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Så är vi åter på plats efter en lika varm
och vacker julisemester som förra äret.
Del känns skönt att vi, trots ett ekonomiskt svalare klimat i Sverige, fått uppleva två verkligt varma och soliga industrisemestrar. Både denna och föregående sommar har vi kunnat njuta av sol
och värme hemmavid utan dyra kostnader för resa mot sydliga länder.
Nåväl, nu är vi igång igen! Många problem, många glädjeämnen och därmed
arbetsuppgifter ligger framför oss
under kommande höst och vinter.
Till problemen hör en fortsatt
ökande arbetslöshet. Det gäller inte
bara de unga arbetslösa, som ännu
inte hunnit pröva på arbetslivet. Det
gäller ocksä de redan yrkesverksamma, kunniga och utbildade, som drabbats aven alltmer förödande arbetslöshet. Även om små tecken till förändringar kan skönjas och en svag
ljusning vid horisonten syns, så måste
kraftfulla åtgärder till för att inför
kommande vinter stimulera sysselsättnmgen.
Specialdestinerade beredskapsarbeten för ungdomar med bland annat
Opusprojektet. kommer att genomföras. Byggnads- och anläggningsarbeten
kommer också att startas, för att motverka arbetslöshet. För närvarande
undersöker vi exempelvis möjligheterna till en utbyggnad av Solbacka
ålderdomshem,
En del i detta arbete är också att lansera Kumla-Hallsberg-Örebroregionen hos företagarna i landet. KumlaHallsberg-Örebroregionen är trans-

portekonomiskt och ur lagringssynpunkt ett cenlra för hela Norden. Fler
och fler företag börjar komma underfund med all transport och lagring är
dyra kostnader. Det gäller att placera såväl företag som lager så centralt, all man når heJa sitt kundomräde
snabbt och effektivt. Därför är vår
region - belägen mellan Göteborg och
Stockholm - en strategisk punkt.
Avståndet till Karlstad - Oslo liksom
till Norrköping - Jönköping - linköping är ur transportekonomisk synpunkt mycket tilltalande. Utöver detta
har regionen stor tillgång till välutbildad och kunnig arbetskraft. En högskola i Örebro med möjlighet till vidareutbildning, forskning etc är också en
synnerligt viktig tillgång för regionen.
Närhet till fritidsaktiviteter och rekreation i vackert landskap liksom ett relativt stort utbud av det vi kallar kultur,
dvs teater, film, musik m m, är också
tillgångar att poängtera.
För all kunna tala om att Kumla Hallsberg - Örebroområdet är bra ur
transportekonomisk synpunkt, måste
också förutsättningarna för detta i
praktisk betydelse vara goda. Vad gäller vägnätet för biltransporter så passerar både E3 och EI8 genom regionen
och flera länsvägar av strategisk betydelse strålar samman hos oss. Järnvägsnätet med rangerbangården i
Hallsberg kan väl ingen klaga på, Den
är fortfarande Sveriges största och har
nästintill obegränsade möjligheter vad
gäller terminalhantcring. Bergrummen i Kvarntorpgruvan är också landets största i ett och samma plan. Man
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kan faktiskt köra ner i Yxhult AB:s
gruvorter med långtradare med släp.
24 meter. för att lasta oeh lossa lagervaror. Ett särskilt bolag, Svensk berglagring AB. har bildats för all sälja
dessa lagringsutrymmen.
För dc snabba transporterna och
kommunikationerna lill en större
omvärld byggs Örebro flygplats i Täby
ut. för att kunna ta emot större flygplan
och tätare trafik.
ågot som är både till problcm och
glädje är dct förestående budgetarbetet för 1984. I år liksom tidigare år
kommer flcra förvaltningar och vcrksamhctsgrenar aU få känna av rödpennan. Till glädjcämnena i detta arbetc
är den definitiva målsättningen: ingen
skanehöjning 1984. Vidare kan vi
notera au Kumla i förhållande till
många andra kommuner har en stabil

ekonomi och god verksamhct. Vi har
en väl utbyggd barn- och äldreomsorg.
vilket är områden som prioriterats
under senare år. Kostnaderna för skolans verksamhet. inte minst gymnasieskolans. har under senare år kraftigt skjutit i höjden. Det är dock med
tillfredsställclse och glädje vi ser. att
fler och fler skaffar sig högre utbildning. Det är den väl utbildade arbetskraften, som ett väluvecklaI och högt
industrialiserat samhälle behöver.
Varje period har sina problem och
sina glädjeämnen. Hösten/vintern
1983f8.l. är förvisso inget undantag.
Mcn problem är till för att lösas. Vi
ser alltså fram Illot en spännande arbetsperiod mcd såväl gamla beprövade som nya ännu oprövade lösningar på vår kommuns speciella problem.
(J

Gymnasieelevernas olycksfallsförsäkring
Hallst>ergs kommun har en olycksfallsförsäkring för gymnasieelever, som endaslomfattar
skoltid.
För elever från Kumla komroon, som studerar vid Haltsbergs gymnasieskola, Innebär detta
att fOrsäknngen inte omfattar Iritid. Försäkringen gäller för olycksfallsskacla, som Inträffar
under lektioner ocI1 rasler , undef annan av skolan anordnad vel1tsamhet samt under färd till
ocI1 från skolan eller verksamheten

Turlista bokbussen hösten 1983
Såmersta"

118.29:8,2619,24110,
21111,19112
Brånsta

1I8,2SV8,2SW9,24110,
21111,19/12
Byrsta
8/6,519,3/10,31/10.

28/11
Södra Ekeby"

1516,1219, lO/lO,
7/11,5!12
Ormasta

E_

Brändäsen"

Berga

Oja

2218,1919,17110,
14/11,12112

~,3CW8,2719,

251'0,

22111,20/12
Hjortsberga
916,6/9, 4110, 1/11,

29/11
Vallersta
1616, 13!9,11/10,
6!11,6112

Rala

318.3118.2819,2&10,
23/11,14/12,
5I6,~, ~,28110,

25111,16112
Ekeby by
4/8,119,2919,27/10,
24/11
Frommesla

1118, 819, 6/10, 3/1 1,
1/12
Torsta

1516.1219,10/10,

23!6,20/9, 18110.

1618,1519,13110,

7/11,5/12

15/11,13/12

10/11,6112
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Ny....
2518,2219,20/10,
17/1t,l5112
Ekeby

4/8,16/6,119,1519,
29/9,13/10,27/10,
10111,24111,8112
Kvamlorp

1116,2516,819,2219,
6110, 2O!10, 3/11,
17/11,1112,15/12

" Förmiddagstur

Fjärrvärmeutbyggnaden i Kumla
Al' energi\'erksche[ Karl-Erik LarSSQn

Så är det dags igen! Söndergrävda
gator och skrymmande maskiner skapar framkomlighctsproblem för bilar.
cyklar och gångtrafikanter.
Vi har dct här året inte behövt gräva
sönder så mycket i dcn centrala delen
av tätorten. utan arbctar mcr i yuerkantcn. I Kvarngatan. Stencvägen och
Villagatan har lagts en ledning avsedd
för leverans av värmc till bland annat
Kumlahallen
och
Vialundskolan.
Delta arbete är i stort sett avslutat. Vid
Skolvägen oeh Stationsgatan riiknar vi
med att avsluta jobbct under andra
veckan i september. Den gamla gångtunneln under SJ kommer att utnyttjas
för en värmekulverl. Anslutning av
lcdningen i Stationsgatan förorsakar
tillfälliga trafikproblem framför järnvägsstationen. Ett n1'lgot större arbete
omfattande en ledning från Kvarngatan. Västra Drottninggatan till Solhemsgatan är troligcn inte färdigställt
förrän j slutet av oktober. Ett mindre
arbete kommcr även att utföras i
Västra Drottninggatan, Parkgatan och
Agegatan. Dct kommer att påbörjas
omkring 1 september och avslutas i
mitten av oktober.
Helt naturligt är au vi, för aU få ner
ledningarna i gatumarken, måste göra
kraftiga inskränkningar för trafiken.
Gatorna i Kumla är relativt smala på
flera ställen och ledningsschakten tar
på några ställen mcr än halva gatan i
anspråk. Detta påverkar tyvärr framkomligheten speciellt för biltrafikcn.
Vi hoppas alt berörda Kumlabor har
överseende med dc svårigheter, som

uppkommer under den period. då
fjärrvärmcnätet byggs ut i tätortcn.
Dc tre största av fjärrvärmenätcts
byggetapper kommer an vara avklarade i och mcd årets utbyggnad. Det
som återstår är endast kortare sträckor
och dessa är belägna längre ut i periferin och berör knappast någon väsentlig
del av centrum.
Spillvärme från SAKAD
Vid SAKAB:s anläggning i Nontorp
kommer en hel del värme att produceras i samband med förbränning av spillolja och andra brännbara produkter,
som SAKAB har till uppgift att ta hand

om.
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Fjlirrviirmeledning på plats
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Helt naturligt kommer SAKAB-ledningen att orsaka en del schaktningsarbeten med vissa svårighcter för bilister och cyklister att komma fram, speciellt i södra och sydöstra delen av
Kumla.
Lcdningsschakten har påbörjats vid
de tre pannccntraler. som är tillfälligt
uppställda vid Spannmålsgatan och
fortsäller sedan österul i stort sett
parallellt med industrispåret mot
Kvarntorp. Längre österut passerar
ledningen alldeles intill bostadsområdct Romarebäcken och ävcn här uppstår störningar.
I Romarebäcken kanske man förvånas över att en del av växtligheten på
den s k bullervallen mot industrispåret
har skövlats. Detta var inte meningen.
när projekteringen av ledningen
pObörjades och skall givctvis rättas till
sa snart som möjligt genom att bullervallen återställs i ursprungligt skick.

Fjarnarmearbelen slapar 1r".l.f1lproblem

Vännen erhålls i form av ånga. som i
första hand skall driva en ångturbin
med en elgenerator inom SAKAB:s
anläggning. Efter att ångan passerat
turbinen återstår fortfarande en hel del
värmeenergi. som via en värmeväxlare
kommer att överföras till ett överföringsvalten, som pumpas in till Kumla.
Värmeväxlaren i SAKAB är alllså en
skärm mellan ångan och överföringsvattnet. Den är helt tiit och förhindrar
att någon ånga kommer in i överföringsvattnet. I Kumla monteras ytterligare en värmeväxlare, som i sin tur
överför värmeenergin från överföringsvalIneI från SAKA B till det värmevatten, som finns i fjiirrviirmenätet.
Värmeväxlaren i Kumla fungerar på
samma säll, som dcn i SAKAB. Den
utgör en helt tät skiljevägg mellan
övcrföringsvaunet och fjärrvärmevattnet i kulvertnätet.
I varje fastighct, anslutcn till fjärrvärmen, finns yllerligare en fjärrvärmeväxlare, som dels värmer upp det vat6

tcn. som finns i radiatorerna. dels värmer det tappvarmvattcn. som rinner ur
varmvattenkranarna. Även denna värmeväxlare fungerar som en vägg mellan kulvert nätet och vattnet i fastigheten.
Totalt finns i systemet med spillvärmc
från SAKAB tre och i några fall fyra
värmeväxlare. som var och en utgör en
absolut säker skiljevägg mellan det ena
respektive det andra vattnet i de olika
systemen.
SAKA B-spillvärmen, som överförs
till Kumla. kommer förhoppningsvis
aU med tiden kunna påverka värmekostnaderna för energiverkets värmeabonncnter, genom att priset för denna
värmeenergi blir lägre än för den värmeenergi, som produceras i t ex oljepannor placerade inne i Kumla.
Någon direkt sänkning av värmekost·
naderna kommer inte att ske omedelbart. Man kan dock antaga all viss stabilisering av kostnaderna kommer att
ske.

Ytterligare längre österut kommer
ledningcn aH passera utmcd idrottsplatscn i HälJabroltet och berör knappast någon gata eller fastighet förrän
närmare Kvamtorpsområdet.

Schaktnings-, rör- och återställningsarbetena
för
SAKAD-ledningen
beräknas vara avslutade under november månad i år.
Vi hoppas alt vära schaktningsarbeten inte skall orsaka alltför stora pro~
blem. Tidigare har en del, om än
mycket få. anmärkningar framförts till
oss. Vi är inte på något säll oemottagliga för påstötningar. om vi gjort all"arliga fel i samband med schaktningsarbeten och avstängningar av gator.
Vi är tvänom tacksamma för påpekandcn. som på något sän kan underlälla gång-o cykel- och biltrafiken i
Kumla.
Vad gäller Stenevägen pågår även
trafiksaneringsarbeten genom anläggande av cykelbanor på båda sidor av
gatan samtidigt som själva körbanan
görs smalare. Detta kan ske på grund
av all all genomfartstrafik kommer att
flyttas till den nya s k ··Södra förbifarten". som börjar vid Byrsta och ansluter till riksväg 52 vid Hällabrottet.
Om Ni har några funderingar kring
våra anliiggningsarbeten. finns vi på
Kumla energiverk anträffbara på telefon 019nS4S5.
O

Skoindustrimuseum i Kumla
Under närmare en års tid har VI arbetat med an undersöka mOjligheterna an skapa en skoindusirimuseum med placenl'l9 i Kumla. Vi har också arbetat med an planera och förbereda
detta museum.
Förutsättningarna lör an ett skomduslrimuseum ska kunna komma till stånd har visat SIQ
vara goda samtidigt som Inlressetlör museet varit stor1lrån såväl allmänheten som myndigheter på lokal· och länsplane!. Vi är där/ör över1ygade om an museet kommer an IÖfVerkh~

gas.
Vi har nu kommit så långt i arbetet an del är dags att bilda en vänlörening (stödförening)
till det planerade skoindustrimuseet. Det är då naturligtvis av största vikt an föreningen lår
så många medlemmar som möjligt redan från början.
År Du intresserad av all få höra mer om vänföreningen och om hur långt arbetet med museet
fOr1skridit år Du välkommen till Kvarng6rden tisdagen den 13 september kl 19.00 då föreningen också ska bildas.
ARBETSGRUPPEN FOR SKQINDU$TRIMUSEUM I KUMLA
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Ny gång- och cykeltunnel
ger samlat centrum
A v kanslichef Thage Arvidsson

De allra flesta i kommunen har väl inte
kunnat undgå observera, att vi fått en
ny gång- och cykcltunnel under järnvägen vid stationen i Kurnla. Trots alt
den ännu inte är helt färdigställd, har vi
kunnat börja nyttja den och funnit. att
den fyller alla våra förväntningar.

Problemet med en järnväg, som skär
rätt igenom tätorten är nog inte en problem enbart för kumlaborna. Varhelst
en järnvägslinje dragits fram, har del
blivit mer eller mindre angenäma problem för berörda tätorter. Det angenäma är givetvis alla dc fördelar, transporter och ett kollektivt resande, som
järnvägen erbjuder. Nackdelen är jusl
att järnvägens konstruktion, dvs spåren, obönhörligen delar en tätort som
Kumla i två delar.
När järnvägen kom till Kumla år 1862
förlades naturligt nog ny verksamhet
och bebyggelse till järnvägsstationen
och inte som tidigare till gamla Kumlaby utmed Kungsåsen. Vid järnvägsstationen kunde dåtidens moderna
transportsystem erhållas. I takt med
partiskomakeriets utveckling i Kumla
skedde en inflyttning mot järnvägen
och stationsområdet. Det var dock
först kring sekelskiftet, som Kumla
började växa i någon större omfattning
kring det nuvarande centrumornrådet.
Tidigt insåg man oekså problemen med
en stadsbildning på båda sidor om järnvägen och konsekvenserna aven alltmer ökande trafik både på järnvägen
och vid sidan av genom automobilens
tillkomst.

,

Några årin på 1920-talet beslöt därför
municipalsamhället. efter bland annat
en donation från tre välbärgade skofabrikörer i Kumla. att tillsammans
med Statens järnvägar låta bygga en
gångtunnel under jiirnvägen. Tunneln,
som togs i bruk 1923, har fyllt en viktig
funktion ända fram till juli månad
1983, I exakt 60 år har alltså den gamla
gilllgtunneln tjänat kumlaborna.
Trots att många kumlabor krävt en
mer ändamålsenlig och modernare
underfart för gångtrafikanter och cyklister, hade det nog inte blivit något
tunnelbygge av, om inte arbetslösheten gjort det nödvändigt att planera för
ökade kommunala insatser.
I första hand var den nya gång- och
cykeltunneln tänkt att utföras som
kommunalt beredskapsarbete, samtidigt som staten skulle bygga den planskilda korsningen under järnvägen vid
Drottninggatan. Då statsmakterna inte
var beredda all satsa pengar till "sitt"
objekt, beslöt kommunfullmäktige i
Kumla att ändå låta påbörja bygget
med gång- och cykeltunncln, för att
motverka en alltmer ökande arbetslöshet för byggnadsarbetare m fl.
Arbetena med den nya gång- och
cykel tunneln påbörjades underdecember månad 1982 och har sysselsatt ett
20-tal personer på byggarbetsplatsen
fram till och med augusti månad 1983.
Det har under motsvarande tid inneburit sysselsältning för åtskilligt fler personer inom andra sektorer som transport och tillverkningsindustri.

Gång- och cykeltunncln tar form

Kostnaderna för projektet kommer.
när det är slutsummerat. att uppgå till
cirka fem miljoner kronor.
Fjärrvärme
Den gamla tunneln har ändå inte riktigt tjiinat ut. Den kommer i framtiden
all betjäna kumlaborna som kulvert
för fjärrvärmeledningar. Diirigenom
förbinds den östra och västra centrumdelen med hetvatlen för uppvärmning
av bostäder In In.
Samlat centTllln
Den största förtjänsten med den nya
gång- och cykeltunneln är att de båda
centrumdelarna öster och väster om
järnvägen i Kumla knutits samman till
en centrumbildning. Stationsområdet
skall utgöra en medelpunkt i detta
centrum. Där finns nu samtliga kollektiva transportförbindelser samlade

med järnvägsstation, busstation och
taxi.
Boende på båda sidor om järnvägen
kan nå detta centra utan några som
helst problem. För näringslivet betyder detta vidare att centrumbilden inte
blir enbart den kring Torget plus en
bit av Köpmangatan och Hagendalsvägen. Området för centrum kommer
nu genom den nya tunneln alt kännas
betydligt större och verkligen täcka in
det vi vill kalla centrum av Kumla, det
vill säga från Kungsvägen i öster,
Kvarngatan i väster, Drottninggatan i
norr och StenevägenIKyrkogatan i
söder.
Nästa steg i centrumutvecklingen blir
att planera för en bättre, trivsammare
och vänligare miljö kring Torget. En
del i detta arbete är att ta bort delar av
parkeringsytorna på Torget och istället förlägga en bilparkering till den
9

nordöstra delen av ccntrumområdct
vid GötgatanNattugatan.
Ett viktigt arbete i utvecklingen av
centrumområdet är att planera för en
förtätning av bebyggelsen i centrum. I
första hand gäller detta delarna utmed
Hagcndalsvägcn/Götgatan. Här spelar
dock flera faktorer stor roll, bland
annat befolkningsutvecklingen i Kurnla,
näringslivets inställning och
utveckling etc.
Cemrumfrågorna studeras nu i dcn
områdesplan. som stadsarkitektkontorel arbelar med. Förhoppningsvis
kommer programförslag med skisser
all presenteras inom del närmaste
halvåret. Då blir det möjligt att föra
en offentlig diskussion om hur Kumla
centrum lämpligen bör utvecklas.

Kjellingatan - boendemiljö i utveckling?

Lättillgängligt centrum
Gång- och cykeltunneln har gjort
CCnlrumområdct mer lättillgängligt,
även för äldre och handikappade. Alla
bör utan större besvär kunna ta sig
genom tunneln till antingen den västra
eller den östra centrumdcIen.

Gång- och cykeltunneln har därför på
ett avgörande sätt betydelse för den
samlade ccntrumbilden i Kumla. I
samband med att stationsområdet får
en uppsnyggning och att vackra träd·
gårdsplanteringar kommer att utföras
i anslutning till gång- och cykeltunneln
har vi kommit en bit på väg mot ett
nytt, grönare och skönare centrum i
Kumla.

A \I sradsbyggnadschef HaliS Göra" 10luIIISSOII
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Nyl1 centrum i planering

Friskvård
Vi hälsar dig välkommen lår konsultation och rådgivning. På Friskvårdscentralen kan Du
Iräffa läkare och sköterska, kost· och hälsorådgivare samt få en konditionstest och mdivi·
duella råd 'ör tex rygg och nackbesvär, tobaksberoende ffi m.
KUMLA FRISKVARDSCENTRAL
Oppet onsdagar 17.00 - 21.00. Tidbestäilning lel 019-881 00
AvgiflSO kronor. Endast test 15 kronor.
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Statliga bidrag och lån för upprustning
av bostadsmiljö
"Husrevolution på Kjellingatan, det
hänger på miljöbidrage'" skrev Nerikes Allehanda när projektct Miljöförbättrande åtgärder vid Kjellingatan
presenterades vid ett allmänt mötc i
Kumlaby skola den l februari 1983.
Det statliga miljöbidraget inklusive
miljöbidragslån höjdes hösten 1982 till
6000 kronor per lägenhet. Stiftelsen
Hyresbostäder ansökte om maximalt
bidrag. vilket även beviljades. Totalkostnaden för upprustningsarbctet
kommer att ligga på cirka 2.1 miljoner
kronor inklusive eH kommunah bidrag
om 150000 kronor.
Projektet med miljöförbäurande
åtgärder gäller inte bara utemiljön
utan också den sociala miljön. Arbetet
med den sociala miljön, grannskapsarbeteI, har under våren och försommaren påbörjats i liten skala.

mÖtcn. lill vilka samtliga hyresgäster
kallas. Vid bostadsrnötena skall hyresgästerna med hjälp av expertis disku·
tera och besluta om utformning av utemiljön. Varje gård har en viss summa
pengar och det ekonomiska ansvaret
ligger på hyresgästerna. Prislappar
skall sällas på olika förslag till ombyggnad.
Bostadsmötet skall välja trapphusombud för varje trapphus. Trapphusombudcn skall fungera som länk mellan
bostadsrnötet
och
hyresgästerna
genom att distribuera materiaL diskutera med hyresgäster som inte deltagit i
möten etc.
Hyresgästföreningens lokaler kommer aU ha öppettider varje vecka. då
hyresgästerna fritt kan studera och diskutera ideerna till upprustning.
Första bostadsrnötet hölls den 9
augusti 1983 och förhoppningsvis kan

Hyresgästerna beslutar
Grundiden bakom hela projektet är.
att hyresgästerna skall ta ansvar för sin
bocndemiljö. Det är hyresgästerna
som beslutar om upprustningen av utcmiljön och aktiviteterna inom grannskapsarbetet. Den expertis. som kommunen och stiftelsen Hyresbostäder
sätter in i projektet skall fungera som
hyresgästernas redskap vid exempelvis
projektering, planering, byggnadsarbeten, planteringar m m.

Bostadsmöten
Kjellingatan har indelats i sju gårdar.
Varje gård skall ha tre - fem bostads'

KjelJing&tan - ryktet sämre än området
förtjänar.

"

byggnadsarbeten
påbörjas i höst.

och

Bildarkiv - varför det?

planeringar

A v arkivföreståmlare Arne Arnshelm
Två eller tre gårdar 1983
I augusti kommcr projcktet att starta
på två eller tre av de sju gårdarna.
Hyresgästerna har själva valt gårdarna
Kjellingatan 12 - 17, 37 - 41 och 42 -

50.
Projektgruppcns ambition är att
ombyggnadsarbeten och planteringar
på dessa gårdar ska kunna påbörjas
månadsskiftct septcmbcr/oktober.
Hyresgästernas engagemang
Bostadsområden av Kjellingatans
karaktär, byggda mcllan 1960 och
1975, har i starten dåliga förutsättningar för ctt livligt och spännande miljöupprustningsprojekt av denna art.
Bostadsområdena är enformiga, saknar historia och naturliga träffpunkter.
Föreningsliv, kommersiell och kommunal service har ofta saknats under
områdets första år. Bostadsområdet
får därför dålig status.
Det var därför glädjande att Nerikes
Allehanda fick även positiva rcaktioner från hyresgästerna. "Ryktet sämre
än området förtjänar", svarade någon
hyresgäst.
Vad kan man åstadkomma?
Målet för upprustningsarbctct är, att
hyresgästerna skall vara med och
utforma en utemiljö anpassad efter
egna krav och önskemål. Ansvarskännande och intressegemenskap skall
växa fram under arbetet.
Av erfarenhet vet man au uteplatser
till bottenvåningar, lekmiljö för barn,
cykel förråd, pergola på gården,
odlingslotter (trädgård) samt nya träd
och buskar är de mest önskade
ombyggnaderna. Nya och vänligare
entreer är ofta kärt i projekt som detta.
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Alla hjälper till med planteringarna. även barnen.

Vad är grannskapsarbete?
Grannskapsarbete är den sociala miljöns och nätverkets upprustning. Men
vad är då social miljö och socialt nätverk? Krångliga ord förenkla sammanhang!
Social miljö/nätverk iir bland annat
samspel och kontakter mellan människor och olika åldersgrupper, samhörighet och känsla för bostadsområde
och grannar.
Grannskapsarbetets vardag är ingenting annat än en rad aktiviteter, som
hyresgästerna själva föreslår och
anordnar. De boendes egna intressen,
kunskaper och färdigheter är basen för
grannskapsarbetet. De vanligaste aktiviteterna är gårdsfester, hobbyarbeten, prylbytardagar, studiecirklar,
sport och motion, utflykter m m.
D

Den frågan kan man ställa sig! Men är
de så konstigt att man med bilder eller
med film och ljudinspelningar vill
bevara historia till eftervärlden?
Tänk att få sätta sig ner och titta på
bilder i gamla album och få en berättelse kring dem och kanske upptäcka
att varken kläder eller omgivning
stämmer med dagens verklighet. Då
kanske vi kan förstå hur viktigt det
kan vara att ha ett bildarkiv i kommunen.
För vår egen tillfredsställelse är det
viktigt att vela litet om vår bakgrund,
om hur våra far- och morföräldrar
levde och arbetade kring sekelskiftet.
Mycket av den äldre kulturen försvinner genom atl man river gamla hus
och bygger nya. Tänk bara på vår egen
kommun. bland annat i centrum, där
Domus och Kvantum nu ligger. På
drygt fem år byttc dctta område nästan helt och hållet utseende.
Uppbyggnaden av bildarkivet påbörjades omkring år 1973. Det var bland
andra dåvarande kultursekreteraren
Gunnar Haag, som slartade della
arbete. Avsikten med arkivct är att ge
en bildmässig dokumcntation av Kumlabygden och dcss näringar genom
åren. Avsaknad av större ekonomiska
anslag för verksamheten har inneburit
små personalresurser oeh bristande
uppföljning av påbörjade arbeten.
Från vissa ämnesområden har vi ett
ganska bra bildmatcrial, mcn från
andra saknas det mesta, till exempel
från äldre gårdsinteriörer, personer i
arbete och heminteriörer.

När jag började i augusti 1982 fanns
det cirka 1700 bilder i bildarkivet.
Utövcr dessa fanns också 500 diabilder. Därefter har vi utökat med cirka
3000 bilder. A v dessa är cirka 1 150
gamla bilder, som har skänkts av kumlabor cller lånats ut för reproduktion.
Resterande är nytagningar på miljöer,
som vi vet kommer att förändras. till
exempel saneringsfastigheter, stationsområdet, m fl.
Bildarkivet består av svartvita fotografier i storlek 13 x 18 cm, som monteras upp på ett A4 arkivpapper med
data om bilden. Där noteras, utöver
viss intern registrering. en beskrivning
av vad bilden föreställer, när den är
tagen och av vem.
Om originalbilden lämnats som gåva,
antecknas även namnet på givaren.
Det läggs ävcn upp registrcrings- och
hänvisningskort, för att man lätt ska
hitta den bild man söker.
Just nu har vi bilder utställda på servicehuset Kvarngården. på Solbacka
och på Sannaheds ålderdomshem. Vi
är tacksamma för all hjälp vi kan få
med att identifiera bilder, som vi inte
har fullständiga fakta om.
Det är ett viktigt och stimulerandc
arbete, som bildarkivet bedriver, så
varför ime dela med Dig av det Du
kan tänkas ha i Dina ägor. Det räcker
alt vi får låna Dina bilder, så att vi kan
göra kopior till arkivet. Du kan nå oss
på tclefon 019/88 197 (direktval) eller
via kommunens växel, telefon 019/

88100.

D
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Flygbild över Kumla omkring 1920. Kungsvägen med vattentornet samt Hagendalsvägen.

Vy över stationsområdet hösten 1982.

DeJ av Johanne, Kyrkogata mellan Odengatan - Köpmanglltan med Kumla hotell, vilket revs 1967.

Arbetare vid kalkugn i Yxhult. Vilka är personerna på bilden?
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UPPSLAGET

[BRA VARDAGSVARA J
16 klappstolar testade
Pris och kvalitet hänger inte alltid ihop.
Råd & Rön har låtit Möbelinstitutet
prova 16 klappstolar. Man har testat
stolarnas hållbarhet och stabilitet, tittat på hur pass välgjorda dc är och om
det finns cisk att klämma sig på dem.
Bara hälften av de testade stolarna är
riktigt bra. Priserna på klappstolarna
varierar mellan 60 och 520 kronor.
Utan vidare kan konstateras att en dyr
stol inte alltid är bäst. Flera av de billiga stolarna är väl så bra som de dyrare

men har ofta sämre finish.
Stabiliteten är del första man ska se
till, särskilt med tanke på oberäkneliga
barn. När del gäller utförande får var
och en bedöma vad som är viktigt. Lättast är det kanske att överse med dålig
finish om stolen i övrigt är billig, stabil
och hållbar.
Test finns i Råd & Rön 6 - 7/83
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- ett par sidor åt konsumenterna

1 000 svenskar berättar
om sin ekonomi
Under 1982 gick Konsumentverket ut
och frågade cirka 1000 slumpmässigt
utvalda svenskar om deras hushållsekonomi. Avsikten var att ta reda på,
vad hushållen redan gjort för an sänka
kostnaderna, vad de kan tiinkas göra
ytterligare och vilka familjer som har
eller kommer att få problem med sin
ekonomi.
En fjärdedel av hushållens kostnader
går till mat. Hela 40 procent av de tillfrågade är beredda att knappa in på
maten. Men de, som redan har små
marginaler, kan inte sänka matkontot
ytterligare.
1.5 miljoner hushåll
utnyttjar regelbundet extrapriser,
jämförspriser och lågpriser. Men till
dessa hör sällan de unga låginkomsthushållen, trots att de därigenom
skulle kunna spara flera hundralappar
per månad.
Vi använder bilen mindre i dag än för
två - tre år sedan. Men att använda
den ännu mindre anser hälften av de
tillfrågade inte att de kan. En tredjedel tänker dock försöka. Drygt 30 procent av hushållen minskar de tunga
bilutgifterna genom att reparera bilen
själva. Ytterst få kan tänka sig att sälja
eller avregistrera bilen.
Kläder och skor har inte många dragit in på. Speciellt för barnfamiljer
belastas detta konto med höga kostnader. Och det är få, som köper begagnat eller syr själva.

Det är bara fyra procent, som bytt
bostad för att spara pengar, trots att
denna utgift i en del fall tar mer än 50
procent av den disponibla inkomsten.
Många - speciellt barnfamiljer anser att en bra bostad och god boendemiljö är så viktigt att de accepterar
höga boendekostnader.
63 procent går sällan eller aldrig på
bio. 58 procent gör sällan eller aldrig
semesterresor utomlands, 39 procent
inte ens i Sverige. 76 procent ägnar sig
sällan eller aldrig åt någon sport, som
kostar pengar. Detta är bra siffror att
ha i bakhuvudet, för undersökningen
visade, att de flesta inte vill minska
ytterligare på utgifterna för fritiden.
Konsumerar som föru!
Siffror från offentlig statistik visar, att
vi konsumerar som förut. Detta trots
att såväl industriarbetare som tjänstemän fått löneförsämringar de senaste
åren. Förklaringen till detta torde
vara, att vi tär på sparkapital och
utnyttjar kreditkort.
Vi äter billigare, det vill säga mer
baslivsmedel, mindre förädlade produkter och mindre kön. Vi köper
färre småbåtar och husvagnar, medan
lyxbåtförsäljningen går bra. Vi har
dragit in på bilresor och charterresor
till utlandet. Kläder köper vi som förut, men vi handlar allt färre färg-TVapparater och Hlfi-produkter.
Boendet har blivit dyrare. Detta
beror på att hyrorna har höjts samtidigt som möjligheterna till bostadsbidrag har minskat. År 1975 hade

Stad5n u5e t5
ut5taUningsloKQ(
September månad
Tillbakablick på barnomsorgen l
Kumla kommun
En utslällning producerad av förskollärare I kommunen
Oktober månad, preliminärt
Brandförsvar förr och nu
En utställning presenterad av kommunens brandförsvar

Vill Du veta mera
om konsumentfrågor-

Är Du intresserad
av budgetrådgivning kontakta konsumentrådgivningen
tel 019/88 106

661000 hushåll bostadsbidrag. År
1982 var motsvarande antal endast
330000. Småhusen har blivit dyrare
och många avstår frän att köpa egen
villa. Svenska folkets skuldbörda har
därför minskal med cirka 20 miljarder
kronor mellan åren 1980 och 1982.
Råd & Rön 6 - 7/83
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Kulturnämndens höstprogram

Vuxen teater
Arr: Knmla teaterförening

FÖRELÄSNINGAR

TEATER

Arr: Kumla fÖrdäsningsförening. studieorganisationer och kulturnämnden
Lokal och tid: Kvarngärden tisdagar kl 19.00

Barn- och familjeleater
Arr: Kumla teaterförening och kullurnämnden

Fredag 30 september kl /9
Örebro teater
Romeo och Julia
Örebroensemblen
Georg Malvius svarar för regin av denna pjäs av
William Shakespeare. en av världslitteraturens
mest spelade och älskade pjäser.

4 oktober
Kumlabygdcn för 500 miljoner Ar sedan
Jan Johansson
Medarr: SKS
l J oktober
Från en teSIl i England
Sven TÖrngr...n
18oklOber
Kriser och konniklcr hos Fröding

lngvald Rosenblad
250klOber
"Lördagsvalsen" eller hur man roade sig förr.
Sång till gitarr. Ljusbilder.
Lars-Rune Jäverbrant
! november
Vulcano; ElDa och Vesuvius - glimtar
rrän några italienska vulkaner.
Karin Eriksson

8 november
New York -New York

OBS! preliminärl!
Söndag 18 september k/16
Kvarngärden
.-yra lejon äter middag
Mil1-i-prickteatern kummer tillbaka med en fantasi- och lekfull dockteater för de minsta
2-4år.max50barn
Söndag 2 oktober kI/6
Kumla teater
I skuggan aven bror
Teater Kanalj blandar teater med clowneri.
akrobatik och mim i en berättelse om två bröder
och om all bli vuxen
7 -12 år. max 125 barn
Söndag /6 oktober kl /6
Kumlaby skola
Skäggeloppa-huset
Teatergruppen Musike gör en musikal om två
barn som lämnar TV-tinande\. Utställning med
gamla bruksföremål och dockskåpsmodell av
HiOO-talsstuga ingår i handlingen.
Från 5 år. max 100 barn

Olle Nyman

15 no~'ember
Trans Sahara
Kal' Honk3ncn
22 november
I;örunderliga Tiveden
Anne~Marie Hellström
Medarr; Studiefrämjandet

29 november
Lofoten och Rund,,)' - h"å norska ögruppl'r
Mats Rosenberg
Medan: Frikyrkliga studieförbundetJ
Fritidsskolan
6 december
Stenhuggeritraditionen i YxllUlt
Sivert Larsson, Kumla
Medarr: Studiefrämjandet
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Söndag 30 OklOlJer k/16
Gillesalen. Kumla Folkets hus
Sagan om ParH~ln
Margareta Sjöberg från teater Spektaklet berättar med 6 dockor och en spegel en historia om an
stå på egna ben - eller andras
Från 6 år
Söndag 13 november k/16
Gillesalen, Kumla FOlkets hus
Prinsessan och Narren
Teater Aurora kommer åter till Kumla, n\l med
en saga om Narren, som bara ville sjunga sorgsna
visor. om kampen mellan högmod och kärlek
Söndag Il december k/16
Kumla teater
Clownen Boman.
känd från TV
4-12år

Onsdag 5 oktober kl 19
Kumla teater
Hjalmar Bergman 100 år
Örebroensemblen
Thomas Lindroth har i samarbete med regissör
och skådespelare skapat denna pjäs som knyter
an till den kände författarens liv och ovanliga
personlighet.
Fredag 7 oktober kl19
Kvarngården
En knapp timme
Av Janne Bergqvlst
Per-Olof Ekvall. den populära TV-reporten som
ska "värma upp" publiken inför en direkt sändning om nedrustning och kärnvapen. En roligt
och satiriskt porträttgalleri.
Prod. av Riksteatern
Fredag 11 nOl'ember k/19
Kumla teater
Kontrabasen
Musikteatern Oktober
Den tyske dramatikern oeh musikern skrev pjäsen om en konlrabasist i en symfoniorkester, om
hans ensamma eftermiddag innan han ska ta på
sig fracken och gå och spela ..
Lördag 19 november kl 16.00
Kumla teater
Kvinnor och äppelträd
efter en roman av Moa Martinsson. Vi fär följa
två kvinnors livsöden under 3O-talet på den svenska landsbygden. En produktion av Riksteatern.
Onsdag 7 decemb~r, ev. också torsdag 8 december kl 19 PREM1AR
Kumla teater
En gång till Sam
Örebroensemblen
Woody Allens roliga, galna och rörande komedi
om Allen som lever i filmens värld och försöker
härma Humphrey 80gard i aHt han gör.

MUSIK
Fredag 30 seplember kl 19
Kvarngården
Havels sånger
Bo 8aekagård sjunger gamla sJomansvisor
akompanjerad av Sune Peters. dragspel.
Söndag 2 okrober kl /8
Ekeby kyrka
Katrincholms kammarkur
Körledare Ingemar Peterson
Sandag 9 oktober k/19
Hardemo kyrka
Margareta Jonth - Sång
Gertrud Sehneider - Harpa
"Musik för alla"-paket
Söndag 20 no-'ember k//6.00
Husaren, Folkan
Whispering Band
Storbandsjazz

UTSTÄLLNINGAR
i utställningshallen, Kumla bibliotek
3 - 22 september
Studie rör bunden i Kumla
En presentation av de lokala studieförbunden.
deras organisation. målsänning, m m.
24 september-U okrober
Kvarntorp Fotoutställning
Örebrofotograferna Mats Holmstrand, Kent
Höglund, Lars Göran Jansson, m fl har gjort en
omfattande dokumentation av det skifferbrytningshotade Kvarntorp.

22 oktober - 3 november
Rnne Botersten
Akvareller. teckningar. ev oljor

7-24 november
Grafiska sällskapet (II)
Konstutställning med grafik av Hanserik Öberg,
Erik Wesscl-Fougstedt, Kaj Engström, Hans
Lindroth. Rune Claesson, Gunnar Söderström.
m fl.
26 nO~'ember-15 december
1'IIodellhus från Kumla
tillverkade av Åke Sigge
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Gruppkorsband

Fritidskontoret informerar
FRITlDS- OCH KVARTERSGÅRDARNA
Fritidsgården Malmen (Malmens skola)
Öppet måndag - torsdag kl 18.00- 22.00, fredag
och lördag kl 18.00 - 23.30, söndag stängt.
Cafeteria. bordtennis. TV. biljard. sällskapsspel. hobby. diskotek och idrott. Eftermiddagsverksamhet för ungdom i alla åldrar m:md - fred
kI14.00-17.()O.

Fritidsgården Kumlaby skola
Öppet måndag - tONdag kl 08.00 - 21.30. fredag
08.00-18.30.
Bordtennis, cafeteria, TV, hobbyverksamhet.
K"artersgården F)'lsta skola
Oppct måndag - onsdag kl 16.00 - 20.00.
Bordtennis, biljard, TV. sällskapsspel, hobby,
disko m m.
.'ritidsgården HlillabroHet (Tallängens skola)
Öppet måndag och torsdag kl 17.00 - 21.30.
Bordtennis, biljard, TV, sällskapsspel, hobby,
disko, servering m m.
Kvartersgården Kvarntorp, (Folkets Hus)
Öppet måndag och IOrsdag kl 17.00 - 21.00.
Bordtennis och sällskapsspel.
Kvartersgården Sannahcd (Centrumhust't)
Oppet torsdag kI16.00 - 21.00.
Bordtennis, sällskapsspel, disko m m.
Kvartersgården Ekcby (Barnstugan)
Öppet torsdagar kl 17.00 - 21.00
Bordtennis och sällskapsspel.
Kvartersgården Äbytorp
Öppet onsdagar kl 17.00 - 21.00
Bordtennis och sällskapsspel.
För upplysning om frilids- och kvartersgäTdar
kontakta
fritidsgårdsföreständare
Ingemar
"Kvisten" Johansson tel 019-88176.
EL-WUSSPÄREN
Belysning i c1-ljusspåren vid Viaskogen och Djll;;
padalsparken från mörkrets inbrott till kl 22.00.

KUMLAHACLEN
Sporthallen
hålles öppen måndag - fredag kl 06.45 - 22.15,
lördag och söndag kl OS.15 - 15.45

Simhallen
hålles öppen måndag och torsdag kl 13.00 19.30, tisdag kl 07.00 - 08.15,13,00 - 19.30,
onsdag och fredag kl 07.00 - OS.15, kl 13.()020.30. lördag kl 09.00-15.30, söndag kl 09.0012.]0. Övrig tid disponeras av skolan.
OBS. Kassan stänger 30 min före badtidensslut.
Dnftlcdare Janeric Solherg 019-88178, vaktm
88179, kassan 88180, simhal188181, maskinist
88182.
Simundervisning i KumlahaHen för barn och
vuxna startar under september månad. Se vidare
annons i ortspressen.
Budpriser
Simhallmcd bastu, skåp
Simhallmcd bastu, hytt
Skolungdom t o m 16 år
Militärer, pensionärer, studerande
I:a klass bastu, turk
Karbad
Rabatthäfte 10 bad med skäp
Rabatthäfte !O bad med hytt
Rabatthäfte !O bad med lUrk
Säsongskort. skåp
Årskort, skåp
Årskort/familj 2 vuxna med barn
";'rskort/familj 1 vuxen med barn
Arskort pensionärer
Säsongskort pensionärer
Solarium

Ulhyrning
Badbyxor/baddräkt
Badlakan
Handduk, stor
Handduk, liten
Sittskydd
Tvättsvamp
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