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Barnomsorgens omfattning och kvalitet har varit föremål för grundlig diskussion i massmedia under senare tid.
Anledningen till denna diskussion är
främst det ekonomiska läge Sverige
och dess kommuner befinner sig i. Det
är säkert bekant för alla att kommunernas möjlighet alt utöka sin verksamhet de kommande åren är starkt
begränsad. Det allmänna omdömet
har varit att kommunerna med nödvändighet måste se över sin verksamhet, ompröva den och i vissa fall göra
nedskärningar. Vissa politiker har
framhållit att ett av de områden som
måste drabbas av inskränkningar är
barnomsorgen, medan andra hävdat
att barnomsorgen måste få fortsätta
expandera och inte får drabbas av
nedskärningar.
Eftersom ämnet är aktuellt och vi
just nu håller på med förberedelserna
för kommunens ekonomiska långt idsplan och barnomsorgsplan för de närmaste fem åren, tycker jag au det kan
vara på sin plats att här göra några renektioner kring barnomsorgen i Kumla kommun. Här följer således en kort
beskrivning av utvecklingen; en beskrivning av dagsläget och hur jag ser
på framtiden för kommunens barnomsorgsverksamhet.
Barnomsorgsinstitutioner i kommunal regi är en relativt ny företeelse.
Vår första barnstuga uppfördes år
1962 vid von Rosensteins väg (numera kallas barnstugan Rosen). 1966
kom del första daghemmet - Rå-

berga vid Parkgatan. Under 1970-talet
har en mycket kraftig utbyggnad skett
med barnstugor i såväl centralorten
som ytterområdena i kommunen.
En tabell får illustrera kommunens
byggande av barnstugor ända från
starten t o m utgången av år 1980. Siff·
rorna anger antalet platser respektive
barnstuga har idag. (Nästa sida)
Parallellt med barnstugorna erbjuder kommunen också plats i s k familjedaghem, dvs barnet vistas hos en
dagbarnvårdare i dennes hem. I början av 1970-talet var antalet dagbarnvårdare betydligt över 100. Allteftersom antalet platser i barnstugor har
tillkommit har antalet dagbarnvårdare minskat och är i dag 54 st. Antalet
barn som är placerade i familjedaghem är dock i stort sett oförändrat.
För närvarande vistas 220 barn i familjedaghem inom kommunen.
Att vara dagbarnvårdare är i våra
dagar det samma som vilket annat
yrke som helst. Man har lön, semester, rätt till tjänstledighet för studier
osv precis som alla andra. Familjedaghemmen ar ett viktigt komplement till andra former av barnomsorg.
I dag har sammanlagt omkring 900
barn i kommunen någon form av kommunal barnomsorg. Som jag inledningsvis nämnde arbetar vi för närvarande med planen för utbyggnad av
den kommunala barnomsorgen under
den närmaste femårsperioden. Det
förslag som upprättats och som för
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Förskola!
lekskola

Barnstuga

1962

Rosenl), von Rosensteins väg

1966

Råberga, Parkgatan

1972

Duvan. Yillagatan

1972
1973
1973

Kvarnlorpl)
Skeppet, Kjellingatan
Myrstacken, Köpmangatan
Haga, Hagagatan
Hästen, Hagagatan
Ekorren. Hällabrottet
Ekeby
Abytorp
Malmen
Norrg!rden, Villagalan
Abytorp
Centrum öst, Vattugatan

1974

1975
1975
1976
1976
1977
1978
1979
1980

D"
h,m

Fritids_

h'm

40
40

Av byggnadsingenjör Torgny Kdberg

30
30

15

25

15
15

36
40

7
18

30
55
30

15

13
60

40

Summa

221

35

20

15
60

15

353

125

') Om· och tillbyggd 1977 slltt den iven kan anvindas som daghhem
') Upphörde 1975: barnen överfördes till H.iIlabrnttet

närvarande remissbehandlas innebär
att antalet platser som kommer att stå
till barnens förfogande år 1985 kommer au uppgå till I 175.
Den föreslagna utbyggnaden inne·
bär naturligtvis inte att vi klarar av att
tillgodose alla önskemål om kommu·
nal barnomsorg. Det står dock helt
klart att vi för varje år som går kom·
mer aU i allt högre utsträckning kunna
erbjuda platser i barnstugor och familjedaghem.
För egen del kan jag inte instämma i
den kör som på senare tid krävt ned-

skärningar inom barnomsorgen. Barnen är vår framtid. De skall ges en
fostran och uppväxtmiljö - i hemmen och i våra barninstitutioner som utvecklar dem till socialt och psykiskt välanpassade och harmoniska
människor. Verksamheter i barnstugor och familjedaghem är ett kom·
plement till föräldrafostran, inte en ersättning. Samtidigt är det frågan om
föräldrars möjlighet att ordna sin för·
sörjning och få stimulans av arbetslivet.

Den här tidningen
kan Ni gärna spara. Här står rätt mycket som är bra att komma ihåg.
Men om Du har t ex dagstidningar som Du gärna vill bli av med ska Du
inte kasta dom i soporna, utan spara ihop dom till nästa gång pappers·
insamlarna kommer förbi Din grind eller port.
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Servicehuset KVARNGARDEN
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Servicehuset KVARNGARDEN vid
Skolvägen, Parkgatan och Råberga-

gatan är nu uppfört. Hyresgäster har
flyttat in och olika aktiviteter pågår i
dagcentralen.
Servicehuset började planeras redan
år 1972. Det kan synas ha varit en väl·
digt lång planeringstid men då måste
man beakta att kommunen har femårsplaner för investeringar och att en
anläggning av servicehuselS storlek byggnadsvolym 25760 m J , våningsyta
dagcentral 2195 m J och våningsyta
bostäder 5680 mI - tar närmare två
år att bygga. Kvarngården är dessutom kommunens hitintills största investering till en beräknad kostnad av
26 milj kronor.
Sedan länge har i Kumla funnits
boendeformerna pensionärshem och
ålderdomshem för äldre samt landstingets vårdcentral för vissa vårdbehövande. Genom service huset har ytterligare en boendeform tillkommit
som är avsedd för människor i olika
åldrar som i huvudsak kan klara sig
själva, men kan behöva snabb hjälp
dygnet runt, matservice samt möjlighet till samvaro och olika aktiviteter.
Servicehuset innehåller dels ett antal lägenheter, som de boende hyr och
dels dagcentral samt viss kollektiv social service. Dagcentralen består av
service- och aktivitetslokaler med till·
gång till bl a matservering, fotvård,
olika sysselsättningar och samvaro.
!?en skall, förutom av hyresgästerna,
aven användas av Kumlas övriga pensiamirer, handikappade, föreningar

med anknytning till servicehuset och
andra grupper av människor om så är
lämpligt. Antalet lägenheter som uthyres är 70 varav 12 st är 3 r o k på
71,9 mI och månadskostnad l 561 kronor och 58 st 2 r o k på 58,4 m l och
månadskostnad 1298 kronor.
l finansiering av servicehus och ål·
derdomshem ligger en grundläggande
skillnad. För ett ålderdomshem sva·
rar kommunen helt för investeringsoch driftskostnader och de boende
har s k helpension och betalar i proportion till sina inkomster. Service·
huset betraktas i första hand som ett
bostadshus och följaktligen utgå då
statliga lån för byggandet och statsbidrag till viss del för hemhjälp som de
boende erhåller. LägenhelShyran betalas enligt med varje hyresgäst teck·
nat hyreskontrakt. Den som är berättigad till kommunalt bostadstillägg för
folkpensionärer kan ansöka om detta
hos försäkringskassan och behövs ytterligare bostadsstöd sker ansökan hos
socialbyrån. Matservering och annan
avgiftsbelagd tjänst eller vara som servicehuset tillhandahåller betalas till
den del som detta utnyttjas av den enskilde.
Under planeringstiden för servicehuset mellan åren 1972-1977 har mycket skrivits och diskuterats. Några viktiga händelser under servicehusets tillkomst skall här omnämnas. Redan år
1972 fanns det planer på att under senare delen av 70-talet bygga lägenhe·
ter i anslutning till Solbacka ålderdomshem och använda den service
5

som ålderdomshemmet kunde erbjuda. Ar 1973 ansågs en rimlig storlek på servicehuset vara 40 lägenheter varav 20 tvåpersonslägenheter och
20 enpersonslägenheter, samtliga med
kokvrå och anslutna till en gemensam
dagcentral vid Solbada ålderdomshem. I samråd med byggnadsnämnden prövades år 1975 fem olika alternativ för tomt för service hus. Slutligen valdes tomten i kv Staren. Placeringen motiverades med att byggbar
tomt fanns och att läget var centralt
med närhet till bl a affärer, post, kommunikationer och Folkets hus. Socialbyrån gjorde under servicehusets
planeringstid utredningar över pensionärernas bostadsstandard och behov av hemhjälp och försökte upp·
skaua behovet av lägenheter. Med
stöd av befolkningsstatistik. tillgängliga ålderdomshemsplatser. planerade och befintliga platser i långtidssjukvården och pensionärernas egna
önskemål framkom det att det borde
gå att hyra ut 290 servicelägenheter.
Ekonomiska och praktiska synpunkter begränsade servicehuset au
innehålla 70 lägenheter. Tillsammans
med olika intressenter, bl a från pensionärsföreningen. handikapporganisationer och personalorganisationer,
upprättades eu program över lokaler
och funktion i dagcentralen samt
lägenheternas antal och storlek. Programmet, som sedan antogs av fullmäktige, låg till grund för upprättande av ritningar och andra bygghandlingar för service huset mellan åren
1977-1978. De nesta i KumJa har väl
knappast kunnat undgå att se servicehusbygget som påbörjades i oktober
1978 och som blev innyttningsklart i
maj-juni 1980.
Service husbyggnaden är uppdelad i
fyra femvånings bostadshus samman6

s k passivt larm finns också installerat
i lägenheterna som i receptionen ger
besked om lägenheternas hygienrum
ej använts under dygnet.

I r) mhga och prakuska lokaler finns rcdskap
för hobby- och teraplVerbamhel. Till cumpel
'·iinlolar. keramikugn. svarv och hpelbiinkar
M}ckel annat också. bl a Sludiecirkelrum

bundna med en envåningsbyggnad
innehållande dagcentral.
Varje bostadshus har egen entre samtidigt som invändig förbindelse finns
med dagcentralen. Byggnadskrop·
parna. som har hörnen avfasade, är
placerade så au vinklarna mellan hu·
sen ej är räta. Utformningen gör att
byggnaden i förhållande till dess stor·
lek ger ett nätt intryck och ej förtar utseendet på Folkets hus. De stora bal·
kongerna, burspråken med kökens
matplatser och hörnfönstren i vardagsrummen ger fasaderna ett varie·
rat och intressant utseende. Lägenhe·
terna har blivit ljusa och avståndet till
hissar och trappor kort. Köken är nor·
malt utrustade. Dock finns speciellt
handikapputTustade kök i 9 lägenheter. f våningsplanen finns klädkam·
mare och i källarplanet lägenhetsför·
råd till varje bostad. Lägenheterna är
utrustade med en lokaltelefon som
hyresgäster kan använda för att kon·
takta receptionen i dagcentralen och
begära någon information e11er hjälp.
Vid akut hjälpbehov går det att från
lägenhetens a11a rum utlösa nödlarrn,
som servicepersonalen tar emot. Ett

Kvarngården. med entre från Skolvägen, skall ge sina hyresgäster och
många andra pensionärer och vissa
andra grupper i kommunen möjlighet
alt träffas. Där kan de få hjälp med
bl a fotvård, bad samt idka hobbies,
musik och studieverksamhet. De kan
också besöka restaurangen där det
serveras mat, som tillredes i eget kök.
En del av matsalen är möjlig au avskilja även för andra ändamål och
verksamheter. Bad kan antingen ske i
två badrum utrustade med höj- och
sänkbara badkar eller i en bastu. I
nära anslutning till badet finns ett utr) mme för begränsad fysisk träning,
För hobbies såsom snickeri. keramik,
målning och textilslöjd finns särskilt
inredda lokaler utrustade med band·
såg, svarv, drejskiva. brännugn, olika
typer av vävstolar, symaskiner m m.
Intill hobbylokalerna finns ett avskilt
TV-utrymme. Musik på band och skivor kan spelas i receptionen och avlyssnas genom hörlurar i en hall mitt i
dagcentralen. Pensionärsföreningar.
handikapporganisationer m fl som har
anknytning till servicehuset har i
Kvarngården tillgång till expeditioner
och sammanträdesrum. Den kiosk
som tidigare låg i Folkets husbyggnaden har flyttats över ti11 nya lokaler i
servicehuset och kan där betjäna både gamla och nya kunder med tidningar. tobar, tips och vissa dagligvaror.
Dagcentralen har erhållit en varierad utformning, färgsättning och inredning vilket förhoppningsvis skall
göra lokalerna trivsamma och användbara. En atriumgård och en vinterträdgård med gröna växter samt nä-

IniiII entrtn pil boncnvilnmgcn finns receptionen -:- kontmuerligl Dc:vakad - alltsil någOI
a\ servicehuseu "hJirna och hjina·'. Hit skall
man alltK! kunna vindil sig.

ra anknytning till utemiljön bör också
kunna bidraga till trivsel.
Den yttre anläggningen har påbörjats och kan med häns)'n till planteringar ej färdigställas förran under oktober månad. Anläggningen kommer
att innehålla gångvägar, gräsytor, sittplatser, träd- och buskplanteringar
samt en pergola längs servicehustomtens östra del. En stor öppen torg.
bildning skapas mot Folkan och genom aU Parkgatan avstänges för genomfartstrafik med bil blir miljön lugnare. Planer finns också att stänga av
Skolvägen för genomfart med bil
framför servicehuset.
Som de flesta andra moderna större
bostadshus har byggnaden bärande
väggar och valv av betong. En avvikelse mot idag vanliga bostadshus är att
ytterväggarna är bärande. Detta reducerar de invändiga bärande väggarna
och underlättar framtida ändringar.
De icke bärande väggarna invändigt
är i huvudsak utförda med dubbla
gipsskivor på stålstommar. Fasaderna
är klädda med rött, nästan rosa fasadtegel. Taket över dagcentralen är
7

Den stora entrehallen rymmer bland annat en
trevlig servering och är en lokal där man kan
sitta och prata. sitta och läsa eller bara kort och
gott siua.

plant och täckt med papp som erhållit ett för brandspridning skyddande
lager av singel. Bostadshusen har inåtlutande tak som är papptäckta. Vissa invändiga ytskikt i servicehuset kan
vid första anblicken synas dyra, men
materialen har då valts med hänsyn till
underhållskostnad och trivsel. Marmorbeklädnad rörekommer på trapphusens planer och trapplöp. Dagcentralens golv är till största delen belagt med Kork-a-Plats och till en
mindre del i centralhallen med en hel·
täckande matta. Vinterträdgården har
fått ett golv belagt med keramiska

plattor. Halksäkra mattor av plast
förekommer i alla utrymmen med
golvbrunn. Installationer för el, luft_
behandling, värme, sanitet, kyla och
storkök är omfattande och det skUlle
leda för långt att beskriva olika funktioner och kvaliteter. I elinstallatio_
ner ingår bl a dagcentralens central_
radio- och musikanläggning, hörslingor samt hela byggnadens brandlarm, portlås, fastighetsövervakning,
trygghetslarm och automatiska dörröppnare. Fläktsystemet innehåller
värmeåtervinning och automatik för
olika ventilation under dygnet. Husets värmebehov erhålles från en provisorisk värmecentral i ett av Kvarnparkens höghus. Många installationer
är gömda ovan demonterbara, Ijudabsorberande undertak. Andra är helt
synliga, bl a värmerör i bostadshusen, vilket förenklat utförandet och
minskar risken för vattenskador.
En grundläggande princip i omsorgen om de äldre och handikappade är rätt till självbestämmande och så
långt som möjligt rätt ti11 normala levnadsvillkor. Detta innebär att människan själv skal! bestämma vilken hjälp
hon skall ta emot och kunna välja den
bostadsform som bäst passar. Med
servicehusets tillkomst har man förhoppningsvis kommit en bit på väg i
denna strävan.
D

Dags att reflektera!
Så här i början av september börjar kvällarna bli mörka. Lagen röreskriver alt fordon i trafik ska11 ha bakåtriktat rött ljus. Men vi andra,
som går, kanske skjuter en barnvagn och i vinter kanske en spark.
stötting. Hur skyddar vi oss bäst på vägkanten nar bilarna möts mitt för
oss. Jo, vi har reflexer. En ovanligt bi11ig livförsäkring.
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Dags för fastighetstaxering
A v taxeringsordjörande Eje Lindelöj

Senast den 18 sept 1980 skall alla fastighetsägare ha lämnat in sin fastighetsdeklaration.
Deklarationsblanketterna kommer att förtryckas med
namn, adress, fastighetsbeteckning
m fl uppgifter och sändas ut från länsstyrelsens dataenhet i månadsskiftet
aug/sept. Fastighetsägarna har alltså
inte lång tid på sig, varför det kan vara
klokt att i god tid förbereda deklarationen genom t ex uppmätning av huset, genomläsning av de utsända blanketterna, jämförelse med 1975 års allmänna fastighetsdeklaration osv.
Jag kommer här att kortfattat beröra hur taxeringen kommer att gå till
för gruppen småhus, dvs villor och fritidshus. Dessa fastigheter skall åsättas dels ett värde på tomtmark och
dels ett byggnadsvärde. Värdena skall
åsättas med ledning av den riktvärdekarta som tidigare utarbetats och som
ställdes ut två veckor i våras. Riktvärdena skall fastställas av skattechefen
på länsstyrelsen med ledning av det
slutgiltiga förslag som de olika arbetsgrupperna lämnade efter genomgång
av inlämnade synpunkter i samband
med utställningen.

Tomtmark
Värdet skall framgå av riktvärdekartan. vilken anger ett visst tomtvärde för en s k normaltomt med storlek
inom ett visst intervall, t ex 600-2000
ml • Detta innebär att alla tomter inom delta intervall kommer att få samma värde. Först om ytan under- eller
överstiger 600 resp 2000 ml justeras

värdet. Vidare påverkas värdet av om
vatten, eller både vatten och avlopp
saknas. Är det fråga om t ex en strandtomt medför detta justering uppåt i
värdeserien. Begreppet värdeserie
innebär att bara vissa tomtvärden får
användas och att justering endast får
ske med ett helt steg, dvs värden mellan de angivna får inte förekomma.
Vårdeserien omfattar ett 30-tal olika
värden. och med undantag för de
högsta och lägsta finns dessa värden:
20000, 25000, 30000, 35000, 40000,
50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000
och 100000 kr. Skulle a11tså en normaltomt få värdet 50000 kr inom
600-2000 m 2 åsättes värdet 60000 kr
(+ l steg i värdeserien) om ytan för en
viss tomt uppgår til12 500 ml . Skulle å
andra sidan vatten och avlopp saknas
sänks värdet från 50000 kr till 35000
kc ( - 2 steg). Utöver dessa möjligheter ti11 olika tomtvärden kan justering
ske för säregna förhållanden, t ex
swimmingpool på tomten eller att
trädgårdsanläggning helt saknas.

Småhusets värde
Riktvärdekartan anger vilken riktvärdetabell som ska11 användas. Tabel·
len indelar husen i värdeår (i regel
byggnadsår) t ex 1965-69, 1970-74
och 1975-79 samt storleken i olika
klasser t ex
106-115,
116-125,
125-135 m 2 osv. Slutligen finns nio
olika klasser beroende på vilken standard huset har. När man bestämt husets värdeår, storlek och standard kan
byggnadsvärdet läsas av direkt i tabellen. Kortfattat gäller följande:
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A/der
Åldern skall beräknas utifrån husets
återstående livslängd, vilket anges
som värdeår. Värdeåret bestäms som
nybyggnadsår med eventuellt tillägg
för den ökning av husets återstående
livslängd som en eventuell om- eller
tillbyggnad gett. Skulle en om- eller
tillbyggnadskostnad ha understigit
20 % av kostnaden (vid ombyggnadsåret) för att uppföra motsvarande
småhus, sker ingen justering utan det
ursprungliga nybyggnadsåret bör anges. Skulle emellertid kostnaden för
om- eller tillbyggnad överstiga 80 %
av kostnaden för nybyggnad av mot·
svarande småhus bör ombyggnadsåret anges som värdeår. Skulle kostnaderna ligga någonstan mellan
20-80 % bör värdeår mellan nybyggnadsår och ombyggnadsår anges.
Storlek
Storleken anges i form av s k värdearea. Denna utgör bostadens yta med
tillägg av 20 % av biutrymmesytan.
dock högst 20 m l • En ändring jämfört
med föregående taxering är all yta i
källarplanet skall medräknas som biuuymmesyta. I övrigt hänvisas till bil
I som är de mätregler som skall användas.
Standard
Standardpoäng fastställs för varje hus
med ledning av de standardfrågor som
finns i deklarationsblanketten (bil 2).
Det är här viktigt att fastighetsägaren
så noga som möjligt anger vad som
gäller just det egna huset så att ett korrekt värde kan åsättas.
Folk· och bostadsräkningen 1980 +
Energiplanering
Jag vill särskilt påpeka att det är viktigt att även sidan 4 i blanketten fylls i
så noga som möjligt. Dessa uppgifter
10

tas in i samband med fastighetstaxe.
ringen och kommer att användas för
statistiska ändamål.
Taxeringsvärde - varför?
Det taxeringsvärde som kommer att
åsättas skall motsvara 75 % av fastig_
hetens marknadsvärde 1979. Taxe_
ringsvärdet användes sedan i nera olika sammanhang. bl a inom inkomstbeskattningen, vid bouppteckningar.
gåvoavtal m m.
Höjt taxeringsvärde = höjd skaU?
Eftersom taxeringsvärdena kommer
aU höjas kraftigt vid årets taxering,
skulle det medföra stora skattehöjningar om intäktsberäkningen skulle
behållas oförändrad från och med
1982 års inkomsttaxering (de nya värdena gäller från I januari 1981). Något beslut har annu inte fattats. men
förslag finns om ändrad skiktindelning, som innebär aU den lägsta intäklen sätts till 2 % av taxeringsvärdet upp till 450000 kr, mot som nu
3 % upp till 200 000 kr. Vidare föreslås en justering av det extra avdraget
från 1000 kr till 1 500 kr. Skulle dessa
och kanske aven ytterligare justeringar göras, medför de nya taxeringsvärdena troligen skattehöjningar för de
nesta, men inte i sådan storleksordning att fastighetsägaren får allvarliga
ekonomiska problem. Föregående års
allmänna fastighetstaxering 1975 medförde också ändring av gränsen för
förmögenhetsskatt från 150000 kr till
200 000 kr samt ändring av förmögenhetsreglerna för beräkning av extra
avdrag för folkpensionärer. Ändring
kommer troligen att ske även denna
gång, och i så fall till glädje även för
icke fastighetsägare.

MÄTNING AV SMÅHUS
- EN FÖRENKLAD IESKRIVNING
~
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Allmänt
• Matningen ska goras intill yttervaggarnas InSidor Mellanvaggarna raknas med
i ~1an
• Utrymme för trappa rdknas m I varte plan
• Skorstenkanal. pelare od. som upptar Sl6rrc yta an 0.5 m1 ska inte raknas med.
Hur man mäler och klassificerar bosladens yta och blutrymmenas yta beror på
vilkrn typ av våning det galler

Våning helt ovan mark

~ ,..

o(

E~=r

-

./'

Bostad .. utrymmen avsedda att bo I d vs bostadsrum. kök. utrymmen for forvarmg. hygien och kommunlkalion
Biutrymmen ovnga utT)111nlen d\'s garage. pannrum och soprum Forråd. bastu och dusch. som ligger I rn sidobyggnad. är också
biutrymmen om sldobnlg.naden ar ullganglig inifrån småhU$("L

SluUningsvåning

«

~

Boslad - ulrymmen a\'Sedda att bo I. om de ligger utefter en
fonstervagg. Toaleurum. dusch och ulf)1l1men för kommunikation
raknas som bostad aven om de mIl' ligger utefter fonstcrvaggen.
Biutrymmen '" övnga utrymmen i slultmngsvåmngen.

Vindsvåning

~~~fC- en
Bostad .. Ulrymmen avsedda att bo i, om hojden 2.1 m finns på
bredd av mmSt 0.6 m (se nedanstående figur)

_

Biutrymmen .. övriga ulrymmen i vindsvåningen om vinden har
golv och ar tillgänglig inifrån bostaden via en trappa eller en permanent stege eller falltrappa Dessutom ska hojden 1,9 m finnas på en
bredd av minst 0,3 m för all utrymmena ska räknas som biutrymmen.
Är vindsvåningen uppdelad i nera utryrnmen - observera att mått·
kraven galler per utrymme

Källarvåning
-'.

J~;::f",:
r.

Samtliga utrymmen i en
källarvåning räknas
som biulryrnmen.

Om mIn inte vill riknII ut ytlln kRn mlln i stillet

gön en enkel skiss ön"r urjto vinins med mittuppgifter.
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Bostadsförmedling

Nu kommer folk- och bostadsräkning 1980

Av utredningssekrererare Ronny Snlomonsson

Av planeringssekreterare Hans Göran Johansson

Kumla kommuns bostadsförmedling
öppnade igen den 5 maj 1980 efter au
ha legat nere sedan slutet av 1974.
Varför kommunen beslutat återin·
föra bostadsförmedlingen ar att dagens bostadsbrist har gjort det nödvändigt med eU ökat kommunalt an·
svarstagande vid anvisning av hyresgäster till lediga lägenheter. Avsikten
ar också att kommunen skall få en
mer samlad bild av efterfrågan på
lägenheter vilket är av vikt vid planeringen av den framtida bostadsproduktionen.
För närvarande förmedlar kommunen, förutom sina egna lägenheter en·
dast lägenheter som innehas av Stif·
telsen Hyresbostäder i Kumla. Målet
är att på sikt övertaga förmedling av
lägenheter även från så många som
möjligt av de privata bostadsföreta·
gen. som är verksamma inom kom·
munen.
Underrättelse om det nya taxeringsvärd..
Senast den 15 mars 1981 skall fastighetsägaren underrättas om vilket ta·
xeringsvärde som åsatts. Omprövning
kan härefter begäras senast den JO ap·
ril 1981. För att fastighetsägaren skall
kunna kontrollera att räH värde åsatts
kommer koder finnas redovisade för
ålder. storlek och standard i likhet
med 1975. Den fastighetsägare som
inte är nöjd med taxeringsnämndens
beslut kan senast den 15 september
1981 överklaga till länsrätten.
D
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Förhoppningen är att i första hand
genom någon form av avtal få privata
fastighetsägare anslutna till bostads·
förmedlingens verksamhet.
Det infördes en ny lag. den så kallade bostadsanvisningslagen från och
med den 1 juli 1980. vilken ger kommunen möjlighet att besluta om att
den kommunala bostadsförmedlingsverksamheten skall gälla ett eller nera
bostadsområden i kommunen. La·
gens möjligheter kommer åtminstone
inte till en början att utnyttjas av kom·
munen. Avsikten är som nämnts ovan,
att frivilliga avtal i första hand skall
kunna träffas mellan kommunen och
privata ägare av hyresfastigheter.
De bedömningsgrunder som bostadsförmedlingen använder sig av när
en hyresgäst skall anvisas till ledig
lägenhet är kötid. utrymme. stan·
dard, sociala och medicinska skäl, arbetsmarknadsskäl och evakuering vid
sanering. Tillämpningen av dessa regler kan variera beroende på tillgång·
en på ledlga lägenheter samt att efterfrågan är skiftande för lägenheter av
olika storlekar. läge. hyresnivå m m.
Med utgångspunkt från ovannämnda bedömningsgrunder utser bostadsförmedlingen sökande till ledig
lägenhet. Detta utgör ingen absolut
garanti för att lägenheten slutligen tillfaller den sökande då bostadsföretagen inte är skyldiga att acceptera den
hyresgäst som bostadsförmedlingen
anvisat. Det är främst ekonomiska
faktorer som gör att bostadsföretagen
ibland inte godtar anvisad hyresgäst.

Sista dagen att lämna in blanketter för
folk· och bostadsräkning 1980 är den
18 seprember 1980.
Det blir mindre uppgifter att fylla i
på blanketten jämfört med tidigare
folk- och bostadsräkning. genom att
uppgifter om bostaden samordnats
med fastighetsdeklarationen. Det blir
också lältare för handikappade och
invandrare att fylla i blanketten. genom att speciella insatser görs för des·
sa grupper. Mer om detta senare i artikeln.
Varror har vi folk- och bostadsräkning?
Det är riksdagen, som beslutat, att
FOB 80 skall genomföras. Resultatet,
dvs statistiken, från FOB 80 används
av kommuner och statliga organ för
planering av bland annat samhällsservice. FOB 80-statistiken utgör exem·
pelvis nödvändiga fakta vid planering
av kollektivtrafik. barnomsorg. bostadsbyggande.
energiförbrukning,
sysselsättning etc.
När skall jag fylla i blanketten?
Folk· och bostadsräkningen mäter de
faktiska förhållandena mellan 8-14
september 1980, den så kallade mätveckan.
Blanketterna skickas ut till hushålBostadsförmedlingens strävan är att i
samråd med andra myndigheter aven
lösa ej godtagna sökandes bostadsproblem.
Bostadsförmedlingen ligger i Stadshuset vid Torget och har expeditions-

len i början av september. amn, ad·
ress och personnummer är redan
tryckta på blanketten. Varje person
har att svara på tio frågor. Skulle Du
inte få Din FOB-blankett i postlådan,
kan Du gå till närmaste postkontor.
till stadshuset eller till invandrar·
byrån och hämta en blank blankett.
Glöm inte lämna in blanketten senast
den 18 september!
Varje blankett. som skickas till kommunen, förorsakar granskningspersonalen mycket arbete. Hjälp oss genom att komma ihåg inlämningsda·
tum - 18 september 1980.
Vem kan jag frAga om FOB 80?
Kommunen anställer extra personal.
som skall granska blanketterna.
Två därtill utsedda personer i kommunförvaltningen är ansvariga för
kommunens FOB·arbete och lämnar
information till allmänheten under expeditionstiderna
måndag-fredag 09.30--11.30
torsdag aven
16.00-18.00
Fråga efter folk· och bostadsräkning i
växeln.
Viktigt att tänka pA!
På blankettens tredje sida finns tydlioch telefontid måndagar - fredagar
klockan 09.30--11.30 samt även torsdagar klockan 16.00-18.00. För anmälningar och upplysningar kontakta
Carina Johansson. telefon 709 80.
D
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Kumla kommun -

daghemmet Du.

van

Vlong AB - Norra fabriken
SRA ~ Mönsterkortsfabriken
FOB SO·statistiken kommer all an.
vändas för att i planering av kollek.
tivtrafiken studera underlag för bland
annat arbetsplatsresor. Därför är det
viktigt att Du fyller i rätta och full.
ständiga uppgifter.

ga förklaringar till varje fråga. Frågor·
na nr 7 och nr 8 vill vi emellertid att
varje person ägnar extra omsorg, en
omsorg, som blir till stor nytta för
granskarna. Kommunen spar även
pengar, om granskningsarbetet flyter
utan störningar.
Fråga
Gatuadress: Finns ej gatuadress skriv då bynamn eller liknande. Hör
med arbetsgivare eller kamrater. om
Du är osäker.
Kommun: Det är viktigt att skriva rätt
kommun. Hör med arbetsgivare eller
kamrater, om Du är osäker.
Fråga
Företagets namn står oftast på an·
ställningsbevis och lönebesked. Glöm
inte att komplettera med Din spe·
ciella arbetsplats, exempelvis

Information till handikappade
Samtliga dö~fOreningar kommer att få
"Videojournalen", eu TV·kasettband
med inslag om folk· och bostadsräk·
mngen.
Storstil· och taltidningar ger infor·
mation till synskadade.
Föreningen Sveriges dö\'blinda ger
upplysning till dövblinda genom fyr·
handsalfabetet.
För utvecklingsstörda genomförs en
speciell upplysningskampanj med sar·
skilda tidningar och bandkasetter om
folk· och bostadsräkningen.
Information till invandrare
Samtliga invandrarhushåll får i början
av september en särskild upplaga av
Invandrartidningen, som på tolv olika
språk berättar om folk· och bostads·
räkningen. Invandrarna kan också
vända sig till invandrarbyrån för in·
formation.
O

Köper du på postorder?
KonsumentverketIKO påpekar attfel·
aktiga varor som köps på postorder
ska reklameras hos företaget. Konsumenten ska inte nöja sig med att ut·
nyttja returrätten eftersom detta inne·
bär att han eller hon måste betala
frakten själv.
Returrätten kan utnyttjas om man
dngrar ett köp. men om varan inte
14

överensstämmer med löftena i annan·
sen eller katalogen bör man reklame·
ra och kräva ersättning för alla kost·
nader.
Skriv ett brev till firman, samtidigt
som Du returnerar varan. Tala om vad
det är för fel på varan och hur mycket
pengar Du kräver åter. Glöm ej att
räkna med fraktkostnaden.
D

Tomtköregler
Av utredningssekrelerare Ronny Salomonsson

Fördelning av tomter eller nyprodu.
cerade småhus sker i första hand till
personer som finns inskrivna i kom·
munens tomt· och småhuskö. Princi·
perna för fördelning genom tomt· och
småhuskön har fastställts av kom·
munfullmäktige genom införandet av
speciella regler. Kumla kommun in·
går vad gäller tomtköreglerna i en bo·
stadsregion som förutom Kumla även
omfattar Hallsberg, Laxå, ara och
Örebro kommuner. I denna bostadsregion tillämpas i stort sett samma
tomtköregler.
Huvudprincipen i tomtköreglerna är
au fördelning av tomter och nyproducerade småhus genom kön sker ef·
ter behov och turordning. Behovsprövningen omfattar i regel ej perso·
ner boende i hyreslägenheter utan en·
dast personer som bor i småhus. Vid
behovsprövningen tas hänsyn till ut·
rymme, standard, medicinska och so·
ciala skäl.
Beträffande utrymmet gäller att
styrkt behov av bostadsbyte anses
föreligga om sökanden innehar bo·
stad som är mindre än tre rum och
kök. För barnfamiljer gäller dock
styrkt behov om bostaden är mindre
än fyra rum och kök. Vidare kan till·
delning genom tomt kön ske till sö·
kande som har för stor bostad och vill
byta tHl en mindre. Denna regel til·
lämpas genom skälighetsbedömning
och prövning från fall till fall.
Vtterligare ett skäl för tilldelning ge·
nom kön är om sökanden bor i äldre
hus med låg standard. Med låg stan·

dard menas högst standard klass fyra
enligt
fastighetstaxeringen
inne·
bärande normal standard för ett 40talshus.
Sökande som åberopar medicinska
eller sociala skäl för bostadsbyte skall
för att få en tilldelning genom kön
kunna styrka detta på ett godtagbart
sätt genom intyg eller liknande.
De sökande som godkänts vid be·
hovsprövningen väljer mellan de ob·
jekt som fördelas genom tomt kön till·
sammans med de som är direktkvali·
ficerade i den ordning vederbörande
finns upptagna i kön.
Förtur i kön kan i vissa fall ske ge·
nom särskilt beslut av fastighets·
nämnden. Det kan vara fråga om för·
tur för näringslivet som bedöms vara
av väsentlig betydelse ur kommunens
synpunkt eller också kan förtur bevil·
jas om starka sociala eller medicinska
skäl föreligger.
Vid registrering i tomtkön uttages en
avgift om 100 kronor och därefter 50
kronor vart tredje år.
Om man tilldelas tomt eller småhus i
någon av ovannämnda kommuner
sker avregistrering i alla köerna och
man får inte återregistreras förrän efter fem år. Avregistrering sker även
om man i andra hand förvärvar hus
som är yngre än fem år.
Sökande. som är inskriven i kön, får
utan avgift flytta över till någon av de
andra i bostadsregionen ingående
kommunernas köer men placeras då
sist i den senare kommunens kö och
avregistreras i den förra. Sökande har
15

Intressant statistik
Tidningen "Privata affärer" har gjort

en undersökning av de 279 kommuner som linns i Sverige för alt utröna
var det är billigast au bo. Undersökmngen avser en tvåbarnsfamilj där
båda makarna arbetar och ett barn
vistas på daghem och ett barn går i
skolan. Familjen bor i eget hus. sophämtning sker en gång per vecka, vattenförbrukningen är 200 kubikmeter
per år och elförbrukningen är 5000
kWh. Kon sagt en normal familj.
Det ar endast Il kommuner som är
billigare att bo i än vad Kumla är.

ne-

dock möjlighet att vara inskriven i
ra kommuners köer samtidigt men
måste då betala avgift för varje tomtkö fÖf sig.

Upplysningar

om

tomtköreglerna

lämnas av fastighetskontoret. teleron

100 80.

KUMLA KOMMUNS
GRUNDSKOLA
LäsArel 1980181
Höstterminen: 1518-21/12
Vårterminen: 7/1-616
Lovdagar:

3-4111, 16-2012, 13-1614, 2915
Fylsta rektorsområde

1518,25-2619,2711,415
Kumlaby rektorsområde

1518,25-2619,2111,415
Vialund rektorsområde

1518, 2619, 2-3110, 2711
16
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Kumla är billigast inte bara i Örebro
län, utan även jämfört med angrän.
sande län. Kumlas grannkommuner_
Örebro och Hallsberg - är omkring
4000 kronor dyrare per år an bo i uno
der samma förhållanden.
Billigast att bo i under samma betingelser är BromöIla i Kristianstads
län och dyrast är Guilspång i Skara·
borgs län. Det skiljer nära II 000 kronor mellan dessa båda kommuner,
Nu hade en av ortstidningarna en
missvisande rubrik några dagar efter
sedan denna intressanta nyhet publicerats. Där stod "Omöjligt att få
dagisplats. Därför är skatten låg,"
Kommunen har f n 353 platser i daghem och 220 barn utplacerade hos
"dagmammor". Vi har 12 barnstugor
och nästan alla har inrättats den se·
naste tioårsperioden. Under våren
1981 beräknas ytterligare 46 platser i
daghem kunna tas I bruk, Barnstugorna finns både i centralorten och
i ytterområdena, Inom närmaste halv·
år kommer betydligt över 600 platser
aU stå till förfogande.
Av alla Örebro läns kommuner är det
endast Örebro kommun som har flera
daghemsplatser per l 000 invånare,
Och där är det drygt 4000 kronor dy·
rare att bo för "normalfamiljen",
Redan vid årets början publicerade
en ortstidning tabeller och kommentarer till länskommunernas kommunalskatter. Där löd rubriken "Tånger.
åsabo kan tjäna l 700 kr om året på att
nytta till Kumla", Räkneexemplet var
tänkt på en inkomst om 50000 kronor per år då skillnaden alltså blev
[ 775 kronor.
..
Exemplet talar för sig självt.
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UPPSLAGET

- ett par sidor åt konsumenterna

Vart vänder jag mig med
försäkringsfrågorna?
Konsumenternas försäkringsbyri. All·
männa reklamationsnämnden och Försäkringsinspektionen sysslar alla med
konsumentförsäkringar. De har dock
skilda arbetsuppgifter.
Konsumenternas försäkringsbyri
Konsumenternas j6rsäk.ringsbyrd har
till uppgift att gralis ge rdd och hjälp ål
konsumenter i olika försäkringsärenden.
Byrån tar upp frågor som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar

(alltså inte de försäkringar som sköts
av försäkringskassan eller regleras i
kollektivavtal).
Man kan kontakta byrån nar man
har svårt att leta sig fram bland olika
försäkringsformer. försäkringsbolag.
villkor och undantag. Konsumenlernas
jOrsiJ1cringsbyrd kan ge allmän orien·
tering om olika försäkringar och tala
om väsentliga skillnader dem emellan. Därigenom får konsumenten underlag för att själv söka sig fram till
sitt eget "bästa köp".
När det hänt en skada, som försäkringen gäller rär, kan byrån också hjälpa till. Om exempelvis konsumenten
och försäkringsbolaget blivit oense på
en eller flera punkter kan byrån redovisa vilka regler som gäller i det enskilda fallet. Den kan också ge råd om
vart konsumenten kan vända sig för
att överklaga bolagets beslut.
Byrån kan dock inte avgöra en tvist
eller bestämma hur en skada ska hanteras. Se Allmänna reklamationsnämnden,
18
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Allmänna reklamationsnimnden
Den som l1l1 ha ett jörså'kringsärende
pröl'at kan vanda sig till Allmänna
reklamationsnämnden som kostnadsfritt prövar flertalet tvister som rör
konsumentförsäkringar och föreslår
hur tvisten bör lösas.
Blanketter finns hos konsumentsekreteraren i Stadshuset.
OBS! ARN:s Förså'kringsa\'delning behandlar inte:
O Allmän jörså'kring
O På kollektivavtal grundad arbetsmarknadsjörsäkring
O Patientförsäkring
O .,frende som provats av uafik/örså'k·
ringsanstalternas nämnd
O Vållande/råga vid trafikolycka
O Rätten att teckna jörså'kring
Försäkringsinspektionen
Är man missnojd med sjå'lva sättet för
ärendets handläggning hos försäkringsbolaget (t ex långsamhet i behandlingen av ärendet. bristande
brevsvar eller ovilja att ta ställning in·
om rimlig tid) kan man vända sig till
Försäkringsinspe kti on e n.
Adresser finns hos konsumentsekreteraren.

18 september 1980 startar Konsumentverkets
hushållsekonomiska
kampanj över hela landet.
Konsumentrådet i Kumla inbjuder
fackföreningar, andra föreningar, arbetsplatser och enskilda att deltaga i
kampanjen.
Kampanjen belyser så verklighetsnära som möjligt stora och små frågor
för familjens ekonomi.
Utställningar, föredrag, föreningsaktiviteter och studiecirklar kommer
att behandla:
Familjens budget
Lagar och parris till hjälp åt konsumenterna
Konsumenternas
försäkringsbyrå,
Allmänna
reklamationsnämnden,
Konsumentverket m fl
Mat och jämförpriser
Fritid - dyrtid?
Konsumentkrediter, med en särskild
utställning om kontokort
Bilekonomi
Kläder och skor
Bostadens kostnader

Konsumentrådet inbjuder till:
18 upumbu
S~ våra skyltfönster i Stadshuset. Föreningsbank~n. SE-banken och Sparbanken
18 sept - j oja
"Drömmen och verkligheten"
Hushållsbudget m m
Utställning i Folkets hus foajc\
F ritidsutrllstning
Utställning i KlImIahallen

10 srplt'mbt'r klockan J9.00
·'HlIs.Il'Il~1l$ silualion inrar 8O-tal~t"
Anna-Lisa H~lln~n
SparhankJröuning~ns kända budg~trådgivar~
S~rv~ring, IOll~ri, bild~r
(medarrangör~r;

Sparbanken.

KOll5um~nt·

glll~t. Husmod~rsrar~ningeD)
Malsal~n,

Vialundskolan

6 -17 okt/Jtw,
"l\lockkanrstll~n"

i Vialundskolan
Film. ulSlällning. visning av kläd~r
För~nlDgar kan beställa tid hos konsumentsekret~rar~n

10 oktolwr klodulll 19.00
"Mera ror pengarna"
Jämförpris, Konsumentkrediter. kontokon
Servering
Konsumentgillet,
Konsu(medarrangörer:
m~ntföreninl~n. Orebro)
Gillualen, Folk~ts hus

JO-lO no~,"bn
"l\1ock-larv!'"
D~t finns specialutrustning för nistan alla sport~r, Nödvändigt fOr säkerheten? Eller bara ~tt
dyrt mod~?
Utställning i Kumlahallen
SludiKirkel
Konsumentrådet har, tillsammans med studieförbunden. arbetat fram en studiecirkel rom
skall hjälpa Dig an spara pengar.
D~n skall h~ta "Fixa själv och spara pengar"
liten reparationskurs (ör alla om el. vys och bil.'
Man fär lära sig laga toaletten. byta packningar i kranar, rensa avlopp. göra tillåtna ~larb~
len och laga de enklaste f~len på bil~n, Enpraklisk kurs. som skall hjälpa oss att spara pengar.
Tid ej fastställd
Hör med Ditt studieförbund!
De nesta studieförbund har även andra studiecirklar i de ämnen kampanjen belyser.
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SAKAB-ärendet dag för dag

,

Av f kanslichefen Tage Tapper

Det är minst sagt omständigt och stöter på vissa svårigheter alt redogöra
fÖf hur SAKAD·ärendet har utveck·
lat sig. I varje rall är det räu svårt om
man hela tiden skall försöka lämna
precisa uppgifter och ange exakta data. Vad som här presenteras skall alltså betraktas endast som eu ambitiöst
försök alt kartlägga skeendet.
Förhistorien
/969.(J7.(J/
Överingenjör Gösta Salomonsson
startar Terra Bona Handels AB. Till
att börja med bedrivs verksamheten
som konsultfirma stationerad i ett
Orebrokontor. (Terra::: jord; bona = god. Fri översättning: Den goda jorden)
/972
Företaget arrenderar mark av Yxhults stenhuggeri A B som genom inköpet av Kvarntorpsanläggningen bli·
vit ägare även av det S k Ljungströmsfältet. (3/1 1968)
/975.(J5.(J7
Erhåller Terra Bona lagfart på fastigheten Norrtorp 5:2 om cirka 24 hektac
/975-/2-3/
Övertager några anställda företaget
av Salomonsson.
1976.(J2-15
Avlider Gösta Salomonsson
1976.(J9.(J/
Inköper Svenska avfallskonverterings
AR (SAKAR) företaget.
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1977-01-01
Norrtorpsområdet överförs till Kumla kommun.
SAKAB:s uppkomst

1974 jan-noll
Utredning som resulterar i betänkandet: Avfall - ökad återvinning.

1975 febr
Proposition om statlig medverkan
a vfallsh anteringen.

l

1976 jan
Bolagsbildningen avslutad. Aktiekapitalet fastställs till sju millioner. Staten
går in med 86 %; Svenska kommunförbundet med 7 o~; Näringslivets stiftelse för avfaJlsbehandling med resterande 7 %. Denna stiftelse - eU relativt litet företag med 25 delägare drev AB Industridestillation i Lövsta
utanför Stockholm.

I början av 1940-talet togs det har "flygfotot" från den höga Kvarnlorpsskorstenen. Del ir det s k
LJungströmsfihet vid Nomorp. dar numera SAKAB.s deslrukllonsanliggning ir belagen. Vid denna lid stod annu Nornorps slOll kvar (re\l$ senare) och d~" anläggningen var trots alll bara en skugga
av den forna prakten. Tiderna förändras
_

behandling av olja 23 000 m l , långtidslagring 2000 ml .

1978-02-23
Statens naturvårdsverk avger yttrande om ärendets handläggning.

1978-03-21
SAKAR-ärendet drar igång

1977-05-21
SAKAB håller presskonferens i Kumla och meddelar att företaget - som
tillhör Statsföretagskoncernen - ämnar bygga ut anläggningen i Norrtorp
för cirka 100 millioner kronor. Cirka
50 man skall anställas. Järnvägen planeras byggas ut.
/978.(J/-2j
SAKAB ansöker hos Koncessionsnämnden för miljöskydd om tillstånd
till
lösningsmedelsdestillation om
20 (XX) m l , förbränning 33000 m l , lösningsmedelsavdrivning 2000 ml, för-

Kumla kommuns hälsovårdsnämnd
fordrar för sin del ej ytterligare utredning.
/978.(Jj.(J9
Statens planverk avger yttrande.
/978.(Jj-/O
Skrivelse från Gun Lantz-Granlund
tillsammans med 396 namn på namnlistor.

/978-05-/1
Yrkesinspektionen yttrar sig. Ingen
ennran.

1978-05-1/
Länsläkarorganisationen begär vissa
kompletteringar.

/978.(J5-/6
Kumla kommuns hälsovårdsnämnd.
Tillstyrker med vissa förbehåll.
/978.(Jj-/7
Fiskeriintendenten vill ej motsätta sig
bifall.
/978.(Jj-/9
Länsstyrelsen tillstyrker. men ställer
vissa villkor. Ingen reservation vid styrelsens behandling.
1978.(Jj-2j
SAKAR kompletterar sm ansökan
vissa detaljer.
/978.(Jj-22
Kumla kommuns fullmäktige tillstyrker enhälligt men med vissa förbehåll.
1978.(J6.(J6
Stalens nawrvårdsverk avger yllrandc. Vill ha alternativ till lokalisering-

en.
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1978.fJ6-12
Rune Davidsson och Miljövärnet för
Närke avstyrker bifall till framställmngen.
/978~8-29

Föreningen Kvismarens fågelstation
avstyrker.
/978~9~4

Hjälmarens fiskareförbund avstyrker.
/978~-/5

Ake Avenbok inger en skrivelse.
1978 s~pt
Jan Bergström (särskild sakkunnig,
förordnad av koncessionsnämnden)
avger sakkunnigeutlåtande.
/978~-26

Miljöcentrum (Björn Gillberg) avstyrker lokaliseringen.
1978-09-28
Söderhamns
avstyrker.

O)

miljövårdsförening

1978-11J-()1
Koncessionsnämnden håller siu första
sammanträde i Husaren i Kumla Fol·
kets hus.
/978-/1J-()4
Koncessionsnämnden har fortsatt
sammanträde.
/978-/0-/0
Skrivelse från Miljöcentrum, Uppsala.
/978-/0-/0
Hallsbergs kommuns yurande.
/978-10-/ l
Koncessionsnämnden behandlar på
sammanträde i Stockholm vissa frågor
om komplettering av ärendet. Ingen
åtgärd.
1978-/0-/3
VIAK AB (Konsultfirma) inger ut·
redning om geohydrologiska förhållanden inom området.
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1978-10-23
SAKAS inger ytterligare komplette.
nngar.

/978-11-/6
Regeringen avslår planverkets förslag
att byggnadslagens § 136 a skall tillämpas för ärendet.
/978-//-2/
Pressmeddelande från Bostadsdepartementet: Regeringen medger ej kommunalt veto i SAKAD-ärendet.
/978-/2-/9
Koncessionsnämnden beviljar till·
stånd till SAKAD med vissa villkor.
Särskild tillsynsman förordnas.
Kort mellanspel
/978-/2-19

Örebro lokalradio anordnar program:
Ring och sjung ut om SAKAD. Knappast något nyhetsprogram.
/979~1-1O

LRF, Folkpartiet och Centern i Hallsberg. Ekeby, Asker och Sköllersta
uppvaktar jordbruksministern och
protesterar mot SA KA B.

/979.fJ/-20
Besvär av Kvismaredalens vattenavledningsföretag av år 1967.
1979.fJ/-22
SA KAS-anställda uppvaktar regeringen: Vi vill ha kvar våra jobb!
/979~M/

Stora Vika-gruppen (miljövänner) avstyrker Stora Vika-alternativet.
/979~M7

Svenska grovarbetareförbundet
i
Stockholm yrkar ytterligare utredmng.
1979-02-09
Statens naturvårdsverk argumenterar
för besvären.
/979~1-17

Sköllersta frikyrkoförsamling.
velse mot SAKAD.

skri-

1979~3-06

Stora Mellösa folkpartiavdelning uppvaktar jordbruksministern.
/979.fJ3-/2
Sköllersta folkpartiavdelning skriver
till jordbruksministern.

/979~/-15

1979~3-19

Norrtorps samfallighetsförening protesterar mot SAKAB.

Ekeby RLF-avdelning
jordbru ks min istem.

/979~4~3

Kumla biologiska förening skriver till
jordb ru ksmin iste rn.
/979~~5

Kävesta folkhögskolas elever och personal skriver till jordbruksministern.
/979-04-10
Lantbrukarnas länsförbund i Örebro
län yllrar sig.
/979~4-/0

Hallsbergs kommun yttrar sig.
/979~4-11

uppvaktar

1979~3-10

Besvärsärendet
/979.fJ 1-05
Statens naturvårdsverk anför besvär
nos regeringen över koncessionsnämndens tillståndsbeslut.
1979.fJI-/6
Besvär av enskilda och miljögrupper.
Ombud: Björn Gillberg.
1979-0/-/7
Besvär av Kvismaredalens vattenavledningsföretag.
/979-0/-/9
Besvär av Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag.

Även om SAKAB:s centrala anläggning placeras i Kramfon sigcr företaget att Nornorpsanliggmngen måste vara kvar och till och med
bygga.s ut Den hir sk)"!Ien blir allts! kvar.

Folkpartiets länsförbund uppvaktar
jordbruksminister Eric Enlund.
/979~3-13

TaJlängens Hem och Skola-förening
inger skrivelse till jordbruksministern.
1979~3-30

Himmerfjärdens naturvårds(örening
skriver till jordbruksministern ocn avstyrker en lokalisering till Stora Vika,
som nämnts som alternativ.
1979~4~1

Pålsboda baptistförsamling skriver till
jord bru ks m i nistem.

Kumla kommuns fullmäktige yttrar
sig.
/979~4-17

Statens planverk yttrar sig over besvären.
1979~4-10

SMHI yurar sig över besvären.
1979~4-10

Sveriges geologiska
(SGU) yttrar sig.

undersökning

/979~4-10

Länsstyrelsen avstyrker bifall.
1979~4-13

Koncessionsnämnden yttrar sig och
avstyrker besvären.
1979~4-23

SAKAD yttrar sig över besvären.
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1979-fJ4-26
Socialstyrelsen avger yttrande.
J979-04·29
Länsläkarorganisationen avger yttrande.
1979-05-0)
Regeringen tillsätter Ingvar Widen
som utredningsman.
1979-10-25
Sveriges kemiska industrikontor begär
särskild utredning.
1979-12-05
Ingvar Widen avlämnar sitt utredningsförslag.
1980-fJ1-18
Länsstyrelsen yttrar sig. Inga nya synpunkter.
198O-fJ1-25
Hallsbergs kommun. förnyat yttrande.
1980-fJ1-28
Kumla kommun avger förnyat yttrande.
1980-fJ2-fJ5
SAKAB förnyat yttrande.
1980-fJ5-13
Gun Lantz angriper Centerpartiet i
pressen för au partiet vill ta ären av
au ha hindrat SAKAB:s etablering.

KUNSKAP ÄR MAKT -

/980-fJ5-16
Kramfors kommun förklarar sig villiga
att ta emot SAKAD om man får den
nya metanolfabriken samtidigt.
198Q.(J5-19
SAKAD får regeringens uppdrag alt

utreda Kramforsalternativet.
/980.(Jj-ll
Jordbruksminister Anders Dahlgren

lalar i Vretstorp. "Norrtorp är inte
bona ur bilden", säger han.
J980.()6-15

SA KA B-styrelsen begär yuerligare tid
för utredning om Kramforsalternati·
vet.
/980-fJ6-26

SAKAD meddelar att Norrtorpsanläggningen måste byggas ut även om
det endast blir mottagningsstation där.
/980-07-30

SAKAB inger ansökan till Konces-

sionsnämnden för miljöskydd om tillstånd till anläggningen i Kramrars.
1980-fJ8-fJ5
Miljövänner i Kramfors har samlat
4500 namnunderskrifter i en protest
mot aU SAKAD etableras i Kramfors.
I Kumla behövdes bara 3 700· •• Den
som lever får se!

OCH PENGAR

Bra kunskaper hjälper Dig att göra bra köp
Kunskap om konsumentens rättigheter och skyldigheter kan också
spara pengar
Hämta kunskaper
hos konsumentsekreteraren i Stadshuset
Exp tid månd-torsd 9.30-11.30
torsdag även 16.00-18.00
Konsumentsekreteraren medverkar också gärna i studiecirklar och på
föreningsmöten med konsumentinformation
Beställ tid lel 019/709 80 Sonja Nordin-Tapper
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Kompletteringstratik - service tör
människor i glesbygd
Inom Kumla kommun fortsäner den
s k kompletteringstrafiken i samma
omfattning som tidigare. Detta innebär att personer som bor utanför tät·
orterna och som har längre än 1,5 km
till närmaste bussförbindelse kan be·
ställa skjuts genom kommunen. Be·
ställning göres på telefon 019n09 80,
som är Kumla kommuns växel. För att
bli kopplad till rätt person bör man tala om i växeln att det gäller kompletteringstrafik. Beställningen skall göras
senast klockan 15.00 vardagen innan
resan skall ske.
Kompletteringstrafiken är samord·
nad med skolskjutsarna. Som regel
får man därför göra resan tillsammans med skolbarn som är på väg till
eller ifrån skolan. Varje skoldag kan
man resa. medan man under skolans
sommarlov. jullov. sportlov och påsk.

lov kan resa endast två dagar per
vecka. tisdag och fredag. Resorna går
alltid in till centralorten Kumla. Avoch påstigningsplats i Kumla är busstationen om inget annat uppges vid
beställningen.
Kompletteringstrafiken
subventioneras av kommunen. Den resandes
avgift är för närvarande 3:50 kronor
per enkeltur. I vissa fall uttages dessutom turlinjeavgift eftersom trafiken
då är kombinerad med turlinje. Såvitt
inte resenären har länskort (s k 70kort. vilket även gäller vid resa med
kom pI ett eringstrafik en.
Den som är osäker på om han/hon är
berättigad att resa med kompletteringstrafiken kan ringa Kumla kom·
muns kansli telefon 019n09 80 och få
besked. På begäran översänder vi ock·
så turlistor för trafiken.
O

RÄTTBEKÄMPNINGSKAMPANJ I KUMLA
Under tiden 25 september-2S oktober 1980 kommer råttgift kostnads·
fritt att kunna avhämtas av lantbrukare och fastighetsägare inom Kumla kommun hos följande personer:
Gustaf larsson
Tälle, Östansjö
tel 0582/522 26
lennart Folkesson
Skyberga
" 019/76008
., 019/76015
lennart Karlsson
Berga
Ragnar Nilsson
Hjortsberga och Elvesta
" 019/72087
., 019/72252
Sven Gustavsson
Almersvägen. Hällabrottet
Ingrid Sääw
Folkatarp
" 019/717 53
., 019/74021
Torsten Persson
Ekeby, Kumla
Karl Andersson
Vallersta
" 019/74061
., 019/236060
Astrid Gustavsson
Frogesta
Under samma tid kan råttgift även få hämtas på hälsovårdskontoret,
Vattugatan 3 måndag-fredag kl 09.30-11.30 samt torsdag kl
16.00-18.00.
KUMLA KOMMUNS HÄLSovARDSNÄMND
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Kulturnämndens höstprogram
TEATER

Fredag 14 oklOber kl 19.00

Onsdag lok/aber mr
Kumla bibliOlek
"Di och nu i Afrika"
Prod S,'cnska rikslc31Crn
Kulturnämnden
Samma för('Slallning visas kl 19.00
i Horderna i samarr

Kumla teater, Folkan
"Efter slillestindd"
Prod S\"C:nska riksteatern
KumJa teaterförening

Studieförbundet llulIenskolanJKumla
teaterförening

Söndag 9 nO~'em~, kl 16.00
Husaren. Kumla Folkets hus
"Den ferukelans,"irda Srmällen"
Prod Panikteatern
Kumla tcaterförening,rKulturnamnden

Fndug J QklQtw, k/14 (){}
Kvarngården
"Den gamla goda liden - '"
F'rtidingprognm"

,\Idndag 10 nOI~m~, kl 10.00
Åb)"lorp
"HECTOR - en liten bjijrnhisloria"
Prod S,"em;ka riksleaRrn

Prod S'enska riksteatern

ABF Unga örnar

Kumla

teaterför~ninpJSoclala

c~ntralnimnd~n

Samma räre!iläJlmng '"Ism; kl IJ 00
i Hallabrottel. I kuhurnämndcns arr

Onsdag 8 oklotHr kf f9,OO
Kumla teater. Folkan
"Mbteru Buffo"
Prod Bella Ciao
Kumla leaterföremng

F"dag lf l1o.'emtHr kf f9.00
Kurnla teater. Folkan
"1 JllC'Obs skugga"
Prod S\enska riksteatern
Kumla l~alerförenlng

Turlista bokbussen hösten 1980
Byrsta m fl
819. ()'lO. 3111. 1f12
Södra Ekeby m fl·
\519. UJlO. 1011 I. 8112
Qrmesta m fl
1519. 13110. \Otll. 8112
Eneby ffi fl
2219.20110. 11111. 15/12
Sånnersla m n·

119. 2919,27110. 24/11
Bränsta m fl

119.2919.27/10.24/1 I
Hjorlslx':rga m fl
2319.21/10, I8IIi. 16/12
VallerSla m fl
2/9,3019.28110. 25/11
Rala m fl

9/9.7110,4/11.2/12

Berga m fl
16t9. 1410. Il Il. 9/12
Brandäscn m fl·
1719. 15110. 12111. 10112
ÖJa m fl
519.3110.24110.21/11.19112
Nyniis m fl
1119. 9110. 6111 . .t1l2
Ekeby by m fl
IW. 16110. 13111. 11/12
Frommesta m fl
2519. 2J/IO. 20111. 18112
Tarsta m fl
419.2/10. ){J/lO. 27/1 I
Ekcby tatort
4/9, 1119. 1819. 25/9. 2/10. 9110. 16110. 23/10.
JO/IO. 6/11. 13/11. 20111. 27/11. 4112. 11m.
18112
• Förmiduagstur
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Tisdag 15 11O~'embt'r k/ /8.30
Folkels hus
"SI& i järn"
Prod Svenska riksteatern
Kumla teaterförening!Folkets hus
Torsdag 17 !lDl'ember kl {9,oo
Unguomsgåtden Malmen
"Sti i järn"
Prod Svenska rikstealern
Kumla teaterförening ABF
Wrdag 19 nOl'embeT
Kumla tealer. Folkan
"Trollslagfl"
Prod Folkoperlln
Kumla leaterförcnineJKulturnamnuen.
SlUdieförbundet vu.1eoskolan

lJTSTÄLL"'L"'GAR
11-18 september
UISlallningshallen. Kumla b.bholel>
Frin "iht till >"i'Rlksulsläl1ningar
Kultumamndt-n

JO stptemlNr - 16 oktotHr
UISllillmngshalk-n. Kumla bibhotek
Bol<f1odcn
R. ksu ISla II nlOgar
Kulturnamnden
18 oklOlN, - 6 nOI'/'mbrr
Utslällningshallen. Kumla bibliotd,
Konstnir EUSl'bio Topoco. Örebro

Kulturnämnden
11 no\"embtr - 7 d«/,mbe,
K,·arngirden. Kumla
Ta hand om hus
Rlksutstatlningar
KullUrnämnden (Sac. cenlralnamnden

19 Irol'ember - /4 december
Utslällningshallen
Örebro jtralikgrupp
KonstuTslällning
Kulturnämnden

1\IUSIK
25 ok/aber kl 16.00

Husaren, Kumla Folkets hus
Nora musiksällskap
Kumla musiksal1>kaplKulturnämnden

november kl /6.00
Husaren, Kumla Folkets hus
Konsert
Kumla musiksällskap

]l

NOl-ember; lid och plats besrlims seIJart>
Folk ocll rackare
McdborgarskolanlKuhurnamnuen

FÖRELÄSNINGSFORENINGEN
Lokal och tid om ej annal anges:
K14mfa blbltottk IISdagar k/19.30

9 stptemINr
Bengt Helmerud
Albanirn - okiinl land
16 sep'l'mtHr
Lola Nlisman
Örlu och kr)'ddor

23 stpftmtHr
Malts

~leiJbcl

(hm ~rnllard

NordII

30 sepltmtHr
Tom l.agerborg
Inn moderna ttllU'rflS

~nombru1t

7ok/olNr

HIJulnt MIckelsson
Friaf'l "or
oktolNr
Munck & Stun
Nirke i dikl och ton
].l

lf okfobtr

Sten BJunng
Vandringar i Lapplantlsljillem
28oklObtr
William Rlgmark
Sidant är Japan
4 flOI'tmbl.'T
Mats Rosenberg
Sommarävenl)'r i Alaska

Il lIol'embcr
Gunnar Rönn
Norr om Norrland
/8Ilo.'('lIIb."
Allan Tllybcll
L)'dia I.llhdl
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KLÄDER & MODE förr och nu - en ny bok

Fritidskontorets sida
FRITIDS· OCH KVARTERSGÅRDARNA
Frilldsgirden Malmen (Malmens skola)
Öppen måndag-lorsdag Id 18.00-22.00. söndag
Id 17.00-21,00 samt fredag och lördag kl 18JlO23.30. Cafeteria. bordlennis. TV. biljard. säll·
skapsspel, hobby, diskotek och ideon. Ertermiddagsver4amhCI för ungdom i alla Aldrar måndag-fredag kl14.QO-17.00.

VÄRMESTUGAN, EL-WUSSPÅRET
i Viaskogen öppen dagligen mellan kl 06.0021.00 fr o m oktober mAnad.
Belysningen i el-Ijusspåreo vid Viaskogen och
Djupadalsparken är pAs.lagen frin mörkrets in·
brott till kl 22.00.

KVllUrsgirden Mymackm (Köpmangatan 58)
Öppen måndag-Iorsdag kl 17,30-21.00. Cafeleria, bordtennis. biljard. TV. lIskapsspe\, h0bby och diskou:k.

10 oktobtt"

~ritic1sglrMD

HUlabroclet (Tallängens skola)
Oppen måndag och torsdag kl 17.30-21.30.
Bordtennis. biljard, TV. sällskaps.spcl och
bobbY'·crk$amhet.
Kvarterscirden, K'".mtorp (PoslhUSl:I)
Öppen måndag. lisdag och toTSdag kl 17.3021.00. Bordtennis, sällskapsspel.
Kvarttnginko Sannahed (Centrumhuscl)
Öppen tOrsdagar kl 17.30-21.00. Bordtennis.
sällskapsspel och diskotek.
Kvart~ården, Åb),torp (Folkets hus)
Öppen en dag i veckan kl 17.30-21.00. Bord-

tennis och sällskapsspel.
Kvartrncirdt'n, Ekt'by (BamslUgan)
Öppen två dagar i veckan kl 17.30-21.00. Bordtennis och sällskapsspel.
För upplysningar om fritids- och kvartersgårdarna, kontakta fritidsgårdsfOreståndare Ingemar
"Kvisten" Johansson tel 0191709 80 ankn 255.

•••

Peru'. glömda loh-

2 december

Ame Johansson
StatarlIvet pi Stjlirnsund
9 drcember

Torbjöm Arvidsson
Indien
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Förslag på 1980 !In ungdornsledarstipendialt:r
skall vara inlämnade till fritidskontoret. Ansök·
ningsblankeu utsändes till samtliga ungdomsor·
ganisationer.
I non'lllbtt"

Preliminär öppnings<iag för konsIfrysta isbanan.
Sista dagen för ansökan om grundbidrag. Ansökningsblankeu ulSindes till samtliga organisationer som är bidragsberättigade.
31 decftnbtt"
Senast delta datum skaU ungdomsorganisalioner
redovisa sammankomster för lokalt aklivilets·
stöd för perioden juli-deeember 1980. Närvar","
kort och ansokningsblankeuer erhålles på fri·
tidskontorel.

Ylterligare arrangemang och akliviteter som in·
nlifTar under höslen meddelas genom annons i
lokalpressen eller genom särskilda inbjudningar.
vm Du ha ytlerligare upplysningar om kommunens fritidsutbud. tag kontakt med fritidskonl","
m iSladshuset, lel 019-709 110 så skall vi försöka
hjälpa till.
KUMLAHALLEN

Sporthallen
hålls öppen måndag-fredag kl 06.45-22.15, lördag och söndag kl 08.15-15.45. Tel 019n09 80
ankn driftledare Janeric Solberg 256, vaklm 257.
kassa 258, simhall 259. maskinist 260.

25 I1QVrmbtr

Olle Nyman
l'tbchu Piechu -

DATm1 AlT toUNNAS

Simhallen
hålls öppen mindag och torsdag kl 13.00-19.30.
tisdag kl 07.00-08.15, 13.00-19.30. onsdag och
fredag kl 07.00-08.15, 13.00-20.3O.l.. lördag
09.00-15.30. söndag kl 09.00-12.30. Uvrig lid
disponeras av skolan.
OBS. Kassan stänger 30 min före badlidens
slut.
Simundervisning i Kumlahallen för barn och
vuxna startar under seplember mAnad. Se vidare
O
annons i ortspressen.

Kläder och mode är ingenting nytt.
Modets historia visar prov på de mest
skiftande klädesformer som den anti·
ka grekiska "klainan", 1500-talets
styva spetskragar, rokokotidens enorma kjolar med hårda snörliv och gro·
teska håruppsättningar, 18QO.talets
turnyr och dagens jeansmode.
Ytt i dag är däremot den intensiva
marknadsföring som företagen riktar
till konsumenterna. y är den målgrupp som företagen valt ut som den
··intressantaste" - tonåringarna. Nytt
är också au nya "moden" lanseras
flera gånger om året. Och reklamen
har lyckats få kraftig snurr på mode-

karusellen! Undersökningar visar att
barn och ungdom mellan 7 och 24 år
köper mest kläder. 15-åringarna köper
allra mest. Det är också de som bryr
sig mest om att följa modet. Att tonåringar köper ett par jeans i månaden
är ingenting ovanligt. Många ungdomar köper också kläder som de sedan inte använder mer än några få
gånger. Märkesjeans är för många något viktigt, trots att märket Orla fördyrar plagget väsentligt.
·'KLÄDER & MODE förr och nu"
- en bok lämplig att använda i grupparbeten och diskussioner i skolorna
och i föreningar.
...

VILL DU LASA?
Nu är bästa tillfället att anmäla sig till en Komvuxkurs. De flesta av
våra kvällskurser startar på hösten så därför är urvalet störst just nu.
Ingen kursavgift, Du betalar endast böckerna.
Grundkolekurser
Svenska
Engelska
Franska
Tyska
Matematik
Fysik
Samhällskunskap

Gymnasiekurser
Svenska
Engelska
Samhällskunskap
Matematik
Vävning
Klädsömnad
Matlagning

Flera kurser finner Du i broschyren "Kurser i Kumla" som delas ut till
samtliga hushåll.
Välkommen med anmälan eller förfrågan.
KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN
KUMLA Tel. 709 80 ankn 293
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VARFÖR BLIR\.--..
EN GREJ PlÖTSLIGT
MODfl?N?

Bokens inneh!lI i korthet:
• Modets utveckling från antiken till
modern tid. klädtraditioncr i olika
kulturer.
• Tygtillverkningens utveckling från
den enkla spinnrocken till de moderna fabrikernas maskiner.
• Hur företagen lanserar ett visst mode. jordens tillgångar på bomull, lin
och silke.
• Olika typer av textila fibrer och hur
de tillverkas
• Skötselråd, reklamationer, ändring
av gamla kläder, beskrivning av hur
man klär sig för att slippa frysa eller
svettas fÖT mycket, hur man gör en
klädbudgct.
Boken kan naturligtvis köpas separat - den kostar 30 kronor. Den in·
går också i konsumentverkets studiepaket "Modekarusellen" som dessutom består aven film "Måste man
hänga med", en skärmutställning. en
broschyr och en väska med bra typkläder (och några dåliga) för mellanstadiets elever. Lärarhandledning in·
går också i studiepaketet.
Materialet kamIner att finnas i Kumla för utlåning vecka 41-42 (6-19 ok·
tober), även andra tider kan ordnas.
Tala med konsumentsekreteraren i
Stadshuset.
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Hushållsugnar, kylar
och frysar
energideklareras
Den som köper elektrisk spis eller se·
parat hushållsugn efter den I juli 1980
ska få klart besked om ugnens energi·
förbrukning.
Även nar Du köper kyl eller frys
skaJI Du upplysas om energiförbruk·
ningen (sedan I februari 1980).
Detta kräver Konsumentverket i de
riktlinjer som verkets styrelse utfärdat.
Ugnarna ska vara försedda med en
väl synlig märkningsetikett. Etiketten
ska ha tydliga uppgifter om bl a ener·
giförbrukning för uppvärmning av ugnen till 2000, energiförbrukning per
timme vid 2000 samt summan av energiförbrukning för uppvärmning och
energiförbrukning per timme. Ugnens nyttovolym ska också anges.
Varje kyl och frys som visas på säljstället ska vara försedd med en tydlig
märkning. Av etiketten ska framgå
hur stort skåpet eller boxen är och hur
mycket energi i kWh som går åt per
år. Om det finns köldfack ska dess volym anges, plus stjärnmärkningen, dvs

Den breda vägen
Man börjar nu kunna se på ett ungefär hur den nya Europaväg 3 kommer
att se ut när den blir fullt färdig nästa
höst. Långa sträckor av körbanorna är
färdiga och de nesla broar väntar på
den sista slutputsen. Än så länge återstår anslutningarna till de redan färdi·
ga delarna av motorvägen. Inte heller
har man släppt på trafiken vid överfarterna, även om det skett t. ex. i Abytorp. Så fattas naturligtvis räcken, vägmärken och målning av vägbanornas

markeringar. Men man har ju inte heller lovat att den skall vara klar fOrran
nästa år.
Den här bilden är tagen från den färdiga bron i Abytorp och visar utsikten norrut mot Hörstahållet, där
Kumlaborna får en påfart när man ska
norrut. Söderut - mot lissabon får vi påfart nere vid Joglunda, dvs där
vi nu träffar motorvägen, antingen vi
ska till Lissabon eller bara till som·
marstugan vid Tisaren.

den märkning, som visar den förvaringstemperatur man kan uppnå i facket.
Energideklarationer är ett led i konsumentverkets arbete med att verka
för en låg energiförbrukning i hushållen.

Energikommissionen anser att energideklarationer är ett viktigt medel för
att uppnå mer energieffektiva hushållsapparater.
Konsumentrådgivningen har även
förteckning över energiförbrukning
för vissa tvättmaskiner.
O
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Gruppkorsband

I
VÄESTÖ -

JA ASUNTOLASKENTA 1980

Uusi vaestö ~ ja asuntolaskenla Routsissa on ajankohtainen. Valtiopäivät ovat paattaneet. enä se on suoritettava viikko 8-14 syyskuuta.
TiedOI vaestö - ja asuntolaskennasta käytetaan kunlien. maakaräjien
ja valtion yhteiskunta - palvelujen suunniueluun, mm asuntojen
rakentamiseen, lastenhoitoon jne.
Lomakkeessa on kymmenen kysymysta, joihin on vaslattavaja se lähetetäan syyskuun alussa jokaiseen talouteen. Lomaka on viimeistäan
palautettava 18 syyskuuta kunnalle (Kaupungintalo. torin varrella).
Lisätietoja saat Siirtolaislehdestä ja myös Siirtolaistoimistosta.
Slalionsgatan 22, puhelin 019·786 90. Siirtolaistoimisto on avoinna torstaisin klo 8.00-11.00 ja klo 15.00-18.00 ja perjantaisin klo

IJ.JO-I 7.30.
Jos et saa VÄL-Iomakeuasi postissa, voit mennä lähimpään postitoimipaikkaan, kaupungintatoon tai siirtolaistoimistoon noutamaan loma-

k,.

•

POPIS STANOVISTVA ISTANOVA 1980
•

Sada je ponova vreme popisa stanovniStva i stanova u Svedskoj. Parlament je odlucio da se sprovede u toku nedelje 8. - 14. septembra. Podaci dobiveni ad popisa stanovnistva istanova koristice opstine, srezovi i driava za planiranje usluge drustvene zajednice, i.o. izgradnje stanova decje nege itd.
Treba odgovoriti na deset pitanja na obrascu, koji ce se svakom
domatinstvu poslati pocetkom septembra. Obrazac treba najkasnije do
18. septembra poslati opstini (Stadshuset, Torget).
Oplirnija obaveStenja mogu se dobiti preko Doseljenickog Usta (Invandrartidningen) iii preko Doseljenickog, Biraa, Stalionsgatan 22. lel.
019n8690. Doseljenicki Biro je otvoren ~etvrtkom 8.CJO-...-II.00,
15.CJO-...-I8.00 i petkom 13.30-17.30.
U slucaju da po~tom ne dobijete Vas obrazac za popis stanovnistva i
stanova mozete ga uzeli u svakoj po~ti, opstini iii Doseljenitkom Birou.

KB KUlolLA TRYCKERI

