Näringslivet - en förutsättning för
en stark kommunal ekonomi

Kumla bibliotek
Oppetlider:
HUVUDBIBLIOTEK
Folkets hus. Skolvagen 12. KUMLA

lel88190
Månd - fred 12 - 20
Iörd 11-14, sönd 16-18
Fllialer
HALLABROTTET
Tallängens skola. lel 724 13

TlSdl0-14
onsd och tOfSd lO - 14, 17 - 19
KUMLABY (BARNBIBLIOTEK)
Kumlaby centrum, Högstadieskolan.

Korstagatan, tel 88198
Nya Oppetllåer meddelas senare
SANNAHED
Centrumhuset, tel 786 30
MåOO 17 -19
bsd och fred 10-13

ABYTDRP
Posthuset leI 732 41
Månd och b5d 18 - 20, fred 10 - 12

SAGOSTUNDER
Sagostunderna börjar vecka 3
och hålles på följande dagar och tl(HW
Kumla huvudbibliotek
onsdagar kl 10.30
Kumlaby barnbibliotek
torsdagar kl 09.30 (prelimtnärt)
Kvarntarp. posthuset

torsdagar kllS.OO
Sannahed, bibl.fillal
usdagar kl 09.30

Åbytorp, bibl.fitiaJ
fredagar kl 09 15
Hörsta blåbandslokal
torsdagar kl 10.00
Barn mellan 3 - 5 år år välkomna bit
sagostunderna, som varar 30 mm
SATATUOKIOT 5UDMEKSl

Kumlaby KirJCistossa
Iauantal kl 15.00
Satutuokiot on tarkoItettu
Lapsille 3 - 5 voulJaltle

BIBLIOTEKEN HÅLLER STiHGT
långfredagen. påskafton, påskdagen, annandag päsk, 1 maj, Knsh hunmelfärdsdag,
pingstallon, Pingstdagen och annandag pingst.
Sklirtorsdagen den 31 mars stänger huvudbibliotekel kl 17.00 och filialen i Hällabrotlet kl
14.00.
Onsdagen den 11 maj (dag löre Knsti hlmmellärdsdag) stänger huvudbibliotekef kl
1700 och liltalen I HäJlabfonel kl 14.00
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Av kommunalrådet Svell-Ove Cederstra"d

Under de senaste åren har kurvan för
näringslivets utveckling i landet som
helhet ständigt pekat nedåt. Denna utveckling har även drabbat Kumla
kommun. om än i mindre omfattning
än för landet. ja även för länet. som
helhet. 1 nummer 2 av KUMLAN
1981 redovisades de närmaste framtidsutsikterna avseende arbetsmarknadsläget - på gall och ont - för företagen i Kumla kommun. De bekymmer vi då såg framför oss. närmast
Ytongs och Supras nedgång. har tyvarr besannats. Arbetslösheten i
Kumla har på två år mer än fördubblats och uppgår nu (11 januari 1983)
till 464 personer mot 181 personer i januari 1981.
En förutsäIlning för all åter vända de
något dystra arbetsmarknadssiffrorna
och för att bibehålla befolkningen i
vår kommun är. att vi titer får ell
starkt och expanderande näringsliv.
Enligt preliminär statistik minskade
im'ånarantalet i Kumla år 1982 med 66
personer. Det är första gången sedan
slutet på 1960-talet. som invånarantalet minskar. vilket måste tas som en
uppmaning till ökade insatser från
kommunens sida. Som rubriken för
denna artikel uttrycker. är ell väl fungerande näringsliv en förutsättning för
att kunna skapa en stark kommunal
ekonomi och därmed bibehillla en
fortsatt låg skattenivå i kommunen. Vi
har därför låtit vår fastighetschef Arne
Gustafsson från och med detta år alltmer arbeta med näringslivsfrågor.
Kommunens initiativ i näringslivsfrågor bör i första hand vara all i nära

samarbete med kommunens företag
stimulera till en utveckling av redan
befintliga verksamheter. Vidare att på
eu enkelt och smidigt sätt hjälpa företag. som vill starta ny verksamhet, au
få industrimark. byggnadslov eller färdiga lokaler.
Under 1982 påbörjades ett arbete
med au kartlägga produktion och utveckling i kommunens samtliga företag. I della arbete ingår bland annat
personliga besök hos företagen. Ett
50-tal företag har redan fått besök av
kommunens reprcsentänter för au diskutera framtidsutsikter. produktionsinriktning och produktionsförhållanden, behov av lokal. arbetskraft etc i
syfte att tillförsäkra Kumla kommun
ett starkt näringsliv.
Avslutnings,'is vill jag ta upp en par
andra punkter. Den nya mandatperioden. som vi nu går in i, kommer att
präglas av hårt arbete med minskade
kommunala investeringar och stor
sparsamhet inom den kommunala sektorn. Regeringens budget för det kommande året spår fortsatta bistra tider
under såväl 1983 som 1984, vilket inte
minst den kommunala verksamheten
får vidkännas med minskade statsbidrag och dylikt.
För tredje året i rad har vi fålt se
Kumla revysällskaps nyårsrevy efter
återuppståndelsen 1981. Då jag haft
förmånen att få njuta av årets upplaga
- Skiimt var'e här- vill jag passa på tillfället att tacka för den, i mitt tycke,
bästa revyn hittills och uttrycka min
förhoppning att även i fortsättningen
få se revysällskapet på scenen.
O
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Den nya stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsf6rvaltningens organisation

I ByggnCldsnömd

Al) sradsbyggnads!ön'almin8eflS chef HalIS Göran Johansson

En förvaltning för tekniska
verksamheter
Från och med 1 januari 1983 är kom·
munens samtliga tekniska verksamheter samlade inom en teknisk förvahning - sIadsbyggnadsförvaltningen bestående av tidigare tekniska verken,
fastighetskontoret saml centrala byggnadskommiuens och byggnadsnämndens förvallningar. Okade krav på
samordning och flexibililCI inom skilda tekniska verksamhelcr har varit
starka motiv för tillkomsten av stadsbyggnadsförvallningen .
Teknisk nämnd ersäUer- ('bk. rastighetsnämnd och verkstyrelse
Den politiska ledningen av kommunens tekniska verksamheter har samlats i en teknisk nämnd - en sammanslagning av tidigare central byggnadskommitte. fastighetsnämnd och verkstyrelse. Tekniska nämnden är också
huvudman för den del av byggnadsnämndens förvaltning, som inte är
myndighetsutövning. Ordförande i
tekniska nämnden är Börje Petters-

son.
Byggnadsnämnden är en obligatorisk
facknämnd och finns alltså kvar som
tidigare. Den väsentliga förändringen
för byggnadsnämnden är, alt nämnden från och med 1983 inte har egen
förvaltning. Stadsarkitektkontor och
mätningskontor ligger inom stadsbyggnadsförvaltningen och är beredande
och verkställande för byggnadsnämndens uppdrag,
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Organisationsutrerlningen
Under 1981 p gick en kommunal sparoch rationaliseringkampanj - Översyn
-81. Från flera håll påtalades behovet
av fördjupad samordning mellan de
tekniska förvalmingarna. Kommunledningen diskuterade samordningsfrågan med olika intressenter under
slutet av 1981 och uppdrog i början av
1982 åt dåvarande kanslichefen Stig
lund all utreda förutsättningarna för
en samlad teknisk förvaltning under
en teknisk nämnd. Utredningen behandlades av kommunfuNmäktige den
30 november 1982 och utöver beslutet
om en samlad teknisk förvaltning stadsbyggnadsförvaltningen - beslöts
att inrätta en ny tjänst för planeringsoch näringslivsfrågor direkt underställd kommunstyrelsen, Utredningen
fastslår. all de tidigare förvaltningarnas beredande och verkställande funktioner kvarstår oförändrade, De enda
undantagen är att mark- och nätingslivsfrågor samt delar av bostadsförsörjningen överförs till kommunstyrelsen,
StadsbyggnadsfOrvaUningens organisation och ,'erksamheteT
Stadsbyggnadsförvaltningen består av
fem kontor, som tills vidare har mycket gemensamt med tidigare organisa·
tion. Den största förändringen är, att
den administrativa personalen samlas
inom ett administrativt kontor och att
centrala byggnadskommiucns ingenjörer överförs till fastighetskontoret.
Verksamheterna ute på fältet påverkas i ringa grad av den nya organisa-
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tionen - utom på en punkt. Fältpersonalen. dvs vaktmästare. städerskor.
kommunalarbetare, renhållningsarbetare. mätare, snickare, fastighetsreparutÖrer. förare, m fl - alla tillhör S<tlnma förvaltning.
Kontoren inom stadsbyggnadsförvaltningen kommer atl ha stor självständighet. Förvaltningens storlek kräver
detta. för att kunna fungera effektivt.
Förvaltningsledningens främsta uppgift är att svara för samordningsfrågor,
organisationsutveckling och övriga
frågor av övergripande och långsiktig
natur.
Stadsbyggnadsförvaltningen har en
brett verksamhetsfält, Det finns inga
möjligheter aH i denna artikel beskriva verksamheterna. Genom att nämna
några av dem. framträder bredden inom en förvaltning. som handlägger
stadsplanering. byggnadslov. utsätt·
ningar. kanframställning. b)'ggnadslovsbcsiktningar, fysisk översiktsplanering, förmedlingsverksamhet för
bostads- och energi lån, bostadsförmedling, bostadsbidrag, torntkö. exploa teri ngsverksamhet (bostadsbyggande) fastighetsförvaltning. ny- och
ombyggnad av fastigheter (ex skolor,
barnstugor), vallenverk, avloppsre-

ningsverk. sophämtning. gatu- och
park underhåll. transport- och servicefunktioner.
För vissa av dessa verksamheter är
tekniska nämnden beslutande fackniimnd och för andra verksamheter är
byggadsnämndcn beslutandc.
Någon förändring rör dig som
kommuninv naTe?
Förvaltningens organisation och uppbyggnad skall inte innebära någon
större förändring för kommunens invånare vid kontakter med ansvariga
för olika verksamheter. Vi gör några
namnbyten fro m 1983 men har strävat
efter att finna namll, som är lätta att
förstå och låHa atl komma ihåg. t ex
gatukontor istället för tekniska vcrken.
Vi tror också. att vi nu kan ge kommunens invånare en snabbare service.
genom au samtliga tckniska verksamheter är samlade under en huvudman.
Detta gäller framfÖr allt svårare ärcnden, där tidigare flera förvaltningar
har deltagit i handläggningen,
Information
Vi har för samtliga anställda inom förvaltningen gjort en kort informations·
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Nya bostäder vid Willengatan i Kumlaby
A v Halis Nilsson, projektanställd vid sradsbyggnadsförvaltningen

~ ~~ ~TA ETAW ?

f
ästa etapp för byggande av bostäder
i Kumlaby står för dörren. På det öppna fältet mellan de färdiga kvarteren
vid Kjellingatan och Hägergatan kommer nästa bostadsområde att växa
fram under de närmaste åren.
Området är tänkt all bebyggas med
flera typer av hus. Här skall finnas bostäder i flerbostadshus, i småhus. samt
i rad- och kedjehus. De, som vill bo i
området. ska också kunna välja mellan all hyra eller att äga sin bostad.
Sammanlagt kommer ungefär 120 lägenheter att byggas i området.
Påverka plane.-ingen
Kommunen har uppdragit åt tre olika
arkitektkontor att lämna förslag till utformning av området. Hur bebyggelsen kommer att se ut, kan Du som
kommunmedborgare påverka i samband med en utställning, som är planerad att genomföras i april 1983. Ut~
ställningen syftar till att ge information och väcka debatt om områdets utfonnning och miljö. Kommunen kommer alt i samarbete med Statens byggskrift om den nya organisationen. Den
som har inlfesse av atl veta mer om
stadsbyggnadsförvaltningen, kan rekvirera denna skrift per telefon 88270.
Vi ställer även upp från förvaltningens sida oeh ger information till enskilda och till föreningar, som så önskar.
Vänd er i så fall till Hans Göran Johansson, chef för stadsbyggnadsförvallningen.
D
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forskningsråd lägga extra stor vikt vid
all så åskådligt som möjligt presentera
olika förslag. Bland annat kommer
flygbilder kombinerade med perspektivritningar av den tänkta bebyggelsen
att användas. för att ge en
verklig
upplevelse av den framtida miljön som
möjligt.
Utställningen är till ror besökarna
Utställningen ska också visa ekonomiska och sociala aspekter på de olika
förslagen. Målet fdr utställningen är.
att ge besökarna en så heltäckande
bild som möjligt av områdets planeringsförutsäuningar och de olika ahernativ. som visas. Besökarnas frågor
och synpunkter är viktiga inslag i utställningen och kommer att utgöra en
del av kommunens utvärdering av de
olika förslagen. Utställningen kommer därför all under vissa tider vara
bemannad av personal från stadsbyggnadsförvaltningen. Den 4 april öppnas
utställningen i Kumlaby högstadieskola och finns där under två veckor fram
till den 16 april. Då flyttar utställningen till kommunens utställningshall i
Stadshuset. Mer detaljerad information kommer i anslutning till utställningen längre fram i vår.
Frågor om Kumlabyplaneringen besvaras av fastighetschef Torgny Kåberg, tel 88137, samt arkilekt Per
Flodström , tel 88241.
Frågor om utställningen kan ställas
till Hans Göran Johansson. Id 88263
eller Hans Nilsson, tel 88242.
O
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Sotning - en billig försäkring

Dags att deklarera

A v skorstensfejarmästare Kjell Larsson

A v kommulIsekreterare Torild Hilmerssoll

Ännu en år har lagts till handlingarna.
Ärel har för Kumla kommuns sotningsväscndc präglats av mycket arbete och många positiva kontakter med

Nu är det åter dags all deklarera för
inkomsterna under det gångna året.
Till Din hjälp får Du med posten deklarationsblanketter och broschyren
"Dags att deklarera". som ger alla
upplysningar som behövs för en normal inkomstdeklaration. För den. ~om
behöver en mer utförlig deklarationshandledning, finns riksskal1everkets
"Deklarationsupplysningar för löntagarc" al1 hämta på bank- och postkontor.
Lokala skattemyndighctcn och länsstyrelsen bcsvarar även frågor om
skatter och dcklarationer. Boende i
Kumla tillhör lokala skattemyndighetcn i Hallsberg. tel 0582112015.

kommunens invånare. Sotaren iir hos
dc flesta en välkommen gäst och yr-

kesman. Inrykande spisar och svårc1dade värmepannor har vi i de flesta
fall klarat av. Det ekonomiska resulta~
tet ser ut all bli positivt, vilket är glädjande. Kumla är det enda kommunaliserade sotningsdistrikt i landet som,
sett ur ett längre perspektiv, går ekonomiskt ihop. Detta är inspirerande
för oss, som arbetar inom yrket, och
manar till ännu bättre service för
"Kumlingarnas" bästa.
Det finns dock de, som ibland ställer
fragan, varför sotning skall ske så ofta.
Denna fråga är lätt alt besvara. Sotning skall ske därför. att man genom
långtgående analyser har funnit, att
riskerna för soteld annars blir alltför
stor. Var och en som har upplevt en
soteld, vet vilka krafter som sätts i rörelse. Man har mätt upp till 1500' C i
rökkanaler i samband med soteld. De
risker, som då uppSlår på liv och egendom. är uppenbara. Att hålla nere soteldsfrekvensen är en angelägenhet för
alla.
Avslutningsvis vill jag göra ett inlägg
i den debatt, som nu förs i hel<l landet.
om hur man skall spara olja och om elvärme är ett bra alternativ. Jag tror att
en villaägare, som komplelterar sin
oljeeldningsanläggning med en elpatron eller elkassetl gör en bra investering såväl privat- som samhällsekono8
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Regelbunden sotning sp3rar energi.

miskl. Jag tror diiremot inte att man.
som några gjort, skall skrota en väl
fungerande värmeanläggning och sälta
in elpanna, som endast kan värmas genom elcktricitet. Detta är, enligt min
mening. en onödig kapitalförstöring.
De flesta så kallade experter är nog
ense om, alt oljeeldning är effektivast
vintertid och att elvärme är ett bra alternativ sommartid. Skaffar man sig
möjlighet att på så sätt alternera mellan olja och el, vinter respektive sommar, erhåller man det bästa och mest
ekonomiska resultatet.
D

Vem är deklarationsskyldig?
Självdeklaration skall lämnas av den.
som
• varit bosatt i Sverige under hela
1982 och tjänat 6000 kronor eller
mer. För makar giil1er gränsen
6000 kronor för deras sammanlagda inkomster.
• varil bosan i Sverige endast en del
av året och haft en inkomst på 100
kronor eller mer.
• betalat sjömansskatt under 1982
och haft inkomst i land (t ex sjukpenning eller bankräntor) med
sammanlagt 100 kronor eller mer.
• själv eller tillsammans med make
och/eller barn under 18 år har skattepliktig förmögenhet på mer än
400000 kronor den 31 december

1982. (Skattepliktig förmögenhct
är I ex pengar på bank eller kontanter, aktier, obligationer. fastighet.
fordringar, bil. bål och smycken.)
• själv eller tills<lmmans mcd make
cllcr någon annan äger fastighet.
• fått anmaning all lämna självdeklaration.
Självdeklaration skall iiven lämnas av
den. som under 1982 haft folkpension,
dvs åldcrspension, förtidspension/
sjukbidrag. änkepension cl1er hustrutillägg.
Deklarationshjälp
Dcn, som känncr sig osäkcr på hur
man deklarerar. kan erhålla sakkunnig hjälp. Örebro läns sparbank i
Kumla. Hagendalsvägen 8, Föreningsbanken, Köpmangatan 26 och Skandinaviska enskilda banken, Hagendalsvägen 12, har liksom tidigare år deklarationsbyråer för allmänhctcn. Vid
samtliga byråer uttages avgift, som varierar med tidåIgång och deklarationens omfattning (antal bilagor etc).
Deklarationsbyråerna håller öppet
under tiden 24 januari - 15 februari
1983. För sin planering kräver bankerna, att tidbeställning görs några dagar
innan deklarationen önskas utförd.

Örebro läns sparbanks i Kumla deklarationsbyrå
Tidbeställning göres på telefon 0191
75430
måndag - fredag
klockan
09.30 - 16.30 samt torsdag ävcn
klockan 16.30 - 18.00.
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Föreningsbankens deklarationsbyrå
Deklaralionsbyrån håller öppet mändag - fredag klockan 09.00 - 17.00.
Samma tider gäller för tidbeställning
på telefon 019/81430.
Skandinaviska enskilda hankens
dcklaralionsbyrå
Tidbeställning göres i bankens växel,
telefon 019/81030, måndag och torsdag klockan 09.30 - 17.30, tisdag,
onsdag och fredag klockan 09.30-

16.30.
Uppgirter som behövs
De, som anlitar någon av deklarationsbyråerna, skall ta med följande
handlingar:
I Den med posten erhållna förtryckta deklarationsblanketten.
2 1982 års preliminära debetsedel.
3 Slutlig skattsedel för inkomståret
1981 (skattsedeln som kom med
posten vid slutet av år 1982).
4 Kontrolluppgifter avseende lön.
arvoden och övriga ersättningar
under år 1982.
5 Kontrolluppgift på utbetald sjukpenning, föräldrapenning etc under år 1982.
6 Bankböcker med införd ränta för
år 1982 samt eventuella kontoutdrag per den 31 december 1982
och eventuella sparbevis vid delta~
gande i skattesparande eller skat~
tefonctsparande.
7 Kvitton på erlagda premier för livförsäkri ng, olycksfallsförsäkring,
förarplatsförsäkring och avgift till
arbetslöshetskassa.
8 Kvitto på ränteutgifter för lån
(även ränta, som betalas enligt avbctalningskontrakt) samt uppgift
om skuldens storlek den 31 december 1982.
10

Din sexåring
är välkommen
till
förskolan

9 Kvilton eller andra bevis på utbetalda periodiska understöd under
år 1982.
10 Fastighets- och villaägare skall
dessutom ta med uppgift om senast meddelade taxeringsvärde på
fastigheten.
II Övriga handlingar och anteckning~
ar, som kan ha betydelse för deklarationen.
För att underlätta arbetet för den, som
utför deklarationen, är det en fördel,
om du tar med en kopia av förra årets
självdeklaration.
Tolkhjälp till invandrare
InV<llldrare, som på grund av språk~
svårigheter anser sig ha problem med
sin deklaration, kan erhålla särskilt
stöd i form av tolkhjälp. Invandrare.
som behöver sådan hjälp för upprättande av deklaration, kan vända sig till
studieförbundet Vuxenskolans invandrarbyrå, Stationsgatan 22, Kumla, tel 019nS690. Invandrarbyrån har
öppet torsdagar klockan 08.00 - 11.00
och 15.00 - 18.00 samt fredagar klockan 13.30 - 16.30. Kostnaden för tolkservice betalas av Kumla kommUlL
Var och när lämnas deklarationen?
l Kumla kommun kan deklarationer
lämnas i brevlådan intill Stadshusets
entre dygnet runt fram till och med
den 15 februari 1983 klockan 24.00.
Kommunen vidarehefordrar sedan
deklarationerna till lokala skattemyndigheten i I-Iallsberg.
Deklarationen skall lämnas senast
tisdagen den 15 februari 1983 klockan
24.00. Lämnar du deklarationen för
sent kan du drabbas av förseningsavgift på mellan 100 och 300 kronor, vilken som regel förs P,l slutskattsedeln.
Vässa pennorna och kör igång. Lycka
till!
D
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Vi har reserverat en plats i deltidsgrupp för Din sexåring höstterminen
1983. Erbjudande kommer alt under
mars månad skickas ut till samtliga
sexllfingar i kommunen.
Erbjudandet skickas dock ej till dem,
som redan har förskoleplats i daghem.
Förskolan (deltidsgrupp och daghem) vill ge barnen möjlighet till samvaro med andra barn oeh i samarbete
med hemmet hjälpa barnet alt utveckla sin personlighet.
Det finns ett mindre antal platser
även för barn yngre än sex år. som har
behov av att börja förskolan tidigare.

T Kumla kommun finns deltidsgrupper på följande adresser:
ROSEN. von Rosensteins väg 4
•
NORRGARDEN, W.llengatan
Ytterligare information om verksamheten vid dessa förskolor lämnas av
•

barnomsorgsassistent Inger Pettersson, tel 88349. kl 09.30 - 10.30
FYLSTA, Skolvägen 20
HAGA, Hagagatan 10
Ytterligare information om verksamheten vid dessa förskolor lämnas av
barnomsorgsassistent Ingegerd Nilsson, tel 88352, kl 09.30 - HUO
EKORREN, Carlens väg I
EKEBY, Ekebygalan 14
SANNAHED, Barnstugan
Ytterligare information om verksamheten vid dessa förskolor lämnas av
barnomsorgsassistent Marianne Eriksson, tel 88350, kl 09.30 - 10.30.
Barnomsorgsavdelningen hälsar
VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN!
Vanja Björsson
a,·d chef barnomsorgen
11

UPPSLAGET

l BRA VARDAGSVARA)
Gjutjärn eller leflon

- ett par sidor åt konsumenterna

Febmari
Fem år på Norrgården
Barnstugan orrgården visar barncm.
skapande ycrksamhet

Konsumentverket har provat sju olika
stekpannor genom stekning 3\ köttbullar. lever, potatis och pannkakor.
Gjutjärn ar ett beprövat material
med goda egenskaper. men pannorna

är lunga. Det finns emellertid en panna i aluminium med gjutjärn invändigt. som förenar gjutjärnets goda
c...&cnskapcr med aluminiumets lätthet.
Aven personer. som inte orkar lyfta
tunga saker. klarar denna panna.
En gjuljärnspanna måste stekas in
för att ge bra resultat. Hur man gör
star i skötselråden. Vissa pannor Sicks
in på fabriken.
Pannor med plastbeliiggning, tenon,
behöver inle stekas in. I tcflonpannan
kan man stcka utan fett, utan all malen bränner vid eller fastnar. För att
undvika repor i lenoRel bör cn stckspadc av plast användas. Skador i teflonct gör stekpannan mindre effektiv.
En teflonpanna kan rengöras med
diskmcdel, medan en gjutjärnspanna
endast bör sköljas ur med vatten.
Fakta ur Råd & Rön 1211982.
12

Ny lag om hemförsäljning

Stad50 u5et5
ut5tci([nings{ol(a{
•

/8 april - 13 maj
Nytt bostadsomr de bing Willengatan
i Kumlab)"
Ledningsgruppen Kumlab)
Utställningen tidvis bemannad

När gäller ångerveckan?
Vid hembesök - då försäljaren sökt
upp dig i bostaden, på arbetsplatsen,
på sjukhus eller annan plats, där du
vistas annat än tillfälligt. Lagen gäller
även om du själv tagit initiativet liII
besöket.
Vid telefonförsäljning, när försäljaren oombedd ringer upp dig, men
även om du själv ringer upp försäljaren. därför att du inte hade tid, när
han kontaktade dig.

Våren /983
Bostadsuppvärmning
med fjärrvärme och el i Kumla tätort.
Utställare: Kumla energiverk AB

.. .0
'

,)

"0

~.

;~&

O

.... O
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Vill du veta mer
om ångerveckan, bra vardagsvaror eller andra konsumentfrå·
gor -vänd dig till konsumentrådgivningen. tel 88 106.

Sedan l juli 1982 gäller ny hemförsälj·
nings!ag. Den viktigaste nyhetcn är,
att ångerveckan gäller telefonförsäljning och vid kontantköp.
Hemförsäljningslagen är till för att
skydda dig som privatperson. Ångerveckan gäller varor och tjänster. som
du själv eller andra hushållsmedlemmar skall använda för eget bruk. Säljaren skall bedriva yrkesmässig verksamhet. Vid köp privalpersoner emellan gäller inte ångerveckan.

,

ngerblankett och information
Försäljaren har alltid skyldighet att
lämna såväl ångerblankett som informationshandling. som talar om vilka
rättigheter du har och hur du skall göra, när du ångrar dig.
Vid hembesök skall försäljaren lämna
över papperen direkt. Som bekräftelse på mottagandet skriver du under informationshandlingen. Men innan du
skriver -läs noga igenom textelI.

Vid telefonförsäljning skall försäljaren inom tre dagar skicka dig ångerblankett och infonnationshandling
samt bekräftelse på vad ni kommit
överens om. Har försäljaren lovat särskilda förmåner skall detta anges i bekräftclsen.
Får du inte alla papperen. är du inte
bunden av avtalet. och kan då senast
inom en år kräva att avtalet går tillbaka.
Hur räknas ngen'eckan?
ormalt räknas ångerveckan från den
dag. då du tar emot varan, eller ges
lillfälle undersöka en likadan vara.
Vid hembesök har försäljaren oftast
varan eller demonstrationsexemplar
med sig. Avtalar ni då om köp. gäller
ngerveckan från avtalsdagen. Får du
intc varan cller får tillfälle att se
varan. räknas ångerveckan från den
dag du får varan levererad.
Vid telefonförsäljning räknas ångerveckan som regel från den dag varan
levereras. Sänds varan per post eller
järnväg är den dag du får avi om försändelse leveransdag. Det går inte att
förlänga ångerveckan genom att låta
paketet ligga kvar på post eller jämvag.
Ångerveckan gäller inte
• vid köp av fast egendom, t ex hus
• vid köp av livsmedel
• för varor och tjänster till ett mindre
belopp än 200 kronor
O
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Boken i skolan
- tankar och funderingar inför öppnandet av nya
högstadieskolan i Kumlaby
Av bibliotekarierna Karin Ode/blad och Annika PerSSOIl

Undcr senare år har det blivit allt vanIigarc alt skola och folkbibliotek samverkar i bibliotcksfrågor och vi har fått
allt fler integrerade folk- och skolbibliotek.
Av Kumla biblioteks fyra biblioteksfilialer är tre hell eller delvis integrerade med skolan.
I Hällabrottet finns sedan eH antal r
en lokal- och beståndsintegrerad filial
I Tallängens skola. I Sannahed har
från och med 1982 en närmare samverkan inletts. Biblioteksfilialen är belägen ett stycke från skolan - en anledning till all endast skönlitteraturen har
integrerats. Denna förändring och försök att ordna lånebesök under mer
ordnade formcr har lett till att utI åning"cn har fördubblats på kort tid.
l Abytorp är samarbetet minst utvecklat. Skolbiblioteket finns beläget i
Stenc skola och folkbiblioteket på
andra sidan vägen i samma hus som
posten. Förutom lånebesök förekommer ingct organiserat samarbete mellan skolan och biblioteksfilialen.
Den lokalintegrerade filial, som
kommer att finnas i Kumlaby skola,
blir ett renodlat barnbibliotek på 350
m2 . Detta ser vi med tillfredsställelse
och anser, alt det är en bra lokalresurs
med tillväxtvolym. Men det är tråkigt
att konstatera, att kommunens huvudbibliotek endast mäter 900 m2 • Ett
huvudbibliotek ska fungera som basresurs för samtliga enhetcr och nuvarande lokaler är svårarbetade och svårtillgängliga. Det finns cn inofficiell
norm om lOO m! per 1000 inv vilket
14

för Kumlas del borde innebära ett huvudbibliotck om 1800 m!.
Den statliga utbildningspolitiken och
kulturpolitiken har en narmast identisk målsättning - dct är därför cn
självklarhct att olika personalkategorier samarbetar för att genomföra de
mål. som har fastslagits.
Goda personliga relationer är grundförutsättningcn för alla former av samarbete. Detta gäller naturligtvis även
samverkan folkbibliotek-skolbibliotek. Den form av samverkan, som hittills har kommit till stånd har nästan
enbart rört lokalfrågan. I och med all
Kumlaby också får en integrerad filial
ser vi fram mot ett närmare samarbete
än hittills. De förändrade arbetsformer, som dcn nya läroplanen innebär,
ger också biblioteket en myckct framträdande roll i skolarbetet.
Utöver lokaler kan skola och bibliotek samarbeta när det gäller personal.
medier och fortbildning, Grunden för
all ett djupgående och konsekvent
samarbete ska komma till stånd är
politiska beslut om principer och riktlinjer för verksamheten.
Under de två senaste åren har skolans nyttjande av biblioteken stadigt
ökat. 58 grupper besökte huvudbiblio·
teket förra årct för att låna böcker. 48
grupper gjorde studiebesök och crhöll
då bok- och biblioteksinformation.
Detta avser enbart låg- och mellanstadiet. När det gäller högstadiet saknas
statistik, men ändrade arbetsformer,
t ex temastudier, har inneburit att
folkbibliotekets resurser tagits i an-

•

språk i betydligt högre grad än tidiga,e.
Eli gemensam studiedag om barns
läsning har hittills hållits i kommunen.
Detta anser vi vara alltför lite. DCI behövs kontinuerlig fortbildning inom
ämnesområdet barnkultur. En SIUdiedag om året för samtliga lärare anser
vi vara en rimlig mälsältning. Planering och genomförande bör ske gemensamt.
Följande arbetsmelOdcr hoppas vi
att, tillsammans med skolans personal, få genomföra
- schemalagda lånebesök
- bokprat och biblioteksinformation
till årskurserna 3, 6 och 8

- sagostunder
högläsning
- studiebesök av samtliga 6-åringar i
området
bokcirklar
- boklislor
- utställningar
medverkan i föräldramöten
orientering i lilleratursökning för
elever och lärare
Vi önskar också all. efter förslagsvis
ett år. verksamheten utvärderas för att
förbättra och rätta till dct, som inte
fungerat bra.
Vi ser med glädje och förväntan fram
mOl att tillsammans med övrig skolpersonal göra vdrt bästa för barnens
bästa.
O

TURLISTA BOKBUSSEN
VAREN 1983
Byrsta
3111. 2812, 2813, 2/5.

6/.

,

1811, 15/2, 1513. 12/4.
1015,716

Södra Ekeby·
1011,7/2,7/3,11/4.
9/5,1316

Be",.

Qnne'1a

Vatlersta

E_

1011,712,7/3,11/4
9/5.1316

17/1,1412,1413.1814,
1615,2Offl

•

Hjortsberga

Sånnersla'
2411,21/2,2113.2514.
3015
Brånsla
24/1,2112,21/3,2514,

30/5

ll/t. 812, 813, 514,315,
3115
25t1. 2212, 2213. 19/4,
17/5,14/6

"',.

112, 113.2913,2614,

2415,21/6
8fånd!sen'
12/t. 912, 9/3, 6/4, 415,

116
Oja
2111,1812,18/3,1514,
615, 3/6

Nynas

20/1,17/2,1713.2114.
2&'5,2316
Ekeby by

27/1,2412,2413, 28/4,
216
Frommesla
312,313, 7/4, 515, 9/6

Torsla
1311,1012,100,14/4,
1915, 1616

Ek""
1311,27/1,1012,2412,
1013.2413,14/4,2814,

19/5.216,1616

Kvarnlorp
2011, 3/2, 1712. 313,
17/3,714,2114,515,
2615, 9/6, 23/6

• FÖl"middagslur
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Kulturnämndens program

MUSIK
Med rescrvalion för ändringar i programmet.

UTSTÄLLNINGAR
19 januari - 17 februar;
Alfred Gunnar Södermann
Oljor,leckningar

19!tbruari - JO WU2rs
Iris Rönnquist
OIJemålmngar

11-19nulr$
SteMns hjiirtll

FOloreproduceraOe bilder av
Peter lilllxrg
Prod. Rlk$ulSlallmngar
6-1/tlpnJ
Frimirkd som bild
Fargförstonngar
Prod. RiksulslällnJngat

13 apnl - 11 maj
SkålM'målama
Oljor
14 maj -Z/lUll

lldninpbilMr
Om hikiJoumahsl11o; och
bildredlgenng
Prod. RlksutSlällmngar

TEATER
Barn. O(h ramitjdÖrestillningar.
arraneenJde av
kulturnimndenIKumla ltaltrfljrening

Söndag 6 februari kl 16.00
Gillesalen. Folkels hus

Söndag 6 mars k/16.oo
Husaren. Folkets hus
Ellen Dene"
Panilaealern
För åldrarna 10 år och äldre.
Pjäs:1\ Elisabeth Palo efter bok a\ Maria Gripe.
SöruLag lO mars kl 16.00
Kvarngården
Di djuren kuDde Ulla
Dockteater med Lisbeth Hamptng. Frin 3 ir
Söndag 17 april kl 16.00
Kumla teater
Prins Hatt under jorden.
Örebrocnsemblen
För åldrarna 7 - 9 år
Känd nordisk folksaga

Aboallt'manporeslillningar fÖl'" '·Ulma i ar·
rangemang av Kumla Ie:llerrorening
Måmwg 28 februari kl 19.00
Kumla leaU:r
Anne Franks dagbok
Riksteatern
Den Il-ånga Anne Frank skildrar l sm dagbok
hur hon. med SIn och lVi andra famll,er. under
andra världskrige!. le_er undangömd I ell vmdskonlor i Holland.
Fredag 18 mar! kl 19.30
Oubro teater
Ulsikl frin cn bro
Oubroensemblen
Kumla teaterförening ordnar bus:sresa ull föresIäIlningen. En pjäs om Slarka känslor och föräldrakärlek.

För åldrarna 7 år och äldre. En 2000-!lrig grekisk
saga om litanen PromCICYS, varken gud eller
människa.

Frrdag 8 april kl 19.00
Kumla teater
Äntligl'n rndag
Panikleatcrn
Svensk komedi av Henning Mankel!. Rolig.
drastisk och varmhjärtad.

Söndag lO februari kl 16,00
Gillesalen. Folkets hus
Fyra lejon Iikr mlddai.
Mitt-j-prick teatern
För åldrarna 2 _ " Ar
En blandning av d<x:kteater <x:h vanlig teater.

Fredag /5 april kl 19.00
Aulan Kumlaby skola
G}'cklllrl'n Hjalmar
Människan bakom förfatlaren
Prod: Riksteatern
Arr: Kumla t~aterförening

Sagan om Prometevs och elden.

Tealer9.
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Tor!dag 24 februari
Fritidsgården Tallängen kl 16.00
Kumlaby skola. aulan kl 18.00
MmilGaga
för barn 4 - 12 ir och ramII,
Trubadurerna Hugo Nömm och Bo Lundk\.sl.
Arr: Kullumämnden/Frilidsnämnden
Sömwg 17 f!'broari k/18.00
Johannesk}'rkan
Göran Siillschl'r och Örl'bro kammarorkesler
VAr "världsmäslare" pli gllarrspclar dels ullsammans med kammarorkestern och dels. egen soloavdelning.
Produktion: Rikskonserter
Samarr: KuhurnämndenlKumla FS-a\"delmng

S{)ndag 17 mar! kl 16.00
Kumlaby skola
Abellis magiska leal"r
Trollen och medeltida musik.
Barn- och ramiljeprogram
Arr: Kulturnämnden

TorsdDg 14 DprU k/19.00
Husaren. Kumla Folkets hus
Lrirlkrry
cellist frin Orebro. konserter.u med
Rqionmu.sikl'1I$ blhorkesll'r
Produktion: RJI<skonserter.
Arr: Kullurnäm~n

Sondag 13 mars M16_ 00
<»fice~ässen.Sannahed

Stringnäs kamman'lISoI'mbk
Kammarmusik ur klassisk rqxnoar
Arr: Kulturnämnden

Slut!'1 av april (dag ej fastställd)
håller Kumla musiksillsk.ap tradllJonell
virkonsen 1 Husaren. Kumla Folkets hus

Friskvårdscentralen i Kumla
Adress: Djupadalsbadet
Öppen: Onsdagar kl. 17.00 - 20.00
Vi vänder oss till DIG som
• inte rör dig mer än nödvändigt
• känner att Du vill komma igång och motionera men behöver en extra puff
• kanske redan motionerar och tränar lite, men behöver råd och vägledning
• känner att du har några kilon lör mycket
• haft besvär med ryggen och vill ha hjälp med att komma igång
• vill sluta röka och behöver råd
• har något annat du funderar på och vill diskutera

Stor hälsorådgivning
Rådgivning-återbesök
Konditionstest

50 kronor
25 kronor
t 5 kronor

Boka tid på fritidskontoret tel. 88 202.
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Frllidskonlorellnlormerar

ISDlSKOIPJÄXDANS
Isbanan. Malmens skola
onsdag kl 19.00
Vid otjänligt väder inställes arrangemanget

Vintersportlovet 1983
21 - 27 februari

KUMLA
KUMLAHALLEN
BADMINTON

måndag. onsdag och fredag
kl 10.00 - 12.00
Medtag racket och bollar
TL'1'Io1S

tisdag och fredag
kl 13.00 - 16.00
Medtag rackeloch bollar
BORDTE/'lIj'I,'lS
måndag - fredag
kl 10.00 - 16.00

Medtag racket och bollar

LUfTGEVÄRSSKYTTE
tisdag och fredlig
kl 14.00 - 18.00

Instruktörer från Kumla skYlldörenmg
SPORTDYK,'IlING
måndag och lorsdag
kl 09.00 - 12.00
Utrustning finns all låna
InslT\llaörer fråll Kumladykama
BOWLiNG

måndag - fredag
kl \3.00 - 15.00
A\'glft 2:50 per sene
Instruktörer från HK MeTe,

INNEBANDYTURNERING
Se separat inbjudan ti]l skolorna

Frimärksauktion. peka räll, pristävhng och an·
nat kul.
Arrangör: Kumla frimärksklubb
PONNYRIDNING
Hagaby ridskola
mändag och toooag
kl 12.00 ~ 14.00
Arrangör: Hagab} ndskola
BARt"''TEATER
Gillesalen. Folkels hus
söndag 20 februari kl 16.00
Ålder 2 ~4 år
~Fyra lejon iitet mlddag~
Skådespelare från Mitt·i·pntklealern.
Arrangör: Kullurniimnden

Visslund
med trubadurerna Bosse och Hugo.
Eskilstuna
torsdag kl 18.00. ålder 4 - 12 är
Aulan. Kumlaby skola
Ammgör": Kulturniimnden
FOLKETS HUS 810
Tisdag 22 februan kl 15.00
-Sugsy MaloneTOrWag 24 februan kl 15.00
~RepmånadM

Enut: 10 kronor
Arrangör: Folkets busföremngen

OVRIGT

BARNENS BIO KONTRAST
visar film
Måndag21 februari kl 18.00
i Kvarnkällaren. Folkets hus
"Röda skogens hemhgheC ålder 7 - 12 år
Onsdag 23 februari kl 18.00
i Kvarnen, Folkets hus
"Inte illa Jimmy" ålder 7 - 10 år
Entre 5 kronor för icke medlemmar.
För medlem i Barnens bio kontrast fri enm! mot
uppvisande av medlemskort. Medlemsavgift 15
kronor.
Arrangör: Unga örnar

VI SAMLAR FRIMÄRKEN
Frimärksklubbens lokal
Solhemsgatan 18
tisdag kl 18,00

SPORTLOVSDANS
Fritidsgarden Malmen
Fredag kl 19.00 ~ 23.30
Entre.

BÅGSKYITE
måndag och torsdag
kl 14.30 - 16.30
Instruktörer från Kumla bågskyltcklubb
SIMHALLEN
Gratis bad för skolungdom
tisdag. onsdag och fredag
kl 09.00 - 13.00
Handduk och svamp lI\giflSbclagda
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,"'RITIDSGÅRDEN MALMEN
Öppen måndag ~ fredag från kl 13.30
Bordtennis. biljard. sällskapsspel.
hobby. serwring mm.
Kortfilmer visas måndag kl 19.00
}·RITIDSGÅRDE.."1 KUM.LABV
Öppen måndag - fredag flin kl 13.30
Bordtenms, sällskapsspel m rn.
KOrlfilmer \"Isas måndag Id 17.00
KVARTERSGÅRDEN .-YI,STA SKOLA
Öppen måndag - onsdag kl 1600 ~ 20,00
Bordtenms. biljard. sallskapsspel m m
Kortfilmer visas måndag kl 18.00
ISBANAN. IDROTTSPARKEN
Allmän åkning under sportlo,-s,"eckan
måndag - torsdag kl 09.00 - 16.45
(kl 11.00 - 13.00 klubbfntl)
söndag kl 12:.00 ~ 15.30 med klubba
Fredag 2512 och lördag 26fl är
ISbanan upptagen för ungdomsturnenng
I Ishockey.
Vid rJänlig vädcrkk är ö ... nga
Isbanor i kommunen uppspolade.
BYGGET. ÅSBRO
RastsIugan öppen dagligen under
sporllo\weckan kl 9.00 - 15.00.
Vid snöt,lIgång. uppmärkta skidspår.
ELWUSSPÅREN
i Viaskogen och DJupadalsparken bjuder
i mån a\ snö på väl preparerade Skidspår

ÄBYTORP
GYMNASTIKSALEN
STENE SKOLA
Bordtennis
onsdag kl 14.00 ~ 16.00
Medtag racket och bollar
Ledare från Järsjö BTK
FRITlOSWKALEN
FOLKETS liVS
öppen måndag - onsdag kl 17.00 - 21.30
Kortfilmer visas i Folkets hus
tisdag kl 18.30

SANNAHED
KVARTERSGÅRDEN. CENTKUMHUSET
Öppen måndag - torsdag kl 15.00 ~ 21.00
Bordtennis, s.iillskapsspel mm.
Kortfilmer visas onsdag kl 17.00

HÄLLABROTTET
}'RITII)SGÅRDEN
TALLÄNGENS SKOLA
Öppen måndag - toooag
kl 15.00 - 21.30
Bordlenms. biljard. sällskapsspel.
hobb) mm
Kortfilmer 'lsaS onsdag kl 18.00.
VlSSTUND
med nubadurerna Bossoe och Hugo
från Eskilstuna
torsdag kl 16.00. lider" - 12 år
Fnllmgirden. Tallängens skola
Arrangör: Kulturnämnden

KVARNTORP
KVARTERSGARDE '
Öppen måndag - lorsdag kl 17.00 ~ 21.00
8ordlenms. sällskapsspel mm.
Kortfilmer "isas måndag kl 19.30

EKEBY
KVARTERSGÅRDEN. BARNSTUGAN
Öppen måndag - loooag kl 17.00 - 21.00
BordlennlS. sällskapsspel mm.
KOrlfilmer VIsaS måndag kl 18.00

HARDEMO
IlARDEMO SKOI.A
Måndag. tisdag och torsdag
kl 15.00 - 17.00
Bordtennis. innebandy.
Kortfilmer visas tisdag kl 17.00

FOLKETORP
BLÅBANDSLOKALEN
Onsdag kl 17.30-21.00
Bordtennis
Kortfilmer visas måndag kl 16.30
19

Gruppkorsband

RESOR

KUMLAHALLEN

SKIDRESOR TILL STORSTENSHÖjDEN
Onsdagen den 23 februari och
fredagen den 25 februari
Obs! Vid tjänligt väder.
Avresa. båda dagarna. från Järnvägsstation, Kumla kl OS.30.
återresa kl 15.00.
Pris: 25 kronor.
Medtag matsäck samt pengar för
liftkort. 20 kronor.
Föranmälan göres till frilidskontoret td 88202 senasl
fredagen den 19 februari
kl 17.00.
Ledare medföljer.

Öppet måndag - fredag
Id 06.45 - 22.15
lördag, söndag
kl 08.15 - 15,45
Tel. 88100 'IX, ankn exp 178, vaktm 179,
kassa 180, simhall 181. maskinist 182.

SIMHALL
Badtider:
måndag, torsdag
13.00 - 19.30
tisdag
07.00 - 08.15. 13.00 - 19.30
onsdag. fredag
07.00 - 08.15. 13.00 - 20.30
lördag
09.00 - 15.30
söndag
09.00 - 12.30
OBSI Under sportlovsveckan gratis bad för
skolungdom tisdag, onsdag och fredag
kl 09.00 - 13.00.

Datum att minnas
6 mars
Frysaggregatet vid konstfrysta isbanan i idrollsparken stängs av för säsongen,

30 april
skall ansökan om lokalbidrag avseende lokalhyra för 1982 vara inlämnad till fritidskontorel. Bidragsberälligad är ungdomsorganisation. som redovisat sammankomster för lokalt aktivitetsbidrag under 1982,
Ansökningsblanketter utsändes till samtliga bidragsberättigade organisationer.

30 april
skall ansökan om verksamhetsbidrag för år 1984 vara inlämnad. Ansökan ställes
till Kumla kommun. Kommunstyrelsen. Box 17, 69201 Kumla,
AnsökningsblankelI erhålles på fritidskontoret och biblioteket.

Tänkvärt
När man översätter ordet KRIS till kinesiska använder man två tecken,
Det ena betyder "fara~ och det andra betyder "möjlighet".
Det ligger mycket av vishet i denna sammanställning.

><.Il ~u ....... TRVC~ER' '''''''

