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Friskvård, vad är det? Den frågan har
säkert en och annan Kumlabo ställt sig
sedan det blev bekant att en friskvårdscentral skall uppföras vid Kumlasjön.
Bakgrunden till den här satsningen.
som för övrigt kommer att ske på likartat säll i länets övriga kommuner, är
en motion som jag väckte i landstinget
våren 1979. I motionen föreslog jag att
landstinget skulle "utreda möjligheterna att exempelvis i samarbete med
Närkes
idrottsförbund
anordna
motionscentraler i liinels samtliga
kommuner." Det blev en utredning
som så småningom utmynnade i ett beslut om att en uppbyggnad av motionscentraler skulle ske.
Som en av länets första kommuner
kommer nu denna satsning Kumla till
del. Anläggningen, som kommer att
kosta cirka 300 000 kronor, tas i bruk
under mars månad 1981. Kostnaderna
har kunnat hållas relativt låga genom
att vi utnyttjar en viss överkapacitet i
lokalerna vid Djupadalsbadet.
Vad är då friskvård? Vid en så kallad
friskvårdskonferens i Saltsjöbaden år
1973 fastställdes en definition som än
idag står sig: "Med friskvård avses insatser av samhället och olika sammanslutningar för att stimulera de enskilda
människornil till en livsföring som befrämjar hälsa och välbefinnande. I första hand gäller det åtgärder som stimulerar till regelbunden motion och riktiga kostvanor."
Friskvården vänder sig i första hand
till inaktiva människor eller, som man

också benämner denna grupp. "icke
motionärer". Det är alltså frågan om
människor som idag för ett stillasittan~
de liv såväl .i hemmet som på arbetsplatsen. Man planerar också speciella
insatser för siirskilda grupper, till exempel människor med för hög kroppsvikt, dåliga ryggar och storrökare. Det
förtjänar också att understryka att
verksamheten inte i första hand riktar
sig till etablerade idrottsutövare.
Till friskvårdscentralen kommer att
knytas liikare, sköterska, eventuellt
sjukgymnast. motionsledare och andra
rådgivare, såsom fysiolog och dietist.
Vid centralen skall man fortlöpande
kunna kontrollera sin hälsa och kondition, få råd och information om lämplig kost och motion, råd om hur man
undviker ryggbesvär, delta i rökav·
vänjning och så vidare.
Att utnyttja friskvårdscentralen blir
nalurligtvis inte gratis. Ännu har ingen
avgiftstaxa fastställts men sannolikI
kommer varje besökare illt få betala en
avgift på mellan 10 och 40 kronor beroende på besökelS omfattning.
Det är min förhoppning att den hiir
satsningen på friskvård skall bidraga
till Kumlabornas välbefinnande.
Slutligen vill jag här i korthet ta upp
ett helt annat ämne. Som bekant ,i teruppstod under senare delen av 1980
Kumla revysäl1skap efter 35 år. Vid
årsskiftet såg vi resultatet av denna
återuppståndelse en ny,irsrevy.
Eftersom jag är en av de nästan 2 000
personer som fick se den myckel trev3

Från folkrörelseinitiativ till kommunal
institution
A I' f kanslichef Tage Tapper

Det synes inle finnas någon sammanfallande redogörelse för hur Kumla
kommuns idrottsplatser har kommit
till. De här sidorna kan givct\'is ime bli
någon ullömmande redogörelse för
idrollspJatsernas historia. men kan
kanske ge en översiktlig bild lIV utvecklingen under 1900-lalet. även om nå·
gan enstaka återblick sträcker sig
hundra år tillbaka.
Folkrörelserna har frän begynnelsen
på 1800-tulct fått skaffa sig egna hus
och anläggningar. Det gäller både
arbetarrörelsen. nykterhetsrörelsen.
frikyrkoröreisen och kooperationen.
Frikyrkokapcll. ordenshus. Folkets
hus och kooperativa bUliker och industrier. liksom Folkets parker har med
stora uppoffringar och mycket OU\'lönat arbete byggts upp och bibehållits
inom rörelsen. Visserligen har under
senare år både staten och kommunerna
givit bidrag - frikostiga bidrag dessutom - men lokalerna och anlägg·
ningarna har bibehållits i folkrörelsernas ägo.
För idrottsrörelsen har läget varit
annorlunda. Aven om idrottsplatserna
från
begynnelsen
anlades
av
föreningarna har de nästan undantagslöst övertagits av kommunerna. Dyr·
bara <mläggningar som t ex sporthallar
och bassängbad (typ Kumlasjön) är
liga och roande revyn vill jag här passa
på tillfället att uttrycka förhoppningen
att vi även dc kommande åren ft r njuta
av sådan utmärkt underhållning.
O
4

praktiskt raget aldrig byggda a, föreningar utan från början kommunalägda.
Kumla kommun i särställning
Kumla kommun har speciella traditioner när det gäller idrott och friluftsliv.
Redan 1881 - alltså för elthundra år
sedan - hölls de första organiserade
idrollstävlingarna i Sverige. Och var
hölls de? Jo. på Sannahed i Kumla
kommun.
Sanna hed var då exercisfält och förläggningsort för dåvarande Nerikes regemente (då 121). En underlöjtnant
vid regementet, Victor Billck. sedermera- när han stigit i graderna - känd
som idrollsgeneralen. bl a ledare för
olympiska spelen i Stockholm 1912.
var den som tog initiati .. el.
Man kan säga all denna första tävling var den blygsamma upptakten till
idrottsrörelsen i S"erige.
Ett annat inte oväsentligt Kumlainitiativ är Kumlasjön. Det lilla fattiga
municipalsamhället Kumla hårt
drabbat av arbetslöshet bland sina
drygt 3 000 invånare - tog 1933 det
djärva steget all bygga en konstgjord
sjö i en gammal grusgrop. som tidigare
använts som soptipp.
Det fanns många som gjorde sig
kvicka över detta initiativ. "Det kommer aldrig att lyckas", sa man. "Del är
klart alt vattnet rinner ut i gruset
igen". var den snusförnuftiga slutsalsen. Men "di sjösjukil municipalarna" trodde på det här. Och lyckades.

Idrollsparkens invigning 1923 med I 3:s musikkår marscherande inne på planen. I bakgrunden
skymtar den gamla seJVeringspavilfongen och längst i bakgrunden dansbanan. Årliga fester bidrog
till finansieringen. Men 1948 slapp man de ekonomiska bekymren lör idrollsanläggningoo, då den
Overtogs av dåvarande Kumla stad.

,

I dag har man all anledning all vara
stolt över initiativet. För a"sevärt under 100 000 kronor fick man en förnämlig anläggning som Kumlaborna ha
all anledning all glädjas ål. Som jämförelse kan nämnas att utbyggnaden
med tempererade bassänger m m gick
på cirka sex millioner kronor.
Apropå pengar. gjorde Närkes
idrottsförbund år 1975 en utredning
om vad Örebro läns kommuner kostade på idrotts- och friluftsanläggningar
under åren 1962-1974. Med cirka 16
millioner kronor låg KUll}la i loppen
bland länets kommuner. Aven beträffande driftbidraget låg Kumla kommun i topp med niira fyra millioner
kronor per år, vilket gjorde 6.3 % av
budgetens totalsumma. Övriga läns-

kommuner låg mellan 4.5 och 1.4 %.
Även där hade Kumla kommun en särställning.
Idrottsparken i Kumla
Idrollsparken byggdes och invigdes
1923. Begynnelsen ligger dock avsevärt längre tillbaka i tiden. Idrollsföreningen Kamraterna i Kumla
(IFK) bildades 1913 av 18 personer.
Redan 1916 inköpte man 110/4000
mantal av Fylsta nr 3 (Sörgården) av
grosshandlare J W Johansson för det
fadla priset av 5 000 kronor. Arealen
var cirka 5 tunnland. För något över
50000 kronor (delvis statsmedel som
nödhjälpsarbete) byggdes idrottsplatscn och invigdes 1923 med pomp
och ståt. Redan året därpå. 1924. upp-
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fördes den äldre läktaren (nu rivcn)
söder om fotbollsplanen.
Så småningom behövdes större område. Av Hugo Jonsson tillköptes två
områden 1937 om tillhopa 16 160
kvadatmeter för tillsammans 6 300
kronor.
Den 16 februari 1955 utfärdade IFK
köpebrev till Kumla stad. som köpte in
hela anläggningen med byggnader och
allt för 31 000 kronor. Under 1959-60
byggdes anläggningen om. Utöver omläggning av fotbollsplan och löparbanor anlades ny lräningsplan belagd
med skifferstybb. Åskådarplatser anordnades runt tävlingsarenan och ny
åskådarläktare i betong byggdes. Dränering och parkbelysning tillkom.
Kostnaden blev 795 938:65 kronor och
invigningen ägde rum den 21 maj 1960.
Därmed var Idrottsparken ej i nuvarande skick. Under I 960-talet uppsattes nytt staket runt parken. KOSlnaden kan ej specifiseras. då den gjordes
under loppet av Oera år och av egna
personalen. En klubbstuga byggdes
1972 för 191 440 kronor; konstfryst isbana anlades 1974 för 997 000 kronor
och ballongtältet kostade - förutom
62 000 kronor
gåvan av tältet (1975). Totalkostnaden torde överstiga två millioner kronor.
Åbylorps idrottsplats
Idrottsplatsen i Åbytorp. även kallad
Hagavallen. tillkom ursprungligen genom Stene idrottsförenings initiativ.
Den 20 maj 1948 tecknade föreningen
köpeavtal med lantbrukare Esse
Peuersson i Julsta om inköp av cirka
fem tunnland (19 461 kvadratmeter)
för att där anlägga en idrottsplats.
Nu satte sig länsarkitekten på tvären.
Han fordrade att byggnadsplan först
skulle upprättas. Nu gick Kumla landskommun in och övertog köpekontraktet den 15 augusti 1948. Förslag till
6

byggnadsplan upprättades av länsarkitekten och den förutsaIIe all ytterligare
mark måste inköpas. Från Carl August
Jonsson och GOllfrid Andersson - båda i Östra Aby - inköptes mark om
tillsammans ~ 129 kvadratmeter och
anläggningen kunde påbörjas.
Hagavallen invigdes 1954 och omklädningspaviljongen uppfördes 1957.
Byggnadskostnaderna uppgick till
74 800 kronor och markkostnaden
stannade vid cirka 80000 kronor.
För att ordna parkeringsfrågan köptes cirka 8 000 kvadratmeter 1956 för
5 000 kronor av Artur Lindberg och
cirka 5 000 kvadratmeter 1977 fÖr
18500 Kronor av Göran och Börje
Gustafsson.
Våren 1980 blev det nypremiär på
Hagavallen efter en allmän upprustning och bl a nät utefter ena sidan för
alt hindra bollar all hamna på nysådd
åkermark.
Hällabrottets idrottsplats
Denna idrottsplats begynte på ungcfiir
samma sätt, men kom snelt från början
och blev därför en segsliten och Slundom trist hisloria som tjatig följetong
på kommunfullmäktiges sammanträden och i insändarspalterna.
Det började med all Yxhult idrottsklubb förvärvade ett markstycke utefter dcn s k Holmagatan fÖr all anlägga idrottsplats. Förslaget var på
grund av det urusla läget minst sagt
dödfÖll. Under n gra år hadc man en
provisorisk plan intill kurvan mellan
gamla Yxhultsvägen (väg 6-14) och
Holmagatan (väg 637). Kurvan var farlig. hård trafik och åskådarc och cykelparkering på vägen. Rätt snart spolierades planen av att vägförvaltningen
byggde om kurvan till trafiksäkrare
sträckning snett över planen.
Kommunen köpte in mark för ny
skolbyggnad 1949 ungefär mitt i sam-
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På 1940-talet byggdes Kumta motorstadion I sannahed. l slutet av 1950-taJet - sedan Kumla
landskommun kOpt in anläggningen - byggdes den om att även inrymma idrottsplats. Sannahed har
ju stOlla traditioner på idrottsområdet, eftersom de rörsta organiserade idrottstävlingarna hölls här rOr
hundra år sedan.

hället (kvarteret Fönsterbänken, planlagt för allmänt ändamål). I anslutning
till dctta område inköptes fastigheten
Hjortsberga 3:24 och Riksidrottsförbundet utformade förslag till idrottsplats.
Landskommunens skolstyrelse ville
dock hellre lägga sin skola på det n)a
bostadsområdct i Älvesta och i sådant
fall skulle idrottsplatsen komma att ligga för långt bort ur skoland synpunkt.
!-ör atIlÖsa problemet träffade Kumla landskommun uppgörelse i februari
1961 om markbyte med Yxhultsbolaget, som..ö vcrtog Hjortsberga 3:24
och avstod Alvesta 3:70 till kommunen. Här byggdes också den nuvarande idroltSplatsen med början i augusti 1962 men först efter fyra år-

augusti 1966- kunde invigningen hållas.
Här finns banor av olika slag. Utöver
bollplan finns ishockeyrink. omklädningsrumsbyggnad med dusch o d (tillbyggd 1980) samt belysning och parkeringsplats.
Men marken vid Holmagatan då?
(Hälgholmen I: 16). Ja den äger klubben fortfarande. Den är på I~ 000 m!
och klubben har sålt matjorden från
den. De affärsinriktade inom klubben
vill plantera julgranar där. Vi får se hur
del går.
Sannaheds idrottsplats
I mitten på 1940-talet anlade Kumla
motorsportklubb en motorbana Kumla mOlOrsladion - vid Sanna hed.
Den byggdes på mark arrendcrad av
7

Kumla landskommun (egentligen
husarernas gamla exercisfält) och fick
under årens lopp relativt god standard.
Motortävlingarna speedway samlade massor av folk. Tiotusen åskådare på en tävling var ingen sällsynthet. Väldiga penningsummor flöt inoch flöt ut lika snabbt. Landskommunen fick vissa år in 35 il 40 000
kronor i nöjcsskatl. vilket med dåtidens penningvärde var slOra pengar
då normallönen för en god arbetare låg
på cirka 5 000 kronor.
I mitten på 1950-talet sjönk intresset
för motortävlingar. När människorna
fick egna bilar alt köra med och egen
sommarstuga att åka till. var det inte
I~ngre r.oligt att se andra åka. Anläggmngen t Sannahed började förfalla.
Hösten 1956 beslöt kommunfullmäktige att köpa in anläggningen för
25 000 kronor. för au motorklubben
skulle kunna betala en fjärdedel av sina skulder. Resten skänktes efter av
fordringsägarna. En uppgörelse träffades att klubben även i fortsättningen
skulle få disponera banan.
Kommunen hade sedan några {tr haft
planer på en idrottsplats i Sannahed.
Kommunalingenjör Arne Fagrell gjorde upp ell program för upprustningen
och planen rustades upp. Klubbrum
har byggts och en ytterligare utbyggnad svarar Sannaheds IF för.
Sannaheds IF tillhör de mera aktiva
inom kommunen. Enligt en tidningsnotis har man II lag i seriespel. varav
ett damlag och två flicklag.
Skybtrga idrottsplats
En idrottsplats byggdes av Norrby
sportklubb i Skyberga redan 1944.
Klubben begärde kommunalt anslag.
men Hardemobönderna. dvs fullmäktige sade nej.
Men det är skönt med människor som
kan ändra sig. När Hardemo skulle gå
8
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med Kumla beslöt man köpa
lO området där idrollsplatsen byggts
(det var arrenderat tidigare) för 2 500
kronor.
Då hade orrby sportklubb - som
bildades 1939 - redan avsomnat. och
senare försök all återuppväcka den har
givit klent resultat.
Innan Hardcmo kommun upphörde
fick klubben t O m en eåva - Hardemo kyrkskolas gamla -avträden. som
flYHades till idrottsplatsen och gjordes
om till förråd och omklädningsrum.
Kumla landskommun lät genom skogsvårdsstyrelsen göra vissa arbeten. men
den har därefter fått växa igen. En
smal, nästan igenväxt. stig runt det
som förr var fotbollsplan (nu en björkhage) är vad som påminner om den
forna löparbanan.
Det skall villigl medges att idrottsplatsen i Skyberga inte kostat kommunen många kronor - några få tusen.
lappar sedan 1952- men i dag återstår
bara ett stycke dålig skogsmark. Den
gumla regeln all det är idrottsföreningen som ger liv åt en idrottsplats har här påtagligt bevistlIs.
Askvallen (Kvarntorpsdngen)
Den minsta av kommunens sex tätorter
- Kvarntorp - med några hundra invånare har märkligt nog två fotbollsplaner. Den första tillkom redan 1959.
Söndagen den 16 augusti 1959 kunde
Kvarntorpsringen invigas av direklör
Claes Geirot. Ekeb)-Gällersta kommun. Svenska skifferolje AB och Riksidrottsförbundets
idrottsplalskommitte hade tillsammans skrapat ihop de
100 000 kronor. som planen kostade.
Frågan om omklädningsrum löstes
1962 när Skifferbolagct skänkte en
personalbarack från Ljungströmsfältet
och Riksidrottsförbundet genom sin
idrottsplatskommitIc beviljade ytter·
ligare 3 500 kronor till flyttningen.

Med Kvarntorpshögen som IlTlponefande granne ligger nu en stybbplan nästan oanvänd i KvarnlOrp.
~rotIsföfeningen har somnat av. vilket betyder all aktIVIteten på planen har försvunnit. I varje fall
tidigare år har den kunnat användas tidigt på vårarna även av föreningar på andra orter eltersom
den tidigt blM! snö· och isfri.
'
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Byggnad, inventarier och prissamling
var 1967 brandförsäkrade för sammanlagt 50000 kronor.
Ett avtal om förvaltningen träffades
1960 mellan Ekeby-Gällersta kommun. Svenska skifferolje AB. Kvarn·
torps
idrottsklubb.
Kvarntorps
korporationsidrollsförcning
och
Kvarntorps tennisklubb. Detta avtal
gällde i första hand för tio år och därefter för fem år i tagcl.
Skifferoljebolagcl bidrog med 5000
kronor per år och avtalel stadgade att
"Därest SSAB under avtalSliden skulle
upphöra med sin verksamhet i Kvarntorp, skall den SSAB:s mark. på vilken
Kvarntorpsringen är belägen. övcrlåtas i Kommunen vcderlagsfrin och
Ulan gravationer."

Den 13 juni 1980 hade oflStidningar·
na nyheten om Arne Bergström, som
köpte hela Kvarntorps bostadsområde
för fem millioner. För della pris fick
han även ett fritidsområde vid Laxsjöarna i Askersunds kommun. en
direktörsbostad i Hällabrottel och
affärshuset i Hällabrottets centrum
samt-aktuellt i detta sammanhangäven marken där Kvarntorpsringen är
belägen. Enligt tidningsuppgifl skall
idrottspIaisen överlåtas till Kumla
kommun.
Kvarntorps skolidrottsplats
Kvarntorps nuvarande skola tj]]kom
1954-55 och i samband med skolbygget
anordnades också en idrottsplats vid
skolan. Antagligen ansåg skolmyndig9

Byggnadslov - behöver jag det?
Vad händer om jag bygger utan lov?
Av stadsarkitekt KIm Larsson

Eftersom byggnadsnämnden enligt lag
är skyldig all lämna allmänheten råd
och upplysningar i byggnadsfrågor kan
det vara på plats all berätta om ell par
lagändringar, som kan ha betydelse för
alla som har planer på all bygga av
något slag. Man kan säga att det för
den enskilde är fråga om en "positiv"
och en "negativ" lagändring.

Resterna av pdronsptatsen j Skyberga är inte uppmuntrande att beskåda. Detär en typexempel vad
som händer med en idrottsptan, som man upphör att använda. Den har övergått tJII att bli dålig
hagrnark och oanvändbar rör idrottsändamal. En i och för sig utmärk.t illusuatlOll på att en idrottsplan
fordrar en aktiv idrottsförening.
heterna att avståndct till den befintliga
planen (n~gra hundra meter) vara för
långt.
Kvarntorps idrousförening tycks ha
avsomnat. varför idrollsplatsen endast
synes anviindas för skolans behov.
Sammanfattning
Samtliga idrottspIlltSer i kommunen ~
utom den vid Kvarntorps skola - ha,
tillkommit på annat initiativ än kommunen. Del iir idrousförcningarna,
som har tagit initiativet. I tre fall har

man lyckats bygga anläggningen Kumla. Skyberga och K\arntorp men så småningom har kommuncn tagit över (eller är beredd att göra dct).
Det har också visat sig att det måste
finnas en aktiv idrousförening. för att
en idrottsplats skall kunna bibehållas
(Skyberga är varnande exempel).
Idrottsrörelsen - till skillnad mot
andra folkrörelser - strävar inte cfter
att äga sina anläggningar. Dct har blivit en kommunal uppgift. Kumla kommun har tagit sitt fulla ansvar i del fallet.
D

Skorstensfejarmästaren
nås på Brandstationen på tel 019/829 09 (Brottninggatan 6--8. 692 DO KUMLA).
Anknylning med telefonsvarare i sotarkammaren Hagendalsvägen 17
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Förenklade b)"ggnadslov
Till det positiva får räknas att fr O m I
januari 1980 har införts vissa förenklade bestämmelser om byggnadslov.
För bostadsbygg'fad med högst två
bostadslägenheter erfordras inte längre byggnadslov för följande åtgärder.
Ommålning av fasad om inte byggnadernas karaktär väsentligt ändras.
Anordnande av uteplats med hjälp av
mur eller plank. som uppförs i anslutning till byggnaden. Muren eller planket
får dock inte vara högre än 1,80 m och
inte sträcka sig mer än 3 m ut från
byggnaden. Avstånd till tomtgräns ska
vara minst 4.5 m.
Anordnande av skärmtak över weplats i anslutning tif! byggnad, allan.
balkong eller entre. Största tillåtna
takyla är 12 m' och avstånd till tomlgräns ska vara minst 4.5 m.
Uppförande av högst två uthus eller
liknande frislående byggnad i omedelbar närhet av bostadsbyggnad under
följande förutsättningar:
a den får ej vara avsedd som boslad

b ha största sammanlagda storlek 10

m'
c ha taknockhöjd högst 3 m
d uthusen placeras minst 4.5 m från
tomtgräns eller på det avstånd. som
föreskrives i fastställd generalplan.
stadsplan. byggnadsplan eller utomplansbestämmelser.
Kom ihåg att även om byggnadslov
inte behöver sökas för dessa åtgärder
måste gällande bestämmelser om ut~
seende, konstruktion. brandskydd etc
efterföljas. Vidare gäller alla andra lagar och bestämmelser. som tidigare.
Exempelvis får uthus inte utan tillstånd
uppföras inom strandskyddat område.
i närheten av vägar eller kraftledningar
etc. Det kan därför rekommenderas aU
kontakt tages med stadsarkitektkontoret för infonnation innan ett
byggnadslovsfritt bygge påbörjas.
"Svartbyggen"
För att nu komma till det negativa.
Vad händer om jag bygger utan att
ansöka om lov när jag måste ha byggnadslov?
Planverkets
lilla
blåa
skrift
"Byggnadslov behöver jag det'!"" (Gratis på byggnadsnämnden) ger svaret.
Del var tidigare inte ovanligt att det
byggdes både utan byggnadslov och i
strid mot byggnadslagstiftningens bestämmelser. Straffen var lindriga och
myndigheterna hade svårt att <"ISt adkomma rällelse.
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Byggnadslov innebär alt den byggande får råd
och hjälp så all elt hus blir både tekniskt och
estetiskt godtagbart. En prövning som är till fördel för ägaren.

Från l januari 1977 gäller en ny lag
om pdföljder och ingripanden vid 0101'ligt byggande m m.
Enligt den nya lagen har byggnadsnämnden skyldighet att ingripa om någon bygger "svart" eller på annat sätt
bryter mot byggnadslag eller byggnadsstadga.
Det som lillkommit utan lov ska rivas
el/er rättas till på annat säll om inte
byggnadslov ges i efterhand.
Byggnadsnämnden kan med omedelbar verkan förbjuda att påbörjat byggnadsarbete fortsättes om det strider
mot byggnadsstadgan. fastställda planer. utomplansbestämmelser. nybyggnadsförbud/rivningsförbud eller om
det uppenbarligen äventyrar byggnads
hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa.
Rivning eller rättelse kan ske antingen genom handräckning med hjälp av
kronofogden eller genom att bygg'2

nadsnämnden förelägger ägaren atl
själv rätta till det olovligt utförda,
I förelägganden kan nämnden antingen sätta ut vite eller föreskriva att
rättelsen l'erksrälls genom nämndens
försorg och på ägarens bekostnad om
föreläggandet inte åtlyds.
Den som bygger "svart". dvs vidtar
byggnadslO\'Spliktig åtgärd utan lov.
måste dessutom betala byggnadsal'gift
till kommunen. Byggnadsavgiften är 4
gånger avgiften enligt gällande byggnadslovstaxa, dock millst 500 kronor.
Tilläggsavgiften utgör en form av påslag på byggnadsavgiflen och ska tas ur
i allvarligare fall. dvs när någon utan
att ha byggnadslov där sådant krävs
1 uppför en helt ny byggnad.
2 till- eller påbygger en befintlig byggnad.
3 inreder eller tar i anspråk en byggnad eller del av denna för väsemIigen
nytt ändamål eller
4 river byggnad (inom område med
stadsplan)
Tilläggsavgiften las ut med 500
kr/mI bruttoarea som den olovliga åtgärden omfallat. 10 m 2 ska dras av. För
en olovligt uppförd byggnad om 50 m 2
blir
tilläggsavgiften
således
4Ox500=20 000 kronor. En "smygkontorisering" aven bostadslägenhet
ISO
m2
kostar
alltså
om
140x500=70 000 kronor. För en byggnad om högst 10 m 2 utgår ingen tillläggsavgift.
Särskild avgift tas ut med minst 200
och högst 500 kronor för överträdelser
av byggnadsbestämmclser, som inte
utgör olovligt byggande. t ex när någon som har byggnadslov inte följer de
ritningar. som byggnadsnämnden har
fastställt eller underlåter att fullgöra
anmälningsskyldighet angående besiktningar. I dessa fall är det den ansvarige arbetsledaren, som åläggs att

.- .

1

.-
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Figur 1 och figur 2 illustrerar all man enbart målar om huset från vit färg till gut. Det kräver ej
byggnadslov eftersom byggnadens karaktär ej ändras. Figur 3 visar hur en uteplats kan aoordnas
(kan även förses med Skårmtak) och figur 4 ell mindre växthus, vilka åtgärder ej kräver byggnadslov
(se texten).

betala avgiften. Det är nämligen den
som är ansvarig för all överträdelsen
begåtts som påföres särskild avgift.
Den som köper ett hus som helt eller
delvis är "svartbyggt" riskerar också
ingripande. Därför är det viktigt att ta
reda på vilka beslul som fattats. Hos
byggnadsnämnden kan man få besked
om man riskerar ingripande och i
fastighetsboken ska tidigare mcddelade förelägganden finnas antecknade,
Det kan få ganska stora ekonomiska
konsckvenser om man vidtar åtgärder, som kräver byg&.J:1adslov innan
sådant lov föreligger. Aven om lov
finns så kan det bli fråga om påföljder

när man går ifrån exempelvis ritningar
eller när man underlåter all fullgöra sin
an mäl ningsskyldighet.
Lagstiftningen kan tyckas vara hård
när det gäller överträdelserna, Avsikten är inte alt straffa eller hindra
människor att bygga utan att förmå
medborgarna att följa byggnadsförfattningarna. Byggnadsnämnden är inte
bara ett organ för myndighetsprövning
utan även ett serviceorgan lill allmänhetens tjänst och det är också den rollen, som Iliimnden helst vill ha.
Det är diirför alltid tråkigt både för
oss tjänstemän och ledamöterna men
givetvis även för den enskilde när
nämnden blir tvungen all ingripa. Ty'3

Vart vänder man sig vid akut sjukdomsfall?
A \I distriktsöllerliikare Börje Lindgren

Grovt räknat upplever varje månad
13 000 kumlabor sjukdomssymptom.
Det kan vara en förkylning. et! mindre
olycksfall eller sömnlöshet. Av dessa
13 000 behöver dock endast 113 söka
medicinsk hjälpalllså drygt 4 000. Omkring 150 behöver inläggning på sjukhus. Hur skall nu kumlahon bäsl finna
hjälp? Hittar han/hon i sjukvårdsdjungeln? Jag skall försöka ge svar på
dessa frågor.

EgcnvArd
Man klarar de flesta sjukvårdsproblem
själv. Kroppen har en underbar självläkande förmåga. Delta gäller inte
minst alla banala infektionssjukdomar.
Iyp ·'förkylning". Egenvård har blivit
ett slagord och det med rätta.
Apolcksbolagct har senare år satsat
resurser på egenvården. Vi har fått en
hel del receptfria mediciner. Det är
mediciner mot hosta. springmask. åk·
värr har vi under det senaste rel behövt behandla en del ärenden. som faller under påföljdslagen. Vanligaste
överlrädelsen är att man omedvetel
"glöml bort" eller medvetet p g a
exempelvis brådska lålil bli att anmäla
till besiklning.
Under byggnadsarbetenas g, ng förelas ofla ändringar i förhållande till faslslällda ritningar. Del är då viktigt att
kontakta någon av tjänstemännen på
byggnadsnämnden och få ett muntligt
godkännande för att undvika efterräknlOgar .
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sjuka och förstoppning. Dessa fria mediciner är som regel lika verksamma
som de receplbelagda medicinerna.
Skillnaden är för dc flesta preparaten
att man får nöja sig med en mindre
förpackning. Det kan dock bli betydligt billigare så. Man kommer ifrån
landSlingelS läkararvode och apotekets
avgifter för utskrivning och expediering vid recept. Apoleken tillhandahåller broschyrer om egenvård och
apolekspersonalen ger viss rådgivning.
I Kumlas ombyggda apotek har man
"snabbköpsexpediering" av
dessa
preparal.
Distriktssköterskorna
I många fall räcker det ej med egenvård ulan man behöver en personlig
medicinsk rådgivning. Kumla kommun
är uppdelad i 7 distrikt med var sin
dislriklsskölerska (det kan vara en
manlig befattningshavare). Dessa står
Lagar och bestämmelser m m har
gjort byggandet alhmer komplicerat
för den enskilde. Tag därför kontakt
med byggnadsnämnden om du är osäker och behöver hjälp när det gäller
byggnadsfrågor. Det går också bra au
utan kostJlad beställa eller hämta någon av följande skrifter, som på ett
utförligare sält behandlar de olika bestämmelserna: Byggnadslov behöver

jag det
Bostadsbesfämme!ser
Underhåll, upprusmil/g, ombyggnad
O
A Ilsvarig arbetsledare.

I denna byggnad - Kumla vårdcentral - finns distriktsläkarna, distriktssköterskorna, folktand·
vården m m, ja, överhuvudtaget vad som landstinget satsat på den öppna vården i Kumla. Men vi får
inte glömma alt friskvården är lika viktig - i varje fall i det långa Ioppet- som sjukvården. Se om
delta rå sidan 3 i delta nummer av KUMLAN.

till tjänst för rådgivning. sårbehandling. vissa injeklioner och hembesök.
Framför all! då det gäller barn och
gamla. som behöver hembesök. kan
distriktssköterskan vara försla och bästa lösningen. l begränsad omfattning
lämnar även skolsköterska och företagshälsovård råd vid akut sjukdom
men dessa har förebyggande vård och
arbetsrelaterade
sjukdomar
som
huvuduppgift.
Distriktsläkarna
Vid mer allvarliga, långdragna eller
problemfyllda sjukdomar måste det bli
läkare. Efter en veckas sjukskrivning
begär försäkringskassan intyg och då
måste man också söka läkarkontakt.
Då vänder man sig till distriktsliikarna
på Kumla vårdcentraL tel 019-709 20,

~m

är öppen måndag-fredag kl 08-17.
Ovrig tid träffas jourhavande distriktsläkare på jourcentralen i Hallsberg,
telefon 90 000. Jourmottagningen är
dock endasl avsedd för akuta och brådskande fall. Den har inte alls samma
möjligheler som de ordinarie mottagningarna på dagtid. Jourcentralen får
ej missbrukas för icke akula fall.
Regionsjukhusets specialister
Målet är all alla läkarkontakter i
normalfallen skall ske genom distriktsläkaren. Tyvärr är läkarsituationen i
Kumla (liksom i hela Sydnärke och på
mimga andra håll i landet) så besvärlig
att det ännu ej är möjlig!. Vi i Kumla
skall då veta att regionsjukhusei har
sjukvårdsansvarct delat med distriktsläkarna. De olika specialistmottag15

ningarna är skyldiga atl ge akuthjälp
på samma sätt som distriktsläkarna.
Ofta frågar man efter remiss. detta för
att bättre kunna planera vcr~.sam
heten. Ingen mottagning på RSO har
dock rätt att kräva remiss. Skall
distriktsläkaren skriva remiss. måste
han först göra en undersökning, något
som medför tidsförlust, byråkrati och
dubbelarbete.
Ring alltid först (eller skriv)
För att kunna planlägga verksamheten
och för att undvika köer är det alltid
bäst att få tid för besöket. Detta gäller
även jourcentralen i Hallsberg. Endast
vid svåra olycksfall och svåra akuta
sjukdomar kan det vara nödvändigt att
fara omedelbart och utan telefonanmälan. Ibland kan det vara svårt att
komma fram per telefon, belastningen
är tyvärr stor. Försök då istället att
ringa mot slutet av telefontiden, då är
det ofta lugnare. Kumla vårdcentral
har fått en extra sjuksköterska för att
klara telefonköerna men sjukvårdsbehovet tycks växa fortare än resurserna.
För läkarsamtal har man i stor ut-

Borgerlig begravning -

sträckning rutinen med åtcrringning av

läkaren, även detta för au minska köbildningen.
Kumla hiilsoccnlral heter numera
Kumla vårdcentral. Vårdcentral är
namnet på landstinget samtliga perifera öppna vårdinräIlningar.
Telefontider Kumla vårdcentral måndag-freliag (019-70920)
Dislriktssköterskorna.
Telefontid kl 08.00-09.00,16.00-16.30
Motlagning
kl 09.00-1 1.00
Distriktsläkarna
Tidsbeställning
kI08.00-11.30
Anmälan för läkarsamtal
kI08.00-D9.00
Olycksfall, akutfall
kl 08.00-17.00
Övriga tider liksom veckoslut nås
distriktsläkaren vid Hallsbergs jourcentral genom tel 90 000.
Regionsjukhusets specialistmorragllingar lel 15 10 00. Telefontider se Icl.katalogen.
Ambulans tel 90000. Kan direktbeställas vid svåra olycksfall och akuta
nödsituationer, då läkare ej kan nås. D

Av kommullsekreterare Thage Arvidssofl
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Turlista bokbussen februari - maj 1981
Byrsta m fl
1612. 1613. 13/4, 18/5
Södra Ekcby m \1'
23f2, 23/3, 2714, 25/5

Ormesta m fl
23f2, 23/3, 2714. 25/5
Encby m 11
212, 9/3, 30/3, 4/5

Sånnersta m fl'
9f2, 9/3, 6/4, Il/S
Brånsta m \1
9f2, 213. 6/4. 11/5
Hjortsberga m fl
3f2, 11/3, 3113. 28/4, 26/5
Vallersta m fl
1Of2, 10/3.7/4. S/S
Rala m fl
17f2. 17/3, 14/4. 12/5
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Berga m

n

24f2. 24/3. 2114,19/5

Brandåsen m n'
llf2, 11/3.8/4,615
Öja m fl

1312, 1J/3. 3/4. 24/4, 2215
Nynas m fl
1212, 1213.9/4. 21/5
Ekeby by m fl
19f2, 19/3.23/4
FrommesIa ffi fl
2612,2613,7/5
Torsta ffi fl
5f2, 5/3. 214, 14/5

Ekeby lälorl
Sr2. 1212, 19r2. 2612, 5/3. 1113, 19/3, 26/3,
114,9/4.23/4.7/5. 14/5.2115

• FörmiddagSlur

ett alternativ

I

I

På vilket sätt man önskar begravas tor- Hng där den avlidne haft sin kyrkliga
de för det övervägande flertalet männi- hemvist.
Ett annat alternativ är en s k borgerskor ej tillhöra de vardagliga samtalsämnena. Det är inte ens säkert att man lig begravning, dvs en begravning fri
under hela sin livstid öppet talar om på från religiösa inslag,
vilket sätt man vill begravas. Förr eller
En begravning - jordfästning - insenare blir det dock nödvändigt för åt- om svenska kyrkan är för den enskilde
minstone de anhöriga till en avliden att i allmänhet kostnadsfri, bortsett från
bestämma på vilket sätt begravnings- k iSla och om man önskar ceremonier/utsmyckning utöver den vanliga ordakten skall ske.
Det finns nämligen ingen speciell lag ningen. (Transportkostnaderna i sameller annat som reglerar hur begrav- band med kremering bekostas dock
ningsakten skall utföras, utan det är fortfarande av den enskilde för boende
sorgehusets ensak.
inom Ekeby församling. För boende
Av de fåtaliga bestämmelser som inom Kumla och Hardemo församfinns, är bl a att kistan eller urnan skall lingar bekostas transporten av samgrävas ned på allmän begravningsplats, fälligheten. Detta gäller även vid icke
såvitt inte tillstånd givits för annat. Till . kyrkliga begravningar.)
exempel att askan får strös ut. enskild
begravningsplats etc. Vidare stadgas i
Ekonomiskt stöd m m vid borgerlig bejordfästningslagen 5 § "Vid jordfäst- gravning
ning och gravsättning må intet föreI en motion till fullmäktige i juni 1979
komma som strider mot förrättningens
föreslog kommunalrådet Sven-Ove
helgd och allvarliga innebörd".
Cederstrand att kommunen skulle svaDet finns alltså inget som hindrar att
ra för vissa kostnader i samband med
kistan eller urnan grävs ned utan nåborgerlig begravning samt att kommugon som helst ceremoni om det i övrigt
nen skulle utse förslagsvis tre personer
sker under acceptabla och värdiga foratt vara officianter vid borgerliga bemer.
gravningar. Avsikten med motionen
Den absolut vanligaste formen för en
var att skapa ekonomisk och viss mån
begravning är den inom svenska statspraktisk jämnställdhet mellan den
kyrkan och med den gudstjänstordning
religiösa och icke religiösa begravsom gäller vid en jordfästning.
ningsformen. l motionen föreslogs
kommunfullmäktige besluta
Alternativa former
att utse förylagsvis tre personer med
uppgift alt officiera vid borgerlig
Ett alternativ till jordfästning inom den
begravning åt medlemmar inom
svenska statskyrkan är att begravningsKumla kommun,
akten sker inom den frikyrkoförsam17

För an erhållajämförbarhet med de religiösa cermonierna upplåter Kumla kommun Officersmässen i
Sannahed utan kostnad fÖf borgerliga begravningar. Även vissa kostnader för musik och kostnader
för av kommunen utsedda officianter bestrides av kommunen. Men elt sorgehus har givetvis frihet atl
anordna borgerlig begravning helt efter eget val.

alt dessa personer erhåller kommunalt arvode med t ex 200 kronor
per förrättning.
att Officersmässen i Sannahed upplåtes utan ersättning till borgerliga
begravningar.
att smärre kostnader för enkel utsmyckning t ex några ljus och en
bukett blommor bekostas av kommunen vid varje förrättning.
att kommunen ersätter två musiker
(valfria instrument) att spela vid
dylika förrättningar,
att kommunen bekostar traq.sporter
till och från krematoriet i Orebro i
samma utsträckning som sker av
Kumla församling. samt.
att medel till denna verksamhe! upptages i 1980 års stat.
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Fullmäktige beslöt den 29 september
1980 att i huvudsak bifalla förslaget
med den begränsningen att kostnaderna för konstnärlig medverkan (musik.
recitation o dyl) begränsas till 400 kronor.
Till officianter vid borgerliga begravningar har sedemera utsetts fem personer. nämligen Sölve Persson, Jnez
Karlsson. Rolf Millel!, Alf Lund och
Bengt Pettersson. Uppgift om hur och
var man kan nå någon av dessa officianter liksom om övriga uppgifter som
kommunen lämnar sin medverkan till
kan fås genom kOll!akt med kommullkansliet telefon 709 80.

av vad kommunen beslutat. Det är alltså inte nödvändigt att cer(:monin - om
man vill ha en sådan - ska äga rum i
Officersmässen i Sannahed. Det är
dock endast denna lokal som kommunen upplåter utan kostnad för sorgehuset. Ett alternativ är det bisättningsrum, som finns i anslutning till kyrkogården och som upplåtes av Kumla församling. Det rymmer dock bara något
tiotal personer.
Sorgehuset är inte heller bundet att
anlita någon av de officianter kommunen utsett. Kommunens beslut innebär
endast att de valda är skyldiga att
tjänstgöra som officianter om de anmodas därtill. En nära anhörig eller
kanske en funktionär i en organisation
där den avlidne varit aktiv kan mycket
väl vara officiant vid en borgerlig begravning. Även begravningsentreprenören torde åtaga sig att vara officiant
vid en sådan begravning. Men det iir
endast de kommunala officianterna

som har rätt till arvode från kommunen.
Sammanfattningsvis kan sägas att det
kommunala allernativet endast innebär att de som är osäkra - vilket inte
är alldeles ovanligt i en sådan svår
situation - alltid skall ha en näraliggande lösning på sina problem.
Del finns, avslutningsvis, åtskilliga
praktiska problem i samband med en
begravning. Förbundet för religionsfrihet har utgivit en handledning - Borgerlig begravning- som ger en hel del
ledning för den villrådige. Skriften kan
i allmänhet erhållas från begravningsentreprenören.
Det är dock av vikt att erinra om vad
som stadgas i jordfästningslagens första paragraf: "När någon avlidit bör,
såvitt det är möjligt, hans önskan rörande jordfästning och gravsättning iakttagas av den som i egenskap av anhörig
eller närstående eller eljest ombesörjer
begravningen".
O

KOM MED I KOMVUX
Nu är det hög tid an anmiila sig till varens kurser. Kompetensgivande betyg efter
avslutad kurs. Ingen kursavgift, Du betalar endast Dina böcker.
SVENSKA
grundskolekurs 175 lektioner
MATEMATIK
grundskolekurs 270 lektioner
NATU~OR[ENTERING
grundskolekurs 220 lektioner
SAMHALLSORIENTERING
grundskolekurs 180 lektioner
MATEMATIK
gymnasiekurs 245 lektioner
VÄVNING
gymnasiekurs 170 lektioner
Dessutom har vi några platser lediga i nystartade kurser i franska nybörjare och
gymnasieengels ka.

Välkommen med anmälan eller förfrågan.
KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN
KUMLA tel 709 80 ankn 285

Ingen är bunden av kommunens beslut
Det bör framhållas an ingen är bunden
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UPPSLAGET
Våra fryspunkter

- ett par sidor åt konsumenterna
Varmast blir jackan med vågräta
kanalstickningar. Undersök att kanalerna är väl fyllda med dun. Rutslickning eller för täta stickningar gör att
dunet packas ihop.
Fråga efter bärighetstal. Ju högre
bärighet, desto mer dun av bänre kvalite och desto mindre annan stoppning
- småfjäder, hönsfjäder o dyl- finns
det i fyllningen.

Duntäcken värmer skönt och gör det
möjligt att sänka temperaturen i sovrummet.
Här * fryser kroppen mes!.
Ett mått på dunfyllningens kvalite är
Modellurar oss ibland att frysa. Tänk på de här
fryspunkterna när Du köper kläder. Hör skall vi "bärighet", dvs dunets förmåga att revara varmt klädda, men också ha möjlighet att sa sig efter all ha pressats ihop - se
"vädra" om vi blir för varma.
dunjackor - Ju högre bärighet desto
mer luft innesluts i täcket och desto
Dunjackor och duntäcken mer värmer dunfyllningen.
God bärighet är över 8, då ger täcket
- kvalite och tvätt
god värme.
Dunartiklar skall tvättas i vallen.
Duntäcken och dunjackor har blivit
mycket populära. Konsumentverket Dessa varor är oftast smutsade med
får många förfrågningar. därför att smutstyper, som bäst avliigsnas i
dunartiklar är ömtåliga och skötsel- vauentvätt. Stoppningsmaterialet tål
60° C-tviiIt.
råden är inte alltid fullständiga.
Beroende på materialet i yttertyget
Kontrollera kvaliten ordentligt när
Du köper duntäcken eller dunjackor. rekommenderar konsumentverket fölDunjackor har blivit modevara. trolS jande:
au plaggen egentligen bara är nöd- • Yttertyg
av
bomull
eller
vändiga i mycket sträng kyla.
bomull/polyester: vattentvätt 60° C,
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centrifugering ca 5 min, dvs så god
som möjligt.
• Yttertyg av enbart syntetfiber:
vattentvätt 400 C. centrifugering ca
5 min. dvs så god som möjligt.
Använd vanliga tvättmedel avsedda
för den tilliimpade vattentvänemperaturen och dosera enligt anvisningarna
på förpackningarna. Upprepade tvättar "förstör" inte stoppningsmaterialet.
Det är nödvändigt med ordentlig
centrifugering före torkningen. Torktumling är bästa sättet att torka dunplagg. Det är viktigt att dessa torkar
snabbt - annars möglar dunet. Man
kan oekså torka i torkskåp eller i ett
välventilerat rum. Under torkningen
skall textilen skakas med jiimna
mellanrum för att dun/fjäderstoppningen skall luckras upp och fördelas
och torkningen påskyndas.
Duntäcket får i regel inte plats i den
egna hushållstvättmaskinen del måste
lämnas bort för tvätt eller tvällas i en
fastighetstvätt maski n .
Dunvaror kan även kemtvänasbåde i perkloreten och fluorkolväte,
dvs med p eller med F - utan alt
stoppningsmaterialet försämras. Men
det blir dyrt och dunvaror med yllertyg
av bomull blir renast i vatten.
En dun/fjäderjacka bör impregneras
mot väta efter både vatten- och kemtvätt.
Observera!
Är textilen försedd med skötselråd
måste detta ovillkorligen ha följts om
rättelse skall kunna erhållas vid reklamation orsakad av skada som upptriitt
efter tvätt.

Vill Du veta mer om dunvaror, dess
kvalitc, tvättning och impregnering?
Fråga hos konsumentsekreteraren i
Stadshuset.
D

är inte allt - men betyder
ganska mycket!
Har Du Din ekonomi under kontroll?
Har Du funderat på hur framtiden
kommer att te sig?
Kanske du behöver göra en budget,
som Du sedan följer upp med enkla
<inteckningar om Dina verkliga kostnader.
Konsumentverket har gjort en bra
hjälpreda för din ekonomi. Den heter
"Hushållets kostnader" och innehåller
spartips och råd om hur man gör en
budget.
Där finns uträknat hushållets kostnader för olika familjestorlekar och matkostnader för olika åldrar.
Kom in och hämta skriften "Hushållets kostnader" hos konsumentsekreteraren. Du får den gratis.
Ett bra kassablock och en kassabok
kan du få för 4:- respektive 5:- kronor.

Kvarngården,
Skolvägen
5 februari 1981 kl 16.00
Konsumentrådet presenterar
sig. Samlalom konsumentfrågor. Bilder
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Dags att deklarera

KONSTIGT! HELA ÅRET

av /Ilgefa Waldemarsofl

Senast den 16 februari 1981 klockan
24.00 skall allmän självdeklaration in·
lämnas till lokala skancmyndighcten.
Vem är deklarationsskyldig?
Självdeklaration skall lämnas av den
som
• varit bosatt i Sverige under hela
1980 och tjänat 6 000 kr eller mer.
För makar gäller gränsen 6000 kr
för deras sammanlagda inkomster.
• inte varit bosatt i Sverige hela året
men haft en inkomst i Sverige på 100
kr eller mer.
• betalat sjömansskatt under 1980 och
haft inkomst i land (1 ex sjukpenning eller bankräntor) med
sammanlagt minst 100 kr.
• själv eller tillsammans med make
och/eller barn under 18 år hade
skattepliktig förmögenhet på mer än
200 000 kr den 31 december 1980.
(Skattepliktig förmögenhet är l ex
pengar på banken eller kontanter,
aktier. obligationer, fastighet, ford·
ringar, bil, båt och smycken.)
• själv eller tillsammans med make eller någon annan äger faSlighet, t ex
radhus eller fritidshus.
• fåt! anmaning all lämna självdeklaration

Självdeklaration skall lämnas av den
som under 1980 haft folkpension dvs
ålderspension, förtidspension/sjukbidrag, änkepension eller hustrutillägg
och som
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• haft en inkomst som är större än det
belopp som framgår av "Komplement till Dags att deklarera för pen·
sionärer" som du får i brevlådan.
• ägt fastighet (t ex villa. sommarstuga) eller del av fastighet under

HAR DU KLAGAT ÖVER ATT Du
TJÄNAT FÖR LITE" Oc.H HAFT
FÖR STORA U1f,fFTER ... MEN

NU lYCKER DU 'TVÄRTOM!

-

1980.
• själv eller tillsammans med make
haft skattepliktig förmögenhet på
mer än 75 000 kr. t cx i form av kontanter. pengar på banken. aktier.
obligationer. fastighcl. fordringar.
biL båt eller smycken.
• inte bott i Sverige hela 1980.
Anka som inre är deklarationsskyldig
enligt ovanstående punkter som har
haft arbetsinkomst överstigande det
belopp som framgår av komplement
till Dags att deklarera. måste ändå
deklarera för att kunna få pensionsgrundande inkomst för ATP.
I Kumla kommun kan deklarationer
lämnas i postlådan intill Stadshusets
entre dygnet runt t o m den 16 februari
1981. Kommunen vidarebefordrar sedan deklarationerna till lokala skalle·
myndigheten. Boende i Kumla'tillhör
lokala skanemyndighetcn i Hallsberg.
Den som känner sig osäker på hur
man deklarerar kan erhåll~ sakkunnig
hjälp inom kommunen. Orebro läns
sparbank. Kumla, vid Kumla torg.
Föreningsbanken, Köpmangatan 26
och Skandinaviska Enskilda banken.
Hagendalsvägen 12 har liksom före·
gående år deklarationsbyråer för allmänhetensdeklarationer. Vid samtliga

- ....'"

byråer uttages avgift som varierar med
tidåtgången och omfattningen (antal
bilagor m m).
Deklarationsbyråerna håller öppet
under tiden 26 januari - 16 februari
1981. För sin planering kräver banken
atl tidsbeställning göres några dagar
innan deklarationen önskas utförd.
Örebro läns sparbanks, Kumla,dekla·
rationsbyrå
Tidsbeställning gores på lelefon

UI9n5430.
Föreningsbankens deklarationsbyrä
Byrån håller öppet måndag-fredag
mellan klockan 09.00-15.00. Måndag
och IOrsdag även klockan 15.00-17.30.

Samma tider gäller för tidsbeställning
lel 019/814 30.
Skandinaviska
Enskilda
bankens
deklarationsbyrå
Beställning göres vid bankens växel tel
019/810 30 måndag och torsdag 09.3017.30. tisdag. onsdag och fredag09.30-

16.30.
Tolkhjälp till invandrare
Till invandraresom på grund av språksvårigheter anser sig ha problem med
sin deklaration lämnas särskilt stöd i
form av lolkhjälp. Invandrare som behövcr lolkhjiilp för upprättande av
deklaration kan således vända sig till
Studieförbundet Vuxenskolans in·
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vandrarbyrå, Stationsgatan 22. Kumla,
telefon 019n8690. Invandrarbyrån
har öppet torsdagar 08.00-11.00,
15.00-18.00 samt fredagar 13.3017.30. Kostnaderna för tolkservice betalar Kumla kommun.
Den som anlitar någon av deklarationsbyråernas tjänsteställe skall medföra följande handlingar:
l Den med posten erhållna förtryckta
deklarationsblankctt 1.
2 1980 års preliminära debetsedel.
3 SI ullig skattsedel för inkomståret
1979 (skattsedeln som kom med
posten vid slutet av år 1980).
4 Kontrolluppgiftcr avseende lön,
arvoden, och övriga ersättningar
under år 1980.
5 Kontrolluppgift på utbetald sjukpenning, föräldrapenning. etc.
under år 1980.
6 Bankböcker med införd ränta för
1980 samt eventuella kontoutdrag
för den 31 december 1980. Eventuella sparbevis vid deltagande i
skattesparandet eller skattefondssparandet.

7

Kvitton på erlagda premier för livförsäkring, olycksfallsförsäkring.
förarplatsförsäkring och avgift till
arbetslösh etskassa.
8 Kvitton på ränteutgifter för lån
(även ränta som betalas enligt avbetalningskolltrakt )
9 Kvitton eller andra bevis på utbetalda periodiska understöd under år 1980.
10 Fastighets- och villaägare skall
dessutom medföra uppgift om senaste taxeringsvärde på fastigheten.
II Övriga handlingar och anteckningar som kan ha betydelse för
deklarationen.
För att underlätta arbetet för den som
deklarerar är det cn fördel om kopia av
förra årets självdeklaration medtages.
Slutligen kom ihåg att deklarationen
skall lämnas senast den 16 februari
1981 klockan 24.00. Annars kan du
drabbas aven förseningsavgift på 100
kronor lill300 kronor vilken i regel förs
på slutskattesedeln.
Lycka till!
D

Halka!
Skoinstitutet i Örebro har på
Konsumentverkets uppdrag testat nitton broddar.
Tre av dessa nitton gav ett
mycket bra halkskydd.
Läs om della i Råd och Rön nr
1211980
eller
titta på Konsumentrådets utställning under februari månad i
servicehuset Kvarngården, Skolvägen.
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Trafiknämnd - Trafiksäkerhetskommitte
en begreppsförklaring
Av ingenjör MalS Iggmark

Det har visat sig svårt för många att
skilja på begreppen Trafiknämnd och
Trafiksäkerhetskommitte. Det kan
vara på sin plats. att beskriva de olika
organens roller inom kommunen.

Korrespondens i trafiksäkerhetsfrågor kan ske via adressen:
Kumla kommuns trafiksäkerhetSkommitte
Box 17
69201 Kumla 1

Trafiksäkerhetskommitten
Trafiksäkerhetskommitten svarar för
det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom
kommunen. Enligt reglemente åligger
det trafiksäkerhetskommittcn
1 att med uppmärksamhet följa trafikförhållandena inom kommunen
samt verka för förbättrad trafiksäkerhet,
2 aH hos kommunstyrelsen eller annan
nämnd anmäla sådana förhållanden,
som kan anses kräva åtgiirder för
ökad trafiksäkerhet,
3 att inom ramen för anvisade anslag
svara för information i trafiksäkerhetsfrågor, anordna kurser och andra arrangemang för ökad trafiksäkerhet,
4 att vara remissorgan till kommunstyrelsen i ärenden. som rör trafiksäkerhetsförhållanden i kommunen
och där så påkallas ur tgafiksäkerhetssynpqnkt medverka i den kommunala planeringen,
5 att i övrigt fullgöra de uppdrag, som
kommunfullmäktige överlämnar till
kommittcn.
Trafiksäkerhetskommitlcn består av
7 ledamöter och sammanträder l gäng i
månaden. Ordförande är ingenjör
Lennart Wahlstedt.

Trafiknämnden
Till skillnad från tafiksäkerhetskommillcn är trafiknämnden en
obligatorisk nämnd som beslutar i
trafikreglerings/rågor.
Före 1979 bestod nämnden av polismästaren i distriktet jämte lvå kommunalt valda ledamöter.
Sedan 1979 är trafiknämnden helt
kommunaliserad genom tillkomsten av
lagen om trafiknämnd (1978:234). De
flesta kommuner är klart positiva till
kommunaliseringen
av
trafiknämnden. Orsakerna är bl a att trafikregleringsfrågor uppfattas som en
kommunal angelägenhet och att
kommunaliseringen därför var en principiell riktig reform.
l lagen anges hur trafiknämnden skall
organiseras. I Kumla har man valt att
låta kommunstyrelsen vara trafiknämnd. De flesta ärendena avgöres av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Trafiknämnden beslutar om olika
trafikregleringsåtgärder
exempelvis
förbud att parkera. fordonstrafik förbjuden, enkelriktning samt ger tillstånd till tunga och breda transporter.
Trafiknämnden beslutar även om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Tillfälliga trafikregleringar samt vissa
dispenser beslutas av kanslichefen.
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Radonhus -

taxeringsvärdet

Statliga lån till "radonhus"

Av taxeringsordförande Eje Linde/ö!

Många fastighetsägare har i sina deklarationer uppgett att byggnaden är ett
s k radonhus. För att fastighetstaxeringsnämnden (ftn) skall kunna
beakta detta vid värderingen krävs att
mätintyg lämnas, som utvisar att fråga
är om ett s k riskhus. Med detta förstås
att den uppmätta radonhalten är av
den storleksordningen att åtgärder
krävs för att minska radonhalten, dvs
radondotterhalten skall överstiga 400
Becquerel per m J (Bg/m J ) beräknat
som årsmedelvärde .
Mätinlygct kan insändas till ftn som
erinran över åsatt taxeringsvärde senast den 10 april 1981. Skulle mätningen inte vara klar eller om mätintyg inte
hunnit erhållas till detta datum har
fastighetsägaren istället möjlighet att
överklaga taxeringsvärdet till länsrätten senast 15 sept 1981 och då bifoga
föreskrivet mätintyg.
I de fall justering av taxeringsvärdet
kan bli aktuellt torde sänkningen kunHandläggning
av
trafiknämndsärenden sker på tekniska verkens kansli.
Ifråga om sådana beslut som hastighetsbegränsning, stopplikt och väjningsplikt kan inte trafiknämnden besluta utan dessa ärenden avgöres av
länsstyrelsen.
Det kan också nämnas att trafiknämndens beslut kan överklagas hos
länsstyrelsen.
Adressen till trafiknämnden är:
Kumla kommuns trafiknämnd
Box 17
692 01 Kumla l
O
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A v kanslichef Stig Å/und

na bli i storleksordningen 15-25 000
kr. Det bör kanske även påpekas att
sänkningen sker i form av att uppgift
om säreget förhållande (radonhus) anges i fastighetslängden, vilket även
medför att uppgiften skrivs ut i klanex t
på utdrag som begärs ur fastighetslängden t ex i samband med husförsäljD
ningar.

Trafiksäkerhet

-vadå?
Gångtrafikant
bär alltid reflex
väl synlig i mörker använder
övergångsställe,
om sådant finns
Cyklist
har cykel med
fungerande lykta
och bakljus
cyklar inte på
trottoar eller inom parkområde
Bilist
kör aldrig med
nedisade bilrutor
anpassar hastigheten efter väderlek och väglag

SJÄLVKLARHETER
- ELLER HUR?
Trafiksäkerhetskommitten

Från och med den l juli 1980 är det
möjligt att låna pengar för sådan ombyggnad som göres för atl nedbringa
radondotterhalten i bostäder och lokaler. Så kallade radonlån beviljas av
länsbostadsnämnden. Ansökan skall
gå via kommunens förmedlingsorgan,
som skall göra en bedömning av åtgärdernas lämplighet.
Ett av kraven för att lån skall beviljas
är att hiilsovårdsnämnden har konstaterat att radondotterhalten innebär
sanitiir olägenhet. I normalfallen blir
det fråga om åtgärder för att förbättra
ventilationen. Som en följd av sådana
åtgärder kan också energisparåtgärder
behöva vidtas.
Lägsta godkända kostnad som berättigar till lån är 7 000 kronor. Amor-

teringstidens längd blir beroende av arbetets omfattning men kan högst bli 20
•
aL
Arbetena får inte påbörjas innan
länsbostadsnämnden meddelat beslut
eller särskild dispens. Förmedlingsorganet kan föreskriva att resultatet av
åtgärderna ska följas upp med undersökningar om hur verkningsfulla åtgärderna blivit.
Ynerligare upplysningar om radon lån
kan lämnas av Kumla kommuns förmedlingsorgan (fastighetskontoret),
som har sina lokaler i Stadshuset.
Telefonnumret är 0191709 80. Besökstid måndag-fredag 09.30-11.30 samt
torsdag 16.00-18.00.
D

Kumlahallen
Te[efon 019n09 80 vx
SPORTHALLEN hålles öppen måndag-fredag 06.45-22.15, lördag-söndag
OS. [5-15.45.
Under sportlovet disponerar fritidsnämnden lokalerna för verksamhet i egen
regi. På kvällstid verksamhet enligt tidigare uppgjort uthyrningsschema.
SIMHALLEN, Badtider:
Måndag, torsdag
13.00-19.30
Tisdag
07.00-08.15. 13.00-19.30
Onsdag, fredag
07.00-08. [5, 13.00-20.30
Lördag
09.30-15.30
Söndag
09.00-[230
Övrig tid disponeras av skolan. OBS kassan stänges 30 minuter före badtidens
slut.
Under sportlovsveckan måndag-fredag är badet öppet varje dag från kl. 09.0013.00 för skolungdom.
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Kulturnämndens vårprogram
MUSIK
Tisdug 3 februari kl /9.00
Husaren. Folkets hus
Konsert med
Mikael Ramels musikbllltd
Sarnan: Sludicfräm j andetJKulturnämnden

Fredag 6 februari kl 19.00
Pingst kyrkan i HlilIabrottet
Konsert med
Hege Waldeland _ cello
Kerstin Åberg - piano
Samarr: KullumämndcnlBelcsda församlingen

Söndag 15 mars kl 18.00
Ekeby kyrka
Örebro kammarorkesler
Gästdirigent: Leo Berlin
Saffiarr: KulturnämndenfEkeby församling

Söndag 29 mars ('m

KumJahallen
Music in
Musikalisk manifestatiOIl med KumJas egna musikanter och sangare
Arr: Kulturnämnden

TEATER

"På elefantrygg genom tigerdjungeln", öppen
förestij][ning för barn och pensionärer
Örebro läns bildnin~fijrbund
Saman: Kulturnämnden/Soc centralnamnden

Sö"dag l mars kl 16.00
Husaren
Lokeleken, barn- och [amiljeföreStiillning
Teatmm
Saman: Teaterföreningen/Kulturnämnden
SÖ/ldag 8 Illars 11./16.00
Kumla teater
Blå haren
Riksteatern. abonnemangsföreställning
Arr. Teaterföreningen
Mil/Idag 23 mars kf 10.00
Hällabronet, biblioteket
Dockteatern Tittut
Örebro läns bildningsförbund
Samarr: Kulturnämnden/Soc. centralnämnden

Kumla teater
Hur kan du Meicr
Örebroensemblen • abonnemangsföreställning

Arr. Teaterföreningen
Tisdag 17 februari kl /9.00

Kumra teater
Salka Valka
Riksteatern, abonnemangsföreställning
Arr: Teaterföreningen

O"sdag 18 februari
Solbaeka kl 16.00
Kvarngarden kl 18.00
Jan Hägberg
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Torsdag 1 april kl 16.00
Kvarngården
Då vaknade gammal kärlek
Riksteatern
Samarr: Sac. eentralnämndcnfKulturnämndcn
Pre! söndag 16 april
Husaren
Storklas och Lillklas
Modclltealern
Saman: Teaterfören ingen/K ulturnämnden

UTSTÄLLNINGAR
17 jan - 5 febr 1981
Oödskulten i Mexiko
Utställningshallen, Kumla bibliotek
Arr: Kulturnämnden
9 febr - 1 mars 1981
Tvätt och byk - ett kvinnoarbete
Kvarngårde.ns innetorg
Arr: Kulturnämnden

Tisdag 24 Illars kl 10.00
Kvarntorp. biblioteket
Dockteatern Tittut
Örebro läns bildningsförbund
Samarr: Kulturnämnden/Soc. centralnämnden

7-26 febr 1981
Lars Vidlund
Stilleben och landskap
Utställningshallen. Kumla bibliotek
Arr: Kulturnämnden

Tisdag 24 mars kl 14.00
Ekeby barnstuga
Dockteatern Tittut
Örebro läns bildningsförbund
Samarr: Kulturnämnden/Soc, centralnämnden

28 febr - 19 mars 1981
Enn Sainas
Teckningar och grafik

Preliminärt program.
MrJndag 9 februari kl 19.00

Fredag 27 /ilaTS 1r./19.00
Kumla teater
Se dil!: om i Hede
Riksteatern, aboll nernangsföreställning
An: Teaterföreningen

Onsdag 25 Illars kf 10.00
Abytorp biblioteket
Dockteatern Tittut
Örebro läns bildningsförbund
Samarr: Kulturnämnden/Soe. centralnämnden
OllSdag 25 Illars 11.114,00
Sannahed Nya gymnastiksalen
Dockteatern Tittut
Örebro läns bildningsförbund
Saman: Kulturnämnden/Soc. centralnämnden

Utställningshallen, Kumla bibliotek
Arr: Kulturnärnnden

21-29 mars 198/
Kumla fotoklubb
Tävlingsfoton från Askersund. Laxå, Kum!a,
Lindesberg. Gyuorp och Karlskoga
Utställningshallen. Kumla bibliotek
Arr: Kumla fotoklubb, Kulturnämnden
30 Illars - 15 april /981
Ur naturliiran
- en konstutställning frän Riksutställningar
Nils G Stenqvist visar verk hämlade ur naturen
Utställningshallen. Kumla bibliotek
Arr: Kulturnämnden
21 april- 7 maj 1981
Eric Ståhl
Skulpturer
Utställningshallen. Kumla bibliotek
Arr: Kulturnämnden
9--31 mars 1981
Kristina Anshelm
Träsnitt för barn
En utställning frän Konstfrämjandet
Utställningshallen, Kumla bibliotek
An: Kulturnämnden

FÖRELÄSNINGSFÖRENINGEN
Lokal och tid om ej annat anges: Kumla bibliotek tisdagar kl 19.30 (ändringar annonseras i
lokalpressen måndagen före programdagen)
Fri entre!
20 januari
Lars,Göran Gustafsson
Egypten

Här är det söndagsöppet
EI~ljusspåret. Viaskogen

21.00
21.00
09.00-12.30
09.00-15.00
09 .30-11.30
12.00-15.30
16.00-18.00
17.00-21.00

belysning och värmestuga t o m
belysning t o m

El-ljusspåret. Djupadalsparken
Simhallen. Kumlahallen
Bygget. Åsbro, raststuga m m
Korpens tipspromenader, start vid KumlahaJlen
Isbanan,ldrottsparken
Biblioteket, Folkets hus
Malmens fritidsgård
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27 januari

Lan-Thure Ljungdahl
Än le.'er fäboden

3 februari
Helmer Linderholm
Skrock i Bergslagen
10 februari

Ake Axelsson
Från Stenbrohult till Hammarby
En program om Carl von Linne

/7 februari
Torbjörn Arvidsson
Natur och kultur på Trinidad
24 februari

Lars-Erik Lood
Vid SvartAns stränder
3 maTS

Kent Larsson
Hemomkring -

Naturbilder från Närke

/O mars

Björn Uhr
Virvinter iSarek

Vintersportlovet
16-22 februari 1981

Tisdag och fredag
kl. 13.00-10.00
Tag med rackeloch bollar
BORDTENNIS

J följande sportluvsprogram finner Du en del
förslag pa verksamheler sum kanske kan passa
under sportlovsvcckan.
Inför årets sportlov har vi blivit tvingade all
slopa en del verksamheter> dels på grund av dåligt deltagarantal tidigare år och dds på grund av
an frilidsförvallningen liksom övriga kommunala förvallningar måste spara pengar.
Vi hoppas ändå att de aktiviteter som crbjuds
skall passa de nesta smakriktningar.
Till vissa av aktiviteterna i Kumlahallen kom·
mer det i år ej aU finnas instruktörer. utan dd·
tagarna får själva disponera lokalen förden verk·
samhet som står angiven i programmet.
Vi huppas alt Du ställer upp och infinner Dig i
rän tid på räll plats och med rän utruSlning. Där
föranmälan skall ske, gör della i god lid.
Alla får lov att hjälpas åt,varoeh en på sin kant
för an vi Skall få ett Iyekat sportlov.
Samtidigt vill vi till föreningar och enskilda som
hjälper till för atl vi skall kunna genomföra della
sportlov rikla en hjärtligt TACK.
Vi måste dock reservera oss emot eventuella
ändringar i prugrammet.

Måndag-fredag
kl. 10.00--16.00
Tag med racket och bollar
För badminton. tennis och bordtennis:
Samling första dagen i respcktive hall för tidsför·
delning.
LU."GEVÄRSSKYTTE

Onsdag och fredag
kl. 14.00-18.00
Instruktörer från Kumla Skytteförening
SPORTDYKNING

Måndag och torsdag
kl. 09.00--12.00
Utrustning finns all låna
Instruktörer från Kumladykarna
BOWLING

Måndag-torsdag
kl. 13.00--15.00 instruktion
Fredag kl 14.00 tävling
Avgifl: 2.50
Instruktörer fdn BK Merei

ABYTORP

17 mars

Lars Aby
Polareskimåer 3.

TENNIS

KUMLA

24 mars

KUMLAHALLEN

Bo Malmsten
Kallen på råltan
EIl ekologiskt program

BADMINTON

Måndag, onsdag oeh fredag
kl. 10.00--12.00
Tag med racket och bollar

DATUM ATT MINNAS

ÖPPET HUS, BETANIA
Tisdag kl. 18.00--21.00
fdn 12 år och äldre

visning av bildband. fika m m.
Onsdag och torsdag
kl. 18.00
6---12 år. film, fika m m.
Lördag kl. 09.00--15.00
Utflykt. samling vid Betania.
Anmälan senast onsdag
Arrangör: Abytorps friförsamling

GYMNASTIKSALEN STENE SKOLA

Måndag och torsdag
kl. 14.00-16.00
Bordtennis, innebandy. volleyboll
Kortfilmer visas i gymnastiksalen lorsdag kl.
16.00.

HÄLLABROTTET
BADMINTON TALLÄNGENS SKOLA

Måndag och onsdag
kl. 14.00--16.00
Mcdtl!&.racket
Instruklörer från SK Carllon
BASKET TALLÄNGENS SKOLA

Tisdag och torsdag
kl. 14.00--16.00
Instruktörer från BK KUlnIa real
FRITIDSGÅRDEN TALLÄNGENS SKOLA
Öppen: måndag-torsdag kl. 17.00--21.00
Kortfilmer visas onsdag kl. 18.00

Bordtennis. hiljard. sällskapsspel. hobby m m.

SANNAHED
KVARTERSGÅRDEN, CENTRUMHUSET
Öppen: måndag-torsdag kl. 14.00--21.00
Kortfilmer visas onsdag kl. 19.00

Bordtennis, sällskapsspel m m.
LÅNGFILM OHICERSMÄSSEN
Fredag kl. 17.00
GYMNASTIKSALEN

Måndag-torsdag
kl. 13.30-16.00
Bordtennis, volleyboll, innebandy m m.
Arrangör: Sannaheds IF

8 mars
Frysaggregatet vid konstfrysta isbanan i Idrottsparken stänges av för säsongen.

Tömning av slambrunnar

30 april

från enskilda avlopp skall under våren ske inom Kumla kommun. De som redan ar an·
mälda för vårlömning behöver inte göra ytlerligare anmälan,
Skyldighet föreligger enligt hälsovårdsstadgan all utföra sådan tömning, i regel minst en
gång om året.
Nyanmälan och anmälan om ändring samt förfrågningar kan göras hos Kumla kommun.
Tekniska verken, tel. 70980, ankn 393 eller 394, vard utom lörd kl 07,00-16.00.
Hårdgjord viig måste finnas till brunnarna (farbar för slambilen).

skall ansökan om lokalbidrag avseende lokalhyra för 1980 vara inlämnad till
fritidskontoreL Bidragsberättigad är ungdomsorganisation som redOvisat
sammankomster för lokalt aktivitetsbidrag under 1980. Ansökningsblanketter
utsändes till samtliga bidragsberättigade organisationer.

4 maj
skall ansökan om verksamhctsbidrag för år 1982 vara inlämnad. Ansökan ställes
till Kumla kommun, Kommunstyrelsen, Box 17,69201 KUMLA l.
Ansökningsblankett erhålles på fritidskontoret och biblioteket.

30

KUMLA KOMMUNS TEKNISKA VERK
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Gruppkorsband

KVARNTORP
KVARTERSGÅRDEN
Öppen: måndag-torsdag kl, 17JXJ-ZI.00
Kortfilmer visas måndag kl. 19.00
Bordtennis, sällskapsspel m m.

EKEBY
KVARTERSGÅRDEN. (BARNSTUGAN)
Öppen: måndag-torsdag kl. 17.00-Zl.OU
Kort filmer visas måndag kl. 18.OU
Bordtennis. sällskapsspel m ffi

HARDEMO
HARDEMO SKOLA
Kortfilmer visas torsdag kl. 17.30

RESOR
Onsdagen den 18 febfllari
Skidresa till Kilsbergen. För dem som vill åka
utför går buss till Storstenshöjden och för dem
som vill åka längdåkning och pulka går buss till
Ånnaboda.
Fredagen den ZO febfllari
Skidresa till Storstenshöjden
Avresa båda dagarna från Järnvägsstationen.
Kumla kl. 09.30. återresa kl. 15JXJ!
Pris: 15:- kc.
Medtag pengar för eventuellt ilftkort samt mat·
säck. Föranmälan göres till fritidskontoret. tel.
709 80 senast fredagen den 13 februari kl. 17.00.
Ledare medföljer

ÖVRIGT
VI SAMLAR FRIMÅRKEN
FYLST A SKOLA, BIBLIOTEKET
Tisdag kl 18.00--Z0.OO
Film, frimärksbingo, liten frimärksauktiun. peka
rätt och annat kul.
Arrangör: Kumla frimärksklubb
PONNYRIDNING
HAGABY RIDSKOLA
Måndag och torsdag
kl. IZ.00-14.OU
Arrangör: Hagaby ridskola

SKID,\KNTNG
KUMLASJÖN
Tisdag och torsdag
kl. 13.00-15.30
Prov för snöstjämcmärkcL möjligheter till
vallningsråd. omklädning. du>ch och bastu.
Arrangör: Kumla skidförening
}"RITlDSGÅRDEN MALMEN
Öppen: måndag-fredag från kl. 13.30
Kortfilmer visas tisdag och onsdag
kl. 17.00
Bordtennis, biljard. sällskapsspel. hobby, serve,
nng m m.

Sponlovsdans
frcdag kl. 19.00-23,OU
Entre
KVARTERSGÅRDEN "MYRSTACKEN"
Köpmangatan 58
Öppen: måndag---onsdag kl. 17.30-ZI.OU
Ungdumsdiskotck
Bordtennis. biljard, sällskapsspel, hobby m m.
JOLLF.5EGUNG
MALMENS MATSAL
Lördag 21 febr kl. 10.00
Film. information om segling och
föreningens verksamhet.
Tänk framåt - tänk på segling
Arrangör: Sjöfararna. Hallsberg
FOLKETS HUS BIO, KUMLA
Måndag kl. 15.OU "Emil i lönneberga"
Torsdag 15.OU "Dunderklumpen"
Entre 8:- kronor
SII't'lHALLEN, KUMLAUALLEN
Gratis bad för aU skolungdom måndag-fredag
mellan kl. 09,OO--13.OU.
(Handduk och svamp är dock avgiftsbelagd.)
ISBANAN, IDROTI'SPARKEN KUMLA
Allmän åkmng under sportlovsveckan
Måndag-fredag kl. 09.00-16.45 (kl. 11.OO-13.OU
utan klubba)
lördag kl. IZ.OO-14.OU utan klubba
Söndag kl. IZ.OO-15.30 klubba tillåten
Vid tjänlig väderlek kommer övriga isbanor i
kommunen att vara uppspolade.
BYGGET, ÅSORO
Öppet dagligen under sportlovs\"eckan
mellan kl 09.00-15.OU.
Uppmärkta skidspår.
EL.LJUSSPÅREN
i Viaskogen och Djupadalsbadct bjuder på - i
mån av snö - väl prepareradc skidspår.

