Mot ljusare tider ...
Av kommll.nalrddet Svell-Ove Cederstrand

Förre kanslichefen och redaktören för KUMLAN Tage Tapper har i
dag den 24 maj 1983 avlidit.
Tage Tapper blev knappt 67 år gammal. Han kämpade modigt mot en
långvarig sjukdom. Tapper var aktiv in i det sista, inte minst för
KUMLANs räkning.
1 della nummer av KUMLAN kan vi läsa två artikJar av Tapper. dels
artikeln "Au bo på gamla dar" och dels den årligen återkommande
'Turist i egen bygd".
Tapper var redaktör för KUMLAN från tidskriftens start år 1969
fram till senhösten 1981, då han gick i pension.
Vi kommer all minnas Tage Tapper, hans arbete och livsverk. med
tacksamhet och vördnad.
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Vi går mot ljusare tider. Ja ren! bokstavligt gör vi det. Den årstid vi nu befinner oss i ger oss ljusare och ljusare
dagar ännu några veckor fram till midsommar - ljusets höjdpunkt.
Men är det så även bildlikt talat. när
det gäller sysselsättning, möjlighet till
arbete, social trygghet, utbildning etc?
Arbetslösheten är fortfarande hög i
kommunen liksom i hela länet. När
detta skrivs är mer än 8 700 personer i
länet arbetslösa. Av dessa är cirka 450
bosatta i Kumla. Av arbetslösa Kumlabor är 171 personer ungdomar. som
söker sitt första fasta arbete. Genom
kraftfulla insatser har nästan 100 av
dessa ungdomar kunnat beredas meningsfull sysselsättning i kommunal
tjänst eller hos privata företag i kommunen. Glädjande är all flera privata
företag, som tagit emot ungdomar
som beredskapsarbetare. sedermera
överfört dem till fasta arbeten inom
företaget.
Det ekonomiska läget förhindrar
fortsall expansion av antalet anställda
inom den kommunala verksamheten.
Däremot finns planer på all genom tidigareläggning av olika anläggningsoch byggnadsprojekt skapa arbeten
inom i första hand byggnadssektorn.
Utan sådana åtgärder beräknas byggnadssektorn under den kommande
vintern få en arbetslöshet motsvarande 10 % av den totala arbetslösheten i
länet.
Schablonmässigt brukar man säga,
aH ett arbetstillfälle inom byggsektorn
ger ytterligare sju arbetstillfällen inom

andra branscher såsom tillverkningsindustrin för byggmaterial, inredningar
etc transporter m m. I vårt län kommer, inklusive de statsbidrag som utgår med cirka 30 miljoner kronor. ytterligare 60 miljoner kronor att satsas
på sådana investeringsobjekt under
1983184.
De tidigareläggningar av byggnadsoch anläggningsinvesteringar som
gjons har inte enban gjorts för att
skapa sysselsättning utan har givetvis
varit värdefulla för den kommunala
verksamheten och inte minst för kommunens invånare.
Vid dessa arbeten har vi kunnat "kosta på oss" att försöka bevara vår tidigare kultur men även att satsa på vår
fritid. Vi kan nämna renoveringen av
Officersmässen i Sannahed och uppförandet av ny scen samt kaftbyggnad
vid Kumlasjön. Hela Kumlasjöområdet har kommit till som beredskapsarbete - själva Kumlasjön på 1930-talel.
Djupadalsbadet med bassänger. omklädningsutrymmen etc i början av
1970-talel och nu senast ny scen och
kaftbyggnad.
Utöver dessa kommunala insatser
bjuder också företagen i Kumla på vissa ljuspunkter. BOB-industrier planerar bland annat för en utbyggnad under hösten 1983, vilken förhoppningsvis på sikt kommer att leda till ett antal nya arbetstillfällen. Engmo-industrier kommer också att bygga nya lokaler i kommunen, för att få till sl!md
en rationellare och effektivare produktion. Rinaldo & Johansson kar3

tongfabrik i Kumla kommer under
senhösten att installera ytterligare en
tryckpress. Förhoppningsvis kan detta
innebära nya arbetstillfällen för minst
20 - 25 personer. Yxhult AB förväntas
nu ha klarat av sin värsta kris och kan
efter en svår och kanske oekså hård
nedbantning och rationalisering inom
den egna verksamheten. åter utvecklas i gynnsam riktning.
Det är inte bara de stora företagen,
som utvecklas. Vi har i dagspresscn
bland annat kunnat läsa. att småföretagarandan gror även i Kumla och all
småföretag som Lennqvists mekaniska
verkstads AB, JAKO-produktcr,
Uttsten AB_ MT:s emballage AB
med flera företag utvecklas i rätt riktnmg.
För att skapa god utveckling för näringslivet har kommunen tillsammans
med Hallsberg och Örebro kommuner
inlett ett samarbete, som kommer all
kulminera under hösten 1983. Samarbetet syftar till all visa regionens strategiska läge för snabba och ekonomiska transporter och därmed även strategiska läge för industrietableringar
etc.
Vid den så kallade länsmässan i
Örebro i september 1983 räknar kommunen med att tillsammans med företag från Kumla vara representerad för
att visa Kumlas fördelaktiga läge och
stora möjligheter.
Kumla kommun fick under 1982 för
första gången på många år vidkännas
en befolkningsminskning om cirka 60
personer. Första kvartalet 1983 har
lyckligtvis inneburit ett överskolI om
20 inflyttade. Delta innebär all vi även
fortsättningsvis, om än mycket försiktigt, måste planera för en fortsatt utbyggnad i Kumla. Det gäller då i första hand att färdigställa Romarebäcken
etapp 2 i Hällabronet och Willcngatan
i Kumlaby. Under vttrcn har en utställ4

ning om just Kumlaby. dvs Willengatans utbyggnad. ägt rum. Tre huvud·
förslag har varit utställda för granskning av och synpunkter från allmänheten. När utbyggnaden av Willengatan
kan ske är ännu ej klart. Mycket beror
givctvis på den fortsatta befolkningsutvecklingen.
För tätortens centrum sker vidare en
planläggning med avsikt att försöka
skapa en lättillgänglig eentrummiljö
men ändå skyddad mot för stora störningar. Avsikten är också att söka skapa en grönare och mer tilltalandc miljö i centrum. som inbjuder till aktivitet, handel. rekreation etc. För att tillgodose tillgängligheten utan att därför
inkräkta på en framtida trivsam miljö
kommer utöver Kvantum- och Domusparkeringarna ytterligare en par·
keringsplats med cirka 80 platser att
förläggas till hörnet av Götgatan Vattugatan. Detta bör ge möjlighet till
närparkering varigenom man lätt kan
nå centrum.
Den nya gång- och cykeltunneln
kommer snart att kunna tas i bruk och
därigenom får vi avsevärt bättre förbindelser mellan västra och östra eent·
rumdelcn. Bättre kommunikationer
för cykeltrafikanterna blir det utmed
Stencvägen, där en cykelbana kommer att iordningställas under sommaren och hösten i samband med framdragning av fjärrvärmclcdningar.
Ja några tecken visar i alla fall mot
ljusare tider. Jag hoppas slutligen att
denna sommar ska bli lika ljus. varm
och skön som förra sommaren och att
vi ska få uppleva en vacker midsommar och en skön semester. Varför inte
passa på att turista i Kumla med omnejd med cykel. Under rubriken "Turist i egen bygd" finns tips om scvärdheter i kommunen. Har du spnnlt
KUMLAN gcnom åren så hittar Du
rubriken med tips i nr 2 för varje år. O

Kumlasjön - "Närkeslättens pärla"
A v fastighetschef Torgny Kåberg
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Vem vet om Kumlasjön funnits. om
arbetslöshet ej existerat? Alla äldrc
kumlabor vet säkert att Kumlasjön anlades för att skapa arbetstillfällen under den stora arbetslösheten i början
av 1930-talet.
Man kan lätt förstå att den lilla konstgjorda sjön blev populär. eftersom
Kumlas naturliga sjöar för länge sedan
torrlagts. Kumlasjön ansågs till och
med så fin att den fick smeknamnet
-Närkeslänens pärla-. Trots att Kumlasjön endast är en sjö. har den blivit
en begrepp som används som namn
på hela parken. som rätterligcn heter
Djupadalsparken. Området har från
begynnelsen inrymt inte bara badsjö
med omklädningsrum utan ock servering och amfiteater. gräsytor. träd,
buskar och blommor.
Kumlas förnämliga tempererade utomhusbad tillkom för tio år sedan.
även då under rådande arbetslöshet
för att skapa arbete och samtidigt ge
kumlaboma ytterligare en tillgång.
Nästan allting som skapas får med tiden både tekniska och funktionella
brister. Så var även fallet mcd den
gamla serveringsbyggnaden och scenen.
Den gamla scenen var placerad vid sidan om åskådarplatserna och utformad som en båge, vilket gjorde att ljudet gick dåligt fram till åhörarna. Rötskador hade uppstått i golv- och takkonstruktioner.
Den gamla serveringen saknade utrustning och utrymmen och byggnaden var i allmänt dåligt skick. Brister·

na påtalades av hälsovårdsnämnden.
Byggnadens placering omöjliggjorde
också en samordning av försäljningsställena vid Kumlasjön.
I den rådande byggkrisen kunde Arbetsmarknadsverket under den gångna vintern lämna bidrag både till uppförande aven ny friluftsscen och en ny
servering. Scenen projekterades redan
1975 av Jerk Alton arkitektkontor AB
och cn ny servering blev projekterad
första halvåret 1982 av samma arkitektkontor. Kumla kommun beslöt
också all uppföra byggnaderna under
vintern för en färdigställande till sista
april 1983. Ännu återstår dock en del
arbeten med att ändra och anpassa
trädgårdsanläggningen till de nya
byggnaderna. Växtligheten måste ju
följa naturens lagar.
Serveringen har med sin takfonn,
skorsten och veranda givits en egen
karaktär och en noggrant prövad placering intill Kumlasjöns strandlinje.
Byggnadens veranda känns därför sjöanknuten och har också fån en uppbyggnad som liknar en brygga. Den
lilla holmen och vattenspelet syns båda från matsalen. För att ytterligare
öka kontakten med sjön har den inre
väggen i matsalen klätts med speglar i
vilka vattenglinret skall synas.
Entren är väl annonserad på byggnadens västra fasad. Besökare, som
kommer frttn Vattugatan och från parkeringen nedanför gamla vattentornet, skall påtagligt lockas att stiga in i
den rödfärgade byggnaden med sina
vita snickerier. Byggnaden ger ett inS

Kumlaby skola - framtidens skola
A v sludiereklor Håkan Karregård

Framtidens skola - en tankeväckande
rubrik.

Serveringen, en ny idyll i Djupadalsparken.

tryck av att vara en träbyggnad trots
att den bärande stommen utförts i lättbetong. Byggnaden ligger i gränsen
mellan badområdet och den övriga
parken. Hungriga och glasstörstiga
badgäster kommer att betjänas från
serveringens kiosk och gatukök. På
sikt är det också meningen att golfbanan skall flyttas till området intill Vattugatan och där kunna betjänas från
serveringens kiosk. Serveringsbyggnaden har planerats att vara en sommarrestaurang, som är öppen under badsäsongen. Under vintern skall tex
skidföreningen kunna använda lokalen. l matsalen och på verandan finns
plats för 50 respektive 30 gäster. Den
som vill kan också ta sin bricka med
mat och sitta vid något bord ute i det
fria.
Den nya scenen har placerats mitt i
amfiteatern, så att aktörerna skall
kunna ses aven stor publik. Den har
6

också givits en utformning så att ljudet
från estraden skall nå ut över gradängerna. Visserligen ser man inte hela
Kumlasjön från åskådarplatserna,
men befinner man sig där är det troligt, att det är viktigast att se vad som
försiggår på scenen. Scengolvet är utfört av tryckimpregnerat trä, som i
framkanten har avgränsats med skifferplattor. Taket är täckt med slätplåt
och bärs upp aven synlig stålkonstruktion. På scenens baksida finns också
mindre förråd.
Scenen och serveringen kostar tillsammans cirka 2,2 miljoner kronor.
Utgifterna för kommunen reduceras
dock genom ett statsbidrag om cirka
435 000 kronor, eftersom arbetet utförts som beredskapsarbete under vinterhalvåret 1982/83.
En levande park som Kumlasjöområdet blir aldrig färdig. Det behövs stän-

•

•

Vad kan den innebära'?
• En skola avsedd att användas under
lång tid?
• En skola anpassad för framtida behov?
• En skola med undervisning anpassad till elevernas framtida behov?
• En skola före sin tid?
Det första frågetecknet är lätt att räta
ut till ett utropstecken. De tre övriga är
förhoppningar, som har funnits med
under hela planeringsarbetet med
Kumlaby skola, som i sin helhet togs i
bruk i januari i år.
Kumlaby skola, som ligger väster om
Karstagatan - det senast byggda bo~
stadsområdet i Kumlaby - inrymmer
samtliga stadier inom grundskolan och
grundsärskolan. Dessutom finns två
klasser av landstingets träningsskola.
Skolan består av två byggnader.
• Kumlaby skola (huvudskolan) innehåller utrymmen för 8 klasser på
låg- och mellanstadiet, 12 klasser på
högstadiet, 2 träni ngsklasser samt 2
digt fortlöpande förbättringar och
kompletteringar. Nästa anläggning,
som troligen står i tur att utföra vid
Kumlasjön är en campingplats och en
bollplan. Camping och framför all!
närcamping har ökat i Sverige under
senare år. Kumla ligger centralt och
ett uppehåll i Kumla kan vara lämpligt
för campare på väg till och ifrån andra

klasser för grundsärskolans mellanoch högstadium. Låg- och mellanstadiedelen togs i bruk i januari
1979.
Därutöver finns idroushal1, fritidsgård, kommundelsbibliotek integrerat med skolbibliotek, samlingssal, matsalar med tillagningskök
och rektorsexpedition.
• Norrgården, som nu är drygt 5 år
gammal, innehåller utrymmen för 2
klasser på lågstadiet och en klass för
grundsärskolans lågstadium. Verksamheten är integrerad med förskolan, som består av 4 avdelningar.
Dessutom finns en mindre gemensam idrottshall samt matsal med ett
gemensamt tillagningskök.
Från början var avsikten att Kumlaby
skola skulle bestå av ytterligare en enhet - Sörgården - med samma innehåll
som Norrgården. På grund av minskad
befolkningsökning och därmed minskat bostadsbyggande har underlag för
den tredje byggnaden saknats.
En tanke med skolan är att den skall
vara ett centrum för Kumlabyområdet,
och användas både dag- och kvällstid.
platser. En campingplats vid Kumlasjön saknar inom gångavstånd större
skogsmark och naturlig sjö, men har i
gengäld tillgång till ett mycket fint friluftsbad, motionsspår , friskvårdsanläggning, närhet till affärscentrum oeh
tillgång till variationsrik natur och ett
flertal aktiviteter inom korta resavstånd.
D
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Kommunens invånare har fått nya
möjlighetcr all bcrika sin fritid.
Skolans elever på låg- och mellanstadiet (klass I - 6) kommer från Kumlabyområdet, Ulom från dess norra dej.
Dessa elever går till Malmens skola. På
högstadiet (klass 7 - 9) tillkommer elever från Sannahed och Hällabrottet.
Hur fungerar dagens skola?
Det vanligaste sättet att ordna undervisningen är att sätta samman barn ur
samma åldersgrupp till klasser. Man
börjar i första klass. när man är sju år
och slutar i nionde klass när man är sexlon. Det är då meningen att man ska gå
ut i livet med tillräckliga kunskaper för
atl få ett framtida harmoniskt liv. Vi
vet säken att alla som avslutar sin skolgång gör det med olika förutsättningar.
En del läser mycket bra andra mindre
bra, en del är goda talare andra sämre,
en del har lätt att samarbeta andra svårare osv. Så är det givetvis också när
barnen börjar skolan, de har olika förutsättningar. Detta berarpå många olika faktorer. En av de viktigaste är att
barn utvecklas olika. Det betyder
bland annat att barn i samma ålder har
olika fönnåga att lära sig saker samt
olika förmåga att vara tillsammans
med varandra.

Skolan har till uppgift att ge alla barn
en undervisning som är anpassad till
barnets förmåga, förutsättningar och
behov. Detta betyder inte att alla barn i
samma åldet måste kunna samma saker. Så är det inte nu och så har det aldrig varit.
På Kumlaby skola och på Norrgården
har personalen under nera år diskuterat hur man bäst gör en skola, som passar alla barn. Flera studiecirklar har
hållits. Eftetsom man vet att barn i olika
åldrar kan fungera bra tillsammans har
man bestämt sig för att göra så kallade
8

åldersblandade klasser på lågstadiet
kommande läsår.
Vad innebär åldersblandade klasser?
Jo, istället för att göra första, andra
och tredje klass, görs klasser där det
finns barn från alla tre årskurserna.
Det kommer all bli 2 sådana lågstadieklasser på Norrgården. Där finns
redan en grundsärskoleklass med barn
från årskurs I till 4. Det blir även tre
lågstadieklasser på Kumlaby skola.
Klasserna kommer till att börja med
att kallas 1-2-3. Meningen är att alla
fem klasserna skall sättas samman på
liknande sän, för att få väl fungerande
grupper och för att undvika oroliga
klasser. Varje klass är indelad i mind·
re grupper, så kallade familjegrupper.
Varför ny indelning?
Flera skäl finns. Nedanstående är bara
några av dem.
• Övergången förskola - skola kan
ske smidigare." ybörjare" kan gå
in i sin grupp redan på våren eller
vänta en bit in på hösten (successiv
intagning).
• Färre elever i årskurs l i varje klass
medför att lärarna lättare lär känna
barnen och kan ge varje barn bättre
individuellt stöd.
• De äldre barnen kan hjälpa de yngre. Samarbetet mellan barn i olika
åldrar tränas.
• Eleverna får möjlighet till ner vuxenkontakter, eftersom lärarna ar·
betar ilärarlag.
• Lärarsamarbetct blir mer meningsfullt, eftersom alla klasser på lågstadiet har samma elevsammansättnmg.
• Lärarnas specialområden kan utnyttjas bättre.
Barnens föräldrar har under vårterminen varit på informationsmöten.

•
•

Kumlab) skola ~ mle bara klassrum för Sludler

•
•

Samarbetet mellan hem och skola är
alltid mycket värdefullt, kanske i annu
högre grad när en ny organisation genomförs.
All omorganisationen genomförs just
inför nästa läsår beror på att lokalerna
(10 klassrum) inte räcker till för ett
vanJigt tvåparallelligt låg- och mellanSladium. Under innevarande och
kommande läsår använder årskurs 6
högstadicts lokaler. När högstadiet
blir fullt utbyggt är della inte längre
möjligt. Framtidens Kumlaby skola
kommer all bestå av 5 klasser på vardera låg- och mellanstadiet. Detta är
fullt tillräckligt för all tillsammans
med Tallängens och Sannaheds skola
försörja Kumlaby högstadium med
elever.
Således är lösningen med åldersblandade klasser inte bara pedagogiskt
värdefull, utan mcdför även ett riktigt
utnyujande av skolans lokaler.

För mellanstadiets del är den framtida organisationen inte helt klar, Hur
de fem klasserna skall sättas samman
planera~ för närvarande.
ästa läsår
kommer årskurs 4 och 5 att läsa tillsammans i en stor '"arbetsenhet". Årskurserna kommer all arbeta var för sig
under en stor del av tiden, men inslag
av aldersblandade grupper kommer
också att förekomma.
Läsåret därpå kräver elevantalet en
utökad åldersblandning även på mellanstadiet. Försök med åldersblandade
klasser i årskurs 4 - 6 har gjOTtS på olika håll i landet och har till stora delar
utfallit med gott resultat.
Sammanfattningsvis kan denna skiss
ge en klarare uppfallning om hur skolan i Kumlaby kommer att organiseras
från och med läsåret 1984/85. Läsåret
1983/84 finns det 6 klasser på mellanstadiet och Il klasser på högstadiet.
9
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Alt äta i skolan - ansvarstagande och gemenskap

Lågstadium
klass 1-3
5 klasser
Mellanstadium
klass 4-6
5 klasser

Norrgården

Kumlaby
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Högstadium
klass 7-9
12 klasser
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Varje ruta motsvarar en klass

Till högstadiet kommer också elever från Hällabrottet och Sannahed

Att äta i skolan
Jag vill även kortfattat beskriva hur
barnens "skolbespisning" fungerar.
Systemet har provats sedan vårterminen 1979, då låg- och mellanstadiedelen av Kumlaby togs i bruk. För högstadiets del är det dock nyn för i år,
även om flera av högstadieeleverna

,o

har provat systemet på mellanstadiet,
då de gick i Kumlaby skola.
Barnen äter i fyra omgångar. Varje
omgång består av högst 140 barn och
är i sin tur uppdelad på fyra mindre
matsalar. Alla barn har samma mattid
och samma matplats alla dagar i veckon.

l
j

Omkring fem minuter före mattiden
kommer 2 - 4 barn från klassen till
matsalen för att duka. De sätter fram
tallrikar, bestick, glas. smör och bröd
samt övriga för måltiden nödvändiga
tillbehör. Det sista man gör, innan
klassen kommer, är att sätta fram den
varma maten i karotter på borden.
Klassen kommer och sätter sig direkt
på sina förutbestämda platser. Det betyder att köbildning aldrig uppstår.
När maten tar slut på borden, går
bordsvärdarna till serveringsdisken
och hämtar påfyllning.
Efter att i lugn och ro ha avnjutit
måltiden, går sedan klassen tillbaka
till nästa lektion. De som dukat stannar kvar för att snygga till borden.
Varje elev bär dock disken till särskilda avställningsplatser vid köket. Detta
betyder att man inte har någon vanlig
frukostrast. Rasten infaller istället efter en lektion. Den rasten är vanligtvis
en halv timme och ger utrymme för vila, bollspel, promenader, rephoppIlIng mm.
Grundtanken bakom mawrdningen
är medicinsk. Barnen får tillfälle att
äta i lugn och ro utan att ha bråttom
för att hinna ut till fotbollsplanen eller
annat lockande. Vi inom skolan tror att

det är viktigt att grundlägga goda matvanor i skolan. Dessutom skall tilläggas att en duktig och trevlig skolmåltidspersonal gör att skolmåltiderna
på Kumlaby skola är mycket angenäma.
Högstadiet
Högstadiets verksamhet har inte beskrivits i denna artikel, men härtill
finns säkert anledning att återkomma
när verksamheten pågått under längre
tid. En viktig målsättning som finns på
skolan kan dock nämnas. Vi anser det
viktigt att elevernas ansvar för och
medvetande om sin omgivning ökar.
Därför är också eleverna aktivt engagerade för att göra skolan så trivsam
som möjligt. Resultatet av denna elevmedverkan visar sig förhoppningsvis
redan nästa läsår.
Framtidens skola'!
Kumlaby skola - framtidens skola! En
skola som passar alla barn. En skola
som ger alla barn en god start i livet.
Det är högt ställda mål- men med positiv, kunnig och framåtsträvande personal bör det inte vara någon omöjlighet.
D

Skolornas läsår 1983/84
Höstterminen 22/8 - 22/12
Vårterminen 9/1 -7/6
Lovdagar 4/11, 20 - 24/2, 16 - 19f4. 30/4, 116
Studiedagar 19/8. 7/10. 1513 samt två rörliga dagar
Studiedagarna är fortbildningsdagar för personalen och samtidigt lovdagar för eleverna.
Personalen börjar den 19 augusti med en planeringsdag.
Eleverna börjar läsåret med upprop måndagen den 22 augusti. Annons om läsårets början med tider för skolskjutsar etc kommer att införas i lokaltidningarna i mitten av augusti,
Nybörjarna får en särskild kallelse från rektorsexpeditionerna. Med kallelsen finns ett lidschema för föräldra-Iärarsamtal. som för nybö~arnas del inleder höstterminen. Undervisningen för nybörjarna startar med några lektioner, som under inskolningstiden successivt
utökas, så att de efter cirka tre veckor omfattar elevernas ordinarie schema om 20 lektionstimmar.
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Att bo på gamla dar
A v f d kanslichef Tage Tapper

I det gamla bondesamhälIeI var det
naturligt alt far- eller morföräldrar
bodde kvar hos den yngre generationen. att de tillhörde familjen. De äldre tog hand om barnen. uträttade lättare sysslor och fick i gengäld sin försörjning och vid sjukdom även tillsyn
och vård.
Fattighustt
Alternativet till detta boende var fattighuset eller fattigstugan. som den
ofta kallades. Samlliga tre socknar Kumla. Hardemo och Ekeby - hade
fattighus belägna i närheten av respektive kyrkor.
På en karta från 1766 finns norr om
Kumla kyrka en byggnad betecknad
"Fattig-Stuva" markerad. Men år 1878
stod ett nybyggt fattighus färdigt, även
del beläget norT om kyrkan. Det användes [ram till midsommar 1919, då
ålderdomshemmet i Sannahed togs i
bruk.

Kumla dåvarande kommun hade efter första världskriget köpt in lägerplatsen $annahed, Det år 1884 byggda
officersbostadshusct byggdes om till
ålderdomshem och användes som sådant till 1965.
Det vid Hardemo kyrka belägna fattighuset omnämnes första gången år
1698 och på 1700-talet fanns där 4 å 5
"hjon" intagna. År 1854 uppfördes ett
nytt fatlighus, även detta intill kyrkan.
Det är att märka att detta hus även inrymde skolsal för småskolan på övre
hotten samt bostad för barnmorskan.

"

Hardemo fattigstuga revs 1929 och
flytlades till Stenevägen 10 i Kumla,
där den - efter diverse öden - förstördes av brand nyåret 1982/83.
Hösten 1928 togs ett n}1I ålderdoms·
hem i bruk i Hardemo. Detta ålder·
domshem var i bruk anda fram till
1953. då det lades ned vid halvårsskiftet. Fastigheten finns kvar och ar numera privatbostad.
Även Ekeb} hade fattigstuga. Den
omnämnes första gången 1810. men
fattigstugan fanns säkert aven tldiga,e.
Ekeby fanigstuga brann den 25 maj
1919. Samma år inköptes en manbyggnad i Nävesta. som byggdes om till ålderdomshem. Detta var i bruk till
1968. då man träffade avtal med Sköl·
lersta om platser på ålderdomshemmet i Pålsboda.
Det gamla fattighuset torde sammanlagt inte ha kunnat rymma mer än cir·
ka 30 personer. Exakta uppgifter finns
tyvärr inte. Ekcbys historia är fortfarande föga utforskad.
Iderdomshemmcn
De tre ålderdomshemmen, som upphört, har redan omnämnts.
Kumla stad - som tillkom 1942 - hade inget eget ålderdomshem, utan in·
ackorderade sina pensionärer på
grannkommunernas hem, främst i
Sannahed.
1 en motion 1949 föreslogs att ett ål·
derdomshem skulle byggas i Kumla
stad. Så blev även beslutat. I februari

•
•

P;\ foto från sekelskiftet ser \1 Kumla sockens r811lghus beläget norr om k)'Tkan.

l

1951 påbörjades bygget och 1952 till
julen kunde hemmet invigas.
Solbacka fick 49 rum, varav 38 enkel·
rum och il dubbelrum. Detta blev
sammanlagt 60 vårdplatser. vilket
snart visade sig vara otillräckligt. Åren
1972 - 73 byggdes hemmet om och utökades betydligt. Det har nu i04 en·
kelrum fördelade på åtta avdelningar
med var sin mindre matsal. Rummen
har toalett och för makar finns några
rum anordnade som dubleller.
Vid Sannahed byggdes 1964 - 65 ell
nytt ålderdomshem i ett plan. Hemmet har 52 rum, varav fyra är anordnade som dubbletter. Till varje rum
finns toalett och altan mot söder. Till
var och en av de fyra avdelningarna
finns matsal.
Sjukhemmet
Ett problem för kommunala ålderdomshem på 1950-talet och tidigare

var. att man fick ta hand om långtidssjuka åldringar. De var arbetskrävande, då de oftast var sängliggande och i
behov av kontinuerlig vård.
Örebro läns landsting har löst detta
sjukvårdsproblem genom att bygga
sjukhem i länets samtliga kommuner.
Detta gör all sjuka åldringar kan vår·
das på samma ort som någon eller några anhöriga bor och dänned hålla kontakt med dessa.
Kumla sjukhem byggdes på 1960-talet men redan 1980 byggdes det ut till
praktiskt taget dubbel storlek. Det har
nu 112 vårdplatser.
Pensionärshem
Fattigvårdsinstitutionerna använ~es
även som försörjningshem. Det var JIlte bara vårdbehovet, som avgjorde intagningen Även behovet av försörjning kunde avgöra, om man blev intagen eller ej.
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Förbätlringcn av folkpensionerna
från 1948 avsåg att avskaffa detta behov. ATP-reformen 1960 hade samma
syfte. Var och en som kunde klara sig
på egen hand skulle inte av ekonomiska skäl tvingas söka bostad och vård
på institution.
En annan åtgärd med samma syfle
var att bygga bekväma och billiga bostäder för gamla att bo i. Med statligt
stöd byggde kommunen pensionärshem.
Först var Kumla stad, som redan
1943 bildade stiftelsen Pensionärshem, som uppförde två pensionärshem vid Solhemsgatan åren 1943 och
1945 med 16 lägenheter i vardera.
Är 1952 omorganiserades förvaltningen i Kumla stad. Stiftelsen Pensionärshem upplöstes oeh förvaltningen
överlämnades lill fastighetsnämndcn.
Ytterligare pensionärshem, tre hus om
vardera 12 lägenheter, byggdes vid
Solhemsgatan. Dessa lägenheter blev
något större än de tidigare byggda.
Vid Andrens väg byggdes ytterligare
fyra pensionärshem - två 1953 och två

1957.
Flertalet av dessa hus har sedermera
byggts om. De först byggda pensionärshemmen vid Solhemsgatan byggdes om 1976 och fick vardera åtta lägenheter om två rum och kök. Husen
på Andn~ns väg 5, 7, 9 och Il byggdes
om och lägenheterna reducerades från
32 om ett rum och kök till 16 lägenheter om två rum och kök och åtta lägenheter om ett rum och kök. Detta skedde år 1980 - 81.
T början av 1949 blev pensionärshemmet i Åbytorp färdigt, men 1976 - 77
byggdes de 12 enrumslägenheterna
om till åtla lägenheter om två rum och
kokvrå.
På tredjedag jul 1949 invigdes pensionärshemmet i Brändåsen. Det innchöll åUa lägenheter om ett rum och
14

kök. Efter ombyggnad 1977 har det nu
fyra lägenheter om två rum och kök.
Hösten 1962 byggdes pensionärshemmet i Hällabrottet. Det bestod av 16
enrumslägenheter. Efter ombyggnad
1981 - 82 har huset nu sex lägenheter
om två rum och kök, två lägenheter
om ett rum och kök och två lägenheter
om ett rum och kokvrå. År 1982 byggdes ytterligare två mindre hus med
vardera tre lägenheter om två rum och
kök.
Även Ekeby kommun byggde pensionärshem. År 1979 byggdes två
mindre hus, som innehöll vardera fyra
lägenheter, men har nu efter ombyggnad sammanlagt sex lägenheter.
Kumla kommun har därmed i dag 16
pensionärshem med totalt 74 lägenhe{er, varav flertalet byggts om eller renoverats efter 1976.
Servicehuset
Servicehuset Kvarngården stod invigningsklart hösten 1980. Kvarngården
har - utöver gemensamhetsutrymmen
- 70 lägenheter om trc eller Ivå rum
och kök. Denna typ av boende innebär trygghet genom bekvämlighet och
larmmöjligheter i iagenheten samt lätttillgänglig service vad gäller mathållning, hobbylokaler och andra gemensamhetsutrymmen. Enskilt och fredat
boende för dem så önskar och gemenskap för dem som så vil1.

Andra åtgärder
Samhället har inte bara byggt hus och
institutioner för äldre. Man har även
anordnat mattjänst, vilket innebär att
matportioner kan tillhandahållas i
hemmet varje dag. Vidare finns hemsamariter för personer, som behöver
hjälp med vissa hemsysslor. Kommunen har även avtal med postverket,
som innebär att lantbrcvbäraren kan

uträtta vissa ärenden åt äldre och handikappadc. I vissa lägenheter kan så
kallat trygghetslarm monteras in, varigenom hjälp kan påkallas närhelst sådan behövs.

,

Sammanfattning
Samhällel har en helt annan altityd till
de äldres boende i dag än bara för några tiotal år sedan. En mycket förenklad tabell ger inte hela sanningen, men
visar tendensen i den revolution, som
ägt rum. Vissa siffror är ungefärliga.
Sålunda har endast 1,3 personer räknats på varje pensionärslägenhet.
Andra åtgärder som t.~x trygghetslarm
har inte tagits med. Andå har antalet
personer nästan tiodubblats, Irots att
hänsyn lagits till befolkningsökningen.
För 1910 har folkmängderna för dåvarande kommunerna Kumla, Hardemo och Ekeby räknats samman.

Utvecklingen i Kumla 1910 - 1982

1910

Invånare i
10790
Kumla
Personer
boende på/i
30
fattighus
ålderdomshem.
156 rum
sjukhem, 112
vårdplatser
pensionärshem,
74 lägenheter
servicehus, 70
lägenheter
Antal personer
boende på institution eller
pensionärshem
Antal personer
per l 000
invånare

30

1982
17 812

156
112
96

105

469
26,33

2.78

Fritidshem och fritidsverksamhet
vid Kumlaby skola
Från och med vårterminen 1983 finns en verKsamhet för barn i mellanstadieåldern vid
fritidshemmet, Kumlaby skola.
Sysselsättningarna år avpassade för åldrarna 9 - 12 år och bygger på medansvar från
barnens sida. Barnen. som är inskrivna vid fritidshemmet, har aktiviteter med övrig verksamhet men även egna sysselsättningar och personal som direkt ansvarar för dem. Fritidshemmet är integrerat med tritidsgårdsverKsamhet och viss rastverksamhet vid skolan. Barnen kan åven ingå i föreningar, som är knutna till verksamheten.
Fritidshemmet är öppet måndag - fredag klockan 12.30- 18.00. Under skoldagar serveras mellanmål. Fritidshemmet är öppet även under skolans lovdagar och då serveras
även frukost och lunch.
Kostnaden för en plats på fritidshemmet beräknas enligt nedan.
6r1)llO-

Månadsavgif1
fÖl" etl

Månadsavgift
per varje öv-

skolbarn
ngt skolbarn
O-- 5.000
150 kronor
100 kronor
5 001- 7 500
200 kronor
100 kronor
7 501-10 000
250 kronor
100 kronor
10001-13000
275k.ronor
100 kronor
13 001-15 500
300 kronor
100 kronor
15501350 kronor
100 kronor
Frågor angående verksamheten och anmälan om frilidshemsplats låmnas till Inger Pettersson, barnomsorgen, telefon 88100 vx eller direkttelefon 88349.
FRITIDSNÄMNDEN/SOCIALNÄMNDEN
,nkomst
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UPPSLAGET

- ett par sidor åt konsumenterna
,

S

tad5hu5 et5
ut5tCillning Sl O~QI

Till Dig
som har - eller tänker installera braskamin, öppen spis eller vedeldad värmepanna
Kontakta alltid skorstensfcjarmaslaren/are köp av braskamin, öppen
spis eller värmepanna. för undvikande av felaktig installation.
Vedeldning vållar ibland lukt- och
sotproblem i småhusområden. För mil·
jöns och grannsämjansskull och f~r at~
förhindra att brandfara uppstår VIII VI
ge några praktiska råd och anvisningar.
•

20 maj - 17 juni
Vattenskador i bostäder
Konsumenlrådel visar en ulställning
från försäkringsbolagens B)'ggreparationskommille.

20 juni - 29 juli
Barn på "äg

""'ta
'.91 ......m!n.
.'0'\l.Il"'9 S ' ••1I0000fN
' ....... ~2S%

"

Annonser med liknande lydelse syns
alll oftare i pressen. Säljare av dyra
kapitalvaror lockar till köp.
Månadskostnaderna, som ofta är låga, står med stor stil, medan uppgifterna om kreditkoslnacterna, om dc
över huvud taget finns med, står med
liten stil. Enligt konsument kredit lagen
måste uppgift om krcditkostnadcroa

anges, så att konsumenten kan räkna
ut det slutliga priset på varan.
Många faller för annonser av denna
Iyp. De köper exempelvis en video för
150 kronor i månaden och får därmed
avbetalningar att dras med i åtskilliga
år istället för ett kontantpris på i detta
fall 6 500 kronor. Avbetalningstiden i
detta exempel blir nio år och två månader och videons verkliga kostnad
blir 16450 kronor.
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Konsumenlrådel visar Barnmiljörådets utställning om barn på väg.
I - 31 augI1sti
Barnen och deras fickpengar
Konsumentrådet
Så faller man för ännu en annons och
plockar fram kredilkortet igen. Karusellen är igång och ekonomin kanske
raseras.
Avbelalnings- och kontoskulder är
en av orsakerna till att många människor i dag har ekonomiska problem.
Dessa skulder lillsammans med sänkta
reallöner och högre levnadsomkostnader - dyrare hyror och mat - kan vara
droppen som får bägarcn att rinna
over.
Vill Du vcta mer om budgctrådgivning - vänd Dig lill konsumentdldgivningen telefon 019/88106.

Eldning
• Elda endast med torr. finhuggen
ved (cirka 3 - -l. vedträn/kg)
• Det är inte tillåtet att elda med målal eller impregnerat virke. plaster.
mjölkförpackningar. pappcr, köksavfall eller andra sopor. Allt skräp
kan ge lukt. PlaSler kan gc frätskador på kaminen, i skorstenen och
omgivningen. Pappersflagor på
grannarna.s tvätt är inte bra för
grannsamJan.
• Tillför så mycket luft att förbrän·
ningen blir fullsländig.
• Undvik att elda om röken sUlr ner
på grannhusen eller lägger sig som
ett lock över hustaken.
Lagring av ved
• Torka veden en sommar på luftig,
regnskyddad plats innan den används.

•

Lagra veden i torrt och ventilerat utrymme. Felaklig lagring kan ge mögel.

Skötsel
• Ta bort gammal aska innan ny eldning påbörjas.
• Förvara askan så att inte brandrisk
uppstår (plåtburk med lock place·
rad på obrännbart underlag)
• Om soteld uppstår, stäng alla luckor
och spjäll samt larma brandkåren.
• Meddela
skorstensfejannästaren
vid övergång från olje- till vedeldning.
Vill Du veta mer,kan Du vända Dig till
Skorstensfejannästaren
tel 019/88173 el 82909
Stadsarkitcktkontoret eller
Hälsovårdskontoret
tel 019/88 100 vx

Vill du veta mera
om konsumentfrågor-

Är Du intresserad
av budgelrådgivning konlakta konsumentrådgivningen
tel019/88106
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Fritidsnämnden informerar
SPORTHALLEN
Under tiden maj _ augusti tillämpas begränsat
oppethållande enligt nedan;
Maj _ öppet tisdag oeh torsdag kl 17.30 - 21.00
Juni och juli - STANGT
Augusti _ öppet tisdag och torsdag kl 17.3022.00
KUMLAIIALLEN
Ordinarie öppethållande till dess Djupadalsbadet öppnar. Se annons i lokalpressen.
DJUPADAtSHADET
Telefon 88100vx eller direktnummer
Kassan
88183
Driftledare 88184
Familjekort till Djupadalsbadet kan under vecka
21 avhämtas i Kumlahallen. därefter i Djupa·
dalsbadets kassa
Öppningsdatum - se annons i lokalpressen.

Per.;edel[örrådet - äldsta byggnaden vid "Hea".

Turist i egen bygd
Ett av de stora turistmålen i Kumla
var redan före sekelskiftet Sannahed,
platsen för två regementen. Tiotusentals människor sökte sig till midsommarfirandet på '·Hea'·. Vid sekelskiftet fanns där ett sextiotal byggnader
ägda av kronan samt av olika kårer
och föreningar med anknytning till regementena. l dag finns knappt tiotalet
av dessa kvar.
Den sannolikt äldsta byggnaden är
dCI gamla persedelförrådet, som är en
karaktäristisk byggnad vid den urgamla landsvägen. Officersmässen vet
man inte exakt ålder på, eftersom den
inte ägdes av kronan.
Persedelförrådet uppfördes redan på
l830-talet och var ju en av förutsättningarna för att övningar skulle kunna
hållas på heden. De värnpliktiga bod18

de i tält. Mat lagades under fältmässiga förhållanden i kokgropar. Så småningom tillkom öppna mathallar, som
nu för länge sedan är borta.
Förrådsbyggnaden har under många
år varit privatägd och för några år sedan rivningshotad. Kommunen begärde och fick, efter förslag av riksantikvarieämbetet, 50 000 kronor i lotterimedel, för att kunna köpa byggnaden
samt beviljades 20 000 kronor i särskilt bidrag för upprustning av densamma. Upprustningen genomfördes
som beredskapsarbete.
Resultatet blev utmärkt. Persedelförrådet har återställts i ungefär samma
skick, som det hade under militärtiden. Det kan nu lämpligen användas
för museiändamål.
O

Öppethållande
kl 09.00 - 20.00
Måndag-fredag
kl 09.00 - 18.]0
Lördag-söndag
Tisdag och fredag morgonbad kl 07.00 - 08.30
Kassan s/ånger 30 mimI/er före bad/idens slut'
Provtagning för simmärken ~arje dag kl 12.0014.00
Ser~ering och kiosk öppen dagligen under badperioden.
Hadavgifter
4,Vuxna
30:Raballhäfle vuxna. 10 besök
Fri entre
Barntom6!1r
Barn, studerande. militärer.
2pensionärer
15:Rabatthäfte, 10 besök

Friskvårdscentralen
Djupadalsbadet
har sommarstängt från 8 juni till 17
augusti 1983
TidbestäIlningar för besök under hösten ring 88 202
FRITIDSKONTORET

90,-

Säsongskort, familj
Hyra av skåp
Hyra av simdräkt
l-lyra av handduk
Hyra av skåp hel säsong

1,1,-

L30,-

SlJ\.lSKOLOR
SimundervIsningen förläggs till Djupadalsbadet.
där instruktion sker dagligen kl 09.00 - 10.00
Simskolan är i första hand avsedd för barn i skolåldern, vilka ännu ej lärt sig simma. J mån av
plats kan även förskolebarn mottagas. Upprop
och anmälningar måndagen den 13 juni 1983 kl

"'.00
TENNISBANOR
Tennishanorna vid KumlahalJen får under som·
marperioden disponeras gratis.
Tepnisbanorna vid Länsmansskogen är öppna
för spel under perioden maj - september. Bokning av tider gör.; vid tennisbanorna. Avgift erläggs samtidigt som nyckel avhämtas vid BP ben·
sinstation, Östra Drottninggatan 1, Kumla.
Tennisbanan vid Kvarntorps idronspJats upplåtes kostnadsfritt. Inbokning av tider sker på tidlista vid banan.
FRITIDS- OCH KVARTERSGÅRDAR
Fritidsgårdarna MALMEN (KumJa) och TALLÄNGEN (Hällabrotlet) samt kvartersgårdarna i
Sannahcd. Kvarntorp. Fylsta och Ekeby hälles
stängda från millen av maj till början av septem·
ber. Kumlaby fritidsgård är stängd under juli månad.
SOMMARVERKSAMHET I KUMLABY
OCH KVARNPARKEN
Fritidsnämnden och socialnämnden kommer i år
at! ordna sommarverksamhet i Kumlaby och
Kvarnparken.
Verksamheten kommer alt pågå under tiden 13
juni ~ l juli samt från 1 augusti fram till skolstarten måndag~ fredag kl 10,00-16.00.
I Kumlaby håller vi till i fritidsgården Kumlaby
skola och i Kvarnparken i Hyresgästföreningens
lokal, Sturegatan.
Aktiviteter som kan förekomma är lekar, bad,
dagsutflykter, fotboll. sällskapsspel, film m m.
Mer detaljerade upplysningar om sommarverksamheten kommer at! lämnas i särskilt tryck.
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Gruppkorsband

Kulturnämndens sommarprogram
Söndag 29 maj k/20.00
Ekeby kyrka
"Försommarkväll" med Örebro kammarorkes-

.,

Dir: Gustav Sjökv;:;t
Arr: Kumla kommuns kulturnämnd
Ekeby församling

Måndag 6 juni kl 18.00
Plats: Se annons i dagspressen
Firande av Svenska F1aggans Dag/Natlonaldagen
Medverkande: Kumla hemvärn, Kumla lottakår
Kumla Folkdan~giHe, KumlaHallsbergs musikkår, Kumla
manssång
Arr: Kumla hemvärn, m fl

Torsdag 25 augusri kl. 19.00
Vandringskyrkan, Hiillabrollet
Konsert med Örebro kammarorkester
Solist: 1982 års ffillsikstipendiat
Arr: Kumla kommuns kulturnämnd
KlImIa församling

Museer
Sannahed
Pukestugan, Skomakarstugan och
Officersmässen
Öppet varje söndag under juni - augustikl14-17

Hardemo

Fredag 24 jUlli
Midsommarfirande
Vid Pukeslugan, Sannahed
Arr: Kumla hembygdsförening
Kumla kommuns kulturnämnd

lundmarkska skolan
Visning varje söndag under juni-augusti efter gudstjänstens slut (kl
11.00)

Söndag 10 juli k/16.00
Amfiteatern vid Kumlasjön
Konsert med Regionmusikens mässingssextelt
Arr: Kumla kommuns kulturnämnd

För ytterligare upplysningar hänvisas till Kulturnämndens kansli, tel

019/88197

MIDSOMMARFEST
i Sannahed
midsommarafton den 24 juni 1983
Klockan 15.00
Fest för barnen med resning av majstången,
lekar, tävlingar, ponnyridning
Klockan 18.00
Fest för hela familjen med militärmusik,
utdelning av broscher, folkdansuppvisning,
visor och gamla läsarsånger
Kaffeservering
Entre 5 kronor
Kumla hembygdsförening
Kumla kommuns kulturnämnd
l(B"lIMlA TRYCKERI'5l83

