäller ovanstående tider på tisdagar, torsdagar,
fredagar samt lördagar. För söndagar giiller följande tider: kl. 12.00-15.30. mellan
12.00-1100 Ulan klubba.
Reservation for eventuella ändringar av ovanstående lider.
Klipp ur annonsen
FRITIDSKONTORET
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Gfuppkarsband
ÖPPETHALLANDE UNDER JUL-, NyARSOCH TRElTONDAGSHELGERNA

Frilicisa:irdea Mal~n
Julaflon
stångt
stångt
Juldagen
Annandagen
18.00-23.30
Ny:11'$aflon
stängt
stängt
N}:1rsdagen
Trellondagsaflon
18.00-23.30
Trellondagen
17.00-21.00
E'llra oppethållande under mellandagarna.
TIderna kommer au anllb.
Onlga g:1rdar slångda under jul·. nyArs- och
treuondagshelgerna. I övrigt ordinane öppetMIIande
Km.1LAHALLL~

Sporthalltn
Öppet: måndag-fredag kl 06.45-22.15
08.15-15.45
lördag
söndag
08.15-15.45
Teldon 019n09 80
Ankn. exp 256. vaktm 257. kassa 258. maskinist 260, simhall 259
Efter växelns stingning 019/709 82
SIMHALLEN

Bad(jdtor:
M.:indag, torsdag
Tisdag
Onsdag. fredag

07.()()....()8.15.
07.()()....()8.15.

13.00-19.30
13.00-19.30
13.00-20.30

09.00-15.30
Lördag
09.00-12.30
Söndag
Övrig tid disponeras av skolan
OBS! Kassan slänges 30 minuter före bad·
tidens slul.
8adpriscr:
SImhall med ba.nu. skAp
SImhall med baslu. hytt
5:1:50
Skolungdom t o m 16 Ar
Militär. pensionirer. studerande
2:50
IO:~
I:a klass bastu. turk
Karbad
5:50
Rabauhäfte 10 bad med skåp
35:45:Rabauhifle 10 bad med hytt
Rabauhäfte 10 bad med lurk
9<>Sisongskort skåp
Årskort skåp
IJO:Kvartslampa
2:50
Solarium
5:80:Årskort Jlt'nsionårer
Sisongskort pensionärer
6<>Uthyrning:

,.-
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Badby~or

l:~

Baddräkt
l;~
Badlakan
l:50
l:Handduk. froue
Handduk
0".50
Siltskydd
0".25
Tväusvamp
0:25
Tisdagar mellan kl 16.00-17.00 ir lilla bassängen uppvärmd ull 34~ och speCIellt avsedd
för handlkappverkumhet.

ISBANAN, IDROTTSPARKEN, KUMLA
Öppcth:lllande under uden 22 decembcr-6 januari
21112
23112
Julafton
Juldagen
Annandagen

21112
28-29112
3M2
Nyårsafton
Nylrsdagen
Yl-411
5/1
6/1

kl. 12.00-17.00. kL 12.00-14.ooulan klubba
kl. 09.00-17.00. kL 12.00-14.ooutan klubba
slingt
kl. 10.00-13.00. kl 11.30-13.00 utan klubba
kl. 10.00-13.00. kL 11.30-13.00 ulan klubba
kl. 09.00-16.00. kL 12.00-14.ooutan klubba
slingt på grund av ungdorrunurnering
kl. 12.00-17.30. kL 12.00-14.ooulan klubba
stängt
kl. 10.00-15.00. kl. 13.00-15.ooutan klubba
kl. 09.00-15.00. kl. 12.00-I3.00utan kluhba
kl. 12.00-15.00. kL 12.00-I3.00utan klubba
kl. 13.00-15.00. kL 13.00-14.00utan klubba

OBS. Använd hjälm när Du befinner Dig på isbanan.
Reservation för eventuella ändringar av tiderna.
Klipp ur annonsen
FRITIDSKONTORET
KB

KU~LA

TRYCKERI

