Ordförandeskifte
Av kommunalrådet Sven-Ove CederSlrand

Kumla bibliotek
Öppettider:
HUVUDBIBLIOTEK
Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA
tel 709 80 VlI.. efler VA stängn 709 86
Månd-fred 12-20. lord 11-14
sond 16-18

Hörsta, blåbandslokalen
torsdagar kl 10.00
Barnbibliotek:sfilialen j Kumlaby
torsdagar kl 9.30
Kvarnlorp
torsdagar kl 15.30

Filialer;
HÄLLABROTTET
TaJlängens skola, tel 724 13
Mänd och onsd 17-20
torsd 10-15. 17-20

Sannahed

KUMLABY (BARNBIBLIOTEK)
Kjellingatan 20. lel 709 80 vx
Månd och onsd 12-15. 16-19
torsd 10-12
KVARNTORP
Folkets hus
Tisd 17-19
lorsd 13.30-15.30
SANNAHED
Centrumhuset. leJ 78630
Månd 17-20. lisd och fred 10-12
ABYTORP
Po,lhusct. tel 73241
Månd och tisd 18-20
fred 10-12
SAGOSTUNDER
Sagostunderna börjar vecka 7 och
slutar vecka 16 på vårterminen.
Sagostunderna hålles på följande dagar
och tider:
Kumla, huvudbiblioleket
onsdagar kl 10.30
Hällabrotlet. Talliingens skola
torsdagar kl 9.30

tisdagar kl 9.30
Abytorp
fredagar kl 9.15
Barnstugan Ekeby
Varannan torsdag kl 14.00
med början torsdagen den 14/2
sagostunderna är avsedda för barn 46 1r och är fr o ffi j hös! förlängda till
ca 30 minuter per gång.
Sagostunder på finska
Sagostunder på finska hålles varannan
vecka på biblioteket i Kvarntorp. varann,," vecka på Kumlaby barnbibliotek
med början i Kvarntorp den 1612 kl 15.00
och på Kumlaby barnbibliotek den 23/2
kl 15.00.
Sago,tunderna är avsedda för barn 46 är.
Satutuoklol suomeksl
Satutuokiot pideläiin joka loinen viikko
kirjas!Ossa Kvarntorpissa ja joka toinen
viikko Kumlaby barnbibliotek. alkaen
Kvarntorpissa 16/2 klo 15.00 ja Kumlaby barnbibliotek 23/2 klo 15.00
Satutuokiot on tarkoileltu lapsille 46 vuotiailIc.
Sagoslullder på arabiska
Sagostunder på arabiska hålles varje
lördag kl 10.30 på huvudbiblioteket.

,

HVVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER
hålleJ Jliingda:
Långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj. Kristi himmelfärdsdag,
pingstafton, pingstdagen och annandag pingst.
OPPe! Iii! k//l.OO: 3 april (skärtorsdag). 30 april och 14 maj.
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l samband med årsskiftet fick jag för·
troendet att från Nils Nyström överta
kommunstyrelsens ordförandeklubba. Med detta uppdrag samman·
hänger bl a att vara ansvarig utgivare för tidskriften Kumlan. Därför tar
jag nu för första gången till orda i dessa spalter.
Det faktum att Nils Nyström efter
nio år som kommunens ledande politiker trappar ner sin verksamhet innebär inte att Kumlaborna kommer att
märka någon avgörande skillnad i
fråga om kommunens ledning. Tvärtom kommer det mesta att fungera som
tidigare.
Nils Nyström visade under sin tid
som kommunstyrelsens ordförande
vilken utomordentlig politiker och
människa han är. Han och hans företrädare har stor del i Kumlas framgångar under senare år. Kommunen
har en stark ekonomi samtidigt som
servicen är god.
Det vilar ett stort ansvar på oss efterträdare. En av våra uppgifter är att
fullfölja den utveckling som pågår i
kommunen. Vi måste vara väl rustade
för framtiden. Den ekonomiska krisen kan fördjupas. Energipriser m m
kan komma att skjuta ytterligare i höjden. Arbetslösheten kan förvärras.
Det är alltid bra om man kan blicka
några år framåt i tiden innan man tar
viktiga beslut om större investeringaL
De närmaste tio åren skall vi lägga
ned närmare 40 miljoner kronor på att

bygga ut fjärrvärmenätet i kommunens centrala delar. Det är utan tvekan en god affär för kommunen att
satsa på fjärrvärme, inte minst med
tanke på den enskildes kostnader för
bostadsuppvärmning.
Vi måste naturligtvis också fullfölja
det program vi lagt fast för utbyggnad
av barnomsorgen i kommunen. 8arn·
stugor byggs runt om i kommunen, nu
närmast vid Kumlasjön, i Romarebäcken (Hällabrottet) och Sannahed.
På senare år har vi utvecklat ett alltmer omfattande samarbete med andra
kommuner, speciellt i Sydnärke. Detta
samarbete kommer sannolikt att fördjupas ytterligare. Redan idag samarbetar vi om gymnasieskolan, vattenförsörjningen, brandväsendet m m.
Jag är inte främmande för samarbete
även på andra områden, t ex miljövårdsfrågor och fritidsfrågor.
Under ett antal år har vi tämligen ensidigt endast byggt småhus. I kommunen ökar efterfrågan på lägenheter i
nerbostadshus (nerfamiljshus). För
närvarande efterfrågas 400-500 sådana lägenheter i varierande storlek. Vi bör återupprätta balansen mellan byggande av småhus och byggande av nerbostadshus. Detta avspeglar
sig redan i det bostadsförsörjnings·
program (bostadsbyggnadsprogram)
som fullmäktige nyligen antagit.
Slutligen vill jag ta UpJ' några personliga renektioner kring mitt uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen.
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Radonundersökning av bostäder i Kumla
Av

hälsovård.~inspektör Ulf

Boren

Människan utsätts för och har alltid
utsatts för joniserande strålning i olika
former, vad som i dagligt tal kallas för
radioaktivitet. Strålningen kan komma från naturligt radioaktiva ämnen
som flnns i marken, luften. vattnet och
rymden. Vi kan då inte få den au upphöra eller ens få den att minska. Dessa
radioaktiva ämnen tillhör vår "strålande" värld vare sig vi vill del eller inte. Allting omkring oss är alltså mer
eller mindre radioaktivt. Ja. till och

med människan själv avger strålning,
likaså den mat hon ater och den vätska hon dricker. Den naturliga strålningen innebär naturligtvis inte någon
som helst risk för hälsan.
Teknikens utveckling har medfört att
mänsklig framställning av radioaktivitet nu för tiden är möjlig. Röntgenapparatur och utrustning för medicinsk strålbehandling utgör några
exempel på tillskapade strålkällor.
Naturligt radioaktiva ämnen kan i dag

Det är ett stimulerande uppdrag.
dock inte helt utan nackdelar. Jag är
medveten om att jag många gånger
måste balansera mellan olika intressen. Många gånger kommer hänsynen till kommunens - och därmed
även kommun invånarnas - ekonomi
att vara starkare än t ex att bevilja en
förening bidrag till något särskilt ändamål. I andra fall kan det vara tvärtom. Vid varje tillfälle måste noggranna överväganden göras. Många gånger är det också omöjligt att sammanjämka olika intressen. En politikers
villkor är bl a att inte kunna vara alla
tiJllags. Det känns alltid svårt att fatta
beslut som väcker kritik hos människor. Men även sådana beslut måste
självfallet klaras av. Annars skulle inte
samhället fungera. Grundläggande
är dock att det bakom varje beslut
finns ett ärligt uppsåt.
Det sista borde inte behöva sägas.
Men i dessa dagar då vissa grupper i
samhället allt oftare misstänkliggör

politiker och tjänstemän finns det anledning att varje gång tillfälle bjuds ta
upp frågan till diskussion. Det vore
förödande för hela samhället om majoriteten av folket skulle instämma i
den kör som med förakt benämner oss
pampar och maktfullkomliga indivi·
der. En anledning till att denna inställning finns hos vissa människor i
vårt samhälle är sannolikt att det trots
allt är ett visst avstånd mellan politiker och "vanligt folk".
Mitt och mina partikollegors, liksom alla politikers, naturliga forum
för kontakt med människor är vår partiorganisation. Men jag tror att det
finns en del att vinna på att ha bra
kontakt även med människor som står
utanför de politiska partierna. Jag vill
därför deklarera att en av mina uppgifter är alt kunna ta mig an människor som har något att diskutera. Den
grundläggande uppgiften för en politiker är ju att tjäna människorna ...

4

också koncentreras för användning i
olika sammanhang. På sätt och vis kan
man säga att så gäller för vissa byggnadsmaterial. Exempelvis när alunskiffer använts som råvara. Ur hälsosynpunkt är det självfallet mycket angeläget att bevaka och begränsa an·
vändningen av material och apparatur som avger joniserande strålning.
Den totala stråldosen till hela befolkningen och till enskilda individer tillåts följaktligen inte att överstiga vissa
fastställda gränsvärden.

D

Radon och radondöttrar
Radioaktiva ämnen karaktäriseras av
att de, utan yttre påverkan och under
avgivande av energirik, joniserande
strålning, sönderfaller till andra ämnen som ofta också är radioaktiva.
Dessa ämnen kan säga sönderfalla och
återbildas i en ständigt pågående process. Radium är ett radioaktivt ämne.
Det finns särskilt rikligt j mark och
byggnadsmaterial som består av alunskiffer eller av vissa graniter. Radium
sönderfaller oavbrutet till radon som
är en gas och därför kan tränga in i bostaden från mark och byggnadsmate-

rial. Av radon, som saknar lukt, färg
och smak. bildas i sin tur s k radondöttrar.
De halsorisker som är förknippade med
strålning i bostader beror enbart påförekomsten av just radondöttrar
Dessa små fasta partiklar fastnar på
dammet i luften och en del av dem når
genom inandning lungorna. Där avger de alfastrålning som. om man utsätts för den under la'ngre tid och i
stora doser. kan ge upphov till lungcancer. Symtomen förmodas uppträda först efter 10-40 år från det att
cellerna i lungan skadats. Några andra sjukdomar än lungcancer tror man
inte att strålningen i våra bostäder kan
ge upphov till.
Den 7 juni 1979 kom den av jordbruksdepartementet tillsatta Radonutredningen med en första rapport.
Det skedde i form av ett PM, med tio
teln "Preliminärt förslag till åtgärder
mot strålrisker i byggnader". I tabell I
nedan återfinns radon utredningens
riskbedömningar för boende i hus
med olika radondotterhalter. Bedömningarna grundas till viss del på kända
fakta om hur luften i gruvorna inver-

Tabell l. Radonutredningens riskbedömningar
Hustyp

•
•

Mede/vå'rden i Sverige:
Hus av blågrå lättbetong
Tegel· och betonghus
Trähus
Högstafunna värde i Sverige:
Hus på alunskiffermark
Hus av blågrå lättbetong
Hus av andra stenrnateriaI

Radondotterhalt i
bosladsluft - män i
becquerel per kubikmeter luft (Bq!m')

Beräknat antal dödsfall
i lungcancer per l (X)()
personer som under 60
år utsätts för den an·
givna radondonerhahen
(80 procent av tiden)

100

20

30

10

5
2

I ()()()
600
300

150
100
50
5

kat på hälsotillståndet hos gruvarbetarna. Beräkningarna utgår från att
man utsätts för den angivna radondOtlerhalten i 60 år och vistas inomhus 80 procent av den tiden.
Riskbedömningarna kan jämföras
med att:
- 100 personer av 1 000 beräknas dö i
lungcancer om de röker 20 cigaretter per dag i 40 år
- lO personer av I 000 beräknas råka
ut för en dödsolycka i trafiken.
Effekterna av kombinationen rökning - radon är inte tillräckligt undersökta. men det finns goda skäl anta att cancerrisken ökar avsevärt för
den som röker i jämförelse med en
som aldrig rökt. I Sverige inträffar för
närvarande cirka 2000 lungcancerfalI per år. Det får anses bevisat att
huvudparten av dessa beror på tobaksrökning och främst då cigarettrökning.
Radonutredningen vill minska riskerna
I utredningens PM föreslås provisoriska gränsvärden. att gälla under fem
år. för gammastrålning från mark som
avses att bebyggas samt för radondotterhalt inomhus i både befintliga och
nytillkommande bostäder. Det ges
även förslag på hur stålskyddsarbetet
bör uppdelas på berörda myndigheter. hur erforderliga mätningar skall
finansieras samt hur man bör gå tillväga för att nedbringa radondotterhalten i utsatta hus. Fastighetsägare
som tvingas genomföra förbättringar i
sina hus bör beviljas lån och bidrag
anser utredningen, Det poängteras vidare att tillförlitliga och ekonomiskt
rimliga mätmetoder för kontroll av radondotterhalten saknas. Intensifierad
forskning på detta område bör snarast sättas igång liksom när det gäller
hälsoriskerna. Lämpliga byggnads6

tekniska åtgärder bör också utarbetas.
Regeringen väntas ta ställning till radonutredningens PM tidigast sommaren 1980. Till dess saknas således fastställda centrala direktiv i radonfrågan. Före utgången av år 1981 skall ett
slutgiltigt åtgärdsförslag föreligga.
Radondöttrar i bOSladsluft
Radondollerförekomsten
inomhus
beror på den mängd radium som finns
i den omgivande marken. i byggnadsmaterialet eller i vattenledningsvattnet samt framförallt på hur väl bostaden ventileras.
Kring och under husgrunden kan ligga fyllning som innehåller alunskiffer i
någon form, Som exempel kan nämnas skifferaska. rödfyr dvs bränd alunskiffer. skifferstybb. krossad blågrå
lättbetong och grus med skifferfragment.
Även byggnadsmaterialets radiuminnehåll varierar kraftigt. Trä innehåller praktiskt taget inga radioaktiva
ämnen medan däremot alunskifferbaserad gasbetong (blågrå lättbetong)
innehåller dessa ämnen i varierande
grad. I andra malerial såsom sten.
tegel. betong, sandbaserad vit gasbetong. sandbaserad gasbetong med
skifferinblandning (ljusblå lättbetong) har man endast vid enstaka tillfällen funnit vissa halter av radium.
Den blågrå lättbetongen tillverkades i
Sverige mellan åren 1929 och 1975.
De mest kända produktnamnen var
Ytong och Durox.
Undersökningar har visat att radondotterhalter i bostaden inre iir hög om
huset är byggt av sten, tegel. betong.
sandbaserad vii gasbetong eller trä såvida inte ventilationen är extremt dålig och/eller marken är kraftigt radioaktiv,

Kumla kommun har Hillt undersöka samtliga bostadshlU 1 hela kommunen för an utröna
om något eller några hus har för hÖll strålnmg pi grund av s k "radondöttrar", Lndeooknlngen är översiktlig och syftar till an $Onera fram de hlU som btho\er undeookas )'Utrhgart.

Det är också klarlagt att radondotterhalten troligen inte är hög om enbart husets ytterväggar ar byggda av
blågrå lättbetong och ventilationen
fungerar bra.
Radondotterhalten kan l'ara oacceptabelt hög om bjälklag, ytterväggar och
mellanväggar beSlår av blågrå lättbetong eller om särskilt radiumhaltig
fyllning i större mängd har använts
inuti eller intill huset och ventilationen samtidigt fungerar dåligt.

•
•

8ra \'entilation sänker radondotter·
halten
Om radondotterhalten inomhus är för
hög. bör det vara tekniskt och ekonomiskt genomförbart. att avlägsna
speciellt radiumhaltig fyllning kring
särskilt utsatta hus och ersätta den

med lämpligare materioal, men framförallt bör ventilationen förbättras.
Det kan i vissa fall bli aktuellt med en
omdisponering av utrymmena i bostaden. Eftersom man vistas större
delen av tiden hemma, i sovrummet.
ar det viktigt att de lämpligaste och
bäst ventilerade utrymmena används
för detta ändamål. Tyvärr ser man
ibland exempel på ventiler som
Slängts, tätats eller som tapetseras
over.
Om all luft i bostaden utbyts på två
timmar anses detta tillräckligt för att i
de allra flesta fall hålla radondotterhalten på en acceptabel nivå samtidigt som kravet på god energihushållning upprätthålls. Luftomsättningen
är ofta låg i hus som saknar näktstyrd
ventilation. De flesta småhus och äld7

Dags att deklarera

re nerfamiljshus är byggda utan näktar men sådana kan naturligtvis vid
behov anordnas i efterhand. Det finns
också speciella system som tar till vara
värmen i utsugsluften. Om man vill installera eH sådant näktsystem i sin fastighet kan man under vissa villkor få
statligt energisparstöd till installation
av värmeväxlare.
Företagna mätningar i kommunen
I oktober 1979 anlitade hälsovårds·
nämnden i Sverige geologiska Undersökning. sau. (ett statligt verk) för
att försöka kartlägga vilka hus och
tomtmarker inom kommunen som avger gammastrålning överstigande den
naturliga utstrålningen från mark etc.
Samtliga bostadshus och all tomtmark kontrollerades och i viss mån
även obebyggd mark.
sau använde sig huvudsakligen av
bilburen mätutrustning som kände av
gammastrålningen även på längre av·
stånd och ned till tre decimeter under
markytan. Vid utslag gjordes detaljmätningar av tomtmarken och av
byggnadens ytterväggar och socklar
med hjälp av bärbara handinstru·
ment. Endast i undantagsfall utfördes
registreringar inomhus. En begränsning i mätmetoden är att gammastrål.
ningen från byggnadsmaterial. inuti
huset eller i källare som ligger djupt
under markytan, kan undgå upp·
täckt. Undersökningen i Kumla var en
av de allra första i landet. Den var
också unik på grund av sin om fallning och sin noggrannhet. De nesta
kommuner planerar nu alt genom·
föra liknande undersökningar.
Sammanställningen av SGU:s bilmätningar förelåg i mitten på december 1979.
I rapporten över resultatet kan utläsas
8

Av kommunselaeterare Thage Arvidsson

Senast den 15 februari 1980 kl 24.00
skall allmän självdeklaration inlämnas till lokala skattemyndigheten.
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SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

UTFOR RADIOMETRISKA MÄTNINGA.R

Dct är naturligl an en del människor blir
oroade när pressen "slår larm" om diverse
miljögifler. En dcl "vinklas" och försloras upp
och rubriceras som "sensationellt". Allmänheten kan genom hal\ovårdsnämnden få reda
på hur dct egenlligcn ligger Illl.

ca 650 (av nera tusen). faSligheter
har förhöjd strålning och alltså
innehåller särskilt radiumhaltigt
byggnads· eller fyllningsmaterial,
all särskilt radiumhaltiga graniter och
gnejser ej kunnat upptäckas,
att mer eller mindre radiumhaltig,
orörd berggrund av alunskiffer
förekommer inom tre områden
i kommunen,
att alunskifferberggrunden ej återfinns vid markytan. tvärtom ligger
den troligen förhållandevis djupt,
011 av
inlandsisen uttransporterad,
marknära, alunskiffer endast har
påträffats på två mycket begrän.
sade platser.
För att fastställa den verkliga radondotterhalten i bostäderna krävs, som
påpekats ovan. ytterligare utredall

•
•

skattepliktiga
förmögenhetstillgånger på mer än 200 ()()() kronor
den 31 december 1979. Skattepliktiga (örmögenhetstillgångar är t ex
pengar på banken eller kontanter.
aktier, obligationer. fastigheter.
fordringar. bil. båt, smycken,
• den som själv eller tillsammans med
make eller någon annan äger fastighet (även sommarstuga),
• den som fått anmaning att lämna
självdeklaration.

Deklaration skall limnas av
• den som varit bosatt i Sverige under
hela 1979 och tjänat 6000 kronor
eller mer. För makar gäller gränsen 6 ()(X) kronor för deras sam·
manlagda inkomster,
• den som inte varit bosatt i Sverige
hela året men haft en inkomst i Sve·
rige på 100 kronor eller mer.
• den som betalat sjömansskatt under
1979 och som haft inkomst i land
(från försäkringskassa eller kapital) med sammanlagt minst 100 kronor,
• den som själv eller tillsammans med
make eller barn under 18 år hade

Självdeklaration skall lämnas av den
folkpensionär
• som är gift och har haft inkomst
större än 15 199 kronor och vars
make också är folkpensionär,
• som är gift och har haft inkomst
större än 17499 kronor och vars

ningar samt eventuellt mätningar
inomhus. Det gäller i första hand de
650 uppspårade fastigheterna. Kommunen har påbörjat della arbete och
kontakter har tagits med vissa fastighetsägare. Så fort centrala riktlinjer
föreligger kan ansträngningarna i detta avseende forceras. Det kan vara av
intresse alt känna till att vid fortsatta
kompletterande undersökningar av
uppspårade hus i Uppsala, visade det
sig att endast 3-4 % av dessa verkli·
gen hade höga radondotterhalter
inomhus.
Fastighetsägare som vill veta mätvärdena för sin egen fastighet kan
kontakta hälsovårdsnämnden (tel

700 80, exp tid månd - fre 9.30-11.30.
torsd aven 16.00-18.(0). Diverse informationsmaterialom radonfrågan
kan då också överlämnas eller utskickas.
Kommunen har slutligen ombesörjt
radiometriska mätningar av några om·
råden i I-Iällabrottet som avses att bebyggas och av vattnet från de allmänna vattentäkterna i Blacksta och Ekeby. Några oroväckande stålningsnivåer kunde ej uppmätas. Likaså har
normala värden erhållits när hälsovårdsnämnden och enskilda personer
anlitat olika konsultfirmor för under·
sökningar inomhus av ett mindre antal bostäder.
D
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make inte är folkpensionär (för den
make som inte är folkpensionär gäller villkoren som för övriga inkomsttagare).
som är ensamstående och har haft
inkomst större än 17499 kronor,
som ägt fastighet (t ex villa, sommarstuga) eller del av fastighet under 1979.
som haft skattepliktig förmögenhet på mer än 75000 kronor t ex i
form av kontanter. pengar på banken, aktier. obligationer. fastigheter, fordringar. bil. bål. smycken.
som inte bott i Sverige hela 1979.

Änka som inte är deklarationsskyldig enligt ovanstående punkter.
som har haft arbetsinkOmst måste ändå deklarera för att kunna få pensionsgrundande inkomst för ATP. Arbetsinkomsten måste vara minst
13 200 kronor för att den skall vara
pensionsgrundande.
Till folkpensionär räknas den som
under 1979 haft folkpension dvs ålde rspe nsion.
fört idspensiorv'sju kbidrag. änkepension eller hustrutillägg.
I Kumla kommun kan deklarationer
lämnas i postlådan intill Stadshusets
entre' dygnet runt t O m den 15 febriari 1980. Kommunen vidarebefordrar sedan deklarationerna till lokala
skattemyndigheten. Boende i Kumla
kommun tillhör lokala skattemyndigheten i Hallsberg.
Den som känner sig osäker på hur
man deklarerar kan erhålla sakkunnig hjälp inom kommunen. Örebro
läns sparbank Kumla. vid Kumla torg.
Föreningsbanken. Köpmangatan 26
och Skandinaviska enskilda banken.
Hagendalsvägen 12 har liksom föregående år deklarationsbyråer för allmänhetens deklarationer. Vid samtliga byråer uttages avgift som varierar
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Vad händer i Sannahed?
Av f kanslichefen Tage Tapper

Fredag

En historisk plats
En enkel uttolkning av namnet San·
nahed säger att det hell enkelt betyder Sandheden. Sedan gammalt vet vi
också an våra svenska indelta regementen gärna lade sina övningsfält till
sandhedar av rent praktiska skäl. En

Februari

Sogft>d

D.:n IS februari 1980 går uden ut för a~lim
mng av deklaratIoner för 1919 års inkomster.
I det länga loppel får man alltid lågsta skallen
om man deklarerar råll.

blem med sin deklaration lämnas särskilt stöd i form av tolkhjälp. Invandrare som behöver tolkhjälp för upprattande av deklaration kan således
vanda sig till Studieförbundet Vuxenskolans invandrarbyrå. St3tionsgatan
22. Kurnla. telefon 019n8690. Invandrarbyrån har öppet torsdagar
09.00-11.00 och 15.00-18.00 samt fredagar 13.30-16.30. Kostnaderna för
tolkservice betalar Kumla kommun.

med tidsåtgången och omfattningen
(antal bilagor ffi m). Deklarationsbyråerna håller öppet under tiden 28
januari - 15 februari 1980. För sin planering kräver bankerna att tidsbeställning göres några dagar innan deklarationen önskas utförd.
Örebro läns sparbanks, Kurnla deklarationsbyrå
Beställning göres vid bankens växel
019n54 JO måndag och torsdag
09.30-17.30. tisdag. onsdag och fredag 09.30-16.30.

Den som anlitar någon av deklara·
tionsbyråernas tjänsteställe skall medföra följande handlingar:
I Den med posten erhållna förtryckta deklarationsblankett I.
l 1979 års preliminära debetsedel.
3 Slutlig skattsedel för inkomståret
1978 (den gröna skattsedeln som
kom med posten vid slutet av år

Föreningsbankens deklarationsbyrA
Byrån håller öppet måndag-fredag.
mellan klockan 09.00-18.00. Samma
tider gäller för tidsbeställning. Telefon 019/81430.
Skandinaviska-Enskilda bankens deklarationsbyrå
Beställning göres vid bankens växel
019181030 måndag och torsdag
09.30-17.30. tisdag. onsdag och fredag 09.30-16.30.
Tolkhjälp till invandrare
Till invandrare som på grund av
språksvårigheter anser sig ha pro-

1979).

•
•

4 Kontrolluppgifter avseende lön.
arvoden och övriga ersättningar
under år 1979.
5 KontrolJuppgift på utbetald sjukpenning, föräldrapenning etc under år 1979.
6 Bankböcker med införd ränta för
1979 samt eventuella kontoutdrag
för den 31 december 1979. Even-

slät markyta. som för det mesta höll
sig torr och hård och med måttlig
gräsväxt. År 1815 inköpte Kronan ett
markområde om ungefär 90 hektar
från bönderna i Norra och Södra Sanna och Rala byar.
tueJla sparbevis vid deltagande i
skattesparandet eller skaUefondssparandet.
7 Kvitton på erlagda premier för livförsäkring, olycksfallsförsäkring,
förarplatsförsäkring och avgift till
arbetsl öshetskassa.
8 Kvitton på ränteutgifter för lån
(även ränta som betalas enligt avbetal niogskont rakt).
9 Kvitton eller andra bevis på utbetalda periodiska understöd under år 1979.
10 Fastighets- och villaägare skall
dessutom medföra uppgift om senaste taxeringsvärde på fastigheten.
Il 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.
Slutligen. kom ihåg att deklarationen
skall lämnas senast den 15 februari
1980 klockan 24.00. Annars kan man
drabbas aven förseningsavgift om 100
kronor till 300 kronor vilken i regel
D
förs på slutskattesedeJn.
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På detta område uppförde Kronan platsen för Vägverkets förråd och
till att börja med inga hus utan det röj- garage. Soldathemmet blev Sannades av för att kunna användas till exer· heds missionshus. Infanteriofficerarcis enligt den modell som tillämpades i nas bostadshus byggdes om till älder·
början av 1800-talet, dvs strid mellan domshem och Officersmässen blev
stora grupper av soldater på öppna skola. Socknens skolbarn fick hjalpa
fäit. Förläggningen skedde i tält både till alt plantera 20000 tallplantor pä
för manskap och officerare. Maten la- en del av heden. Efter nara 60 är kan
gades i primitiva kokgropar och även skogen betraktas som nastan full·
toaletterna förjades under öppen him· vuxen.
mel med s k stång och grop.
Nägot helt nytt började 1949, då de
Först på 183().talet började de första första egnahemmen började byggas
byggnaderna uppföras. På 186().talet inom det omräde som i dag är Sanna·
fick Nerikes regemente (fotfolket) heds tätort.
sällskap med ytterligare eu regemenSom något unikt kan berättas att
te. Livregementets husarer (beridet) Sannahed fick sin "närbutik" ungefär
på den södra delen av heden (ungefär JO år före innan nägon livsmedels·
där Motorstadion nu ligger).
affär etablerades i Kumla eller Halls·
När båda regementena var i full berg,
verksamhet omkring sekelskiftet hade
staten. befälskårerna. föreningar och Dagens Sannahed
enskilda med anslutning till regemen- Del småhusbyggande som påbörjadt:s
tena omkring 60 byggnader på och 1949 är nu uppe i 115 hus och flera är
kring heden. I dag finns endast 10 av planerade. Sannahed har blivit eu ef·
dessa kvar, de flesta ombyggda. Av tersökt bostadsområde. strategiskt
husarernas byggnader finns ingen kvar placerat mellan Kumla och Halls·
på Sannahed. (Några är nyttade till berg. Eu allmänt intryck är. att de
annan plats.)
som en gång flyttat dit också trivs där.
Husarerna nyttade redan 1904 till
På 1960-talet skedde rätt mycket i
Skövde och har beteckningen K 3. In- Sannahed utöver aU nera människor
fanteriregementet. som sammanslogs byggde småhus och bosatte sig i or·
med Lifregementets grenadjärcorps ten.
till sedermera Livregementets grena·
Ar 1965 invigdes eu toppmodernt äl.
djärer flyttade 1912 till Örebro och derdomshem om 52 platser. Aret efter
har beteckningen I 3.
tillkom pensionärsbostadshus med
Sannahed var alltså under slutet av åtta lägenheter och samma år bygg1800-talet och de första åren av 190().. des skolan och man kunde nytta ut ur
talet en betydande militärort med två den i och för sig trivsamma men inte
regementen. I dag påminner två min- särskilt (för ändamålet) praktiska Offi·
nesstenar om denna tid. Och så de cersmassen.
kvarvarande byggnaderna förstås.
Och 1967 kunde man i Kung Gustav
VI Adolfs närvaro inviga (eller återin·
Livet går vidare
viga) Officersmässen. I dag en av läMånga ansåg nog att Sannahed efter nets vackraste samlingslokaler.
regementenas flyttning blev en död
Så byggdes affären om till snabb·
plats. Så var dock inte fallet.
köp. Missionshuset (en del av det
En liten del av statens område blev gamla soldathemmet) rustades upp.
12

De! ildsla huse! som Kronan byggde I Sannahed \'ar del s k Gamla persedelförråde! beläge!
mull lands,·igen. Del ir f n i pnva! igo och igaren har begän au fil. r1\'a del. Del byggdes
redan på 1830-!a1el - a1ltd rör nira ISO il.r sedan - och ir upplage! i kommunens bevarandeplan.

•

Man inrattade kvartersgård i det tidi·
gare inrättade bibliOlekel. Underoffi·
cersmässen restaurerades och ett par
pensionärslägenheter tillkom där. Och
i somras nyttades Skomakarstugan
från Kumlasjön ut till Pukestugans
tomt.
Pukestugan nyttades från Sränsta till
Sannahed redan 1927-1928 och har
sedan kompletterats med ytterligare
byggnader. Sommartid är byggnader.
na - liksom Officersmässen - öp·
pen för besök varje söndag.
Kumla hembygdsförening anordnar
varje midsommarafton en fest vid San·
nahed, som besöks av tusentals män·
niskor, främst barnfamiljer. Det torde
vara en hel generation av barn som
förk.,ippar minnet av midsommarfirandet just med Sannahcd.
Att Sannahed är ett populärt utflyktsmål för cykelturer bl a genom

Kumlakorpens arrangemang är väl
dokumenterat.
Vad händer?
Vad ar det som pågår nu?
Först och främst vill vi namna att
kommunen nu förverkligar planerna
på att bygga en barnstuga för Sannahedsområdet. En del uthusbyggnader
från tiden då Alderdomshemmet bedrev lantbruk har rivits och här uppföres nu en barnstuga om två avdel·
ningar med vardera 15 platser, en för
s k syskongrupper och ett fritidshem.
Vidare blir det matsal för lågstadiet
och förskolan samt en gymnastiksal
20 x 10 meter.
Med detta bygge blir dels Sannaheds barnomsorgsfråga löst, dels också gymnasliksalsfrågan. Provisoriet
med gymnastikrummet (för litet) i
13

Officersmässen blir avlöst. Till nya
gymnastiksalen blir det bastuanläggning och duschar och inte enbart skolbarnen utan också de vuxna motio·
närerna kan utbrista: Äntligen!
En första etapp med utbyggnad av
småhus håller på att avslutas och kom·
munen planerar att utvidga pIanområdet så att flera hus kan byggas.
Tomtkön i kommunen är lång och
många av dem som står i kön vill bygga i Sannahed.
Med statsbidrag från AMS har kommunen upprättat ett förslag till restaurering av Officersmässen. Förslaget
innebär dels ett iordningställande av
Södra rummet (gymnastikrummet) i
ett skick som så nära som möjligt efterliknar del som rådde när regementet använde det som kafferum. Vidare
planeras förbättrade lokaler för kökspersonalen, vilket nödvändiggör en
mindre tillbyggnad på baksidan. Även
museilokalerna skall disponeras om
enligt de planer, som arkitekt Jerk AIton upprättat.
Även vid Motorstadion - som också är fotbollsplan - kommer det att
hända saker. Inga storstilade projekt,

men ändå värda att nämna. Entren
och staketet skall förbättras. Såväl
Sannaheds IF som Motorsportklubben planerar - efter samråd med fritidsnämnden - komplettering av sina
byggnader.
För några år sedan diskuterades en
större idrottsanläggning i Sannahed
med s k allvädersbana o d, men kostnaderna kanske lägger hinder i vägen
för en sådan gemensamhetsanläggning för Kumla och Hallsberg, som då
planerades.
Att det främst är ekonomiska skäl
som avgör i vilken takt olika projekt
kan förverkligas förstår var och en.
Barnstuge- och gymnastiksalsbygget
drar cirka 4,4 millioner kronor och
ombyggnaden av Officersmässen torde inte understiga 500 000 kronor. De
av fritidsnämnden i kommunens femårsbudget inplanerade arbetena på
Motorstadion är inte heller så billiga.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det hänt en hel del i Sannahedsområdet. Samtidigt kan man också konstatera att det också i fortsättningen kommer att hända mycket
mera.
D

Gratisböcker till barnen
Av bibliotekarie Karin Ode/blad

l

l

Din rätt till utbildning
Kommunal vuxenutbildning = Komvux kan anordna kurser i de allra Oesta
ämnena från grundskola och gymnasium. fast vuxenanpassat. förstås, plus ett
stort antal yrkesinriktade kurser. Det måste dock vara minst 12 deltagare (i vissa ämnen 8) för att kurs ska få starta.
Undervisningen är avgiftsfri, man betalar endast sina egna böcker.
Efter avslutad kurs ges betyg som har samma värde som dagskolans.
Satsa en kväll i veckan - rätt kurs för 80·lalel.
Välkommen med anmälan eller förfrågan.
KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN

tel 709 80 ankn 285
Studierektor tel 709 80 ankn 350 torsdagar
14
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Sedan 1974 existerar det en statlig
myndighet inom kulturområdet, Stalens kulturråd. Dess övergripande
uppgift är att förverkliga de kulturpo·
litiska mål som fastställdes av riksdagen samma år. Därutöver arbetar
Kulturrådet med rådgivning, spridning av information och sist men inte
minst fördelning av statliga bidrag.
I början av år 1979 beviljades biblioteket i Kumla ett statligt bidrag på
15000 kr till läsfrämjande åtgärder
bland barn och ungdom. Biblioteket
ville pröva ett delvis nytt grepp för att
nå nya låntagargrupper. Alla två-,
fyra- och sexåringar i Kumla skulle få
varsin bok tillsammans med bok· och
biblioteksinformation. Av Sveriges be·
folkning på ca 8 miljoner människor
är 2 miljoner barn, dvs ca 25 %. Av
bokutlåningen på våra bibliotek består 40 % av barnböcker, men vi vet
att det är långt ifrån alla som hittar till
biblioteket och de bra böckerna. Vid
stickprovskontrol1 av hur läget var i
Kumla visade det sig också att endast
ett fåtal föräldrar till tvååringarna var
registrerade som låntagare på biblioteket.
Barn är den grupp människor som
allra mest är utsatta för de negativa
verkningar som dåliga serietidningar,
långserieböcker och andra former av
massmarknadslitteratur har. Detta utbud som vi alla kommer i kontakt med
när vi gör våra nödvändiga inköp till
hushållet innehåller ofta våld, rasism
och fördomar. Motivet för att ge ut

dessa alster är inte att ge barnen till·
gång till bra läsning utan att tjäna så
mycket pengar som möjligt.
Det finns bra barnböcker och biblioteket är den institution i samhället
som kan hjälpa föräldrar att hitta bra
böcker åt barnen. Det är en av bibliotekets viktigaste uppgifter att kritiskt
granska utbudet av barn litteratur och
på så sätt ägna sig åt en form av konsumentupplysning.
A v visa på de bra böckerna. Vad utmärker då en bra barnbok? Förutom
en bra person- och miljöbeskrivning
bör språkbehandlingen vara god. Bra
litteratur aktiverar. sätter igång tankar, appellerar ti11 känslor samt ger
nya erfarenheter och upplevelser åt
läsaren.
Fram tiU 7·årsåldern händer det
mycket med barns språkutveckling,
därför är det viktigt att barn kommer i
kontakt med bra barnböcker så tidigt
som möjligt. Det var en av anledningarna till att biblioteket valde att
sikta in sig på barn under skolåldern.
Vi människor behöver språket för att
kunna uttrycka våra känslor och åsikter, för att kunna kommunicera med
varandra och för att kunna lösa konflikter. Det är så lätt att ta tiU våld när
orden tryter.
I början på november var det dags
fÖF det första bok utskicket. Al1a två·
åringar fick varsin pekbok av Gunilla
Wolde. Böckerna handlade om Totte
och Emma i olika situationer.
Sen var det fyraåringarnas tur. Det
15

Kumla kommuns folkmängd

Kumla teaterförenings vårprogram
F"dag 11 IriJruari kl 19 JO

Kumla kommun har under årtionden
varje år haft en liten men stabil folkökning. Här publicerar vi siffror enbart fÖT de senaste femton åren. som
visar denna stabila tendens.

Invinarantal

Tätorter I januari 1979
Ekeby

272

Hällabrottet
Kumla

l 399

Kvarntorp
Sannahed

Abytorp
S:a tätorter (83.09 %)
Övrigt; Glesbygd (16,91
TOlalt

%)

Il 855
267
322
561
14676
2986
17662

Uppgift t nOl'ember 1965
Ekeby församling
Kumla siad
Kumla landskommun

Uppgift l januari
1971 Kumla kommun

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980 preliminär siffra

I 141

15084
16225

I
,
Av t.rI 8j6r1uMn med musil< lIvJules Sytvein.
En ny l'I'lldic:al om det svensItI fol~ skriven
direkt fö, O'ebl'oensemblen. En pjis om det land
Per·Albon drömde om pi niinernll och JuIes SylVll;n sane musik til pi dlIg.JfTIlI.

,
16271
16270
16443
16694
16842
16939
17346
17624

17662
17706

Riksteltems O,ebl'oensemble i Silml1rbete med Re·
I rollerna: Per Grunden, Harriet
Mona Grain. Bernt Sundll

Forull,

Onsdag 16 mars kl 19.30

~

Vid gränsregleringen mellan Kumla
och Hallsberg 1977 tillkom 42 per-

I 225
10 174 soner till Kumla samtidigt som 58
4533 personer överfördes till Hallsberg.
15932
o

blev den nu TV·aktuelle Alfons
Åberg. som valet föll på. Böckerna
om Alfons Åberg är skrivna av Gunil·
la Bergström.
Till sexåringarna föll valet på tre så
kallade "Börja läsa" böcker, en serie
som bokförlaget Raben & Sjögren ger
ut fÖf nybörjarläsarna. Dessa böcker
skickades ut till sexåringarna strax
före jul.
l Kumla fanns ca 250 barn i varje åldersgrupp och urvalet gällde barn som
hösten [979 befann sig i de aktuella
åldrarna enligl länsstyrelsens datalistor. Böckerna låg i prisklassen 15-20
16

Uppgift I november 1970
Ekeby församling
Kumla kommun

Tisdag 8 april kl 19 JO

kr och varje bokutskick kostade ca
5 (XX):-. Betänker man all vi i Sverige

I rollerna: Anita Björk. Ingvar Kjc:J1son

gionmusiken.

Rolluppsäuningen ej fastställd
Biljettpriser: Vuxna 25 kr, skolungdom 10 kr.
Förköp till resp föreställning i Kumla bokhandel. Överblivna biljetter kan köpas i teaterns kassa speldagen l timme före resp föreställnings början.
Du är odd välkommen som med1c:m i Kumla
teaterförening. Kostnad rör enskild medlem
iir S kr per spelAr, rör organisationer ocll
röretag SO kr. Genom att bli med1c:m i Kumla
teaterförening fdr Du Riksteateros tidning. rörtu, när det gäller abonnemang samt rabatt till
varje röreställning. Som synes har vi en attraktivt vårprogram. Abonnemang till vårens föreställnmgar kan Du som medlem köpa redan
rr o m 3 december I Kumla bokhandel. icke
medlemmar fr o m 10 december.
Medlemskapet mnebir också ett ekonomISkt
och moraliskt stöd ull teaterverksamheten.

köper serietidningar för 110 miljoner

varje år. ter sig della som en struntsumma, men vi hoppas au nylIan och

glädjen av dessa böcker blir desto
stÖrre. För våren planeras förfallarbesök och då tänker biblioteket bjuda
in föräldrar med barn som tidigare har
fått bokpaket. Även för år 1980 har
biblioteket i Kumla sök! statsbidrag
för bokutskick till vissa åldersgrupper, men i skrivande stund vet vi inte
om svaret blir positivt eller negativt.
O

Folkomröstning den 23 mars 1980
Enligt statsmakternas beslut skall allmän folkomröstning hAllas söndagen 23
mars 1980 om huvudinriktningen för den framtida energipolitiken i Sverige.
Alla röstberättigade uppmanas deltaga i detta viktiga val av alternativ.
Samtliga röstberättigade kommer att erhålla röstkort genom statens försorg.
På detta står angivet lokal och tidcr för omröstningen. I regel sker detta på
samma lokaler och samma tider som valet hösten 1979. Samtliga vallokaler är
anpassade för rullstolsbundna.
Kommunen uppmanar alla fastighetsinnehavare som disponerar flaggstAnd att
nagga på valdagen!
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UPPSLAGETVi frågar om livsmedelsaffären kommer att överleva
När Konsum Örebro under 1979 meddelade att butiken i Kvarntorp var
starkt nedläggningshotad aktualiserades behovet av att upprätta en varuförsörjningsplan för Kumla kommun.
Syftet med planen är i första hand att
kartlägga hur konsumenterna löser sin
dagligvaruförsörjning. För att kunna
försäkra sig om all nuvarande butiker
finns kvar i framtiden måste planen
även beakta livsmedelshandelns förutsättningar och framtidsutsikter.
Varuförsörjningsplanen skall slutligen lämna förslag till åtgärder för att
uppnå en tillfredsställande försörjning av dagligvaror inom kommunen.
KonsumentsamrAd
Konsumentsamråd är en träIT mellan
konsumenterna. handlaren och kommunen där framförallt konsumenternas och handlarens synpunkter om
butiken och kan diskuteras tiUsam-

- ett par sidor åt konsumenterna
mans. Köptrohetens betydelse fÖf bu·
tikens framtid är en annan fråga som

kan diskuteras. För närvarande finns
preliminära förslag alt hålJa konsumentsamråd i Kvarnlorp. Hällabrottet och Brandåsen. Fler orter kan bli
aktuella om referensgruppen ånser au
behovet är tillräckligt starkt.
Lämna dina synpunkler

Förslag till varuförsörjningsplan skall
ski~kas ul på remiss till olika organisationer och även ställas ut i butiker
och bibliotek. Vi som arbetar med planen hoppas att Du som konsument

har synpunkter som Du vill framföra.
Du kan göra del i samband med utställningen, direkt till Din handlare. i
organisationerna i samband med re·
missarbeleI eller till oss. Sonja Nordin.Tapper och Hans·GÖran Johansson på kommun kansliet, telefon 019709 80.
FOInOI

Konsumbuuken i Kvarntorp har rått ett kom·
munalt bidrag som garanterar driften till akta·
ber i år. Varufiirs6rjmngspJanen fÖl"\'iintlU ge
besked om hur daglJgvarufÖl'SÖrJningen I framtiden skall t/)'ggas ror Kvarntorp.

Datum att minnas
Vecka 10 3-9 mars
L!.nder denn~ vecka kommer frysaggregatet till isbanan att stängas av rör
sasongen. Narmare besked genom anslag vid isbanan.
JO april
s.kall .a.nsökan om lo.kalbidrag avseende lokalhyra för 1979 vara inlämnad
tIll frltJdskontorel. BIdragsberättigad är ungdomsorganisation som redovisat
sammankomster för lokalt aktiviletsbidrag under 1979. Ansökningsblanketter
utsändes till samtliga berörda organisationer.
2 maj
skalJ ansökan om verksamhetsbidrag för år 1981 vara inlämnad. Ansökan
ställ~s t!1l Kumla kommun, Kommunstyrelsen. Box 17,69201 KUMLA I.
Ansoknmgsblankell erhålles på fritidskontorel och biblioteket.
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Avdrag i deklarationenfördyrande kost
Det är dyrt att föra diet!
Många måste göra det av hälsoskäl.
Man tvingas alt ta den stora kostnaden för att överleva, för att få vara arbetsför osv.
Någon lättnad kan det bli i ekonomin om taxeringsnämnden medger avdrag för fördyrande specialkost på
grund av sjukdom.
Det kallas avdrag för nedsatt skatteförmåga och bedöms med hänsyn lill

hur SlOr inkomsi man har.
Konsumentverket har gjort en undersökning om merkostnaden för olika slag av dietkost. Diabeteskost. fettreducerad kost (vid viss tarmsjukdom
- maten får ej innehålla mer än 50 g

fell per dygn), glutenfri kost och prot~inreducerad kost ingår i undersökmngen.
Aktuella siffror kan Du få hos konsumentsekreteraren i Stadshuset.

Halka!
Det finns flera olika slags halkskydd:
Broddar av olika slag, överdragssko
med dubbar och kraftigt ribbmönster, antiglidsula (som man själv
kan klistra på sin sko) och ett halkskydd till skoklackar av trä eller läder.
Fråga hos konsumentsekreteraren,
Stadshuset, tel 019n09 80
Månd-torsd 9.30-11.30
Torsdag även 16.00-17.30

.,

Kom, prova och tyck

på utslälln;ngen

BADDEN

23 januari - 10 februari 1980
på Kumla bibliotek
Utställningen visar bäddar i olika
konstruktion och olika mjukhetsgrad. Samtliga testade och försedda med Möbelfakta.
Du får tillfälle att provligga och
jämföra de flesta typer av madrasser och sängbottnar som finns på
marknaden.
Visning vardagar 14.00-15.00.
17.00-18.30,
lördagar
11.0014.00. söndagar 16.00-18.00.
Konsumentråder

M6hefhandeln M6belinstituret Hemkonsulenten i Orebro fan
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Kulturnämndens program januari - maj

Fritidsnämndens sportlovsprogram
18 - 24 februari 1980

UTSTÄLLNINGAR
jan - 10 feb
"Bädden"
Hemkonsulenten, konsumentvägledarna. Möbclinstitutet
]J

12feb-6mars
"Kumia högar"
Kulturnämnden
18 feb - 3 mars
"Leva i slack"
RiksutstälJningar
8-21 mars
Nikolai Oad, akvareller. grafik
Kulturnämnden
23 mars - 2 april
"Folk i förening"
Jönköpings läns museum
j-17 april
Elisabeth Lundqvist. grafik
Kulturnämnden

14 februari kl 19.30
MusikslUnd
MusikskolanJKult urnämnden
13 mars kl 19.30
Ml1Sikstund
MusikskolanJK ullurnämnden
/O april kl 19.30
Musikstund
Musi kskolanIK ullurnämnde n

17-23 maj
Musikvecka

Kumla föreläsningsförening
fehruari
Hislorier och dikter på narkesmål
Gustaf Leijonhufvud
Samarr: Kumla hembygdsförening

j

12 februari
Drakten genom tiderna
Carl-Olof Steen
K.iseri med dräktvisning av mannekänger.
19 februari

Kalmandu-dalen
Anders Hoff

4-/j maj
"Ta hand om hus"
Arkitellturmuseet

26 februari
En resa genom östafrikanska nalionalparker
Arne Holmer
4 mars

Art b)'gga och bo i Österbotten
Hilding MickeJsson
Il Illars

MUSIK
10 februari kl 16.00
Nora Big Band spelar
storbandsjazz i ViaIundskolans aula
Kulturnämnden
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KUMLA
KUMLAHALLEN

19 april- 2 maj
Lena Hedberg, teAtil
Kulturnämnden

17-30 maj
"I\!alerial ror fantasin"
Riksutställ ni ngar

I detta sportlovsprogram finns några förslag på
verksamheter som kanske kan passa under
sportlovsveckan,
Vi hoppas alt Du ställer upp och infinner Dig i
rält tid på rätt plats med räll utrustning, Där
föranmälan skall ske, gör della i god tid. Så vet
Du alt nästan alltiu kommer någon i kläm när
många människor skall ut och röra sig på många
ställen samtidigt. Om det blir Du den här gången så tänk an det kunde kanske varit värre och
gör det bästa av situationen.
Alla får lov all hjälpas åt var och en på sin
kant.
TACK FÖR HJÄLPEN säger vi på fritidskontorel till föreningar och enskilda ~om hjälper till med detta sportlov.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av
programmet.
Vidare upplysningar om dessa arrangemang,
om ovrig ungdomsverksamhet och om idrott
och friluftsliv i allmänhet får Du på fritidskontorct, Stadshuset, Kumla. telefon 709 80,

Island - Eld och is
Bengt Helmerud

18 mars
Polareskimåer. 1:
Lars Aby
Samarr: Kumla fotoklubb

~IANDBOLl.

Tisdag och torsdag
kl 1000-11,00 åk 1-5

kl 11.00-12.00 åk 6-9 samt gymnasiet
Instruktörer från Kumla HF
BASKET
Måndag och onsdag
kl 14.00-15.00 åk 1-5
kl 15.00---16.00 åk 6-9 samt gymnasiet
Instruktörer från BK Kumla real
BAU;\HNTON
Måndag och onsdag
kl 10.00-12.00 åk 1-9 samt gymnasiet
Instruktörer från HK Carlton
FRIWROTf
Tisdag och torsdag
kl 14.00-16.00
Ålder: från 8 år
Instruktörer från Stocksäters IF
1:l0RUTENNIS
Måndag och torsdag
kl 1J.OO---16.00
Medtag raeket om Du har
Instruktörer från AGA BTK
BROlTNING
Tisuag och torsdag
kl 14.00-16.00
Ålder: 7-15 år
Instruktörer från Kumla BF

20 mar.f
Krig oeh fred i Sydöstasien
lians Granqvist

I j april
Island - df'. okända landet i Nordcn
Unnur Gudjonsdottir
Sam arr: Föreningen Norden

I april
Del iir något bortom bl'rJ::l'n
Ett Dan Andersson-program
Lars-Erik Lood

22 april
Trystorps ekänJ:: oeh sloll
Åke Axelsson
Samarr: Kumla biologiska förening
Tid och plats: tisdagar kl i9.30 på KumJa bibliotek.
Annonsering av samtliga program sker I lokalpressen på Kumla-sidan måndagen före arran,
gemangsdagen.
hi entre

fl april

Djur och nalur i "äslra Kanada
Kent Larsson
Sam arr: Kumla FN-förening
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LUFI"GEVÄRSSKYTTE

Onsdag och fredag
kl 14.00-18.00
Ålder: 8-16 Ar
Instruktörer från Kumla skytteförening
SPORTDYKNING

Måndag och torsdag
kl 9.00-12.00
Utrustmng finns all låna.
Instruktörer från Kumladykarna
BOWLI"G

Måndag-torsdag kl 12.00-17.00
Instrukuon melllln kl 12.00-14.00
Fredag kl 12.00-15.00 tävhng
A\l!lft· 2.SO ~r sene
Instruktorer från 8K Merci
REDSKAPSGY\l'lASTIK I FYLSTA
SKOLA- G\'\I"ASTIKSALE:'\

TIsdag och torsdag
kl 10.00-12.00 åk 1-6
Instrllktorer frln Kumla gymnastlkförenmg
\'1 SA.\ILAR fRI\IÄRK["\:
FVlSTA SKOLA, BIBLIOTEKET
TISdag kl 18.00
En helkllll kväll diir allt handlar om fnmärken.
FJim, pnsta\hng. frimårksbmgo, ullfilIe till
byte och k6p. auktion. fiskdamm m m
Arrangör KlImia fnmärkskhlbb
SPEED\\A'I J"rOR\IATIO":
.-RJTIDSGARDE'I \lAL"lEN
Tisdag och rorsdag kl 17.00

Vismng av speed\\-aycykel och lI!rustmng.

Iilm frän Masters i KlImIa 1979, videofilm
från VM-finalen 1979 m m.
Arrangör: Kumla motorsportklubb
SCHACK ISCHACKLOKALEN,
TORSGATAN 7
Måndag och onsdag kl 15.00-17.00

Instruktörer från KlIrnia $chacksillsir.ap
POi\':'\ YRID:\'I....G:
HAGABY RIDSKOLA

Måndag och torsdag
kl IlJJO-14.oo
Arrangör: Hagaby ridskola
FLUGB 1:'\ D:-;'J i\'G
KLUBBLOKALEN,KYRKOGATAN7
TIsdag kl 18.00

Arrangör. KlImia amatörfiskeklllbb
ÖPPET HL'S 1 JOHA '"XESKVRKA;"
S.eavigen 12

Måndag. tisdag. torsdag och fredag
kl 13.00-16.00
Hobby. 5pC1. film, lismng mm.
Onsdag utfird 1111 TalJudden
Arrangör. SMU l Kumla
ISHOCKEY 1 IDROTTSPARKE'

Tisdag och torsdag
kl 14_00-16.00
Hjälm och mllnsky·dd är obligatonskt.
Klubba och eventuell annan utrustnmg tar Du
ock~ med dIg.
Instruktörer flin IFK Kumla

SKII>AKNING VID DJUPADALSBADET

Tisdag. torsdag och fredag
kl 13.00-15.30
Prov för snÖstjärnemärkel.
Möjligheter til! vallningsråd, omklädning, dusch
octl bastu.
Arrangör: Kumla skidförening
FRITIDSGARDEN :\'IADIE'"

Oppen: måndag-fredag från kl 13.00
Kortfilmer visas måndag och fredag kl IS.oo
Bordlenms. biljard. sällskapsspel. hobby. ser\enng mm.
K\'ARTERSGÅRDE" ""'\'RSTACKE'''·
Köpmangatan 58
Op~n: måndag-torsdag kl 17.3()...11.00
UngdomsdiskOlek tisdag kl 18.00-2100
Bordlenms. biljard. s.iillskapsspel, hobby m m.

ÄBYTORP
BAD\1J;,\'TO~.

STE.'\'E SKOLA,
G Yl' I ..... ASTI KSA LE"
TISdag kl lJ.OO-15.00

Medtag rackelom Du har
Instruktörer från BK Carllon
BORDTE:s.....IS. STENE SKOLA.
G\
ASTIK$.4.LE.....
Torsdag kl 14.00-16.00

"1.. .

Medlag tacket om Du har
Inslruktöur från JärsJö BTK

FOTBOLL. STENE SKOLA,
GY1\INASTIKSALEN

Onsdag kl 14.00-16.00
Instruktörer från Slene IF
ISHOCKEY, ISBA "AN VID STENE SKOLA

Måndag kl 14.00-16.00
Hjälm och munsk)"dd är ob1igatori~kl.
Klubba och e\entuell annan utruslning tar
Du också med Dig.
InstruklOrer från IFK Kumla
KVARTERSGÅRDEN FOLKETS HUS
ABYTORP
Oppen, mindag-tondag kl 17.30-21.00
Kortfilmer visas onsdag kl 19.00

Bordtennis. lIIomhusbandy. sällskapsspel m m

..

HALLABROTIET
BAO'\lI ....T O" J TALLÄ"GENS SKOLA,
G\ "'''ASTIKSALE.'''

'\1åndag och onsdag
kl 1400-16.00
Medtag racket om Du har.
Instruktörer fran BK Carlton
BASKET I TALLÄ;\GE;\S SKOLA,
Gnl"ASTIKSALEiIi"

Tisdag och torsdag
kl 10.00-12.00
Instruklörer från BK Kumla real

Kumlahallen

Turlista bokbussen februari - maj 1980

Telefon 019n09 80

Byrsta m fl
412. 313. 31/3, 515
Södra Ekeb) m n"
lin. H)'3. 14/4. 12/5
Ormesta m n
1112. lQf3. 14/4. 12/5
Eneby m n
1812. 17/3. 21/4. 19/5
Bransta m fl
2'512. 24/3. 28/4
Sånnersta m n·
25/2. 24/3. 28/4
Hjorlsbcrga m n
512. 4/3. 114, 29/4, 2715
Vallersta m n
)2/2. 11/3, 814, 615
Rala m fl
1912. 1813. 15/4. 13/5

Vl(

SPORTHALLEN hålles öppen måndag - fredag 06.45--22.15, lördag - sön.
dag 08.15-15.45
Under sportlovet disponerar fritidsnämnden lokalerna för verksamhet i egen
regi. På kvällstid verksamhet enligt tidigare uppgjort uthyrningsschema.
SIMHALLEN. Badtider:
M åndag. 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 sportlo\'sveckan är badet öppet varje dag frAn kl. 09.00.
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Berga m fl

2612. 2511 2214. 2W5
8rindäsen m fl~
6/2. 5/3. 2/4. 7/5
Oja m fl

In.

2912.

2~. 2~4.

2Y5

Nynäs m fl

2812. 2713. 815
Ekeby by m n
712. 613, ICV4. 2215
!-rommesta m n
14/2. IJl3. 17/4. 2915
TOrSla m fl
21/2, 2Q13. 24/4

Ekeby tätort
28/2. 613. 1313. 2CV3. 27/3, 1014, 17/4.
24/4. 8/5, 2215. 29/5
• Förmiddagstur
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ISHOCKEY pA ISBANAN VID
IDROITSPLATSEN
On$dag kl 14.00-16.00
Hjälm och munskydd är obligatoriskt. Klubba
och eventuell annan utrustning tar Du också
med dig.
Instruktörer från IFK Kumla
FRITIDSGÅRDEN VID TALLÄNGENS
SKOLA
Oppen: måndag-torsdag kl 17.30--21.00
KortflJmer visas tisdag kl 18.00
Bordtennis, biljard, sällskapsspel, hobby m m

SANNAHED
NATURSTIG rA SKIDOR
Start vid Motorstadion
Lördag kl 13.()0
Prov för snösljärnemiirket
Efter skidturen möjligheter till korvgrillning.
Arrangör: Sannaheds IF
LÅNGFILM I OFFICERSMÄSSEN
"Jag och översten" med Danny Kaye
Fredag kl 17.00
Arrangör: Sannaheds IF
KVARTERSGÅRDEN, CENTRUMHUSET
Oppen: måndag-torsdag kl 1400-21.00
Kortfilmer visas tisdag kl 19.00
Bordtennis. sällskapsspel m m.

KVARNTORP
KVARTERSGARDEN
Oppen: måndag-torsdag kl 17.00-21.00
Kortfilmer visas måndag kl 19.00
Bordtennis. sällskapsspel m m

EKEBY
KVARTERSGARDEN, BARNSTUGAN
Oppen: måndag-torsdag kl 17.00-21.00
Kortfilmer visas måndag kl 18.00
Bordtennis. sällskapsspel m m

HARDEMO
HARDEMO SKOLA
Måndag och fredag kl 14.00-17.00
Bordtennis och inomhusbandy
Onsdag kl 17.30
Kortfilmer
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ÖVRIGT
ISBANAN, IDROITSPARKEN, KUMLA
Allmiinhetens åkning under sportlovet
Måndag, onsdag och fredag kl 9.00-[7.00 (kl
[1.00-13.00 utan klubba)
Tisdag och torsdag kl 9.00-13.00 (kl 9.0011.30 utan klubba)
Lördag kl 12.00-14.00 (kl 13.00-14.00 utan
klubba)
Söndag kl 12.00-15.30 (kl 12.00-13.00 utan
klubba)
Vid tjänlig väderlek kommer övriga isbanor i
kommunen all vara uppspolade.
SPORTLQVSDANS rA FRITIDSGÅRDEN
MAL.\IEN
Onsdag och fredag kl 19.00-23,00
Entre
KU1\-ILA FOLKETS HUS BIO
Tisdagen den 19 februari kl 15.00
"Jakten på skattkammarön"
Torsdagen den 2[ februari kl 15.00
"Fem i knipa"
Entre: 7;- kronor.
SIMHALLEN, KUMLAHALLEN
Gratis bad för all skolungdom måndag-fredag
mellan kl 09.00-13.00
Handduk och svamp är dock avgiftsbelagda
BYGGET, ASBRO
Oppet dagligen under sponlovsveckan mellan
kl 09.00-15.00.
Uppmärkta skidspår.
SCOUTKÅRENS VUXENENHET
håller öppet hus i scoutkårens stuga vid Sveaborg. lördag och söndag
kl 09.00-15.00.
Uppmiirkta skidspår.
EL-LJUSSpAREN
i Viaskogen och Djupadalsparken bjuder på
- i mån av snö _ väl preparerade skidspår.

RESOR
PIMPELFISKE rA HJÄLMAREN
Torsdagen den 21 februari
Avresa sker med buss från Järnvägsstationen,
Kumla kl 9.00. återkomst till Kumla ca kl
15.00.
Pris: 10:- kronor.
Anmälan göres till frilidskontoret tel 709 80
senast måndagen den 18 februari kl 17.00.

Det är långt ifrån alla som vill använda vintersporllovet till an "hasa på nederbörden"
dvs skid- och skridskoåkning. Många har andra hobbies, t ex att samla frimärken. Det kan
man ha nöje av även på äldre dagar då benen inte längre lyder så bra i skidspår och på
skridskobana. De här ungdomarna har redan börjat.

OBS! Samtliga deltagare måste medtaga isdubbar.
Har Du pimpelspö och borr tar Du också med
della.
Ett begränsat antal pimpelspön kan få lånas.
Medtag matsäck.
Fiskeresan anordnas under förutsättning att
isen är säker.
Arrangör: KumJa amatörfiskeklubb
SKlDRESA TILL KILSBERGEN
Onsdagen den 20 februari anordnas skidresa
till Kilsbergen. För dem som vill åka utförs·
åkning går buss till Storstenshöjden och för de
som vill åka [ängdåkning och pulka går buss
till Annaboda,
Avresa sker från Järnvägsstationen. Kumla kl
09.45. återresa kl 15.00.
Pris: 10:- kronor.

Medtag pengar för eventuellt lift kort samt matsäck.
Föranmälan göres till fritidskontoret tel 709 80
senast fredagen den 15 februari kl 17.00.
Ledare medföljer.
BUSSRESOR TILL KUl\fLA
Bussresor till Järnvägsstationen. Kumla. kommer all avgå från ytterområdena onsdagen
den 20 februari, enligt nedanstående:
kl 09.00
Ekeby, bensinstation
Kvarntorp, Folkets hus
kl 09.10
Hällabrottet, afTärscentrum
kl 09.20
Sannahed. Grenadjärens livs ..
kl 09.30
Brändåsen. affären ,
kl 09.00
Hardemo. skolan
,.......
kl 09.10
Abytorp. skolan
" ......... kl 09.20
Aterre$a sker från Järnvägsstationen, Kumla
kl 16.30.
Som Du ser blir dagen rält lång. så lag med
Dig matsäck, utrustning och eventuellt pengar.
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Sextonde plats

Ur Örebro-Kuriren fÖf den 24 juli
1979 har vi klippt följande notis, som
visar att av landets aJ/a kommuner
ar det bara femton som är billigare
att bo i än Kumla. Ingen av dessa
femton ligger i Örebro län.
"Tidningen Privata affärer har gjort
en undersökning över vad det kostar
aU bo i landets olika kommuner.
Lägst finns siffror på något över 30

kr per skattekrona för skatt och övriga avgifter till kommunerna. Kumla
ligger lägst i läner med kr 34:45 per
skattekrona. Det ger en sextonde plats
i landet.

Övriga i länet var Hällefors med

32:a plats och 35:35. 43 Nora med
35:64, 70 Degerfors med 36:08. 90
Laxå med 36:29, 95 Askersund 36:35.
101 Ljusnarsberg med 36:45. 109 Karl·

skoga 36:55. 136 Lindesberg 36:91. 203
Hallsberg 37:82 och 225 Orebro med
38020.
Lägst i landet ligger Solna med
30:19 och högst på 277:e plats ligger
Strömstad med 41:87 kr per skattekrona för alla avgifterna inklusive
skatten:'

o

KWILA SJL"KHE.\I

Örebro läns landsting hAller för näf\'arande på med inredningen i utbyggnaden på sju"hemmel i Kumla. Det är avsikten all las i bruk ~enare under året, kanske efu'r semeSlrarna. Del betyder att kapaciteten för långvårdsplatserna d~ fördubblas här i Kumla, Den har
bilden bar vi "stulit"' ur senasIe numrel av LandstingsnYlI. för att vi tyckte all den var så
översUdlig.

Här är det söndagsöppet
El-ljusspåret. Viaskogen
belysning och värmestuga
El.ljusspåret. Djupadalsparken
belysning
Simhallen. Kumlahallen
Bygget. Asbro. skidspår. raststuga m m
Korpens tipspromenader. start vid Kumlahallen
Isbanan. Idrousparken
med klubba
utan klubba
Biblioteket, Folkets hus
Malmens fritidsgård

tom 21.00
tom 21.00
09.~12.30
09.~15.00

09.30--11.30
13.00-15.30
12.00--13.00
16.00--18.00
17.~21.00
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