En enastående kommunal gärning
Kumla bibliotek
Öppettider:
HUVUDBIBLIOTEK
Folkets hus, Skolvägen 12. KUMLA

lel88190
Månd-Ired 12-20, lörd 11-14
sönd 16-18

Filialer:
HÄL.L.ABROTTET
Tallångens skola, tel 724 13
Tis<! 10-14. ons<! och lorsd
10-14,17-19
Obsl Ändrade lider
KUMLABY (BARNBIBliOTEK)
Kjellingalan 20, lel88 198
Månd och onsd 12-15, 16~ 19
lorse! 10-12
KVARNTORP
Folkets hus
tisd 17-19
lorsd 13.30-15.30
SANNAHED
Cenlrumhuset, tel 786 30
Månd 17-20. lisd och fred 10-12
ÄBYTORP
Posthusel. lel732 41
Månd och lisd 18-20
fred 10-12
BIBL.IOTEKEN HAL.L.ER STÄNGT
Alla helgons dag (31110)
Fred 30 okt hålles öppel till kl 17.00.

SAGOSTUNDER
Sagostunderna börjar vecka 40 (28J9)
och slutar vecka 49 på höstterminen. Sagostunderna hålles på följande dagar
och lider:
Kumla, huvudbibliotekel
onsdagar kl 10.30
Hörsla, blåbandslokalen
torsdagar kl 10.00
Barnbiblioteks!ilialen i Kumlaby

torsdagar kl 9.30
Kvamtorp

torsdagar kllS.30
Sannahed
tisdagar kl 9.30

Åbytorp
lredagar kIQ.1S
SagoS1underna är avsedda för barn 4-6
år och varar ca 30 minuter per gång.
Sagostunder på finska
Sagoslunder på finska hålles varannan
vecka på biblioteket i Kvarntorp, varannan vecka på Kumlaby barnbibliotek
med början i Kvarnlorpden 3110 kl15 och
på Kumlaby barnbibliotek den lO/lO kl

15.
Sagoslunderna är avsedda för barn 4-6

k
Satutuoklot suomeksi
Saluluokiot pidelään joka loinen viikko
kirjastossa Kvarnlorpissa ja joka toinen
viikko Kumlaby barnbibliotek, alkaen
Kvarntorpissa 3110 klo 15 ja Kumlaby
barnbibliotek 10110 klo 15.
Satuluokiot on tarkoitettu lapsille 4-6
vuotiailIe.
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Besöksadress:
Stadshuset. Kumla torg
Telefon:
019188100 (växel)
Näsla nr utkommer omkring 1/12 1981

Av kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rand

Med detta nummer av Kumlan avslutas
en epok i och med att förre kansliche-

fen Tage Tapper frånträder uppdraget
som redaktör för tidskriftcn. Allt scdan Kumlan första gången utkom våren 1969 har Tage Tapper varit dess redaktör. Tapper har ansvarat för samtliga 48 nummer av Kumlan, som hittills
utkommit.
Kumlan är utan tvekan kommunens
viktigaste språkrör. Genom den kan
kommunen på ett enkelt sätt informera
invånarna om aktuella kommunala frå·
gor. Under Tappers redaktörsskap har
således åtskilligt av intresse passerat
revy i Kumlan. En viktig uppgift för
Kumlan har varit att hålla kommunens
invånare informerade om lokala evenemang i kulturnämndens, fritidsnämndens och andras regi. Sådan information finns i varje nummer av tidskriften. På senare år har varje nummer även innehållit särskild information i konsumentfrågor, vilket har blivit ett uppskattat inslag.
Kumlans innehåll har i övrigt varit
mycket variationsrikt under de gångna
åren, Det harvarit allt från kommunaltekniska frågor såsom vatten och avlopp, sophämtning och gatubyggnad,
till skolfrågor, sociala frågor, de allmänna valen m m.
Ett inslag, som blivit särskilt uppskattat, är artiklarna under rubriken "Turist i egen bygd" som allt sedan Kumlans begynnelse funnits med i nummer
2 varje år. Hittills har alltså 12 sådana
artiklar mcd sevärdhelcr inom kommunen publicerats i Kumlan. Uppslagcn på lokala turistmål är rikliga, så än

Tage Tapper - känd av de flesta Kumlabor. Han
ingår i stadsbilden, om man nu vågar använda det
uttrycket. Kommunalkamrer 1949-1966 och
kanslichef t967-1979. Redaktör för KUMLAN.
•

kan vi räkna med att under många år
framöver få läsa om turistattraktioncr i
Kumla kommun. Så småningom kanske det blir möj ligt att sammanställa alla
dessa artiklar till en lokal informationsbroschyr.
Den prägel Tage Tapper satt på kommunens informationsskrift kommer att
bestå. Vi finncr ingen anledning att göra några avgörande förändringar i en
skrift som bevisligen uppskattats av
kommunens invånare, Vi avser också
att fortsättningsvis anlita Tappers kunskaper och skrivkunnighet för Kumlans räkning.
I det här sammanhanget vill jag passa
på att orda något om Tage Tappers öv~
~
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Kommunal tillsyn
Av tillsyllsmonlllgemar Almqvist

Enligt arbetsmiljöiagen åligger det
kommunen "att efter samråd med yrkesinspektionen utsc en eller nera
kommunala tillsynsmän med erfoderlig kompetens all biträda yrkesinspektionen vid tillsyn enligt I §."
Yrkesinspektionen ska under ledning
av arbetarskyddsstyrelsen kontrollera
att arbetsplatserna är säkra. Till sin
hjälp ska yrkesinspektionen ha tillsyns-

fade maskiner används. Det är huvud·
regeln i de föreskrifter som arbetarskyddsstyrelsen givit ut om den kommunala tillsynen.
Undantag finns dock och därför ska
tillsynsman kontrollera din arbetsmiljö
även på platser där fler än nio personer
är anställda och där enklare maskiner
och tryckkärl förekommer.

män som kommunerna utser.

Hanh'erk
Bestämmelserna innebär att kommunal tillsynsman ska kontroHera arbets~iljön om Du arbetar inom exempel-

Det gäller dessa arbetsställen
Kommunal tillsynsman skall kontrolle-

ra arbetsmiljön för dig som arbetar på
en arbetsplats där det är högst nio personer anställda och där inga komptice·

VIS:

riga insatser för Kumla kommun och
dess bygd och folk. Tapper anställdes
som kommunalkamrer av dåvarande
Kumla landskommun den I oktober
1949. Han kvarstod i den befallningen
t o m den 31 december 1966. då han
vid sammanläggningen mellan landskommunen och staden blev kanslichef i
den nybildade kommunen. Som sådan
kvarstod han i tjänst t o m den 30 september 1979. Tapper var mcd andra
ord i exakt 30 år dcn ledande tjänstcmannen i - i tur och ordning - Kumla
landskommun, Kumla stad och Kumla
kommun. Efter sin pensionering den I
oktober 1979 har Tapper varit knuten
till kommunen och haft speciella uppdrag. t ex som rcdaktör för Kumlan
och bokvcrkct Kumlabygdens historia,
sekreterare i kulturpriskommiucn

samt rådgivare och utredare åt kommunkansliet i vissa frågor.
Man kan med fog säga, an Tappers
karriär som kommunal tjimsteman är
enastående. Han är välkänd ute i landet. Genom åren har han flitigt deltagit
med artiklar i kommunala och juridiska facktidskrifter. Då de svenska kommunallagarna IOO-årsjubilerade år
1962 anlitades Tapper som cn av författarna till det stora verket "Hundra år
under
kommunalförfattningarna
1862-1962"'. Att Tapper vid sidan om
sin kommunala gärning varit och fortfarande är en brinnande hembygdsv~n
gör inte hans insats mindre betydelsefull. Från kommunens sida vill vi ut·
trycka den största tacksamhet fÖr de
tjänster han under sin mångåriga verksamhet gjort oss.
D
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Bagerier och konditorier med blandningsmaskin. degknådningsmaskin c d

Bokbinderier med falsmaskin, Ilanddriven skärmaskin eller handdriven
press e d
Charkuterier med köttkvarn. bandsåg,
skärmaskin e d
Cykelreparationsverkstäder även mcd
moped och motorcykelreparationer
Elreparationsverkstäder även för Radio och TV
Glasmästerier
Låsserviceverkstäder
Mekaniska verkstäder med enklare
maskiner
Plåtslageri med enklare maskiner
Rörledningsverkstäder
Skinnvarufabriker med symaskin. liten
skärmaskin
Skomakerier med enklare maskiner
Skrädderier. sy- eller modeateljeer
med symaskin, handskärmaskin,
klädpress e d
Tapetserarverkstäder med symaskin
Urmakerier
Handel
Följande arbetsställen omfattas:
Kiosker, butiker för livsmedel. skor.
kläder etc med högst tjugo arbetstagare
Bensinstationer utan anordningar för
reparation av motorfordon
Lagerlokaler med lättare Iyft- eller
transponanordning

Byggnadsverksamhet
Uppförande, ombyggnad eller reparation av styckebyggda en bostadshus i
en eller två våningar ovan jord
Småindustri- eller förrådsbyggnader
Butiks- eller kontorsbyggnader
Ovrig verksamhet
Badinrättningar, friluftsbad där kloreringsanläggningar saknas
Biografer
Foto- och reklamatcljeer
Frisörer, fotvård, massageinstitut, solarier och andra liknande inrättningar

Sydnarkeskommunema - Kumla. Hallsberg. Askersund oeh Lad - har en gemensam sk}'ddsinspektör Ingemar AlmqVist. Formellt anställd av
Halls.bergs kommun. men IjänSlgör a.en I de andra kommunerna.

Garage utan anordningar för reparation eller annan service
Handelsträdgårdar med enklare ma·
skiner, dock ej där gift eller bekämpningsmedel av klass I förekommer
Hotell. pensionat. restauranger och
motell
Kafeer och konditorier med högsl ljugo arbetstagare
Kontor, banker resebyråer med högst
tjugo arbetstagare, dock ej kontor vid
industri eller större varuhus
Pannrum och kollektiva tvättstugor till
hyreshus, dock ej panncentraler för
fl~ra hus och för fjärrvärmeanläggmngar
Ridskolor utan jordbruk
Städ- och lokalvårdcentraler
Tvätt- och strykanläggningar
Åkerier. expressbyråer, taxistationer
Anmälan
Om Du har någon brist i arbetsmiljön
och är anställd på en arbetsplats som
~
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tiv av Nils Helander och bär inskriptionen:

Minnesstenarna

FRANS MICHAEL FRANZtN
kyrkoherde i Kumla
1812-1825
författade på denna plats
flera av sina evangeliskt sköna
psalmer

Runt om i Kumla kommun finns min-

nesstenar - över händelser. över märkliga människor och över institutioner.
Vi ska här försöka erinra oss när de tillkom och vad som ligger bakom tillkomsten. Låt oss börja redan i fornliden.

Den första minnesstenen, som restes i
Kumla var runStenen ...id Vesta. En av
våra främsta runforskare - Sven B F
Jansson har tolkat texten så" - - - reste
denna stcn efter Ärnbjörn. maken
sin'-. Tyvärr är det första namnet, HoH&en ett kvinnonamn. utplånat. Men

Ambjärn är den första namngivna
Kumlabon vi känner. även om vi inte
vet mer om honom än den i dubbel bemärkelse korthuggna inskriften.
Sen dröjer del ända lill1920 innan en
minnessten reses i Kumla socken. Den
1 augusti della år avtäcktes den s k !Iusarstfllen i SanIIohed. Den är ritad av
ingen mindre än prins Eugen. Närkeshertigen. själv officer vid Lifregementels husarer med tjänstgöring på Sannahed innan regementet 1904 flyttade
till Skövde. där det ännu finns förlagt
(K 3).
nämnts ovan, gör anmälan till kommunallillsynsman, så får han bedöma vad
som behöver göras.
I Sydnärke - dvs Kumla, Hallsberg,
Laxå eller Askersunds kommuner sköler Ingemar Almqvist tillsynen och
han träffas på y Storgatan 14, HalIsberg, säkrast måndagar kl 8-100582111401361.
D
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På denna stenbumling Yld KumlasJ ns strandkam skrev kung Gustaf VI Adolf sm namntetkning vid besöket, Kumla \lid Enksgatan sommaren 1953. Snart dags för nästa kung all slr.n\la.

Redan efter drygt ett år. 27 augusti
1921, invigdes ytterligare en minnessten i Sannahed. Den restes efter det infanteriregemente som i nära 100 år var
förlagt till Sannahed. Från 1815 till
1893 var det erikes regemente och
sistnämnda år sammanslogs det med
Livregmentets grenadjärkår - tidigare
förlagt till Utnäs löt i Yästmanland till Lifregementet till fot. för att 1904
ändra namn till Livregementets grenadjärer. Det namnet har det ännu i
dag. sedan det 1912 flyttades till Örebm (13).
På initiativ av Nils Helander tillkom
1945 minnestenen i Hörs/abacken över
"partiskomakeriets fader" Anders Andersson, som redan 1813 började tillverka skor för avsalu på torget i Orebro. Han anses vara grundare av vad
som senare blev den livaktiga skoindustrin i Kumla. Modern forskning har
kanske inte riktigt samma uppfattning
om hans betydelse, men att hans minne
ändå är värt att hcdras, lir dct ingcn
tvekan om.
En av Kumlabygdens mest kända gestalter är Frans Michael Franzen. Han
är inte född här och intc heller begravd
här. Men han var kyrkoherde här
1812-1824. Minnesstenen i FrallzengrOllan restes 1946 också den på initia-

Invigningen ägde rum den 15 juni
1946. Stenen bär även en porlrätImedaljong i brons av Franzen. utformad
av skulptören Karl Hultström. Samma
porträttmedaljong användes som förlaga till det jubileumsfrimärke som
präglades till 200-årsminnet av Franzens födelse 1972.
När kung Gustav VI Adolf gästade
Kumlasjön på sin "Eriksgata" genom
Orebro län i juni 1953 skrev han siu
namn på ett stenblock vid KlImlasjöfl.
Denna sten kan ännu beskådas vid
strandkanten vid sjön, som ett minne
av kungabesöket. Nuvarande landshövdingen lär - enligt tidningsuppgifter - ha inbjudit den nuvarande kungen
till länet. Om denne då besöker Kumla
- och nog bör han göra det- kanske vi
får ytterligare en minnessten av samma
slag.
År 1958 (3018) firades ISO-årsjubilcet
av Lundmarkska skolans tillkomst.
Den 21 juni 1971 invigdesskolmuseet i
de gamla skollokalerna. Under 1960talet väckte ordföranden i Hardemo
hembygdsförening - Hilmer Lannhard
-tanken på att resa en minnessten över
skolans grundare, Hardemosonen,
möbelhandlaren m m Anders Lund·
mark. Minl/esstenen över Lundmark
restes framför det gamla skolhuset genom hembygdsföreningcns försorg och
på dess bckostnad.
Den senaste minnesstenen är av färskt
datum. Den avtäcktes i Sannahed på
Kumla hembygdsförenings midsom-

MmnC:SSiCll('n on:r dc första idrotlStayhngarna ,
S,'erige pl Sannahed avtäcktes i midsomras ay
riksIdroIIsförbundets förre direktör. Slcll('n lir
en gäva ay stenhuggaren Manne Persson.

marfest 1981. Den hugfäster minnet av
de första organiserade idrottstäv/ingarfia i vårt land anordnade på Sannahed
midsommarafton 1881 av dåvarande
löjtnanten, sedennera generalen Viktog Balck.
Som man ser finns en rad minnesslenar i kommunen. De är inte bara utspridda över hela kommunen. Spridningen i tiden är också avsevärd - från
den grå forntiden till 1981!
O

INNAN
Du gräver - även pä Din egen tomt-lala
om det för Tekniska ver1<.en. An gräva
och skada en ledning är dyrt. Och del är
Du som betalar!
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Friskvårdscentralen - en resurs

Om vanliga gatunamn - och ovanliga

A v [ritidschef Lage Sjöberg

A v f kanslichefen Tage Tapper

Friskvårdscentralen vid Djupadalsbadet Kumla invigdes dcn 4 april 1981.
Redan \'id invigningsdagen visade allmänheten el! ston intresse för centralen. Cirka ~OO fanns på plats när bl a
Gun Häggiund propagerade för cykling. Efter ett par dagar var samtliga lider vid cemralcn fulltecknade fram till

sommaruppehållet.
Denna satsning på förebyggande aktiviteter och en insats avseende hälsokontroll är otvivelaktigt en ålgärd att ta
väl vara på. Aktiviteterna vid friskvårdsccntralen avser i första hand invånare bosatta i Kumla kommun. Ett mål
är att på centralen ge kunskap och visa
eller hänvisa till aktiviteter som leder
till förebyggande av sjukdomar och en

allmänt högre hälsostatus.
Kommunen inbjuder tillsammans
med Örebro läns idrottsförbund och i
samarbctc med lokala organisationer
besökarna till hälsoundersökning sammankopplad med rådgivning i friskvårdsfrågor. Läkare. sköterska. fysiolog, dietist och sjukgymnast ger besökaren vetskap om sin hälsoprofil. Syftet är också att stimulera till aktiviteter
typ motion, bättre kostvanor. deltagandc i studiecirklar, avvänjning av
rökning etc.
Utbyggnaden av friskvård vänder sig i
första hand till "icke motionärer" som
idag för ett stillasiuande liv såväl i hemmet som på arbetsplatsen. Det planeras även för målgrupper med särskilda
behov t ex övcrviktiga, storrörare.
människor med dåliga ryggar etc.
Idrotls- och friluftsorganisationer
skall i större utSträckning anlitas till arbete på centralen för all möjliggöra att
8

aktiviteterna blir långsiktiga och upplevs som meningsfulla. Exempel på organisationer: gymnastikföreningar. friluftsfrämjandet. korpen m fl.
Friskvårdscentralen bör bli centrum
för 8O-talets Kumlabor som kommit in i
en livsstil syftande till omvårdnad av
den egna kroppen före och inte efter
det sjukdomssymtom uppdagas. Detta
innebär inte att varje besök vid friskvårdscentralen skall vara lesl eller hälsokontroll. Ett aklivitetstillfälle kan
myckct väl bestå av joggingctt eller flera varv på el-ljusspåre!. simning när
badet är öppet cller deltagande i någon
t~rapeutisk verksamhet typ rökavvänjning.
Kostnader
Srora undersökningm 40 kronor:
medicinsk rådgivning av läkare och

Praktiskt taget vartenda litet samhälle
- inte bara städerna - har gatunamn.
Underligt nog - eller är del naturligtfinns det många gatunamn. som är lika
i praktiskt taget alla samhällen.
Det är I ex - för all ta dem i bokstavsordning - Bergsgatan, Dalagatan. Fabriksgatan,
Fredsgatan, Götgatan.
Hantverkaregatan, Idronsgatan. Industrigatan, lärnvägsgatan. Köpmangatan. Magasinsgatan. Myntgatan,
Norrgatan. Nygatan, Parkgatan. Skolvägen (el Skolgatan), Sturegatan. Sveavägen. Södergatan. Trädgårdsgalan.
Tvärgatan, Vasavägen (eller Vasagatan), Villagatan och Änggatan.
Om det är brist på fanlasi eJlerdet faktum all det finns berg. dalar, fabriker.
hantverkare, indUSIrier. järnvägar,
köpmän. magasin, parker. skolor. villor och ängar i alla samhällen är inte
gOIl att veta. Vi bara konstaterar att
det iir så här.
Kumla har några ovanliga gatunamn,
som hade kunnat vara både annorlun-

sköterska, konditionstest, motionstips
samt kostrådgivning.
Lilla lIndersökningen 20 krQflor:
medicinsk rådgivning av sköterska,
konditionstest, motionstips och kostrådgivning.
Enbart konditionstest 10 kronor
Friskvårdscentralen har öppet torsdagar klockan 17.00-21.00. Grupptester
enligt separat överenskommelse. Tidsbeställning vid fritidskontoret tel
88 202, kl 08.00-17.00, måndag-fredag.
D

da och fantasilösare. om inte fullmäktigemajoriteten hade stått på sig.
Kumlas äldsta gata är Hagendalsvägen. Den kallades från början - utan
au vara döpt till det - Hagendahlska
vägen. Därför atl den anlagts av grosshandlare C A Hagendahl från landsvägen (numera Södra Kungsvägen) till
Hagendahls magasin vid järnvägen.
Gatan anlades redan 1872, men först
26 mars 1923 döptes den på municipalfullmäktige till Hagendalsvägen. eftcr
att i många år kallats Hagendahlska vägen efter sin upphovsman.
Samtidigl döptes den väg, som efter
den smala järnbanan till Ekebymossen
kallats Mossbanan. Den fick heta
Mossbanan.
Redan till den 2 juli 1923 behandlade
fullmäktige ett förslag om att döpa om
Hagendalsvagen till Storgatan. Med 11
röster mot 8 avslogs ändringsförslaget.
Kumla undgick ödet att få en Storgata.
Något att vara tacksam för.
Sämre gick det den 24 september samma år. Då beslöt fullmäktige med 8 rÖster mot 6 att döpa Mossbanan till
Västerlånggatan.
Efter ytterligare tre år ångrade man
sig. Utan votering bifölls ett kommitteHörslag att södra delen av gatan skulle
kallas Kvarngatan och delen norr om
Drottninggatan för Mossbanegatan.
Sedan denna dag - 6 december 1926har namnen stått fast.
Kommunalfullmäktige i Kumla landskommun fastställde 1960 gatunamn för
ytterområdenas tätorter. Sedan lång
tid tillbaka hade "huvudgatan" i Stenebacken - som Åbytorp ännu i dag kal~
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Borgerlig vigsel i Kumla

l
J

Mossbanan - som äldre Kumlabor ännu i dag kallar gatan - sträcker sig från Ekebymossen till Kumla
ångkvarn (bilden), Fantasilösa municipalfullmäktigeledamöter döpte om dcn till Västerlånggatan,
men kom så småningom på bättre tankar och från och med 1926 harden rått SIU rlitta namn - Mossbanegatan Till minne av den gamla Järnbanan.

las i folkmun - kallats Sillagatan. Enligt äldre ortsbor beroende på att man
gemensamt köpte in en silllunna och
delade upp på en plats utcftcr gatan.

Då fick den också namnet Sillagatan.
Officiellt. Ett förslag om det mera fantasilösa - och n~got missvisande - namnet Villagatan. avslogs.
D

Föreningar

I

som planerar höstens mOtesvel1lsamhel påminnes om all Kumla kommuns konsumentråd gäma medvel1lar med mOtesprogram om konsumentfrågor,

I

Ring konsumentsekreterare Sonja Nordin·Tapper eller gör en besök på stadshuset.

OBS Nytt telefonnummer 88 106
månd-torsd 9.30--11.30
torsel även 16.00-18.00
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Före 1863 fanns i Sverige inget alternativ till den kyrkliga vigseln, Även personer med annan trosbekännelse än
dcn Svenska kyrkans, måste anlita
denna fonn för att ingå äktenskap. Efter 1873 kunde ett par som ville gifta sig
få ingå s k civiläktenskap om de utträd·
de ur svenska kyrkan och uppgav vilket
främmande trossamfund man tänkte
ingå i. Någon kontroll av att man ingick
i det främmande samfundet gjordes
dock inte. Som exempel kan nämnas
att Hjalmar Branting begärde utträde
ur Svenska kyrkan och uppgav sig begära inträde i metodistkyrkan när han i
slutet av 1800-ta1ct ville ingå civiläktenskap med sin trolovade. Detta hade
konsekvenser för honom 1917 - då han
snabbt måste begära återinträde - han
skulle då bli statsråd. Och statsråd
måste då vara av den "rena evangeliskt-lutherska läran",
Men 1908 kom en ny äktenskapslag
som föreskrev borgerlig vigsel som ett
likvärdigt alternativ till kyrkans vigsel.
Vigsel rätten hade borgmästare och
lagfarna rådmän i städerna och på landet kronofogdarna. Sedermera överfördes den rätten på landsfiskalerna,
En ny reform kom 1964 innebärande
a1l borgerlig vigsel förrättas av dem
som därtill förordnas av länsstyrelsen.
Uppdraget är alltså inte bundet till särskild tjänst. I Kumla kommun är det
lantbrukare Gustav Larsson och kanslichef Stig Ålund, som fått detta förordnade.
I samband med den senaste reformen
togs också lysningen bort. Nu utfärdar
pastorsämbetet ett hinderlöstletsbevis,

och intet hindrar att man med della går
direkt till vigselförrättaren och begär
vigsel omedelbart, Den gamla lysningen tre söndagar å rad med uppläsning i
kyrkan från predikstolen har alltså fallit bort.
Även andra samfund - t ex de flesta
frikyrkopastorer - har numera vigselrätt, varför man kan säga alt det numera är full valfrihet för de giftaslystna.
De flesta kommuner - även Kumla
kommun - har vigselbevis som utfärdas
till de nygifta. Kommunens bevis pryds
aven bild. som hämtats från Kumla
stadshus portomfattning - ett smide
gjort av William Marklund.
O
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VIGSEL r
BEVIS
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- ett par sidor åt konsumenterna

UPPSLAGET
Tvätta rätt
är inte lätt
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mälan utan åtgärd. Det är mycket vanligt att man slarvar med att lösa upp
tvättmedlet ordentligt. Det förekommer till och med atl man lägger plagg i
vatten och häller tvättmedel över och
låter det hela stå över natten!
För att inte riskera missfärgning av kulörta plagg bör man lösa IIpp IviJumedJet i vatmet samt tvätra skölja och hänga
i ett sammanhang. Tänk också på atl inle hänga kulörta plagg i solen! De ultravioletta strålarna kan på bara någon
timma bleka de belysta partierna till en
annan nyans.
Reklamationsnämnden får då och då
in anmälningar från konsumenter som
vill ha ersättning för kläder som missfärgats när de tvättats tillsammans med
ett plagg som fällt. Det är vanligt att
slarkt färgade tyger innehåller överskott på färg. De bör därför tvältas separat de första gångerna, och detta ska
konsumenten då upplysas om genom
en märkning på plagget.

•

Tänk på att
• de större barnen själva bör kunna ta
av och på regnkläderna. Knäppanordningarna ska vara gjorda så att
barnen klarar dem.
• regnkläderna är av mjukt och följsamt material, så aH de inte hindrar
barnens lek.
• insidan på regnkläderna är av material som torkar snabbt oeh som glider lätt mot andra material vid påtagning. Nylontrikå l cx är lämpligt.
• regnplaggen ska tåla tvätt i maskin
vid minst 40 grader C. Nedsmutsade
plagg blir inte alltid rena genom avtorkning.
• regnplaggen ska vara förstärkta vid
knäppanordningarna och sömmarna svetsade så de inte släpper igenom vatten.

Sydvästen ska sitta ordentligt omkring
huvudet och ha breda brätten, bredast
bak för att hindra att regnvatten droppar ner i nacken. Knytband av textilt
material skaver inte och knutar glider
inte upp.

[',-----Ti.~,
,
,
.,,
,
",,

, r ,

,,,

Regnkläder för
barn 2-7 år

.',
,

(Ur Konsumentverkets broschyr)
Att tvätta för hand är en konst som inte
alla behärskar, det syns på åtskilliga
plagg som skickats in till reklamalionsnämnden därför att tyget haft för dålig
färghärdighet, enligt anmälarna. Trots
"försiktig" handtvätt i rekommenderad temperatur har färgen fällt och tyget blivit flammigt.
Hos reklamationsnämnden undersöker man sådana plagg i ultraviolett ljus.
Ofta visar det sig att de ljusa fläckarna
innehåller rester av tvättmedel med optiskt vitmedel. Tvättmedelsskada,
konstaterar nämnden, och lämnar an12

En ka{mschong bör vara smidig och inskuren i sidorna för att inte hindra barnens sikt och hörsel i trafiken. OBSl
KAPUSCHONG PÅ ETT BARNPLAGG KAN VARA FARLIGT förutom att den kan skymma sikten i
trafiken kan den haka fast i grenar och
klätterställningar.

Barn använder samma regnkläder både sommar och vinter. På villlern måste det finnas plats för varma ytterplagg,
t ex overall under. Men regnkläderna
får ändå inte vara så stora och osmidiga
att de inte kan användas på sommaren.

Vantar ska ha långa skaft och svetsade
sömmar. Det bör finnas plats för andra
vantar under.

,

I
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Byxan bör vara av hängs1emodell med
reglerbara resårhängslen som inte glider ner över axlarna.

'- ; " ",;c;:;-;t,~, A: R""AR""M..J~C

,,
,

Jackan ska gå ner om stussen och or·
dentligt omlott fram. Raglanskurna ärmar ger ökad rörlighet. Halskanten
bör vara fodrad med textilt material,
t ex manchester.
Vill Du veta mer om regnkläder för
barn eller om någon annan konsumentfråga - vänd Dig till konsumentrådgivningen i Stadshuset.
Vi har t ex goda råd om bur man kan
sy om eller laga trasiga jeans.
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Söndag 18 oktober k/16.00
Husaren, Kumla Folkets hus
Trädockan
Patrasket
Baletlpanlomin för barn
från 6 år
Barn- och familjeföreställning
Arr: Kulturnämnden

Kulturnämndens höstprogram

UTSTÄLLNINGAR

TEATER

31 augusti ~ /7 september
Utställningshallen, Kumla bibliotek
Oljan i norden
Göteborgs sjöfartsmuseum
Arr: KulturnämlIden

Torsdag 27 augusti
klll Sannaheds skola
kl14 Stene skola
Nalle Puh
Teater för barn 3-7 år
Berits teaterlek
Arr: Studiefrämj andetlKulturnämnden

19 september - 8 oktober
Utställningshallen, Kum\a bibliotek
10 grafiker
Grafiska sällskapet
Arr: Kulturnämnden
JO-12 oktober
Seglande skepp och skulor i kusUrafik
Göteborgs sjöfartsmuseum

Arr: Kulturnämnden
21 september - /1 oktober
Faajtn i Folkets hus, l tf
Kumla brukshundklubb

Arr: Kumla brukshundklubb/Kulturnämncten
24 oktober - /2 november
Utställningshallen, Kum[a bibliotek
Akvareller och teckningar
Tage Pet!ersson
Mirjam Liden
Tomas Liden
Arr: Kuhurnämnden
14 november -3 december
Utställningshallen, Kumla bibliotek
Oljemålningar
Kurt Ehrefelt
Arr: Kulturnämnden
5 - 31 december
Utställningshallen, Kumla bibliotek
SDK Kumladykarna
Arr: SDK KumladykarnaIKulturnämnden
14

Fredag 11 Sl.'ptember k/19.00
Kumla teater. Folkan
- PremiärföreställningEn kvinna
Örebroensemblen
Prod Riksteatern,
Abonnemangsföreslällning
Arr: Kumla teaterförening

Söndag 20 Sl'pll'mbl'r k/16.00
Kumla teater
På cirkusä"entyr
Majateatern
Dock- och musikspel
för åldrarna 5-99 år
Arr Kullumämnden

[

Fredag 23 oklObu kl 19.00
Kumla teater, Folkan
Operl'ttdax
Pärlor ur den klassiska operetten
Artistgruppcn Libertas
Abonnemangsföreställning
Arr: Kumla teaterförening
Söndag 1 november kl /6.00
Kumla teater
Gäspigan
Sago teatern
En musikal för barn fr 5 år
Barn- och familjcförcstiillning
Arr: Kumla teaterförening

Okrober (exakt tid och plats meddelas senare)
Kumlaby
Norrlåtar
Arr: ABF:Kulturnämnden
Frl'dag 6 nOVl'mber kl 18.00
Kumla kyrka
Orgelkonsert
Karl Erik Welin
Arr: Kulturnämnden
Lördag 21 november kI16.00
Kumla musiksällskap
Husaren, Kumla Folkets hus
Arr: Kumla musiksällskap
Lördag 281lovember kl 18.00
Regionmusiken konserterar
Plats meddelas senare.
Arr: Kulturnämnden

FÖRELÄSNINGAR
MUSIK
Vissdllgpd Kvamgdrden, kl 18.00
onsdagarna 3019, 14/10, 28/10, ll!ll, 25/11
1 programserien ingår bl a Roland von Malmborg och föreningen Visans Vänner.
Arr: Kulturnämnden. Soc ~nlralnämnden

Under höstlerminen kommer 7o-årsjubiJerande
Kumla före1äsningsförening alt genomföra två
programserier. av vilka den ena har traditionell
inriktning medan den andra ägnas åt filmer med
anknytning till Kumlabygden_ Vår förhoppning
är att de som har möjlighet atl följa filmscrien
kommer att få unika inblickar i bygdens historia

Hörslingor
Fredag 9 ok/oher kl 13.00 och kl 14.00
Husaren, Kumla Folkets hus
Repsagan
Teater Aurora
Teater för och med barn 4-6 år
Arr: Kulturnämnden

Fredag 9 okrobu k/19.00
Kumla teater, Folkan
Don Carlps
Teater A}lrora
Abonnemanbföreställning
Arr: Kumla teaterförening

finns nu inmonterade på Kumla bibliotek (barnavdelningen och utställningshallen), Folkets hus (samlingssalarna Husaren, Gillesalen och Kvarnen) samt Kumla teater Folkan.
På grund av risk för s k överhörning kommer samtliga slingor att beijänas aven transportabel utrustning. Denna måste således bokas in av de som vill utnyttja någon av de ovan
nämnda lokalerna och som vill använda hörslingan.
Inbokning av slingutrustningen sker på Folkets hus expedition, Skolvägen 10-12, telefon
75079.
I utrustningen ingår trådlös mikrofon. Möjlighet finns att koppla in upp till tio mikrofoner,
vartör slingan kan användas av studiecirklar, för estraddebatter osv.

,
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genom all filmvisningen också beledsagas av sakkunniga kommentarer.
För samthga program gäller all pubhken har
möjlighet att Ställa frågor ull föreläsaren/kommentatorn eller an lämna upply~ningar och s)npunkter på det speciella ämnet.
De blld<l programscflerna genomförs växel,"is
med byte varje ,·eeka.

8scplcmbcr
FilmaflOn
Nlir filmen kom till Kumla
Tage Tapper berlittar om dcn första filmförevisningen I Kumla 1898 och om Kumlas bIografiusloria samt visar några a' varidens äldsta filmer.
f5 scplemMr
IOGT-NTO Ce~lonkommltl~.Örebro
Rt5lI genom Sri Lanka
Föredrag med diabtider

l1septcmber
Filmafton
FillTH'n om Kuml.
På 19~talel spelade S"en Willerman In en film
om Kumla. Nu VlSar han den och kommenterar
de välkända miljöerna och mJnmskoma

19 seplember
Chnsu:r Fahlström
Grönland
Föredrag med dUlbtlder
6 oktober
Filmafton
När Kuml.~" stad
Årel var 19-12 och Kumla blev ~upphöld" hll
stad. Man gjorde en film. som Visades som förspel på biograferna över S'·erigc. Kommentarer.

27okrober
Björn Uhr
Skogen och fjället
Föredrag med diabilder (Tåll en vandrtllg i Jum
månad från Kvikkjokk genom skogslandet och
upp i fjällvärlden.

Olle Nyman
Ymer-80 upeditionen' Polarha,·rt
Föredrag med diabilder om dcn största organiserade polllreKpedltionen någonsin. bl a företagen
med anledning av lOO-årsminnel av NordenskJölds Vega-expedition 1878-1880.

2Ooklobrr
Filmafton
När Hardemo kommun gick i graven
År 1952 är ett märkeslr I kommunernas historia.
Då sammanfördes flera tusen svenska småkommuner till s k storkommuner. Hardemo sammanlades med Kumla landskomrnull. Det finns
en film om denna händelse. Bellgl Pettersson,
som var politiskt aktiv i Hardemo. kommenterar.

"

Samtliga program ir förlagdatill KvarngArden kl
19.00 (obsernra lid och plats).
Programmen är preliminära. varför ändnngar
kan komma an ske. Se annons på Kumlasidan i
NA och ÖK måndagen före programdagen.

IOnO"ember
Kent Larsson
Nalur p3 Golland
Föredrag med diabilder
17nm'cmber
Filmahon
Gladjens kyrka
Den 10 februan 1968 brann Kumla k)'rka Forsta
ad"enl 1972 återin"igdes den Det gjordes en
TV-film a" Per Södl'rberg om den nya kyrkan
Tage Tapper. ordförande i byggnadskommml!n.
berältar om vad som hände.
24 flol'ember
Cun Månensson
M)'ehellerna - drömmen om en söckrha.'SÖ
Föredrag med diabilder om ett av "år världs SiSta
orörda paradis. beläget i Indiska oceanen

Rokbord med till amnet anknytande böcker och
med mÖjlighet an låna dessa röre eller efter programmet. Böckerna är utplacerade a' Kumla bibliotek.
KafTe kan fås till självkOSInadsprIS före och efter
programmeL

•

HUludarrangörcr: Kumla förelasmngsföremngKumla kommuns kulturnämnd. MtdarrIJflgörcr
Kumla bibliotek - K\'arngården - sludleorgamsationer och foremngar l forekommande fall
Välkomna
Fn tntft

Kumla kommuns
grundskola
läsåret 1981/82
Höstterminen 1981

1718-20112
Filmafton
Konsum plI92o-Ialel
KOllsum Örebro. som också omfattade Kumla.
spelade jll en film pi 1920-talel. Den handlar
meSlom Örebro. mell har dock gltml3' från
Kumla. Kommentarer.

Vårterminen 1982

7/1-9/6

Braskaminer o dyl för småhus ska inte
få inSlalIeras i tätorter. De kaminer
som redan finns bör eldas med torr ved
som läggs in lite då och då. Sopor eller
impregnerat virke får inte användas.
Dessa bestämmelser kommer att gälla
om naturvårdsverket får sin vilja igenom. Öppna spisar berörs inte av kraven,
- Vi är inte allmänt negativa till vedeldning. utan bara till miljötekniskt dåliga apparater i tätorter. Det menade
byrådirektör Birgitta Timm, natur·
vårdsverket, vid ett skogsenergi-möte
arrangerat av folkkampanjen mot
atomkraft i Hässelby. Stockholm.
- Vedeldning i braskaminer är en ny
källa för bl a cancerframkallande amnen i luften. speciellt lokalt. Om vi nu
tillåler dessa i tatorterna (mindre än
20-40 m mellan husen) så riskerar vi att
de finns kvar även efter 20 år. Genom
kraven hoppas vi också att bara de större och seriösa kamintillverkarna blir
kvar på marknaden, sa hon.

Sportlov

22/2-2612 1982

Påsklov
5/4-814 1982
Lovdagar

8 december
Allan Thybell
Lydia Lithell
Allan Thybcll berättar om Lydia Lithell
(1909-1957), som under många år var verksam
som sång- och musikledare inom Ebenescrkyrkan i Kumla. Lydia Lithell har skrivit texten till
cirka 300 sånger. av vilka "Jag har hört om ell
stadovall molnen ... "är dcn meSl kända.

Ha inte för bråttom
med braskaminer!

HÖr.;linga filln~.

J nO~'/'mber
Filmafton
Barnens dag; Kumla
Mänga Kumlaoor har mmnen från Barnens dagKumlas och pingsthelgens stora festdagar - med
karnevalSlåg genom sladen med John NOTIan·
ders fantasifulla och uppslagsnka mslag. Filmen
kommenteras av Nils Nyström. sJlilv under alla
år "erksam i Barncns dag

1 december

J3 oktober

,

30/10.21111981,21/51982
Studiedagar

17/8,2/10,25/111981.4/2,
16/31982

Ny teknik kommer

För tätorter rekommenderar naturvårdsverket tills vidare bara vedeldning i större fjärrvärme- och hetvattenpannor . där man kan ordna med rökgasrening o dyl. För mindre anläggningar håller dock ny teknik på att utvecklas, som ger bättre vedförbränning
och mindre luftutsläpp. (Bl a prövar
man högre förbränningstemperatur
och ålercirkulering av rökgaserna.)
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Trafiksäkerhetsmaningar inför höstmörkret

Fritidskontorets sida

Gångtrafikanter och motionärer bär
alltid reflexer i mörker, då syns Ni!

FRITIDS- OCH KVARTERS·
GÅRDARNA
Fritidsgårdtn Malmtn (Malmens skola)
Oppet måndag-lorsdag kl 18.00-22.00. fredag
och lördag kl 18.00-23.30 samt söndag kl
17.00-21.00. Cafeteria. bordtennis. TV. biljard.
sällskapsspel. hobby. dIskotek och ldron. Eftermiddagsverksamhct för ungdom I alla Aldrar
mind-fred kl 14.00-17.00.

K"artersgJroen Myrstacken (Köpmangalan SS)
Oppel månaag-torsdag lt:l 17.00-21.00. Cafete~
ria. bord!\~nnts, biljard. TV. sällskapsspel. h0bby och dIskotek.
fritidsprdtn Hillabrolld (Tallingens skola)
Oppet måndag och torsdag Id 17.00-21.30.
Bordtennis, biljard. TV. sällskapsspel och hobbyverksamhet
K.-artll'rsgirdm K.-arnlorp (PosthUSII'I)
Öppc:t mindag och torsdag kl 17.01>-21.00.
BordtenniS och sällskapsspel.
Kv.rtll'ngflrdm Sannahed (~ntrumhuset)
Öppet torsdag kl 16.00-21.00. Bordtenms, sällskapsspeloch diskotek.
K.-artll'rsgirdll'n Ektby (Barnstugan)
Oppetiorsdagar kl 17.00-21.00. Bordlennls och
sällskapsspel
För upplysning om fnllds- och kvartersgårdar_
fritidsgårdsfOreståndare
Ingemar
kontakta
~Kvisten~ Johansson tel 019·88 176.

Cykel· och
Era lyktor
gärna med
synas ännu

mopedtrafikanter! Se över
och reflexer. komplettera
ekerreflexer för au Ni ska
bättre!

EL·WUSSPÅREN
Belysningen i el-ljusspåren vid Viaskogen och
Djupadalsp8rken är p5s1agna från TnÖrkrll'lS Inbron lillkl22.00.

FRISKVÅRDSCENTRALEN
Tidsbeslal1ning friudskonloret 019-88 202. MOl,
lagning lorsdag 17.00-21.00

KUMLAHALLEN
Sporthallll'n
hAlIes öppen måndag-frll'dag kl06.45-22.15.16rdag och söndag kl 08.15-15,45.
SimbaUtII
hålles öppen måndagoch torsdag kl 13.00-19.30.
tisdag kl 07.00-08.15,13.00-19.30. onsdag och
fredag kl 07.00-08.15, kl 13.00-2{l.30, IOrdag
09.00-15.30. söndag kl 09,00-12.30, Ö'ong tId
dISpOneras av skolan.
OBS. Kassan Slänger 30 min före oodlKlens
slut.
Drihledare Janerie Sollxrg 019-88 178. vaktm
88 179. kassan 88 180. simhall 88 181, maskinlSI
88 182.
Simunden'isning i Kumlahallen för barn och
vuxna startat undll'r Sll'plll'mbll'r månad. SIl' vldarll'
annons i ortspressen.

Bilister. sänk hastigheten på regnvåta.
hala och mörka höstvägar. För säkerhets skull!

Datum att minnas
9 oktober
Förslag på 1981 års ungdomsledarSl1peOOlat6f skall vara inlamnadetilllrttidskonloret. An·
sökningsblankett utsändes 1111 samtliga ungdomSOfganisationer.

1 november
Preliminar öppmngsdag lör konstfrysta isbanan. Sista dagen lör ansökan om grundbidrag. Ansökningsblankett utsändes till samtliga organisationer som är bidragsberättigade.

31 december

Ny busslinje Kumla-Åbytorp
Kl 7.05 från Abytorp - kl 7.15 till Kumla. Övriga lurer Kumla-Abytorp ärofÖränd·
rade. Obs! anslutning till Örebro

18

Senast detta datum skall ungdomsorganisationer redovisa sammankomster tör lokalt aktivitetsstöd lör perioden juli-december 1981. Närvarokort och ansökningsblanketter erhålles på fritidskontoret.
Ytterligare arrangemang och aktiviteter som inträffar under hösten meddelas genom annons i lokalpressen eller genom sarskilda Inbjudningar.
Vill du ha ytterligare upplysningar om kommunens fritidsutbud, tag kontakt med tritidskon·
tore! i Stadshuset. tel 019-88 201
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Gruppkorsband

KUMLAHALLEN
Badpriser
Simhall med bastu. skåp
.
.
Simhall med bastu. hytt. ,
..
Skolungdom t o m l6år
Militärer, pensionärer. studerande
.
..
1:a klass bastu, turk
Karbad
..
Rabatthäfte !O bad med skåp
Rahanhäfte lO bad med hyll
._. __
Rahallhäfte !O bad med turk
Säsongkort skåp
..
Årskort skåp
..
Solarium
__
.

6,7,-

Årskort pen,ionärer
Säsongkort pensionärer

KB KUMLA TRYCKERI

110:70:-

.
.
..
..
..
,

1,-

},},-

15:10;50:<iil130:-

110:150:25:-

Uthyrning

Badbyxor
Baddräkt
Badlakan
Handduk, [rolte
Handduk
Siuskydd
Tvättsvamp

Turlista bokbussen hösten 1981
Byrsla m II
24/8,2119,19/10,16111, \4/12
Södra Ekeby m II"
31/8,2819, 26110, 23/11, 21/12
OrmesIa m fl
3118,2819,26110,23111,21/12
Eneby m II
10/8,7/9,5/10,211-,1. 30/11
SAnnersta m fl"
17/8,14/9. 12110,9/11,7/t2
Brånsla m II
17/8, 14/9, 12110, 9/11, 7/12
Hjortsberga m II
25/8,2219,20/10,17/11,15112
Vallersla m II
119. 29/9, 27/10, 24/11, 22112
Rala m fl
11/8,819,6/10,3111,1/12
Barga m II
1818,15/9,13110, 10/11,8/12

..
.

Brändåsen m II"
19/8,1619.14/10. \1/11,9/12
Öja m II
14/8, 1119. 9110, 6/11, 4/12
Nynäs m fl
27/8, 24/9, 22110, 19/11, 17/12
Ekeby by m II
3/9,1/10,29110.26/11
FrommesIa m fl
13/8. 10/9,8/10, 5111, 3112
Torsia m II
20/8.1719,15110,12111, \O/t2
Ekeby tätort
1318,20/8,2718,319,10/9,1719,
24/9, 1/10,8/10, 15110, 22110,
29/10,5/11, 12111, 19/11, 261
11,
3112,10/12,17/12
• Förmiddagslur

..

L3:1,1:50
10:50

