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Trots att vi gar mot en som vi hoppas
skön sommar är det många människor
som med rätta är oroade för framtiden.
Jag tänker inte så mycket på det inSIabila politiska läget i landet eller på oron
ute i världen. Det som i stället just nu
ger oss anledning att inom kommunen
tänka över framliden är del allvarliga
läget på arbetsmarknaden. För vissa av
kommunens större företag finns det

anledning till oro. Men del saknas inte
heller ljusglimtar i näringslivet.
Kommunens största företag Ytong
AB. med ca 800 anställda har drabbats
hårt av au bostadsbyggandet och även
industriinvesteringarna sjunkit betydligt på senare år. YlOng har därför ge·
nom permitteringar under det senaste
årel försökt klara sig ur krisen. Då detta emellertid inte var tillräckliga åtgärder för au ta sig ur svårigheterna har
företaget nu tvingats genomföra avskedanden av drygt 100 anställda vid an·
läggningarna i Kumla. Dessutom kom·
mer Ytong all avveckla sin produktion
i Skelleftehamn. Större delen av
Ytongs anställda i Kumla är också bosatta inom Kumla kommun.
En annat av kommunens större företag. Supra med ca 100 anställda var
länge hotat av nedläggning. Så sent
som någon dag innan nedläggningsbe·
slutet skulle gå i verkställighet den 31
mars 1981, träffades en överenskom·
melse mellan Supra, statens jordbruksnämnd och överstyrelsen för ekonomiskt försvar, innebärande att företaget
får 45 miljoner kr av staten för att fort·

sätta driva ammoniaktillverkningen
t o m den 31 december 1982.
Supras beslul om alt lägga ned verksamheten i Kvarntorp orsakades av alt
världsmarknadspriserna på ammoniak, som används för framställning av
kvävegödselmedel. var så låga att en
inhemsk ammoniakproduktion be·
dömdes olönsam. Enligt uppgift är
världsmarknadspriserna på ammoniak
på väg uppåt. Ju högre priserna blir
desto bättre blir utsikterna för en fortsatt ammoniakproctuktion i Kvarn·
torp. Vi kan emellertid inte förlita oss
på att denna förändring skall vara till·
räcklig för all trygga verksamheten vid
Supra för framliden. Därför är det
nödvändigt alt under tiden fram till den
31 december 1982 undersöka tänkbara
alternativ till en ammoniakproduktion
i Kvarntorp. BI a har en utredning in·
om industridepartementet föreslagit
att ett försökscentrum för förgasnings·
teknik skulle förläggas i anslutning till
Supras anläggning i Kvarntorp. Länets
riksdagsmän har också i en motion föreslagit att en sådan anläggning förläggs till Kvarntorp. Kommunen kommer aU göra vad som står i dess makt
för aU åstadkomma en långsiktig lösning i Suprafrågan.
Nyligen har ett företag i Kumla upp·
hört med sin verksamhet, nämligen
Bygg- och Maskinprodukter AB (före
cletta Kumla Hynfabrik). Därigenom
blev ca 30 arbetare utan arbete. I månadsskiftet april-maj övertogs lokaler~
na av AB Bruhns Plåt i Pålsboda. som
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därigenom t1yttar över en del av sin
verksamhet inom byggplåtsentreprenad. Några av de anställda vid BMA
har erbjudits anställning vid Bruhns
Plåt, som även övertagit försäljningen
av reservdelar till BMA:s tidigare produkter. Däremot kommer inte någon
fortsättning av hyttillverkningen all förekomma.
Även en del av skoföretagen i kommunen har svårigheter.
Det saknas dock inte ljuspunkter inom näringslivet i kommunen. Här finns
expansiva och uppenbarligen stabila
företag som SRA, BOB Industrier
med flera. Vi har ett tämligen allsidigt
sammansatt näringsliv, som är relativt
okänsligt för konjunkturnedgångar

(bortsett från byggsektorn) och den anda som råder inom näringslivet bedömer vi som positiv. Inom kort kan vi
också räkna med en viss förbättring av
sysselsättningsläget då SAKAB startar
byggandet av sin anläggning i Norrtorp. Bygget beräknas pågå ca två år
och en rad företag inom byggbranschen kommer att vara involverade i
projektet. Förhoppningsvis kommer
ett antal Kumlaföretag att få delta i
det.
Sammanfatlningsvis skulle man alltså
kunna säga att vi hyser viss oro för
framtiden beträffande sysselsättningsläget i kommunen men har också förhoppningar att kommunens och andras
ansträngningar skall påverka sysselD
sällningen i positiv riktning.

Braskaminer förbjuds?
Naturvårdsverket har meddelat att nya bestämmelser kommer, som väntas innebära att
braskaminer inte längre tillåts i tätorter. Vedeldning i braskaminer medför nämligen stora
utsläppavolika hälsovådliga amnen, bl a cancerframkallande benzpyrener. (Enligt forskare kan rökgaserna jämföras med cigarettrök, vilket är något av det farligaste man kan
inandas).
De kaminer som redan finns föreslås dock få användas även i fortsätIningen, förutsatI alt
de inte förorsakar sanitär olägenhet för kringboende. För alt undvika delta bör de endast
eldas med torrved som läggsin litedåoch då. Sopor, plaster, målat eller impregnerat virke
får naturligtvis absolut inte stoppas in i braskamin. Till Dig som funderar på alt söka byggnadsiov för atl installera en braskamin: Tänk Dig noga för. Det kan bli förbjudet alt använda den!

HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
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I Kvarntorpsområdet sker ständigt
någonting
Av fkanslichejen Tage Tapper

Knappast något område inom Kumla
kommun har varit så uppmärksammat
de senaste åren som Kvarntorpsområdet. Där har också hänt rätt mycket
och kommer atl hända en hel del. varför uppmärksamheten inle är onaturlig. Även i KUMLAN har området berörts, både i längre artiklar och smärr.e
notiser och kortare avsnitt i övergnpande sammanhang. Här skall vi försöka göra en översikt med hänsyn till vad
som har hänt de senaste åren.
"Samhälle till salu"
- köpet avslutat
Redan i början av i970-talet lät Yxhultsbolagel förstå att man ville sälja
Kvarntorps bostadsområde. "Vi ska
tillverka byggnadsmaterial", sa man,
"inte förvalta bostadsområden. ,.
Effektivt kungjort att samhället var
till salu blev det i ett TV-program 2/7
1972 på bästa sändningstid under rubriken "Samhälle till salu".
Det dröjde rätt många år innan affären blev av. Men i juni 1980 hade ortstidningarna stora reportage med utförlig text och bilder av köparen, direktör
Arne Bergström, Askersund. Hela
samhället - ca 25 hyreshus -plus en del
andra objekt. Enligt tidningsuppgifter
var köpesumma ungefär fem millioner
kronor.
Går alla övriga utbyggnadsplaner i
lås, torde det inte bli några svårigheter
all hyra ut lägenheterna i Kvarntorps
bostadsområde.

Konsumaffären räddas kvar
- hur länge?
Att konsumföreningar runt om i Sverige lagt ned en massa butiker de senaste
åren är ingen överraskande nyhet. Enbart inom Kumla kommun har det berört nio olika försäljningsställen medan endast Domusvaruhuset tillkommit.
Även Konsum i Kvarntorp hamnade i
farozonen. Då ingrep kommunen, och
den 5 juni 1979 beviljade kommunfullmäktige 30 000 kronor i hyresbidrag,
för att affären skulle bibehållas minst
till l oktober 1980. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av fullmäktigeledamoten Yngve Nord (m). Länsstyrelsen beslöt den 16 november att lämna
besvären utan bifall.
Nord fullföljde besvären till Regeringsrätten, som den 5 juni 1980 beslöt
att ej ändra länsstyrelsens beslut.
Affären är fortfarande kvar och enligt
en tidningsnotis är Kvarntorpsaffären
den enda i Kumlaområdet som ökat sin
omsättning, trots konkurrensen från
OBS stormarknad i Marieberg, vilket
vittnar om köptrohet och att man i
Kvarntorp föredömligt slår vakt om sin
butik.
Det kan meddelas som upplysning att
ett för senare år beviljat statsbidrag
fastställts just till 30 000 kronor.
SAKA8-besvären avgjorda
Konsumärendet är ingalunda det enda
ärendet i Kvarntorpsområdet, som har
gjorts på högsta nivå. Den 15 januari
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1981 avgjorde regeringen de besvär
som anförts över det beslut som Koncessionsnämnden fÖr miljöskydd fallat
den 19 december 1978 vari Svensk avfallskonverterings AB (SAKAB) gavs
räu att på fastigheten orrtorp 5:2 i
Ekeby socken, Kumla kommun. bedriva verksamhet för behandling, deponering, lagring och omlastning av avfall
"på det sätt bolaget redovisat i ansökningshandlingarna".
Därmed var en segsliten fråga avgjord
i högsta instans. I KUMLAN nr 3/1980
har ulförligt redogjorts för ärendet och
i detta nummer föres frågan fram till
dagens datuml (sid 18).
Då ärcndel behandlas även på CH par
andra sIälIen i denna skrift synes ingen
utförligare redovisning behöva ske
här.
Supra - ett problem
På I 950-talel grundades Svenska salpe·
terverkens fabrik i Kvarntorp. FrämSI
har fabriken - som numera bytt namn
till Supra - tillverkat ammoniak. som
halvfabrikat till gödningsmedel (fabrik
i bl a Köping). Olönsamt - ett ganska
vanligl skäl för nedläggningar - på
grund av lägre priser på världsmarknaden. är orsaken till att Supras ledning
har sagt upp samtliga anställda i Kvarntorp (ca 100 personer).
Såväl de anställda som länsstyrelsen
och kommunen bar uppvaktat regeringen i ärendet och de flesta är överens om att Sverige av beredskapsskäl
bör ha ammoniakproduktion. I slulet
av mars 1981 kom beskedet. Jordbruksnämnden och Överstyrelsen för
ekonomiskt försvar (ÖEF) träffade en
överenskommelse - som kostar slaten
45 millioner kronor - att driften skall
fortgå till utgången av 1982.
Supra - som ägs av Boliden - kan bli
milliardaffär , skriver Svenska Dagbladet den 26 mars 1981 i en artikel om
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förhandlingar mellan Boliden och
Norsk H:ydro. Norge är ju det nya oljelandet. Annu så länge är det dock mest
tidningsspekulationer och skall väl las
för det värde dylika skriverier kan ha.
En annan lösning är au den planerade
fabriken för försök med förgasningsprocesser för framtida metanoltillverkning placeras i Kvarntorp. Enligt fackmännen behövs inga Stora förändringar. för att lägga om produktionen. Den
frågan är inle avgjord när detta skrives.
Däremot har länets samtljga riksdagsmän i en gemensam molian begärt
ytterligare utredningar som kan möjliggöra au Supra kan foriieva.
Soptipp för Kumla-Hallsberg
Kumla och Hallsbergs kommuner har
en gemensam soptipp straxt norr om
Hallsberg i HaJlsbergs tegelbruks gamla Icrtag. Den får inte användas längre
och kommunerna söker nu tillstånd
hos Koncessionsnämnden för miljöskydd för alt anlägga en deponeringsanläggning i Kvarnlorp nordväst om
skifferhögen.
Inom området - som ligger långt från
bebyggelsen - finns gamla dammar,
som behöver fyllas igen. Man kan också tänka sig en viss höjning av marknivån.
A vfallel- det rör sig om hushållsavfall
o d, som samlas upp genom den kommunala renhållningen - är inte annorlunda än del som deponeras i t ex Atlersta från Örebro kommun. DCI är
alltså inte miljöfarligt, så att särskilda
destruktionsåtgärder är nÖdvändiga.
Depåområdet är inte jällestort. Tippningen räknas vara avslutad efter fcm
år, då annan lösning blir aktuell, kanske samarbete med Örebro kommun
om Atterstatippen.
Kommunen räknar med alt områdel
nordväst om högen blir bättre sedan

Konsumaffären i Kvamtorp blir kanske en affär för framliden. nu !>edan den fått 51öd av först kommunen och därefter från staten. Del har blivit en uppgift för det kommunala konsumentrådet alt genom
fullföljande av varufÖTSÖrjnmgsplanen, alt verka för att liven glesbygdsbefolkningen och folkel i de
små lätorlerna får en godtagbar dagligvarutillgång.

deponeringen är avslutad. F n är området inle särskilt tilltalande.
Koncessionsnämnden för miljöskydd
höll sammanträde i ärendet den 25 maj
i Folkets hus. Beslut kommer senare.

Vatten och avlopp i Kvamtorp
Vattenfrågan i Kvarnlorp har tidigare
utförligt behandlats i KUMLAN. I nr
3/1977 skrev byggnadschefen Rolf
Krull om"Vatten för regioner" och där
klargjordes hur
Kvarntorpstuben
transporterar vatten till Blackstaverket
och hur renvattnet sedan distribueras
ul, bl a till Kvarntorp. I nr 4/1979 redogjorde kanslichef Stig Ålund för vattcnfrågan i Ekeby och beräIlade om
förbindelseledningcn
Hällabrottet-

-Kvarntorp. som löste även Ekebys
vallenproblem. eftersom fÖrbindelseledning Kvarntorp-Ekeby redan finns.
Slutligen redogjordes utförligt för ledningsarbctct i nr YI980 där bl a en bild
från arbelena vid anslutningspunkten i
Kvarmorp publicerades.
Sedan dess har även stora Icdningsarbeten inom Kvamlorps industriområ·
de genomförts. Ortspressen har i flera
artiklar (ÖK 4fl. NA Sfl) berällat om
den besvärliga arbetsplatsen. Planerna
har fått ändras flera gånger på grund av
besvärliga förhållanden. Syftet är att
förse Kvarntorpsindustriernas byggnader med dricksvatten, tvättvatten oeh
sanitärt vatten. Industrivattnet är en
fråga, som industrierna löser på annat
sät!.
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I samband med den a arbete sker ock-

så vissa arbeten som underläuar för
SAKAB:s anslutning till nätel.
1 kommunens flerårsplanering ingår
också byggande av ett vattentorn i
Kvarntorp. Projektering har ännu inte
gjOrts. men man räknar med att placera tornet på en höjd. vilkct innebär att
det bara behöver bli 15 meterhögt. Det
är avsell att rymma 300 kubikmeter
vatten. Det kanske kommer 1983.

än landsvägstransporter. KUMLAN
h~r berört järnvägsbygget i nr 211977.
Aven riksväg 52 vill kommunen ha utbyggd. Den delen berör inte Kvarntorpsområdct, annat än indirckt. men
~!iknar inle bctydelse i sammanhanget.
Aven de mindre länsvägarna till SAKAB kommer atl förbättras.

Ändring av valdistrikt
I många år har Ekcby församling varit
delad i två valdistrikt vid allmänna valKvarntorps distrikt och Ekeby distrikt.
Myndigheterna ansåg att rösthemligheten skulle röjas om fÖr.>amlingen
fortsatte att vara delad på två valdistrikt. länsstyrelsen beslöt om en sammanslagning och besvär hos valprövningsnämnden i Kungliga hufvudstaden medförde ingen ändring i detta beslut.
Nu ärdet alltså Ekebyoch Kvarntorps
valdistrikt sammanslagna till ett distrikt, men eftersom vallokalen för det
sammanlagda distriktet är Kvarntorps
skola.bör Kvarntorpsborna inte märka
så mycket av ändringen.

Skifferbr)-'tning fortfarande akluell
Aven om Sverige beslutat sig för att på
sikt avveckla kärnkraften, upphör inte
skifferbrytningen att vara intressant.
Kecogenet i skiffern har ett bränslevärde, som expertcrna finner vara intressant vid stigande oljepriser. Skiffern innehåller också en del mctaller.
som har intresse för landct - i synnerhet vid en avspärrning. Ävcn gödningsmedel- inle oväsentligt för folkförsörjningen - kan utvinnas ur skiffern.
KUMLAN har haft artiklar om
Kvarntorp dels i nr 1/1973 och i nr II
1978 där dessa frågor berörts. Eftcrsom regeringen ännu inte har bestämt
sig när della skrives. kan det bli anledning att återkomma.
Kommunen följcr frågan gcnom sitt
arbete i den s k Skiffergruppen - där
även Hallsbergs och Orcbro kommuncr är inblandade.

Kommunikationerna - en del i sammanhanget
Kumla kommun avstyrkte SAKAB:s
etablering av den riksomfattandc anläggningen i Nornorp. Medvetna om
att man trots detta kunde bli '·över·
körd". yrkade kommunen på att om regeringen gick emot kommunen, skulle
järnvägen byggas ut och landsvägsnätet förbättras. Det gälldc ju ändå vissa
miljöfarliga transporter. Förlängning
av Kvarntorpsjärnvägen ingår i SAKAB:s ursprungliga planer, och det är
viktigt att den utbyggnaden blir av, eftersom järnvägstransportcr är säkrare

Minnen, varda att bevara
För många av oss, som upplevt
"Kvarntorpsepoken" när skifferoljeverkel gick för fullt för ett par årtionden sedan, kanske det hela verkar ligga
så nära i tiden, att det saknar historiskt
intresse. Så är ingalunda fallet.
Skifferoljeaktiebolaget samlade så
småningom på sig en ansenlig mängd
papper, både i och för sin administration, sin försäljning, sin tillverkning
och sina experiment, som varkcn var få
eller betydelselösa.
När skifferoljctillverkningen avvecklades återstod alltså stora högar av pap-
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PA den gamla porwaktsslugan l K\·arntorp-som Inte längre hyser någon portvakt - finns skyltarna för

de fyra Kvarntorpsföretagen Ytong, Supra. Ammkeml och FerrikJor. Flera a,· de:m har problc:mkommunalrådet Sven-Ove Cedersirand berör dc:t på Ieda~1I1an - men bör kunna öve:rleva. om inte: annal ur beredskapssynpunkt. Vi hiller tummarna!

per, mer eller mindrc välordnade. Bo- minnen som finns från "Kvamtorpselagets arkiv kom att fÖlVaras i ett hus i poken",
Bredsättcr, där dct låg i flera år till dess
stiftelsen Örebro läns fö~el<~gsarkiv Gatubelysningen - annu inte helt löst
ingrep och förflyttadc det tIll Orebro, För Kvarntorps bostadsområdc finns
där dct nu görs tillgängligt för forsk- sedan flera år en vägförening. Den har
mng.
kommunalt bidrag liksom vägförcningStiftelsen Tekniska museet i Örebro arna i Åbytorp. Sannahed och Ekeby
har också visat ett intresse av att beva- har. Till skillnad från dessa andra förka de industriminnen i form av byggnaeningar har man fortfarande hand om
der och anläggningar som finns i gatubelysningen, som är relativt gamKvarntorp och som ännu intc raserats. mal och i behov av förnyelse,
En stor del av det bildarkiv, som har
Tekniska verken har i samband med
samlats under årens lopp för tidskriften
"Skifferskriften". finns numera på andra arbeten gjort vissa förberedelser, t ex lagt ned jordkabel på vissa
Kumla bibliotek.
Vi vet i dag inte vad framliden kom- sträckor och satt upp stolpfundament,
mer att finna värdefullt av de industri- men än så länge avvaktar kommunen
9

med ett övertagande, för all de ekonomiska villkoren skall klarna.
Miljöåtgärder inom
Kvarntorpsomrndet
En särskild arbetsgrupp har undersökt
möjligheterna att förbättra miljön - eller kanske vi ska säga miljöerna - i
Kvantorpsområdet. Speciellt Svenska
skifferolje AB:s verksamhet 1938 1965 förändrade det ursprungliga jordbrukslandskapet. Nya "sjöar" tillkom,
liksom ett nytt "berg". M.ånga rester
finns kvar efter industrin och vegetationen har ännu inte återerövrat vissa
av områdena
Utredningspromemorian tar upp en
rad detaljer. som inte behöver upprepas här. Industriområden behöver inhägnas, områden som kan odlas bör
"hjälpas på tra\'en~ att åter tas i bruk,
industriminnen bör bevaras. olycksfallsrisker. - såsom byggnadsruiner av
mindre intresse - bör röjas bort, vissa
ytterligare utredningar bör göras,
ytterligare planering bör ske och vissa
miljöer bör dokumenteras.

Jordbruksminister Anders Dahlgren
har ställt sig förstående till all staten bi~.rager till vissa återslällningsåtgärder.
Aven företagen är välvilliga.
Idrottsplatserna - ännu en gång
I nr 1/1981 av KUMLAN fanns en
översikt över kommunens idrottsplatser. Tyvärr blev redogörelserna för
idrottsplatserna i Kvarntorp något
ofullständiga. Vi ska här försöka rätta
till del. Askvallen används flitigt av
kommunens samtliga lag under vårarna, eftersom den blir snöfri tidige
Dessutom tränar Ekeby IF där. IdrottsplatSen vid skolan - där det även finns
tennisbana, en mindre plan och ishockeyrink - används numera nitigt av
Ekeby IF - bildad 1971 - sedan Kvamtorps TF avsomnat på 1960-talel.
I blickpunkten - även i rortsättningen
Såvitt vi nu kan bedöma är deua inga·
lunda sista gången Kvarmorpsområdet
behandlas i KUMLA . Mycket talar
för att det blir tillfälle att återkomma.
Och det lovar vi att göra vid lämpligt
tillfälle.
O

Friskvårdscentralen
Djupadalsbadet
är stängd under sommaren fr o m 18 juni t o m 6 augusti.
FRITIDSKONTORET
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Riksfärdtjänsten - känner man till den?
Av lIandikappassisrem Ingrid Sandberg

För många av de svårt handikappade
kan det vara omöjligt att resa långt
utan betydande merkostnader. Deras
funktionshämning kan t ex tvinga dem
att resa med flyg i stället fönned järnväg. För dessa har riksdagen beslutat
att på försök införa riksfärdljänst tre
år. Försöksverksamheten innebär att
en svdrt handikappad resenär inte skall
betala mer för en resa än vad 2:a klass
järnväg kostar även om resan sker med
I:a klass järnväg, flyg. taxi eller specialfordon.
Vem rår då åka med riksrärdljänsl?
Vanligen får handikappade resenärer
viss hjälp av trafikpersonal och kan
därför genomföra längre resor med 2:a
klass järnväg till normala kostnader.
Den som har CH svårartad handikapp
och som trots den hjälp som kan erhållas. inte kan åka 2:a klass järnväg, kan
få tillstånd till riksfärdtjänsuesa. Resan kan då företas med t ex l:a klass
järnväg eller flyg. Det har beräknats
att ungefär var tionde person som har
kommunal färdtjänst också kan ha be·
hov av riksfärdtjänst.
Exemell En person i rullstol, som skall
genomföra en längre resa, måste ha
personlig hjälp vid toalettbesök om re·
san tar lång tid. Resenären kan då antingen företa resan på järnväg med ledsagare eller ensam med flyg. Båda dessa resesätt ger kostnader högre än normall. Kostnaden för ledsagarens tåg·
biljett eller skillnaden mellan 2:a klass

järnväg och nyg ersätts då av riksfärdtjänslen.
Exempel 2 En blind person kan genomföra en längre resa med nyg. Om han
skulle göra samma resa med tåg och då
måste göra sådana tågbyten som han
själv har mycket svårt att klara, kan del
vara lämpligare att göra resan med
flyg.
Resans syfre Riksfärdtjänstresor är avsedda för rekreation och andra privata
ändamål. Undantagsvis kan tillstånd
till riksfärdtjänst ges också för enstaka
tjänsteresor eller resor för fönroendemän i föreningar. Resor till och från
skolor. som svarar för elevernas resekostnader. är inte riksfärdtjänstresor
liksom inte heller resor för medicinsk
behandling som betalas av försäkringskassan, försäkringsbolag eller landstinget. När man söker tillstånd skall
man ange syftet med resan.

Resans längd?
Som grundregel för riksfärdtjänstresa
gäller att den skall gå över kommungränsen i den kommun man bor.
Resan måste vara längre än 100 km
(200 km tur och retur). Om resan är
kortare än 100 km, men hela resan
måste företas med taxi eller speciafordon betraktas resan som en riksfärdtjänstresa , under förutsättning aU rese·
närens egna resekostnader tur och retur överstiger 100 kronor i det fordon
som används.
11

Raka frågor - raka svar?
Hans Wickberg [rdgas

lit

av Tage Tapper om SAKA B

Tapper: Vad betyder SAKAB?
Wickberg: Svensk avfallskonvertering

AB
T: Att ni konverterar avfall betyder
alltså att ni behandlar avfall. Vilka metoder används och hurudant avfall tar
ni hand om?
W: Idag har vi Ivå behandlingsmetoder

i orrtorp. Den ena är en s k vålkcmisk behandling. dvs vi neutraliserar
och avgiftar kasserade syror och ythe-

den nya anläggningen så blir förbränningsenheten den största och viktigaste
delen. Det avfall som skall brännas utgörs till största delen av olika sortcrs
oljeavfall, gamla lacker och målarfärger samt kasserade lösningsmedel såsom t ex lacknafta, thinner och aceton.

T: Hur stor del av avfallet kan kallas
giftigt i vedertagen mening?
W: Det rör sig om mindre än l %! A v
debatten, som har förts, har nog många
fått den uppfattningen att det mesta
som SAKAS handskas med är dödliga
gifter. I verkligheten är huvuddelen av
avfallet sådana varor som vi lite till
mans har hemma i garaget eller i källa·

Genom den $ k riksfärdlJinslcn mÖjliggöres for r6relsehindrade au hAlla en nmlig kontakt med slaklingar och vänner i andra delar avvärt avlånga land.IkMveT man ledsagare på dc längre rcsoma, kan
f.il ä\'en den reskostnaden betald genom bidrag. NOrmalt sker resoma med kolleklivtrafik, men spccialfordon kan få användas.

handlingsbad genom att tillsätta kalkmjölk och andra vancnreningskemikalier. Vidare behandlar vi oljiga massor
med bränd kalk så att vi får en för miljön ofarlig slutprodukt. När det gäller

Färdsätt?
Vanligen görs riksfärdtjänstresor med
normala färdtrafikmedel och mcd
kommunal färdtjänst på avrese- och
ankomstorterna.
Om resan pågrund av resenärens handikapp inte kan företas annat än i taxi
eller specialfordon får sådant färdmedel användas för hela resan. Resenären
skall använda det färdsätt som med
hänsyn till handikappet och omständigheterna kring resan är det billigaste.
Lågprisaltemativ och andra rabatter
skall utnyttjas om det inte finns särskilda skäl att resa på annat sätt. Samåkning i taxi och specialfordon skall utnyttjas så långt som möjligt.

Vem ger tillstånd till
Vem får riksfärdtjänsl?
riksfiirdtjänsresa?
Den som har ett svilrt handikapp och
Tillstånd till riksfärdtjänstresa ges av måste resa på ett dyrare sätt än norsamma kommunala organ som på rese- malt. Riksfärdtjänst innebär att resenärens hemort ger tiUstånd till kommu- nären betalar för 2:a klass järnvägsbiljett även om resan exempelvis sker
nal färdtjänst.
För varje resa krävs särskilt tillstånd. med l:a klass tåg eller flyg eller om led·
Det betyder att tillståndsgivaren inför sagare måste medfölja. Den l maj 1980
varje resetilIfäIIe skall avgöra om de startade riksfärdtjänst som skall pågå
praktiska svårigheterna att genomföra på försök under 3 år. Om Du planerar
en resa är tillräckligt stora för att moti- en längre resa och anser att Du på
vera en riksfärdtjänstresa. Eftersom grund av handikappet måste resa på
resor kan vara olika svåra och handi- dyrare sän än normalt. Tag då kontakt
kappets grad hos vissa personer kan va- med den som har hand om färdtjänsten
riera, kan beslutet om tillstånd också i den kommun Du vistas i och begär
bli olika från gäng till gång.
ytterligare information. Här i Kumla
Ansökan om riksfärdtjänstresa görs kontaktar Du Ingrid Sandberg på socipå en särskild blankett. Kommunens alkonloret telefon 709 80 anknytning
beslut skall lämnas skriftligt till sökan- 233.
de.
D
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Vad koslar resan för resenären?
Resenären skall alltid betala vad en
tågbiljett i 2:a klass skulle ha kostat på
den aktuella sträckan vid den tid då resan företas. Resenären skall också betala för kommunal färdtjitnst på avrese- och ankomstorterna enligt den taxa
som gäller i respektive kommun.
Ledsagares resekostnad?
Den som, trots den service som normalt erhålls av trafikföretagens och
färdtjänstens personal, inte kan resa på
egen hand, kan få ledsagares resekostnad betald av riksfärdtjänstcn. Resenären måste dock själv skaffa ledsaga<e.

13

ren, t ex gammal malarfärg, smörjoljor, lim och lösningsmedeL

T: Om vi först talar om dct avfall ni
bränner. Hur går det till?
W: Förbränningsenheten består av tre
olika delar nämligen rullugnen, efterbrännkammaren och avgaspannan.
Avfallet matas först in i rullugnen där
det bränns vid en temperatur av
1000-13000. Avgaserna från rullugnen leds sedan in i efterbrännkammaren där man "bränner om" avgaserna
genom att tillsätta ny luft och nytt stödbränsle. De slutbrända rökgaserna leds
sedan till avgaspannan där en stor del
av värmen kan återvinnas i form av
varmvatten, ånga och elektrisk ström.
T: Vad händer om strömmen bryts?
W: Den elektricitet som vi själva producerar i förbränningsenheten räcker
till för att försörja hela anläggningen
med el-kraft. Om detta interna elsystem skulle strejka, så kopplas vi aut·
omatiskt in på det ordinarie elnätet i
orten. Om även del ordinarie elnätet
skulle strejka sa startas automatiskt ett
dieseldrivet reservaggregat som producerar den nödvändiga elektriciteten.
Det finns alltså tre olika elförsörjningssystern som är oberoende av varandra.

T: Men om alla tre olyckligtvis råkar
strejka samtidigt.
W: Om det osannolika skulle inträffa
att alla tre systemen skulle strejka samtidigt så upphör omedelbart inmatningen av avfall eftersom inmatningsanordningarna är eldrivna. Den värme
som finns magasinerad i ugnen räcker
med god marginal till för att slutförbränna det avfall som redan finns i ugnen.
T: Hur stor stoftmängd kommer ut genom skorstenen?
14

W: Med hjälp av högeffektiva stoftavskiljare skall stoftutsläppel hållas på en
så låg nivå som 35 tusendels gram per
kubikmeter rökgas. Detta innebär ett
årligt stoftutsläpp av ca 7 ton. Som en
jämförelse kan nämnas att skifferoljebolaget i Kvarntorp under sin tid släppte ut ca 13 ton stoft per dygn!
T: Hur mycket stoft släpps ut från en

miljövänlig villapanna som t ex eldar
fl , 'I
W: För villapannor finns inga fastställda riktlinjer, men om vi ser på en industri som eldar med flis är den tillåtna utsläppshalten 112 gram per kubikmeter
rökgas dvs en stofthalt som är ca 14
gånger högre än den som gäller för SAKARs ugn.

",

T: Hur stor del av rökgasmängden som
slapps ut kan beräknas vara giftig?
W: Rökgasen från SAKAB är så effektivt förbränd och renad att den inte får
någon giftverkan på omgivningen.
Detta kommer givctvis att kollas genom ett omfattande kontrollprogram.
T: Kommer man al1 syssla med återvinning aven del ämnen?
W: Vissa lösningsmedel och oljor kommer att renas så att de kan användas på
nytt men den största återanvändningen
består av värmeåtervinningen efter
förbränningsprocessen. Genom denna
så nyttiggör vi avfallets energiinnehåll i
så stor utsträckning att vi blir självförsörjande på varmvallen, ånga och
elektricitet. Vi räknar t o m att bli "elleverantörer" till det allmänna nätet!

T: Ni kommer också att neutralisera en
del ämnen. Vad betyder det?
W: Det betyder al1 vi eliminerar avfallets frätande och ev giftiga egenskaper
genom al1 tillsätta lämpliga kemikalier. Samtidigt kan man avskilja tungme-

taller i form av ett slam som filtreras av
och deponeras på ett miljösäkert sätl.
T: Blir det några utsläpp från de processerna?
W: Slutprodukten från neutraliseringen blir el1 processvatten som nännast
kan liknas vid vanligt saltvatten med
mycket laga metallhalter.

T: Vad händer med det processvatten,
som ni får? Rinner det ut i Frommestabäcken?
W: Förutom det nyssnämnda vattnet
från neutraliseringen så får vi ett processvatlen från avfallsoljereningcn.
Också detta vatten genomgår en omfal1ande rening innan det släpps ut.
Mottagare av processval1net eller "recipient" som det kallas i del1a sammanhang är det val1enfyllda skifferbrottet
"Söderhavet" . Val1net från Söderhavet rinner så småningom till "Nordsjön" som i sin tur står i förbindelse
med Frommestabäcken.

T: Till sist en personlig fråga. Skulle du
kunna tänka dig att bo i Kvarntorpsområdet själv?
W: Eftersom jag trivs mycket bra på
den plats jag bor nu har jag inga planer
på att flytta. Låt mig istället svara så

här: Om jag skulle flyIla till Kvarn·
torpsomrädet skulle jag inte ha nagra
betänklighetcr mot al1 bosätta mig i nä·
heten av SAKAB. Jag skulle t o m föredra närheten till SAKAB framför nå·
gon annan processindustri eftersom jag
känner välti11 hur hög säkerheten blir i
den nya miljövårdsanläggningen.
D

På apoteket
Får Du hjälp redan vid dörren om Du är rörelsehindrad. Ring
på dörrklockan och vi från personalen hjälper Dig in!
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UPPSLAGET

- ett par sidor åt konsumenterna

TEST
Termosar och TV-kannor
Konsumentverket har testat 19 olika
termosar.
Läs om det i Råd och Rön nr3/81 eller
fråga hos konsumentsekreteraren i
Stadshuset.

-Varmluftsugnar
är en ny produkt för hushållsbruk.
Reklamen säger att man t ex kan
grädda tre plåtar med bullar samtidigt
och få bra resultat.
Vänta med atl köpa!
Konsumentverket testar och provar,
om ugnarna är energibesparande. Besked kommer i februari 1982.

Kastruller
Konsumentrådgivningen har fåll förfrågningar om kastruller. Många tycker an de kastruller som finns att köpa i
dag har för tunn botten.
En annan viktigegenskap hos kastrullen är också att den är anpassad till någon av spiselns planor.
En en!iterskastrul1 t ex bör helt täcka
den minsta spisplanan. Man bör ju
kunna utnyttja värmen från hela plat·
tan.
Du kan läsa om kastruller i elleveran·
törernas tidning El nr 111981. Du kan
få ett exemplar hos konsumentsekreteraren i Stadshuset.

I
I
Allmänna
reklamationsnämnden
(ARN) prövar tvister mellan konsumenter och nä.ringsidkare och ger rekommendationer om hur tvisterna bör
löses.
ARN är uppdelad på tio avdelningar
med högst tio ledamöter i varje. Leda·
möterna representerar till lika delar
konsumenterna och näringslivet. Som
opartisk ordförande vid samman trä·

den fungerar en erfaren jurist med domarkompetens.
Nämndens avdelningar är: Resor,
motor, hushållsapparater och heme+
lektronik. fritidsbåtar, textil,skor och
allmänna avdelningen.
Från och med den 1 juli 1981 tar ARN
även emot klagomål på
• elektriska installalioner
• VVS-installationer
• målningsarbeten
• golvläggning
Redan den l februari i år infördes vardegränser för ARN:s prövningar.
Tvister som rör belopp understigande
100 kronor prövas inte vid avdelningarna för tvätt. skor. textil. el och allmänna ärenden.
Motsvarande minivärde är 250 kronor
för mOlor, båtar, försäkringar, päls och
resor.
Fråga hos konsumentsekreteraren i
Stadshuset! Där finns också blanketter.
D

_.-G*:1
Konsumentrådgivningen önskar Dig

Konsumentrådgivningen
får också den 6 Juli 1981

nytt telefonnummer
88 106 (direktnummer)
Exp tid måndag torsdag
torsdag även
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9.30 - 11.30
16.00 - 18.00

,
I

trevlig semester
Vi önskar Dig också en säker semester
Vi kan ge Dig råd om
• Barn i bil
• Flytvästar
• Hur Ou låser om Ditt hus
• Vad Du skall tänka på när Du skall ut och resa
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SAKAS-ärendet dag för dag. Cell!

J KUMLAN nr 3/1980var införd en redogörelse dag för dag för ärendet om
SAKAB:s anläggning i Norrtorp. Här
nedan fortsätter redogörelsen enligt
samma schema:
/980-11-12
Koncessionsnämnden ger SAKAB rätt
att fortsätta sin verksamhet vid Lövsta i
Stockholmsområdet i avvaktan på att
anläggningen i Norrtorp blir färdig.
198O-/UJ5

Jordbruksminister Dahlgren besvarar
Per Israelssons interpellation i riksdagen. "Bara Kramfors och NorTtorp

kvar som allernativ:'
1980-12-/9

Koncessionsnämnden
avslår SAKAB:s ansökan om destruktionsanläggning i Kramfors. Anledning: Sam-

re ailernativ än Norrtorp. Endast SAKAB kan överklaga, vilket man säger
sig inte ämna göra.
1981-()1-14

Protestmöte i Sköllersta tingsgård med
Björn Gillberg. "Dra tillbaka stadsplanen för Kvarntorp." Dagen efter var
det för sent.
/98HJI-/5
Regeringsbeslutet vari bl a Naturvårdsverkets besvär avgjordes. Vissa
villkor skärptes genIernot Koncessionsnämndens överklagade beslut.
Samtidigt fastställdes stadsplanen för
industriområdet.
1981-01-17
Statsminister Torbjörn Fälldin besöker Kvinnersta och blir utsan för hårda
demonstrationer med protester mot
SAKAB:s lokalisering.
/98/-0/-22
Protestmöte i Folkets hus. Kumla. med
Björn Gillberg.
1981-01-24
Planminister Georg Danell låter meddela, att stadsplanen fastställdes redan
den 15 januari och kan inte återkallas.
1981-01-30
Jordbruksministern gör långt gående
utfästelser till Kumla kommun om utbyggnaden av järnvägen, förbättring
av vägnätet, förbättring av miljön.

Två av de sakkunniga i SAKA8·ärendet civiling-

enjör Jan Bergström och professor Chrislo[fer
Rappe har gemensamma frågor all utreda vid
mötet den 2J2 1981 i Folkets hus.
18

/98/-02-02
Länsstyrelsen anordnar upplysningsmöte om SAKAB-frågan i Kumla Folkets hus.

Jordbruksminister And~rs Dahlgr~n mötte mte sJrslalt mycken ~DtUSlasm när han på Folkets hus i
Kumla redogjorde förden Jundiska bakgrunden till reg~nngsbeslulell SAKAS-frågan. Förgiivo för·
sökt~ han förklara alt regeringens enda mOJhghet var an Isin egenskap avdomslol prö'a om KoncessiOllSnämnden för miljOSk)dd gjort rän.

1981-02·13
SAKAB inger ansökan om byggnadslov för anläggningen i Nornorp
1981-02-24
Jordbruksminister Anders Dahlgren
och flera experter besvarar frågor på
möte i Folkets hus. Kumla. Dahlgren
meddelar att professor Christoffer
Rappe av regeringen utsetts att övervaka luftutsläpp i Norrtorp.
/981-02-25
Kumla kommun inbjuder Hallsbergs
och Örebro kommuner. SAKAB m fl
att ingå i en arbetsgrupp om frågor i
samband med $AKAB:s nya anläggning.
1981-03-03
Kumla kommunfullmäktige avvisar
med rösterna 32-9 motionen om att

dra tillbaka stadsplanen för Nomorp
för ändringar.
/981-04Represententer för SAKAB-motståndet på besök i Nyborg i Danmark, men
blir vägrade tillträde till anläggningen.
/98/-04-09
SAKA B-anläggningen går ut på entreprenad. Anbudstiden utgår 8 maj.
1981-04-11
Stor delegation från Kumla besöker
Komunekemis anläggning i Nyborg i
Danmark. Intrycken positiva men
ytterligare förbättringar kan göras.
/98/-04-27
Fastighetsbildningen inom stadsplaneområdet klar. Fullmäktige beviljar tillläggsanslag till tekniska verken för att
19

Nu kommer sotar'n!
A v skorstensfejarmästare Kjell Karlsson

Skorstensfejarens arbete är enligt
brandlagstiftningen en del av vårt förebyggande brandförsvar. SkofStenfcjarens insats kan, exempelvis genom
kontroll av uppvärmningsanordningar,
förhindra bränder. Verksamheten rcgleras genom föreskrifter i brandlag.
brandstadga och kommunal brandordning. Samtidigt med sotningen gärs en
allmän brandskyddstillsyn och en noggrann S k eldstadshranctsyn. Deua för
au kontrollera att inga brandfarliga felaktigheter finns.
Solning är också bränsleekonomi.
Man sparar alltså oljagenom att sota. 1
mm sotbeläggning i värmepannan ökar
oljeförbrukningen med 5 %.
Sotning skall ske efter eli schema med
fastställda tidsintervaller. Fören vanlig
villa med en oljeeldad värmepanna innebär det att solning skall ske tre gång4
er per år. Lokaleldstäder I ex kaminer,
kakelugnar, braskaminer etc skall sotas l gång per år. Imkanalerfköksfläktar skall sotas en gång vartannat år.
Ytterligare och mer detaljerade upplysningar om sotningsfrisler kan fås genom au ringa Kumla kommuns sotningsdistrikt tel 019/829 09.
bygga anslutningsledning för vatten
och avlopp till Norrtorp.
1981-04-28
Kumla kommun beviljar byggnadslov
gcnom byggnadsnämnden. En rad andra instanser har granskat handlingarna och kommit med synpunkter, som
beaktats.
20

För att den lagstadgade sotningen
skall kunna utföras på bästa säll och
med minsta olägenhet för fastighetsägaren, krävs det samarbete. Fastighetsägaren bör se till
1. a~t fastigheten är tillgänglig för sotmng
2. att vägen till pannrummet inte är
belamrad med föremål
3. att det finns arbelsutrymme runt
eldstaden
4. att sådant som är ömtåligt för smulS
ej finns i pannrummet
5. au kärl av obrännbart material och
lämplig skyffel för sot finns i eldstadens närhet
6. att rensluckor ej är blockerade
7. att anordningar för takarbete (takstegar, bryggor, takluckor etc) finns
och är väl underhållna

Till skorstensfejarens åligganden hör
bl a
l. att meddela om sotning minst två arbetsdagar i förväg
2. att samtliga rökgasvägar i eldstäder
och skorstenar är rengjorda
1981-05-18

Kumla kommuns fullmäktige godkänner definitivt det cxploatcringsavtal
med SAKAB, som innebär att SAKAB står för alla kostnader. Dct meddelas atl SAKAB nu inlöst flertalet av
fastigheterna inom inre skyddsområdet.
D

3. att uttaget sot läggs i därför avsett
kärl av obrännbart material
4. att efter arbetets utförande öppnade spjäll och rensluckor återställes
5. att oljebrännaren fungerar
6. att iakttaga varsamhet vid allt arbete så alt onödig olägenhet ej uppstår
7. att i samband med sotningen undersöka huruvida brandfarliga felaktigheter finns
Om vi på della sätt hjälps åt. blir det
minsta möjliga olägenhet för bägge
parter.
Den l januari 1981 övertog Kumla
kommun det fulla ansvaret för sotningsverksamheten, eftersom den förre entreprenören sade upp sig. Vi som
nu arbetar med sotning i kommunen
hoppas att vi kan utöka och förbättra
den service som har funnits tidigare.
Kostnaden då? Blir det dyrare när
kommunen har "tagit över"? Svaret är
NEJ. Kostnaden för sotning aven vär 4
mapanna, ca 50 krIgång, regleras genom den s k sotningstaxan. Avgiften är
lika i hela landet och gäller både vid
kommunal drift och entreprenadverksamhet.
Hösten 1981 kommer sotningsdistriktet tillsammans med byggnadsnämnden alt besiktiga samtliga småhus för
att få till stånd bättre takskyddsanordningar. Tyvärr är det många som slarvar med underhållet av sina takstegar.
Det kanske är skäl för Dig som är villaägare att redan nu se över dessa.

Vid all nybebyggelse och vid ombyggnad som berör eldstäder, rökkanaler
och im kanaler skall skorstensfejarmästaren kontaktas. Det är viktigt att i en
tidigt skede kontakta skorstensfejarmästaren så all en fördyring av byggkostnaden undvikes och att framtida
brandfaror undanröjs.
Kumla sotningsdistrikt står till tjänst
med råd och upplysningar i sotIt.ingsfrågor. Du kan nå oss på tel O19/829 09.

D

Vi närmar oss sommaren med bad och sol .•.
Låt årets semester bli en

aktiv semester
vilket ger mera nöje och större värde iln om man enbart latar sig. Deltag i olika semester·
arrangemang med motion. eller motionera på eget sält. Delta bOr varvas med Yila och ay~
spänning. Utnyttja semestern lör elt rejält konditionslyfl.

Semesterhalsning fmn FRITIDSKONTORET
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Skäll inte på hunden

•••

"Politiska gatan" i Kumla

A v hälsovårdsinspektör Peter Eriksson

"Visitkort" på trottoaren påminner oss
dagligen om att vissa hundägare tydligen saknar de nödvändigste kunskaperna om hundhållnil'lg i tätort.
Plocka upp avfäringen efter hunden!
Detta sker lämpligen med hjälp aven
plastpåse som an trär för handen och
griper om lämningarna. Sedan vränger
man tillbaka påsen och knyter till. Enkelt och hygieniskt!
Plastpåsen kan sedan läggas tillsammans med hushållssoporna i soptunnan. Några finner det dock motbjudande (och tröttsamt!'?) aU bära hem
hundbajset. Till dessa kan påpekas att
det även är tillåtet att lägga bajspåsen i
kommunens papperskorgar. Ett absolur villkor är naturligtvis att påsen knyts
till ordentligt och håller helt tätt!
Att hundar inte får rastas i planteringar eller på parkmark borde all begripa
- åtminstone de som gått bakom en
gräsklippare på en hundbajsprydd
gräsmatta. Övriga kan kanske föreställa sig hur det känns att få smeten i ansikte och på händer. Dessutom använder ofta barn grönytorna för lek. Respektera därför förbudsskyltarna.
Rastas hunden på egen lomt, eller på
s k naturmark - dvs områden som inte
klipps eller sköts på annat sätt - är del
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inte nödvändigt att hundbajset tas upp.
Med tanke på risken för spridning av
smiusamma sjukdomar - både till
människor och djur - är det emellertid
önskvärt att avföringen plockas upp
även där. Det finns en hel del lagar rörande hundar- djurskyddslagen, lagen
om tillsyn över hundar, jaktlagen och
jaktstadgan, hälsovårdsstadgan, lokala
ordningsstadgan och förordningen angående skatt för hundar.
I den sistnämnda står bl a att hundskatt ska betalas till kommunen -utom
för hundar som är yngre än tre månader, utbildade ledarhundar eller vissa
statliga tjänstehundar. Skattemärkei
ska alltid finnas på hunden. Enda
undantagen är om hunden hålls instängd, står bunden, används för grytjakt eller liknande. Den som inte anmäler skattepliktig hund eller inte har
hundksattemärket anbringat på hunden dömes till böter. Hundinnehav anmäls
till
hunctksattedebiteringen,
Kumla kommun, inom 30 dagar från
del att skatteplikt inträder.
Betald hundskall berärtigar till 75 kronors rabatt vid varje sjukbesök på
Djursjukhuset i Örebro. Rabatten utgår dock endast mot uppvisande av
kvitterad räkning på hundskalt.
O

I
Med flygande fanor och klingande spel ställer man varje är upp lill Första majdemonstration utanför
Folkels hus pä Skolvägen och därigenom markeras ytterligare denna gatas roll. som den "PoEtiska gatan" i Kumla. De fyra av kommunens sex politiska partier som har egen lokal harsamIats vid just denna gata. Vad den ska bli aktiv 19821

Finns det en gata i Kumla som kan kallas "Politiska gatan"?
Ja, vad ska vi säga om Skolvägen? I nr
3 vid gatan hittar vi Centerpartiet i en
källarlokal (underjordisk verksamhet?). På nr 10 har socialdemokraterna, dvs Kumla arbetarekommun sin
expedition. På Skolvägen 16 har VPK,
dvs kommunisterna sitt bokkafe och
högkvarter och längre bort, nr 18 B finner vi folkpartiet.
Det tycks bara vara moderaterna och
KDS som fattas. Men det är ju gott om
adressnummer kvar.

Med adress på gatan finner vi tre kommunala institutioner. Dels biblioteket
(som tillkom redan på 1830-talet, dock
inte här), dels Fylsta skola (som givit
gatan sitt namn), dels också Kvarngården - nyast och dyrast av alla.
Två kommunala nämnder har sitt
kontor här, dels skolstyrelsen, dels kulturnämnden.
Kommunens beslutande församlingkommunfullmäktige - sammanträder i
Folkets hus vid Skolvägen.
Tryckfrihet anses betydelsefullt i politiskt avseende. Kumla tryckeri finner
23

Kulturnämndens sommarprogram

Turist i egen bygd

Kum/(ujön /(kdDg 6 jUlli kl JJ.(}{)

S'-enskll fbggall5 dal
Arr: Kumlafesliva1cnlKumla bemvarn/Kumla

]ottaUr

Museer

Pulu,slugan Sonnahed fredag 19 lUlU
Mkiwmmllrfinnde
Huyudarr: Kumla hembygdsföreningfKumla
kommun

KumlusjOn ludDg lOJunI kl 19.30
Sommlrkdll med Carl O~r Steen

AlT: Kulturnämnden
rudag 14 Juli. Kum1.llby kf /3.00, KumJasjOn kf

16.00;
Sinppdslcatem "Blind tomtar oc:h IroU"

Pukestugan, Skomakarstugan
och Officersmässen I Sannahed
Öppet juni-augusti. varje söndag
mellan klockan 14-17

Barnteater med musik. J-7lr
AlT: KultumAmndcnlSoc centralnämnden. PTod
YTF
KumliujQn mdag 2I Juli kl 19.30

SotI!marlo-ill med Carl Olor Slttn
Arr: Kulturnämnden
Kwnfasjön fördag 8 august. kl 14.00
Pensionirernl.$ dag

Samarr Kumla PenSlOnin;(örcmngars samarbetskommitteIKullumämnden

Lundmarkska skolan, Hardemo
Öppet varje söndag under )uniaugusti mellan k111-12
(efter gudsljänsten)
För separata visningar kontakta
Hilmer Lannhard. tel 760 10

Kum/asiOn onsdag 11 Qugu:r11 klIS.JO
Repoll5musikens bllsorbster
AlT: Kulturnamnden

vi redan på nr 2 på gatan och vid början
på gatan ligger Pressbyrån.
Även landstinget finns vid denna gata. Dess särskola, Sörbyskolan, har visserligen ingång från Akergatan, men
skolgården ligger utefter Skolvägen.
Inte mindre än fem av den kommunala bostadsstiftelsens hus ligger utefter
gatan och Kumlas första grupphusområde "Ångermanland" finns här, liksom ett betydligt senare radhusområde i
kvarteret Kornknarren.
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När vi kommer över på bostäder, kan
vi konstatera att ett antal kommunala
förtroendemän och kommunaltjänstemän bor utefter Skolvägen.
Endast ett stenkast från vägen hillar
vi såväl elverkets gamla som nya mottagningsstation. Om man vill fortsätta
kasta sten, finner vi kommunens första
barnstuga, Råberga. och även den senare Duvan endast ett stenkast från gatan.
Nog kan väl smeknamnet "Politiska
gatan" försvaras?
O

Kumlakorpen har under flera år arrangerat cykelturer - motionsturer - till
Brändåsen. Man passerar många sevärdheter på vägen - S:t Olovs källa,
Hardemo kyrka, $ockenmagasinet.
Lundmarkska skolan, hembygdsgården Tiven - men man skall också veta
all man vid målet kan glädjas åt en av
kommunens finaste fornminnen - Domarringen vid Brändåsen.
Den här bilden är inte nytagen. Den
visar hur domarringen såg ut för drygt
ett kvartssekel sedan. Dvs före det den
nya motorvägen dragits fram och riksväg 50 fått nuvarande sträckning.
Domarringarna tillhör våra mest sägenomspunna fornlämningar. De lärde
tvistar om dem. Var det - som namnet

antyder - en tingsplats? Eller var det en
begravningsplats eller en kultplats.
Vilken betydelse skall tillmätas de olika gemensamma dragen. Att det nästan alltid finns en källa i närheten? Alt
det alltid är 5, 7 eller 9 stenar? Att det
ibland är flera domarringar intill varandra (som t ex i Norrby i Hallsberg)?
Att man kan se en ganska så klar gräns
mellan området där det finns domarringar (runda: och där det finnsskeppssättningar (spetsiga)?
De många frågetecknen gör, atl vi kan
låta vår egen fantasi spela. Det är bara
en sak vi alla kan vara överens om. Det
iir märkliga fornminnen och värda att
vörda och vårda.

D
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Simskolan är i första hand avsedd för barn i

Fritidsnämndens sommarprogram

_.

KUMLAHALLEN
Slängd under liden som Djupadalsbadcl hålles

DJUPAD"1.SBADETvid KumlasJön
tel. 0191709 SO ankn 261 kassan, 262 driftledare.
Då växeln lir SIJingd tel OI9f109 43
Oppet:
Måndag-fredag kl 09.00-20.00
Lördag-söndag kl 09.00-18.30
Kassan stings 30 mm före badlidens slut.
Provtagnmg för Slmmarken varje dag Id
12.00-14.00
xrvenng och kIOSk öppen daghgen under badpcnodcn.

BADAVGIFTER
Vuxna
Raballhäfte vuxna, 10 besök
Bamtom6år
Barn, studerande. militärer.
pensionärer
Rabauhäfle. 10 besök
Säsongskort (familj)
Hyra av skåp
Hyra av simdräkt
Hyra av handduk
Hyra av skåp

skolåldcrn vilka ännu ej lärt sig simma. [ mån av
plats kan ävcn förskolcbarn mOllagas. Upprop
och anmälningar tisdagen den 9.6 kl 09.00.
OBS! Bad- och simskolebuss utgår. Vid Hällabrottcts badplats kommer mte all bednvas någon
simskola eller barnpassning.

4:30:fn entre

2:15:90:1:1:1:-

3O:-Idsong

Sim§.kolor
Simundenisnmgen rörlägges till DJupadalsbadel, dir instruktion sker dagligen kl 09-10

FRITIDS- OCH KVARTEKSG ROA RNA
Fntidsgårdarna Malmen. Kumla och TalHIngen.
Hällabrottet samt kvartersgårdarna ··Myrstac·
ken". Köpmangatan 58. Kumla. Sannahed.
Kvarnlorp och Ekeby hälll'$ Slängda från mman
av maj ull början av september.
TENI'\1SBANOR
Tennisbanorna vid Kumlahallen får under som·
marpenoden dISponeras gratIS. Tenmsbaoorna
VKI linsmansskogen är öppna för spel under penoden maj-september. Bokmng av tKler göres
\id tennisbanorna. AVgiften erlägges samtldl!t
som nyclr.:el a\hämtas Vid BP-bl'nsmslatlOn. O
Dronninggatan I. KumJa.
Tenrusbanan vid K\'amlOrps idrOllsplatS upplåtes kostnadsfnn. men mbokmng av lider sker p1
tidlista ,id tenrusbanan.

SOMMARVERKSAMHET VID
BONDGÅRDEN
Fritidsnämnden, sociala centralnämnden och
Svenska kyrkan anordnar i samarbete även i Ar
sommarvcrksamhet pA "Bondgården". mittemot
pastorsexpeditionen och välkomnar alla åldrar.
Aktiviteter ordnas för i huvudsaIr.: barn upp till 12

...

Verksamheten kommer att pågA under tiden 9
jum-3 )uh samt 3-13 aug måndag-torsdag kl
10.00-12.00 samt 13.00-16.00. fredag kl
1O.00-12.oosamtI3.00-IS.OO.
Bland aktivlIeter som kan förekomma är bl a sagostunder, fria lekar, bad, dagsulflykler. säll·
skapsspel. fotboll. film. sommarkyrko"erksamhet med samlingar saml "onsdagskvällar med
Svenska kyrkan- m m. m m.
Servenngen I "Bondgården" kommer all vara
öppcn dagligen under ovanslkDde tider. Serveringen år åven öppen för andra ån dem som del·
tager I frillds\erksamheten.
Mera detalJerade upplysmngar om sommarverk·
samhelen kommer au lämnas i särskilt tryck.

Veck.... thon-. , - - r - - - -.............
JÄ1'TEFII\lT MED DEN
fAliR DI SPENSEi'l FRlW

SOPKÄ/ilTNIN& VID
SOf.W,'>RSTÄUET !

Den 6 juni
börjar sommarlovet med att vi firar

Svenska flaggans dag
men den 17 augusti börjar skolan igen.

.

/

26

I nästa nummer av KUMLAN finns det mera
att läsa om nästa läsår.
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Alla tiders annons
Bibliotek

Hvvudbibiioleko sepl-maj Folkets hus
må~lTed
12.00-20.00.
lOrd
11.00-14.00. sond 16.00-18.00
H§llatHonet. månd 17.00-20.00, onsd
17.00-20.00.
lorsd
10.00-15.00.

17.00-2000,

Abytotp,

månd 18.00-20.00, tisd 18.0020.00, fred 10.00-12.00.
Sannahed. månd 17.00-20.00, tisd
10.00-12.00, fred 10.00-12.00.
Kvamtorp. tisd 17.00-19.00, tOfSd

13.30-15.30,
KumJaby, månd 12.00-15.00, 16.0019.00, onsd 12-15, 16-19, torsd 10.0012.00.
Juni-aug. Folkets hUs månd-fred 14.0020.00
Juli - bibliol~l~ialema hål\ef Slängt
DjuplIdalsbadet" Kumlastön. juni-aug,
månd-fred
09.00-20.00,
l6rd SÖfld

09.00-18.30
Elljusspåret· -22.00

Fyl.t. rektorsexp' månd-fred 08.0011.30
Friskvårdscentral" tidsbest. Mott lorsd
17.00-21.00
Isbanan" Idrottspar1<en

Invlndrarbyri, Stationsgatan 22, lorsd
08,00-11.00,15.00-18.00, fred 13.30-

16.30
Konsumentr6dglvn" Stadshuset månd-

lorsd 09.30-11.30, lorsd även 16.0018.00

Lundmarkska skolan' Hardemo seplmaj efter överenskommelse juni-aug
sönd 11.00
Malmens
fritidsgård'
17,00-21.00, fred-lörd
söod 17.00-21.00

månd--torsd
18.00-23.30,

Myrstacken' KOpmangatan 58, månd-torsd 17.30--21.00
Officersmissen" 5annahed, sept-rnaJ
efter överenskommelse, juni-aug sond
14.00-17.00
Pastorsexp, Kumla. måncHred 09.3011.30, klrsd även 16.00-18.00,
Hardemo, fred 10.00-12.00,
Ekeby, månd 17.00-18.00, fred 10.0012.00
Pukestugan', 5annahed, sepl-maj eftet
överenskommelse.
jul'll--aug
sond
14.00-17.00

Skolkansilet'• SkolvAgen 20, fr v 39
Stadshuset, månd--fred 09.30-11.30.
13.00-15.00, lorsd även 16.00-18.00
Stadshuset", Torget månd--fred 09.3011.30, torsd även 16.00-18.00
Turistinformation" -Kassan Djupadalsbadet
Vl.lunds rektorsexp', Villagatan 38,
månd-fred 08.00-12.00, 13.00-17.00,
torsd aven 16.00-18.00

Kumlaby rektor.exp· månd-fred 09.0011.30, tarsel ä... en 16.00-18.00

Alderdomshem Solbacka", HOganäsg
2, besök hela da9en, Sannahed, besök
hela dagen

Kumlahallen" Villagatan 38, månd-fred
06.45-22.15, IOfd-sOnd 08.15-15.45

Överförmyndare',
17.00-18.00

Kumla vllrdcentral, Norra Kungsvägen
10, DistriktsskOt mott tfn tid månd-Ired
08,00-09.00,16.00-16.30, mott 09.0011,00, DIstriktsläk mott tidsbest 08.0011.30, Sjukhem e~p tid 08.00-1 0.00

2.

Il

Skomakarstugan" Sannahed, sept-rnaj
efter ÖVerenskommelse juni--aug sond
14.00-17.00

Stadshuset,

IOrsd

Det kan bli besvärligt i sommar!
Kommunens värmeverk kommer att under sommaren bygga ut kulvertnätet i centrala Kumla, varför framkomligheten för bilar komme.- att tillfaJligtvis begränsas. Avstängmng av smalare gator där både värmekutvert och
avloppsledningar skall framdragas blir också aktueM.
Arbetet berör följande gator:

{j) Spannmålsgatan - Köpmangatan till Hagendalsvagen under tiden
810514-810703.

@

Köpmangatan mellan Hagendalsvägen och O Drottninggatan, Vattugatan. del av GO'galan, TrAdgårdsgatan samt Ö Drottninggatan mellan Köpmangatan och Götgatan under tiden 81 08 03 - 81 10 31.

Ytterligare upplysningar om ledningsdragningarna och avstängningar m m
erhålles genom Kumia energiverk AB lel 754 55.
KUMLA ENERGIVERK AB

• Kan nås över kommunens växel 0191
70980(efter6/788100)
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~------------------------------------

Hämta sax och häftstift
I

Klipp ur! Vänd!
och sätt upp den här rutan
vid teletonen.
Du kan komma att behöva den.
I

MIDSOMMARFEST

i Sannahed
Midsommarafton den 19 juni 1981

Klockan 15.00
Fest för barnen
Resning av majstången. lekar kring stången
Tävlingar. Brandbilsåkning. Ponnyridning.

~-----------------------------------~

Klockan 18.00
Fest för hela familjen
Militärmusik
Tal av riksidrottsförbundets direktör Bo Bengtsson
Avtäckning av minnessten lill hundraårsminnet av de första
idrottstävlingarna i Sverige

Folkdansuppvisning. Kaffeservering m m
Entre 5:- kr

Kumla hembygdsförening
Kumla kommuns kulturnämnd

30
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Gruppkorsband

Den 6 juli 1981 byter

KUMLA KOMMUN
telefonnummer
Nytt telefonnummer är

019/88100
När Stadshusets ombyggnad är färdig i höst kommer \/1 att
tala om vilka direktnummer Du kan använda lill de olika för·
valtningarna.
Se KUMLAN nr 411981

Kf! KUMLA TRYCKERI

