Hårt arbete ...
Nils Nyström har avlidit. Med
honom har en av Kumla kommuns främsta företrädare och
samhällsbyggare slutat sin gärnmg.

Av kommullalrl1del Sven-Ove Cederstrand

Nils Nyström föddes i Örebro
den 7 mars 1915, men kom redan
som 14-åring till Kumla. Han
började sin bana som skofabriksarbetare. Hans sociala intresse
förde honom under efterdyningarna av andra världskriget in i allt
starkare engagemang inom arbetarrörelsen.

Hån arbete kan kanske vara passande
rubrik och tema för denna ledare. I
första hand avser jag då det budgetarbete, som just avslutats. Tdagspressen
har resultatet med överord betecknats
som sensationsbudget. Så är inte fallet.
Däremot är kommunens budget för år
1984 och förresten för hela perioden
1984-1988 en stark budget. Förvaltningar och verksamhetsgrenar har
dock fått kännas vid prutningar. Detta
är nödvändigt, om vi ska kunT1a hålla
en låg skattesats åren framöver. Sam·
tidigt har vi därmed tagit hänsyn till
statsmakternas krav på låg volymökning av den kommunala verksamheten. För Kumlas del gäller också, att vi
inte är någon högskattekommun med
många höginkomsttagare, utan tvärtom är låginkomsttagarnas antal övervägande. Därför är kravet på en lindrig skattebörda än viktigare.
Man kan därför säga att Kumla kommuns års- och flerårsbudget är en
stark lågnivåbudget, som garanterar
en fonsatt oförändrad skatt 1984 och
1985. Och varför inte sikta på oförändrad skatt hela perioden fram till
och med 1988?
Trots detta sker en utveckling av den
kommunala verksamheten. I första
hand gäller detta omvårdnaden om
våra barn och äldre i kommunen.
Barnomsorgen erhåller under perioden 75 nya platser och hemsamaritverksamheten utökas med 12000 timmar, det vill säga minst sju heltids~
tjänster. En ombyggnad av Solbacka
ålderdomshem till servicehus är plane-

Som kommunalpolitiker var
Nils Nyström med i arbetet att
omskapa en krisdrabbad skoindustristad till en blomstrande
kommun
med
differentierat
näringsliv. En av hans största tillgångar var hans egenskaper som
samarbetsmänniska, som gjorde
att han vann förtroende i vida
kretsar.
Nils Nyströms förtroendeuppdrag var många, såväl inom kommun som på länsplanet. Trots
detta gav han tid och utrymme
för andra intressen. speciellt

inom idrottsrörelsen och i första
hand i IFK Kumla. Under sina
aktiva år gjorde han därtill en
framgångsrik karriär som fotbollsdomare.
Jag är övertygad om au många
tillsammans med mig upplever
stor saknad efter "Nisse"'. Men
hans livsverk och hans minne
lever vidare bland oss.
Sven-Ove Cederstrand
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rad att påbörjas under perioden. Kostnaderna härför beräknas till 23 miljoner kronor. För de yngre föreningsaktiva sker en förstärkning av aktivitetsbidraget, genom att verksamhetsbidraget till föreningar läggs om så, att
föreningar med verksamhct i åldern
7-25 år prioriteras på bekostnad av
vuxenverksamheten .
Andra investeringar under perioden
kanske inte syns direkt men kommer
ändå kumlabbtha till godo. Som
exempel kan nämnas fullföljandet av
den sista delen av vattenförsörjningsprogrammet för kommunen, vilket
innebär utbyte av sista delen av den så
kallade Tisartuben. Tuben, som är
eller var en trä1edning ovan jord frän
Tisaren, som förser oss med dricksvatten i Kumla, byts nu ut i en sista del
mot en ledning som grävs ner i marken. Totalt har vattenförsörjningsprogrammet. i och mcd att detta projekt
fullföljts, kostat cirka 27 miljoner kronor.
Andra viktiga investeringar är energisparåtgärder. Närmast på tur står
Djupadalsbadet, där värmepumpar,
bassängtäckning etc skall minska oljenotan. Ytterligare ett Icd atl minska
oljenotan är aU tillvarata spillvärmen
från SAKAB:s anläggning i NOrrlorp.
Detta sker genom den kulvert som i
dagarna färdigställts mellan Norrtorp
och Kumla och som kommer att förse
allt fler fjärrvärmeabonnenter i Kumla
med värme.
Den nu färdigställda budgeten kan.
av dem som arbetar och verkar inom
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kommunens olika ansvarsområden.
upplevas mycket restriktiv. Men den
skulle inte kunnat få sin slutliga
beteckning som en stark lågnivåbudget. om inle kommunens anställda på
olika nivåer i verksamheten bidragit
till att skapa denna -goda bok". Hårt
arbete hos alla kommunens anställda
ligger bakom denna budget. Kumla
kommun har en bra personal som är
värd en eloge för ett hårl. engagerat
och bra arbete.
Hårt arbete ligger också bakom det
heredskapsprojekt som inom några få
veckor påbörjas här i Kumla. Jag syftar givetvis på vårt nästa tunnelbygge
- den planskilda korsningen vid Drottninggatan under SJ. Projektet har
åtskilliga gånger skjutits fram, dragits
i långbänk eller hamnat mellan två
anslagsgivandc instanser dvs arbets·
marknadsdepartementet
respektive
kommunikationsdepartementet. Löften från generaldirektörer. kommunikationsministrar har kantat projektet
genom år av intensivt arbete. Under
hösten har vi lyckats övertyga samtliga
parter an detta projekt är såväl ur
arbetsmarknadssynpunkt som för
kumlaborna synnerligen värdefullt.
Väl fungerande kommunikationer är
ett måste för KurnIa kommun. som
tillsammans med Örebro och Halls·
bergs kommuner utger sig för alt vara
ell transportekonomiski centrum.
Snabba och bra kommunikationer
måste därför gälla även i del centrala
Kumla.
Även inom andra sektorer planeras
för framtiden. Beteckningen hårt
arbete är också riktig i dessa sammanhang. Det jag tänker på är de fyra nya
industribyggnadsprojekt. som pågår
eller inom kort kommer alt starta vid
Via industriområde. Rinaldo &
Johansson bygger tillsammans med
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kommunägda Kumla fastighets AB en
ny fabriksbyggnad utmed Västra
Bangatan. BOB industrier AB bygger
nya lagerlokaler och Engmo dun AB
bygger en helt ny fabriks- och kontorsenhet
på
Via
industriområde.
Ymersko och Bengt Carlsson har
under senaste tiden lagt ner mycket
hårt arbete i förhandlingar med staten
och konkursförvaltaren för den större
havererade Skogruppen för att få
övertaga "sin" skofabrik i KurnIa.
Bengt Carlsson har aviserat. au så
snart övertagandet är klart, kommer
cn utbyggnad av fabriken aU ske.
En annan Bengt är Bengt Andersson
vid den i Kumla återigen etablerade
Handelsbanken. Det torde med den
utvecklingsanda, som företagen i
Kumla under senare tid visat, finnas
utrymme för ytterligare en bank i
kommunen. Med största sannolikhet
ligger myckct hårt arbete framför
såväl Bengt Andersson som hans medarbetare vid Handelsbanken. Vi noterar detta och hälsar välkommen åter
till kommunen.
En som aldrig försvunnit från Kumla
men väl flyttat flera gånger inom kom·
munen är Carlbarks cykcl & motor,
som genom hårt arbete utvecklats till
eu av landets mest moderna och kom~
pletta företag i motorcyklar m m. Vi
gratulerar och spår fortsatt hårt arbete.
När vi talar om hårt arbete är det
emellertid fel att begränsa detta
begrepp till den traditionella arbetsdagen. Hårt arbete är i lika hög grad vårt
engagemang på fritiden i omvårdnad
om människor, i förenings- och studicverksamhel, i kultursammanhang etc.
Genom al1 även hiir satsa vår del av
"hårt arbete" är vi med och skapar ett
för oss Bila bättrc och mänskligBre
samhälle.
O

Socialtjänsten - omsorg
och samhällsbyggare
Av Socialchef Rolf Miltell

Socialtjänsten innehåller många delar
såsom barnomsorg. äldreomsorg.
ekonomiskt bidrag. åtgärder vid/mot
missbruk ellcr andra sociala missyttringar. Dessutom skall omsorg och
stöd i annan form utgå till alla i kommunen. som behöver socialtjänst och
inte kan få sina behov tillgodosedda
på annat sätt.
SociB1tjänstcn är alltså en rättighet
för medborgaren. Dcn är i princip frivillig, med ett par undBntag. För
skydd av barn och ungdom finns möjlighet till tvångsåtgärder samt fram till
årsskiftet även beträffande vissa vuxna
missbrukarc. Från den I januari 1984
överförs handläggningen vad beträffar
den scnare gruppen till länsstyrelsen.
Socialarbetaren skall i samarbete
med mottagaren välja åtgärdcr och
utformningen av dessa. Att det skall
ske i samarbete bet)"der inle att del
ensidigt sker efter mottagarens vilja.
Socialarbetarens sä.rskilda kunskaper.
erfarenhetcr och helhetssyn är också
viktiga faktorer i sammanhanget.
Socialnämnden har gett ekonomiska
och andra ramar, inom vilka handläggarna har att arbeta.
Av olika anledningar räckcr inte socialtjänsten till för alla behov. Ibland
saknas kunskap om vad som är det råt-

ta. ibland finns intc tillräckliga resurser i form av personal, pengar etc. Så
länge inte alla/allas behov till fullo kan
täckas är också rättvisekravet en faktor atl räkna med.
Samhället är inte färdigt. knappast i
något avseende. så inte heller socialt
arbete i Kumla. Vi får och skall diirför
förlita oss på att andra i omgivningen
hjälper till. Det kan vara arbctsgivare,
arbetskamratcr,
frivilligorganisationer, anhöriga eller grannar, som still·
lcr upp. I della liggcr nagot myckct
positivt. Det får aldrig bli så, all samhället ensamt skall stödja och hjälpa,
utan vi måste alla bry oss om och
känna ett gemensamt ansvar för varandra.
Inom den sociala verksamheten i
Kumla strävar vi hela tiden efter all bli
bättre genom att bli fullständigare.
mera förebyggande och attackerande
mot sådant som skapar orättvisor i
samhället. För att klara detta måste vi
mera och bättre än hiuiIIs vara med i
dct totala samhällsbyggandct. Vi vill
forma ett samhälle. där individens
ekonomiska och sociala trygghet främjas. Ett samhälle, där alla tar sin del av
ansvaret och där alla personliga resurser får en given chans att utvecklas. D

5

Socialt arbete - inte bara bidrag
A v socialinspektör E/vy Esplllnd

De flesta känner till att socialförval!ningens individ· och familjeomsorgsgrupp - det vill säga socialsekreterargruppen - arbetar med socialbidragsansökningar och med personer med
alkoholproblem. Men vårt arbete
består aven flertal andra uppgifter.
Här några exempel.
Familjerätt
Adoption
Om ett par makar funderar på att
adoptera en barn kan de vända sig till
socialförvaltningens socialsekreterare.
Här får de sakkunnig hjälp. De kan
diskutera sina funderingar med någon.
som har kunskap om lagbestämmelser, praxis, problem och erfarenheter.
när del gäller adoption av barn från
andra länder. Har man väl bestämt sig
för adoption, måste man ha ett medgivande (godkännande) från socialnämnden. vilket socialsekretcraren
också hjälper till med.

Faderskap och lItuJerhåJlsbidrag
När en mor är ogift vid barnets födelse
måste faderskapet fastställas antingen
genom erkännande, vilket görs hos
socialförvahningen, eller genom dom
vid domstol.
Båda föräldrarna är underhållsskyldiga för sina barn. Om föräldrarna
inte bor tillsammans, ska i regel den
som är vårdnadshavare få underhåll
för barnet. Ullderluillsbidragets storlek bestäms utifrån fÖräldrarnas
inkomster. Det kan alltså höjas eller
6

sänkas vid ändrade förhållanden.
Ansökan om jämkning av underhåll
kan göras hos advokat eller socialförvaltning.

Skilsmassa Iflytta isar
Vid en skilsmässa eller brytning av ell
samboförhållande kan det vara många
saker man behöver hjälp med. På socialkontoret kan man få råd och upplysningar om praktiska och ekonomiska
frågor. men framför allt ges möjligheten an tillsammans diskutera hur man
på bästa sätt kan ordna det för barnen.
Då en skilsmässosituation av många
upplevs som svår, kan det vara besvärligt att komma fram till gemensam lösning vad gäller vårdnaden och
umgängesräuen. I en sådan situation
kan man vända sig till socialförvaltningen och få hjälp, eller till landstingets familjerådgivningsbyrå.
FamiJjehjiilp
Även om det inte är aktuellt med
skilsmässa kan det finnas behov au få
diskutera familjens situation med
någon utomstående. Så kan vara fallet
vid relationsproblem mellan föräldrar,
mellan föräldrar - barn, vid svårighetcr på arbete eller i skola, vid begynnande missbruksproblem hos föräldrar eller hos barn. Även då kan man
vända sig till någon av kommunens
socialsekreterare eller till landstingets
familjerådgivning.
Ibland kan någon i familjen behöva
byta miljö för längre eller kortare tid.

Det kan bero på föräldrars sjukdom,
på svårigheter i skolan, kamrater eller
ffi issbruksproblem. Socialförva It ni ngen kan då erbjuda vård i familjehem.
Om någon har behov av personligt
stöd i en svår livssituation t ex som
ensamstående förälder, ungdom i riskzon, missbrukare eller psykiskl handikappad. kan man få en kontakrperson
eller en kontaktfamilj.
I vissa fall kan familjer få hjälp alt
placera sina barn i feriehem några
veckor under sommarlov eller under
veckoslut. Detta bistånd lämnas framför allt till ensamstående föräldrar.
Förebyggande arbete bland barn
och ungdom
Enligt socialtjänstlagen. som trädde i
kraft l januari 1982. skall socialnämnden \'erka för att barn och ungdom
växer upp under trygga och goda förhållanden. Barn och ungdom. som riskerar att utvecklas ogynnsamt skall få
det skydd och stöd som de behöver för
att få en gynnsam fysisk och social
utveckling.
Större delen av förebyggande arbete
bland barn och ungdom går ut på att
ge dem en meningsfylld fritid. att
minimera användandet av droger.
stoppa eventuell kriminalitet samt
bearbeta konflikter som kan uppstå
mellan barn och föräldrar under tonårsperioden. Socialförvaltningens personal samarbetar här med bland andra
skolan. fritidsförvaitningen, kulturförvaltningen och polisen. Information
om droger till ungdomar och föräldrar
sker exempelvis ofta i samarbete med
skolan. Senare år har anordnats drogfritt Luciafirande i samarbete med
Kumla volleybollklubb, Kumla förenade musiker, samkristna rådet samt
skola- fritids- och kuiturförvallningarna i kommunen.

Antilangningskampanjer har tillsammans med föreningar och polisen
organiserats utanför Systembolaget
inför vissa helger, som för ungdomarna är traditionella '·suparhelger".
Under de senaste åren har socialförvaltningen anordnat sommararbeten
för ett 30-tal ungdomar. som varit i
behov av extra stöd.
Socialsekreterare arbetar regelbundet även kvällstid, bland annat för all
få kontakt med barn och ungdomar,
som är i behov av stöd.
När det gäller narkotika har sodaIsekreterarna under året erhållit utbildning och kommer att intensifiera arbetet att förebygga missbruk, upptäcka
och åtgärda begynnande eller redan
etablerat missbruk. Även skol- och fritidspersonal ska erhålla samma utbildning. Som förälder kan du vända dig
till socialförvaltningen eller till barnoch ungdomspsykiatriska kliniken vid
RSÖ. om du misstänker eller vet au
dill barn använder narkotika.
Under november månad har Röda
korsets utställning om barnmisshandel
visats i Stadshusets utställningshall.
Utställningen har kompletterats med
material om videovåld samt av biblio~
teket som lämnar förslag på kvalitetslitteratur för barn och ungdom.
Utställningen kommer bland annat att
visas även på Kumla vårdcentraL
Samhällsplanering
I socialtjänstlagen betonas bland
annat att socialförvaltningens personal
ska medverka i samhällsplaneringen
och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och
cnskilda arbeta för bra miljöer i kommunen.
Ett excmpcl på sådant arbete är det
miljöförbättrande projekt som pågår
på Kjel1ingatan i Kumlaby. l detta
projekt ingår även ett så kallat grann7

Aina får hemhjälp

kommer till mIg regelbundel. Det
känns tryggt. Då är det sämre när de
ska ha ledigt och det kommer en vikarie som jag inte känner och som inte
vel hur jag vill ha del. Då kan jag bli
på dåligt humör.
Aina klarar sig hemma tack vare de
fyra timmarna hemhjälp varje dag. På
lorsdagarna är tiden förlängd till sju
timmar, då hemsamarilen städar
huset. På kvällarna har Aina ordnat
prival med en dam som kommer och
håller henne sällskap och hjälper
henne i säng. Hon har många bckanla
som kommer och hälsar på.
- Jag vill inte till ett scrvicehus, säger
Aina. Här har jag bott sedan 1936 och
jag vill bo kvar här så länge jag någonsin kan.
Och kommunen har mer resurser att
sätta in om Aina skulle behöva. För
att öka tryggheten finns möjligheten
au installera ell Irygghclslarm. Nitton
sådana lann har installeralS i höst, bl a

- Se. nu är hon ju här igen. pippin!
Skynda dig och ge henne lite mat. är
du snäll!
Lilly Karlsson reser sig från sängkanten och taT en havregrynspakct som
st:lr på bordet framför fönstret. Så går
hon ut pOl balkongen och häller ut grynen på fönsterblecket. Om någon
minut är pippi. en ljusgrå duva, där
tillsammans med en kavaljer.
Aina i sängen betraktar dem med CH

leende. Duvorna är ett sällskap i
ensamheten, liksom hunden Peggy.
Men Lilly är oumbärlig. Utan hennes
hjälp skulle Aina inte kunna bo kvar i
sill SlOra hus på sju rum och kök. lilly
är vårdbiträde i öppen vård. som hem·
Sllmaritcn numera kallas. Hon kommer lill Aina varje morgon en limma.
Hjälper henne att stiga upp och gär i
ordning frukosten. Bär upp den till
hennes säng en trappa upp. Klockan
elva kommer hon igen. Då handlar
hon och lagar iordning lunchen till
Aina. plockar undan lite. bakar ibland
och tar sig en pratstund.
De kommer finl överens. Lilly är
ingen ungflicksnärta. Hon kan knepen
som gör kålsoppan så där CXlra härligt
skapsarbcte med målsättningen att
förbättra den sociala miljön. Detta
sker excmpelvis genom att bygga upp
aktiviteter för barn och vuxna i området. Meningen är att hyresgästerna
ska Hira kiinna varandra och fll hemkänsla i bostadsområdet oeh därmed
uppleva ökad trivsel. GrannskapslIT·
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Dags för luneh

A\en duvor ska ha mal. tycker Ama. LilIystfÖr
havregryn på fönsterblecket

mjäll och god. Hon VCI och ser vad
som ska göras.
- LiIly är bra. sägcr Aina. Hon och
Margareta Johansson är de lvå som
betet bedrivs av hyresgäster och socialförvaltning tillsammans.
Socialt arbete - inte bara bidrag?
Ovanstående axplock ur en socialsekreterares arbetsuppgifter verifierar
sanningshahen i artikclrubrikcn - eller
hur?
[]

Ruth Cederholm

~r

glad ål sill trygghclslarm.

hos Ruth Cederholm som bor några
kvarter längre bon. Den telefonen
står i ständig förbindelse med service·
husel Kvarngården. Larmet kan nås
från varje rum och vrå och händer
någonting kan den nödställde få hjälp
snabbt. Kvarngårdens personal har en
nyckeliiII lägenheten och kan själva
gå in.
Den servicen kostar abonnenten 25
kronor i månaden och avsikten är an
larmet ska byggas ut. Under fem år
framåt kommer sex eller sju nya larm
att installeras varje år. Kanske Aina
kan få ett av dem och därigenom
slippa flytta fTån sitt kära hus på
många år än.
Sexhundra personer i Kumla får
hemhjälp av 150 vårdbiträden i öppen
vård. Hemhjälpen är inkomstprövad
och kostar lägst 75 kronor i månaden
(från 1984100 kr/mån) och högst 1000
kronor/mån. Hemhjälpen kostar kom·
munen 6790000 kronor 1983.
[]
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Fakta om hemtjänsten

Miljö tillgänglig för alla
A v stadsarkitekr Kurt Larsson

De äldre ska bo kvar hemma i den
invanda miljön så länge som det är
möjligt. Det har slagits fast i Kumla
kommuns äldreomsorgsplan som spikades 1982. Därför har Kumla kommun satsat på service, hemtjänst, i
olika former till de äldre. Hemhjälpen, som vi berättat om här bredvid.
är en form men flera finns; färdtjänst,
fotvård, Iclefonservice, mattjänst,
snöröjning och trygghetsiarm.
Färdtjänst
utgår om man inte kan använda allmänna kommunikationer eller för·
nytta sig på egen hand. Färdtjänsten
kostar nynjaren 25 procent av den
verkliga kostnaden. FärdsäUct är taxi
som beställs på vanligt sätt. Färdtjänstbevis utfärdas av socialkontorel
efter en utredning. De flesta som
utnyttjar färdtjänsten är personer mellan 65-75 år. Sexhundra kumlabor gör
tillsammans 18600 färdtjänstresor i år.
Det kostar kommunen 615000 kronor.
Fotvård
erbjuds alla pensionarer och diabetiker. Den kostar 32 kronor per
behandling vilket är ca 50 procent av
den verkliga kostnaden. Servicen
omfattar sex behandlingar på ett år
och utnyttjas av l ()(){) personer. Fotvården kostar kommunen 230000 kronor 1983. Mottagningar finns på
Kvarngården och Solbacka. Man kan
även få fotvård i hemmel.
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Snöröjning
kan de äldre och handikappade få, som
har en egen villa. Har man hemhjälp
ingår snöröjning i avgiften annars
betalar men 75 kronor i månaden
under vintermånaderna. Skottning
sker från ytterdörren till postlåda och
gata. Snöröjarna kommer automatiskt
när det snöat ca 10 cm.
Telefonservice
finns för den som bor ensam och inte
har hemhjälp. Servicen innebär att
man blir uppringd från servicehuset
Kvarngården varje dag. Svarar man
inte kommer någon för alt se efter hur
det står till. Teiefonservice ges utan
avgift.
Mattjänst
finns för de äldre som inte behöver ha
hemhjälp men som har svårt att laga
sin egen mat eller inte vill ta sig till servicehus för att äta. Mattjänsten utnyttjas mest av dem som bor på landet.
Femtio portioner körs ut sex dagar i
veekan. Maten kostar lika mycket som
på Kvarngården, 18 kronor per mål,
och det kostar inget att få den hemkörd.
Trygghetslarm
erbjuds äldre och handikappade, som
bor i egen lägenhet, som en extra
säkerhetsåtgärd. Nu utnyttjas larmet
av nilton personer. Ett flyttbart larm
finns också. Larmet kostar abonnenten 25 kronor per månad och ingår i
hemhjälpsavgiften.
D

En av målsättningarna i dagens samhällsplanering är att skapa en miljö,
som är tillgänglig och anpassad för alla.
När nya hus byggs eller då äldre hus
byggs om eller till, ställs stora krav på
atl dessa blir tillgängliga även för handikappade. Den byggnadslovssökande
upplever ofta dessa krav alltför stora.
Man hävdar att de är onödiga och att de
medför allt för stora kostnader. Byggnadsnämnden får då göra den svåra
bedömningen om vad som är skäligt att
kräva. Hela tiden måste bakgrunden
och motiven till bestämmelserna finnas
med. Alt en stor del av befolkningen är
eller kommer alt bli handikappad på
något sätt är en sanning atl räkna med.
Vi vet atl det i dag finns cirka 2500
organiserade handikappade i Kumla
kommUll.
Kommunens handikappråd överlämnade 1981 en skrivelse till fullmäktige
med begäran om planering och åtgärder
för bättre handikappanpassning. Kommunstyrelsen översände skrivelsen till
berörda nämnder för beaktande. Byggnadsnämnden tog fasta på anmaningen
och anställde tillfälligt en person, som
skulle inventera miljön i första hand i
centrala Kumla. Denna inventering
gjordes under hösten 1982 och redovisar i text och bild vilka problem som
finns och vad som med enkla medel kan
göras för atl förbättra exempelvis tillgängligheten. När det gäller den yttre
miljön är det bland annat de höga kantstenarna vid övergångsställena, som
behöver åtgärdas. Skyltar, postlådor ete

•

Även som rullstolsbunden kan jag ha ärende till
posten.

är ofla farligt placerade för synskadade.
Ett annat vanligt problem är de cyklar,
som ställs på trottoarer nära entreer.
Offentliga lokaler och butiker kan i
vissa fall vara svåra att nå och använda.
Det är framför allt äldre byggnader med
trappsteg i entren, smala dörrar,
begränsade ytor inne, dålig belysning
mm, som skapar problem för handikappade. Nya eller ombyggda lokaler är
bättre anpassade. Ofta missar man dock
viktiga detaljer. Belysningen är dålig vid
emreer, glasdörrar och trappor är dåligt
markerade, skyltar är för små.
Inventeringen är som sagt klar, tryckt
och utskickad till de lokala handikapporganisationerna. Berörda fastighetsägare ska också få materialet för att se
vilka brister som finns och vad som bör
11

åtgärdas. Några krav på åtgärder kan
emellertid inte ställas, förrän byggnadslov söks för exempelvis om- eller tillbyggnad av fastigheten ifråga.
Gatukontoret har med inventeringen
som underlag påbörjat ombyggnader av
kantstenar vid övergångsställen. Det
finns ett årligt anslag i budgeten för
dessa arbeten. Byggnadsnämnden kan
använda inventeringen i sin byggnadslovsgranskning. Materialet är också
lämpligt all använda i studiecirklar. T
första hand är dock inventeringen tänkt
som en guide för de handikappade
själva.
Inventeringen får också ses som en del
i den områdesplanering, som pågår för
de centrala delarna av tätorten. I januari nästa år kommer planarbetet att presenteras för allmänheten. 1 det sammanhanget ges tillfälle att diskutera frågor som tillgänglighet och hur vi över
huvud taget skall planera vårt samhälle
och centrum för att det Skall bli trivsamt
och attraktivt för alla.
Handikappinventeringen kan utan
kostnad beställas hos kommunens socialkonlor genom Jan Amoldsson tel

Barnomsorg genom tiderna
A v förskollärare Sigvor Sandström

•
Bara en lroltoorkant - men den skapar problem.

88358 eller Ingrid Sandberg tel 88353.
Den finns även hos de lokala handikapporganisationerna.
Vi tar gärna emot synpunkter på
inventeringen så att vi i en eventuell
reviderad upplaga kan göra materialet
ännu bättre. Skriv under adress Stadsarkitektkontoret, Box 17, 69201 Kumla l
eller ring 88100 och be att få tala med
stadsarkilektkontoret.
O

Snöröjning till pensionärer
avser att hjälpa äldre och handikappade att även vintertid kunna bo kvar i den egna fastigheten. Röjningen, som i huvudsak sker maskinellt, omlaltar röjning mellan bostadshus
och gala samt väg till nödvändiga uthus.
Ansökan kan göras genom att kontakta någon av hemvårdsassistenterna
Christina Bergsteen
tel 019/88354
Anne-len Carlsson
tel 019/88355
MariAnne Andersson
tel 019/88356
Kostnaden. 75 kronor fast avgift per månad som snöröjning sker, debiteras eller snöperiodens slut. För den som redan har hemhjälp ingår denna kostnad i hemhjälpsavgillen.
SOCIALKONTORETS ÄLDREOMSORG
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När man ser tillbaka på vad som skett
inom barnomsorgen i Kumla kommun
kan man konstatera, att utbyggnaden
har gått med en enorm hastighet.
År 1963 fanns en lekskola medan det
i dag finns 18 barnstugor i funktion.
Att antalet barn, som erhåller barnomsorg, ständigt ökar och att verksamheten fortlöpande förändras visar
följande siffror.

A,

Antal
barn i
fritidsdaghem horn

1963
1973
57
1983 . 434

30
194

deltids-

grupp
(lekskola)

familjedaghem

40
140

122

180

220

Barnomsorgcn kostar givetvis pengar. Hur stor del av kommunens budget, som går till barnomsorg visar
ncdanstående siffror.
År

Budget total

1963
1973
1983

19,0 milj
64,8 milj
277,3 milj

Därav barnomsorg

Den stora utbyggnaden har naturligtvis gjort att personalen inom barnomsorgen ökat mycket kraftigt.
ÅT

Förskollärarei
fritidspedagog

Barnskötare

Dagbarn·
vårdare

3
53

51
42

1963

1973
1983

"Dagbarnvårdarkrisen"
Som framgår av tabellen har dagbarnvårdarnas antal minskat. Deua har sin

förklaring i den så kallade "dagbarnvårdarkrisen" i början av 1970-talet.
När Kumla kommun fick sin första
familjedaghemsassistcnt på hösten
1971 gjordes en noggrann genomgång
av barnomsorgens budget. Det visade
sig då, att kommunen hade 240 barn i
familjedaghem medan enligt budget
anslagna pengar endast skulle räcka
till 130. Anslaget var med andra ord
redan överskridet.
Efter många protester och mycket
skriverier blev 130 dagbarnvårdare
uppsagda sommaren 1972. Många av
dessa var mor- eller farmödrar, som
vårdade sina barnbarn.
Så småningom återanställdes 30 dagbarnvårdare. Vid anställningen tog
man hänsyn till tjänsteår, duglighet,
utbildning samt att den anställde
skulle vara villig att ta emot minst fyra
barn.
Lekskola
Redan 1955 finns antecknat att en privat lekskola fanns i Kvarntorp. Den
var förlagd till posthuset och fick
ekonomiskt stöd av Svenska skifferoljeaktiebolaget. En föräldraförening
hade huvudansvaret för verksamheten.
Vi går fram till 1961 och fullmäktiges
sammanträde den 23 mars. Bland
annat behandlades där frågan om byggande aven lekskola. Högermannen S
Valdemarsson ville inte förlägga lekskolan i nya lokaler utan tyckte att
verksamheten kunde bedrivas i redan
befintliga lokaler. Holger Hultman (s)
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tyckte att man skulle bygga nytt. Holger Eketun (fp) sa, att nyinflyllade i
staden frågat efter lekskola och att
behovet var stort, men all frågan
bordc bordläggas. Nils Nyström (s)
protesterade. Ärendet hade redan
bordlagts 1957 och 1958.
Kommunfullmäktige fattade alltså
beslut och 1962 stod Kumla stads för·
sta Ickskola klar på von Rosensteins
väg till en kostnad om 108000 kronor.
Bland del kostnaderna märks inventa·
rier 13000 kronor. elarbeten 5165
kronor. Det är belopp som i dag verkar rent otroligt låga. Den första förskolläraren anställdes med en lön om
J 126 kronor/månad.
I regler för verksamheten står bland
annat "Lekskolan är inte avsedd all
ersätta uppfostran i hemmet utan
stödja detta i dess fostrande uppgift".
Vidare skall lekskolan "bjuda utvecklingsfrämjande miljö av hemkarak·
tär" .
Personalen fick också sina instruktioner. Bland annat står all "personalen
skall iakttaga personlig hygien", "uppträda i ändamålsenlig arbctsdräkt",
'-undvika kontakt med smiuförande
personer" samt "alt handha förefintliga inventarier med aktsamhet och
vårda dem väl".
Rosens lekskola tog emOt två grupper barn, en på förmiddagen och en på
eftermiddagen. Barnantalet i varje
grupp var 20. Föräldrarna fick på den
tiden betala 15 kronor per månad i
avgift för barnen.
År av ständig utveckling
Kraven på barnomsorg steg emeller·
tid. Tre timmar per dag i barnomsorg
räcktc inte till för de föräldrar, som
förvärvsarbetade. År 1966 öppnades
Kumlas första daghem, Råberga. Daghemmet tog emot 27 barn. I gamla tid14

Ugenhctsdaghcm i Kumlaby

ningsklipp berälIas om hur "gulligt
och bamanpassat allt var", hur barnen
log mot den snälle farbror fotografen,
som fick smaka av kökstantens goda
köttbullar.
År 1972 öppnades Duvans barnstuga.
Den innehöll kommunens första fritidshem, alltså avsett även för skolbarn. Det blev ell kompakt motstånd.
Föräldrarna ville ha sina barn i famil·
jedaghem och ville inte flytta dem till
fritidshem. Så småningom ändrades
synen på fritidshem och år 1973 öppnades ytterligare ett sådant på Köp·
mangatan 58. Dessa lokaler användes
även som kvartersgård under kvällstid.
År 1974 inreddes ett antallägcnhetcr
i Kumlaby till vad som skulle bli barnstugan Skeppct. Denna barnstuga var
den första som tillämpade syskongrupper, dvs att man blandade barn i åldrarna 3-7 år i samma grupp.

Samma år fick Kumla sina två första
barnvårdare. Dessa skulle gå hem till
sjuka barn, som inte fick vistas i dag·
hem på grund av infektionsrisk.
Lekoteket, där i huvudsak alla dagbarnvårdare får låna leksaker, öppna·
des också 1974.
År 1975 ställdes större krav på kom·
munernas verksamhet genom den nya
lag som stadgade, all alla sexåringar
skulle ha rält till plats i den allmänna
förskolan.
Samma år flyttades den tidigare
omnämnda Kvarntorps lekskola till
den nybyggda barnstugan Ekorren i
Hällabrouet. Kommunen svarade för
skolskjutsar för dessa barn.
Ar 1975 öppnades även Haga dag·
hem. som var den första barnstugan
med renodlad småbarnsavdelning.
Yuerligare ett ytterområde fick barnstuga i och med att Ekeby barnstuga
byggdes och togs i bruk 1976. Här
fanns också en samarbete med fritids·
förvaltningen, vilket ledde till att
barnsmgan på kvällstid används som
kvartersgård.
Ytterområdet Åbytorp fick sin barnstuga år 1977.
Samma år gjordes ett försök med
utvidgad syskongrupp, dvs man hade
barn i åldrarna 1,5- 12 år i samma
grupp. Denna försöksverksamhet
skedde på Malmens nyöppnade barn·
stuga.
Kommunen övertog folktandvårdens
gamla lokaler på Hagagatan, där Medborgarskolan under flera år bedrivit
lekskoleverksamhet. Äf 1977 startade
här en kombination av fritidshem och
deltidsgrupp.
Samarbetet förskola - skola tog form
i kommunen. Man ansåg från båda
håll att det var viktigt att inskolningen
i första klass skedde på ett mer regel·
bundet och mjukarc sätt. Steget fullt
ut togs 1978, då Norrgården öppnade

sina portar. Här inrymdes inte bara
förskola (daghem, deltidsgrupp) och
skola utan även en grundsärskola.
Samarbetet över gränserna blev lättare, när man "bodde" i samma hus.
År 1980 öppnades den i kommunen
kanske vackrast belägna barnstugan,
nämligen Kumlasjön.
År 1981 hände mycket. Sannaheds·
borna, som länge ropat efter en gymnastiksal fick en sådan inrymd i nya
barnstugan. Skolkansliet flyttade till
Stadshuset och till deras tidigare lokaler på Skolvägen 20 flyttade Duvans
deltidsgrupp och fritidshemmet Köpmangatan.
Två villor på Korstagatan togs också i
bruk av barnomsorgen, Det nya med
dessa barnstugor var att man inte
anställde köks- och städpersonal Ulan
den befintliga personalen får dela på
dessa sysslor.
HällabroIlet fick ytterligare en barnstuga belägen vid Romarebäcken. I
denna barnstuga gick man ett steg
längre i samarbetet på skolsidan
genom att klasserna J, 2 och 3 inte har
separata klassrum utan går tillsam·
mans. Detta kallas stadieläsa klasser.
Barnen får här arbeta mer efter sin
utvecklingsnivå än efter sin ålder.
De senaste två åren har utbyggnaden
betydligt avtagit. Ekeby barnstuga har
emellertid blivit för trång, varför en
filial har öppnats. Hardemo har i år
fåll en deltidsgrupp i förhyrda lokaler.
Med denna redovisning kan man
konstatera, att Kumla kommun har en
väl utbyggd barnomsorg.
Administration
För att verksamheten skall fungera ute
på barnstugorna krävs en väl utbyggd
administration. Före 1970 fanns i
kommunen barnavårdsnämnd, nyk·
terhetsnämnd och socialnämnd. Dessa
15

Öppen förskola
Av barnomsorgsinspektör Vanja 8jörsson

I
I

Miljö för spännande lekar - Ekorren i HällabrotlCI

tre nämnder slogs samman 1970 till en
allt omfattande social eentralniimnd. T
och med den nya socialtjänstlagen l
januari 1982 ändrades namnet till socialnämnd.
Huvudansvaret för den sociala verksamheten ligger på socialchefen. Den
sociala förvaltningen är emellertid
indelad i avdelningar och för barnomsorgen svarar en barnomsorgsinspektör , som till sin hjälp har tre barnomsorgsassistcnter. När del gäller barnomsorgen är kommunen indelad i tre
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distrikt, av vilka de tre assistenterna
svarar för var sitt distrikt.
Kvalitet
Det är fascinerande att se tillbaka på
20 år av utveckling inom kommunens
barnomsorg. Verksamheten är nu väl
utbyggd. Nu kan koncentrationen läggas på kvaliten i gemensam satsning
där barn, föräldrar och personal arbetar tillsammans och trivs med varandra. En satsning för barnen, det viktiD
gaste vi har.

l
I

Öppen förskola är en relativt ny verksamhet och inte lika känd som deltidsförskola och daghem. Öppen förskola
vänder sig till alla hemarbetande
vuxna med barn i förskoleåldern. Hit
kan vuxna komma med sina barn helt spontant utan inskrivning - och
träffa andra barnfamiljer från bostadsområdet.
Verksamheten bygger på att barn och
vuxna tillsammans ägnar sig ål olika
aktiviteter, speciellt sådana som saknas i bostadsområdet eller som är
svåra att göra hemma på grund av för
små utrymmen. Det är barnen och föräldrarna som är de aktiva. Personalen
ger råd och stöd.
Öppen förskola skall vara ett komplemcnt till hemmiljön för de barn,
som står utanför förskolan. I två avseenden skiljer sig den öppna förskolan
från annan verksamhet. Det ena är
kravet på förälders eller annan vuxens
medverkan och det andra är att det inte
förekommer inskrivning eller anmälan
för att få delta. Besökarna kommer
därför att växla från en dag till en
annan. Detta kan vara både negativt
och positivt. Rörligheten gör att det
inte finns fasta, välkända grupper vare
sig för barn eller för vuxna där de kan
känna sig hemma. Svårigheten att alltid möta nya barn och nya vuxna finns
alltså med i bilden. Trots dessa nackdelar är det ändå ett bättre alternativ
att få träffa andra, knyta kOnlaktcr
och få möjlighet till utvecklande lekar
och samtal, än att vara ensam och isolerad.

Skapande sysselsättningar, som tillvaratar och främjar kreativiteten är
lika viktiga för barn som för vuxna.
Den öppna förskolan skall inbjuda till
sådana aktiviteter både genom sin personaioch genom att erbjuda material,
litteratur och miljö. Föräldrar skall
här ha möjlighet att samtala kring föräldrarollen, om barns behov eller
annat, som vi som vuxna behöver ha
stöd i. Studiecirklar om hur bostadsområdet kan förändras, barnens trafikmiljö förbättras m m kan leda fram
till förslag, som förs vidare och blir
underlag för beslut av kommunens
politiker.
Kumla kommun har en öppen förskola. Den finns i Kumlabyområdet.
Den har sina lokaler i deltidsförskolan
Norrgården. Personalen består aven
förskollärare, vars uppgift är att ta väl
hand om och stödja småbarnsfamiljer,
som kommer dit. Verksamheten är
öppen alla skoldagar från klockan
13.30 till 16.30.
Hit är alla välkomna för att träffa
andra vuxna och barn. Ni får använda
lokal och material för lek och sysselsättning. Ni kan få tips, råd och stöd.
Tillsammans med barnen kan ni måla,
snickra, sy, spela spel, leka rörelselekar eller sjunga. Varje dag omkring
klockan 15.00 är det sagostund. Barnen äter då sin medhavda frukt. De
vuxna kan dricka en kopp kaffe eller
te (till självkostnadspris) och prata
med varandra. Men det är inte bara
verksamheter
inomhus.
Ibland
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Planskild korsning SJ-Drottninggatan
Tillbakablickar
A v byggnadschef Rolf Krull

•

,

Öppen försko13 - en tillgång för barn och vuxna.

bestämmer gruppen sig för att göra en
utflykt till skogen eller till badet.
Utflykten planeras och genomförs
genom att alla tar sin del av ansvaret.
l ytterområden kan öppen förskola
spela stor roll. Avstånden till föreningsaktiviteter och till service i olika
former begränsar barns och vuxnas
möjlighet att ta del av den verksamhet, som de som bor i tätorten har tillgång till.
I Ekeby finns en annan form av
öppen verksamhet. Daghemmet öppnar sina lokaler för alla hemarbetande
med småbarn. Där finns personal,
som har ansvar inte enbart för den
öppna verksamheten. Här har barn
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och vuxna samma möjlighet som i
Kumlaby att tillsammans ägna sig åt
skapande verksamhet. Föräldrarna
erbjuds här samma innehåll som i
tätorten, men verksamheten är
begränsad till varannan fredag mellan
klockan 09.00 och 10.30.
Den öppna förskolan/verksamheten
är välbesökt och utgör en viktig del av
kommunens stöd till hemarbetande
föräldrar och dagbarnvårdare.
Vill du veta mer om denna verksamhet? Ring då till öppen förskola i
Kumlaby, tel 88396, öppen verksamhet i Ekeby tel 236140 eller barnomsorgsavdelningen på socialkontoret tel
88100. Välkomna!
D

Så har då Kumla lyckats - lyckats atl
förena öst och väst. Detta påstående
kanske verkar förbryllande. men det
måste genast påpekas, att det inte rör
sig om storpolitik, även om det vore
önskvärt. Här i Kumla är det fråga om
att slutgiltigt få sammanbinda de östra
och västra stadsdelarna.
Delat Kumla
Alltsedan stambanans tillkomst på
1860-talet har Kumla delats i två delar
av järnvägen.
På fem platser har tätortens gator
korsat dubbelspåret mellan Hallsberg
och Örebro. Så sent som fram till år
1965 hade vi bara en planskild korsning med järnvägen. nämligen en smal
och trång bro vid Södra Mos. Övriga
korsningar var plankorsningar med
bommar, som i kumlabornas ögon var
fällda "för jämnan".
Fällda bommar
Vid en mätning av bomrörelserna vid
Dronninggatan den 27 september
1977 konstaterades, att det förekom
85 bomfällningar under ett dygn med
ett totalt stopp av gatutrafiken mellan
de östra och västra stadsdelarna på sju
timmar och femton minuter. Man kan
därtill konstatera, att mellan klockan
06.00 och 08.00 på morgonen, när
kumlaborna skulle till sina arbeten,
var bommarna fällda totalt 27 minuter. Det var inte mycket bättre kring
lunchrasten eller vid den tid på
dagen, då verksamheterna upphörde
vid de olika arbetsplatserna.

Allt eftersom järnvägstrafiken har
ökat och finesserna med fjärrblockeringar m m tillkommit, har givetvis
problemen blivit större och irritationen vuxit.
Många kumlabor kan erinra sig den
gamla historien om skofabrikören
Kjellin, som då han skulle krypa
under de fällda bommarna vid Drottninggatan, hejdades aven av stadens
polismän med orden: "Ser ni inte, att
bommarna är fällda?" Varpå Kjellin
svarar: "Har du sitt dom anlisser?"

Planskilda korsningar
Men gatutrafikanterna hade med åren
fått det mycket bättre, då de år 1966
kunde ta den nya viadukten under SJ
vid Stenevägen-Kyrkogatan i anspråk.
Tio år senare blev trafiken mellan
stadsdelarna allt mer dräglig, då man
år 1977 fick trafikera en breddad bro
över järnvägen vid Södra Mos.
Nästan nöjda var vi kumlabor i oktober i år, då vår landshövding invigde
den nya, handikappvänliga och breda
gang- och cykelwnneln under SJ vid
H agendalsvägen-Stationsplan .
Ytterligare en ny bro över järnvägen
får vi nästa år, nämligen vid Södra
Via, då den nya riksväg 52 byggts ut
för att avlasta Slenevägen och Kungsvägen från tung, bullersam och farlig
lastbilstrafik.
Efter många turer
Nu tycks drömmen om en planskild
korsning vid Drottninggatan äntligen
bli verklighet. l december i år kommer
19

Så får del bli!

Snart en minD(' blott

arbetena au kunna påbörjas för denna
sista men ack så efterlängtade trafik~
förbindelsc. Bomeländet vid AG:s blir
ett minne bion. Det egendomlig<l är
väl, an den trafikpropp, som vi retat
oss mest på. skulle bli den sist åtgärdade.
Förklaringarna till delta är flera. Frågan om tilldelning av statliga pengar
för byggandet har varit den viktigaste.
För anläggningar av denna art utgår
nämligen statsbidrag mcd 95 procent
av den beräknade anläggningskostnaden, s k "bidrag till byggande av allmän väg eller av gata, som är nödvändig för den allmiinna samfärdseln".
Det har verkligen gällt all hävda sig
gentemot alla andra kommuner i Sverige i konkurrensen om statsmedlen.
Men nu är den långa dragkampcn
over.
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Redan under 192o-talet var man
igång med en planering av en plan~
skildhet vid Drottninggatan och den
10 mars 1922 hade dåvarande stadsingenjören Fred. Eggert i Djursholm
i en stadsplan, som Kungl Maj:t antog
den 3 september 1926, redovisat en
lösning. Sedan dess har detta byggnadsprojekt vid upprepade tillfällen
aktualiserats.
Under 1940-talet hade dåvarande
drätselkammarens tredje avdelning
gett ingenjörsfirman Erik Geisler,
Orebro. i uppdrag att utarbeta ett
skissförslag till vägport under SJ och
Järnvägsgatan, ell förslag som höll sig
kvar in på 1960-talet. Den då föreslagna bron hade Ivå körHilt om vardera sex meter. delad med en skiljeremsa i millen om två meter. Den fria

höjden i vägporten var max fyra
meter.
Politiskt gehör för frågan kan på allvar börja skönjas år 1961 efter all
information lämnats i stadsfullmäktige
om de utredningar som företagiis för
anläggande av vägportar under SJ i
dels Stenevägen-Kyrkogatan och dels
Drouninggatan.
Sedan början av 1960-lalel hade sladen försökt få med detta synnerligen
viktiga projekt i vägverkels fördel·
ningsplaner för a11 härigenom komma
i åtnjutande av det så angelägna statsbidraget. Vid det laget hade en ny
stadsplan uppräUats och godkänls,
närmare bestämt den 16 juni 1978.
Denna stadsplan hade anpassats till en
ny utformning av den planskilda korsningen efter ritningar utförda år 1973
av Orrje & Co Scandiaconsult, Stockholm.
Först i en fördelningsplan, som fastställdes för perioden 1976-1980 hade
Slalens vägverk tagit med vårt projckt
för utförande 1978-1979. Sedermera
ändrades beslutet och ulbyggnaden

flyIlades fram till 1985-1986. Vid
ännu en revidering av fördelningsplanerna flyllades ärendet fram till år
1990.
Detta beslut var emellertid mer än
våra politiker kunde tåla. Eftersom
hela förelagel är ett synnerligen lämpligt sysselsällningsobjekt under tider,
då det råder brist på arbetslillfällen,
började kommunledningen en intensiv
uppvaktning hos departement och
arbetsmarknadsmyndighet, bland annat
med motiveringen att cirka 20 man
kan beredas arbcte under nästan två
åL
Äntligen
Från år 1979 har man från kommunens sida aldrig släppt frågan om
igångsättande av dctta företag. Trägen
vinner. I år, närmare beslämt den 10
oktober. fick Kumla kommun rcgeringens tillstånd att som e11 statskommunalt beredskapsarbete starta byggandet av den planskilda korsningen
SJ-Dro11ninggatan. Statsbidrag kommer att utgå baserat på en IOtal
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anläggningskostnad om 15 miljoner
kronor.
Eftersom anbudshandlingar legat färdiga sedan år 1975, är anbudsförfrågningarna redan utsända och byggstarten snart ett faktum. Förhoppningsvis
kan kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand spänna ett blågult band över
Drottninggatan och kalla kumlaborna
till invigning av den nya trafiktunncln
någon gång före semestern 1985. När
vi sedan återkommer från stärkande
sommarsemester kan 6500 kumlabor
från östra sidan av järnvägen och 5 500
från den västra sidan passera järnvägen utan al1 behöva irriteras av fällda
bommar i väntan på tåg med förkörsrätt.
Ja - det skulle vara vid korsningen
med Hagagatan då - förstås?!
O

Tekniska fakta
A v gatuchef Mats 199mark

T Kumlan nr 1/1979 gavs en utförlig
redogörelse för objektet. Här nedan
redovisas endast viktigare tekniska
uppgifter.
Omfattning
Arbetena omfattar i huvudsak
• Vägport
under Järnvägsgatan,
bredd 16 meler, längd 13 meter
• Vägport under järnvägen, bredd 16
meter, längd 17 meter
• Vägportens fria höjd 3,60 meter
• Stödmurar och trappor
• Gatuombyggnad cirka 10000 m2
• Parkerings- och vändplats cirka
l 000 m 2
• V A-ledningar cirka 900 meter
• Pumpstation för dag- och dräneringsvatten
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Vägporten under Jarnvagen är
avsedd att byggas i betong vid sidan av
järnvägsspåren för al1 därefter pressas
in under järnvägens tre spår. Järnvägstrafiken skall under hela byggnadstiden kunna fortgå genom arbetsområdet på samtliga tre spår.
Vägporten skall utföras som sluten
platIrambro och gjutas vid sidan av
spåren, delvis på platsen för vägporten
för Järnvägsgatan, innan denna kommer till utförande, och efter färdiggjutning och härdning sidoförflyl1as
med domkrafter till slutligt lågtrafikläge.
Vägporten väger cirka 2000 ton och
skall förflyttas 27 meter i östlig led.
För att få mothåll för de stora domkrafterna kommer en särskild tryckkraftupptagande vägg alt byggas i
schaktgropen.
Själva pressningen
kommer al1 ske i juli månad 1984. För
att arbetena skall kunna ske i torrhet,
kommer grundvattnet att sänkas
lokalt, men detta kommer inte att
påverka intilliggande byggnader.

Teckentörklaring:
Första skedet

------

Andra skedet

Ii.

Så här enkelt är det! - eller svårt?

att bygga vägport under SJ
Arbeten I byggrop väster SJ-spår

Trafikomläggningar under
byggnadstiden
Under byggnadstiden måste all trafik
ledas förbi arbetsplatsen. Trafik över
järnvägen leds via Stenevägen eller
Södra Mosbron.
Järnvägsgatans trafik leds via Annebergsgatan - Fabriksgatan - NygatanStationsgatan. Under senare delen av
ombyggnadsskedet kommer trafiken
alt ledas via Kvarngatan.
Öster om järnvägen kommer Köpmangatan att tills vidare vara öppen.
Under senare delen av byggnadsskedet stängs Köpmangalan och trafiken
leds via Trädgårdsgatan. Trafikomläggningen framgår av vidstående karta.
O

1 Grundvattensänkning samt slagning av erforderfiga sponter.
2 SChaktning av byggrop
3 Montage av hammarband. bakåtlörankring av spontväggar samt komplettering av Berliner-spont
göres under schaktningens gång.
4 Iordningställande av schaklbotten samt utläggning av 5 mm stålplåt för brons bottenplal1a.
5 Tillver1<.ning av vägport.
6 Gjutning av tryckväggar för dornkrallar.

Genompressningsskedet
7 Montage av spårbryggor. Hastighetsnedsättning till 70 ktTLlh samt SJ:s beVakning erfordras under
dessa arbeten.
a Montage av domkrafter. tryckmaster och skloslymingar.
g Genompressning av vägport under ca 5-7 dygn. - 3600 m' schakt. Under genornpreSSllingen
erlordras hastighelSnedsäl1ning till 40 krnl!1 samt SJ:s bevakning. Högst två spår disponeras av
SJ under denna period, samt dessutom fOf1.llSäl1eS al1 sidospåret helt kan avstängas under de två
sista dygnen av genompressningen.
10 Demonfage av spårbryggor. Hasfighetsnedsäl1ning till 70 kmlh samt SJ:s bevakning erlordras
under dessa arbeten.
11 Demontage av domkrafter, tryckutrustning, tryckvåggar m m.

Färdigställande av vägport
t2 Komplettering av ving murar, stödmurar mm.
13 Montage av btg.elemenl på ramben samt isolering av bron.

23

UPPSLAGET

- ett par sidor åt konsumenterna

Låt barnen ha egna
pengar
"Om pappa ville ge ja en femöring,
vet mamma. då skulle ja köpa allt vad
ja vill ha .....
Lat barnen handskas med egna
pengar och låt dem göra sina egna
misstag. Låt dem också vara med. nar
familjen diskuterar och planerar sin
ekonomi. Det är värt besväret, även
om det kan bli väldiga diskussioner
om var och på Ilad man ska salSa
familjens pengar. Det blir lättare för
barnen au förstå vad pengarna måste
räcka till och hur mycket eller hur litet
det blir över till fickpengar. På så sall
lär sig barnen också, att olika familjer
har olika ekonomiska förutsättningar
att rätta sig efter. Föräldrarna får del
lättare. när barnen blir tonåringar
med krav på Slörre och dyrare prylar.
För barnen själva blir det till hjälp,
när de börjar tjäna egna pengar.
Ganska små barn, ex kring 5 år, kan
fä hand om egna pengar. Barnen får
då begrepp om vad pengar är och vad
de räcker till, men föräldrarna måste
givetvis hjälpa och Slött a dem.
Hur myckel pengar barnen skall få
beror på vad dc ska räcka till, ex
godis, ridlektioner, resor, nöjen etc.
Detta får föräldrar och barn resonera
igenom tillsammans. Så småningom
kan man öka veckopengen till alt
täcka flera utgifter.
När barnen så småningom får hand
om delar av barnbidraget själva,
24

Stad50u5et5
ut5tällningslo"al
l december-31 december
"Trafikö\'trsikf'
En redogörelse för nuvarande och
framtida trafiklösningar inom Kumla.
Stadsbyggnadsförva I tningen.

9 jmlllari-31 januari 1984
"Kostutställning"
U, barnen \1tra med och planera

måste föräldrarna se till alt de i första
hand köper de nödvändiga plaggen
som jackor, skor, stövlar. mössor,
vantar etc.
Det tycks vara stort problem för
familjer med barn, som tjänar egna
pengar, att få barnen att betala för sig
hemma. Här är det viktigt att föräldrarna står på sig. Man gör barnen en
verklig "björntjänst" genom alt Utta
dem bo gratis hemma om de har lön
att betala med. Om ungdomarna inte
får lära sig vad mat, hyra, el, telefon,
tidningar etc kostar, blir det en chock,
när de flyttar hemifrån och ska klara
allting själva.
Om ungdomarna vänjer sig vid för
hög kläd- och prylstandard. blir de län
offer för köpkortshysterin. Det är ofta

Fritidsförvahningen visar en utställ·
ning om kost.

Exempel på månadsbudget för flicka 20 år, affärsbiträde
(januari 1983)
Inkomst

K,

Lön

5535
I 847

- skatt

3688

Utgirter
50m ar olika beroende
p5 om man bor hemma
tlkrl egen lagenhet

Mat hemma
Förbrukningsvaror
Husgeråd. inventarier. TV. radio
Dagstidning. tele
Försäkring

El
de unga ensamstående och de unga
hushållen. som har svårt alt klara köpkort och avbetalningsköp. trots att de
på långt när inte har så stora utgifter
som en barnfamilj.
Låt barnen Iidigl få göra sina cgna
misstag vad gäller pengar. Den egna
erfarcnhetcn är alltid bäst - även om
den är ncgativ.
Alt prata ekonomi och budget med
barnen från det dc är små gcr en sund
och vettig inställning till pcngar. Barn
måste lära sig respektera pengars
värde och vad man får för delta viirde.
Det tvingas vi som vuxna att göra. An
låta andra regler gälla för våra barn
och ungdomar vore rena dubbelmoralen.

Bostad
Au betala hemma

Bo hemma I
J...persoOCIS

hushåU

510
34

535
75

104
58
10
19
560

250
200
20
60
l 426
CI~2~9~5'---2 566

Disponibelt belopp
fÖr övriga utgifter
som kläder . lunch
ute. lokala resor.
nöjen etc
- 2 393

I 122

Vill Du veta mera
om konsumentfrågor-

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

25

Har hälsovårdsnämnden försvunnit?!
A v hälsovdrdschef Stalfall Akeby

Den l juli i år fick Sverige en ny hälsoskyddslag och vi tog farväl av den
gamla hälsovårdsstadgan från 1958.
Därmed försvann också den gamla
välkända hälsovårdsnämnden. Nämnden finns dock kvar, med Esse Greiffe
som ordförande, men numera heler
den mi/jo> och hä/soskyddslliimnden_
Del som kan skada en människas
hälsa kallas i både gamla och nya
lagen (ör sanitör olägetlhet. Så långt
stämmer dct väl med den gamla lagen.
Annars innehåller dock den nya lagen
färre detaljbestämmelser än tidigare
lag. Den är en 5k ramlag, som anger
mål och inriktning för miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete. Möjligheten för kommunen all göra egna
bedömningar har ökat. något som
innebär all miljö· och hälsoskyddsnämnden kan ta hänsyn till de speciella förhållanden, som råder just i
Kumla kommun. Berggrunden med
skiffer och radonavgång. jordarterna
med mycket lera. jordbrukslandskapet och den tunga industrin i Kvarn·
torp och Norrtorp är förhållanden,
som bänre hanteras med lokalt anpassade bedömningar.
En nyhet för nämnden är den ökade
skyldigheten att medverka i den kommunala planeringen. I alla frågor där
miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs,
är nämnden ålagd att medverka. Bl a
gäller detta den sociala planeringen
för t ex barn- och äldreomsorgen, trafik- och energiplaneringen m m. Dessutom skall etc kommunalt miljöskyddsprogram utarbetas. Syftet med
26

Sanitär olägenhet?

en sådan plan, och medverkan i övrig
kommunal planering. är framförallt
att påverka kommunen all ta större
hänsyn än tidigare till miljö- och hälsoskyddet i den fysiska planeringen.
Miljöskyddsprogrammet har påbör·
jats i Kumla.
Man kan säga all nämnden har två
roller. Den ena är den traditionella
myndighetsuppgiften alt tillse au lagstiftningen följs. Där har nämnden
betydande befogenheter och skall
ingripa mot sanitära olägenheter för
att skydda människors hälsa. l den
andra rollen skall nämnden mera allmänt stäva efter förbättradc förhållanden inom både hälsoskyddet och miljöskyddet. Här gäller det att samverka
med andra myndighcter, företag,
organisationer och enskilda, lämna
råd till allmänhetcn och sprida infor·
mation om betydelsen aven bättre
miljö.
O

Kulturpristagare
1983

Jonas Johansson har genom engage·
mang i Kumla Folkets hus-förening
under en lång period av siu vcrk·
samma liv kunnat förena sina kulturella intressen med sitt dagliga arbete
som fÖreståndare för Folkets hus i
Kumla.
Folkets hus-rörclsen var från början
en folkrörelse för att skaffa fram lokaler för föreningslivct och specicllt för
arbetare- och fackföreningsrörelsen.
som i början av sin verksamhct var ute·
stängda från allmänna och privata
lokaler för sin mötesverksamhet.
När Folkets hus-rÖrelsen fått fäste i
samhället växte även andra uppgifter
fram. Film, teater, konserter, konstutställningar kom in i Folkets hus
verksamhet. Inom dessa kulturclla
områden har Jonas Johansson under
sina många år som föreståndare fÖr
Folkets hus i Kumla lagt ner ell förtjänstfullt arbete. Hans ambition att
bjuda på god underhållning kom
under dessa år publiken till godo.
Jonas Johanssons personliga och all·
tid goda kontakter med turne- och tea-

terledare har i hög grad bidragit till alt
förnämliga operetter och teaterpjäser
kunnat bjudas besökarna i Folkets hus
teatersalong.
Till hans övriga insatser för att främja
kulturlivet i Kumla hör engagerat
arbete i Riksteaterns lokaIorganisation och olika teaterkommith~er. Han
har även arbetat inom nuvarande
Kumla teaterförening.
Jonas Johansson var också en av fÖrgrundsgeslalterna och en drivande
kraft vid tillkomsten av Folkets hus i
Kumla.
Jonas Johansson har på senare tid
även gjort en förtjänstfull insats inom
pensionarsrörelsen i Kumla.
Kulturpriset har de föregående åren
uldelats till Nils Helander (1971), Valter Sohlman (1972), Nore Eriksson
973), John Norlander (1974), Karl
st lund (1975), Holger Huhman
(1976), Tage Goldheim (1977), GÖran
Melander (1978), Helge Carlsson
(1979), Hugo Eriksson (1980), Folke
Sundström (1981) samt Tage Tapper

g

(1982)

[]
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Kulturnämndens program
Kumla bibliotek
Öppettider
HuvudbiblIotek
Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA

lel88190

SAGOSTUNDER
för barn 3-5 år börjar vecka 3 1984 (ca
30 min)

Månd-fred 12-20
IÖfd 11-14,sönd 16-18

Kumla, huvudbibllotek
Onsdagar kl 10.30

Filialer:

Sannahed. bibUilial
Tisdagar kl 09.30
ÅbytOl'p, bibl.filial
Fredagar kl 09.15

HllLABROTIET
Tallängens skola, tel 72413
rlSd 10-14.onsd och torsd 10-14,
17-19

KUMLABY
Barn· och ungdon\Sb6dc:er
Kumlaby centrum, HögsladlElSkolan,

Hörsta blåbandslokaJ
Torsdagar kl 10.00
Kvamlorp, fritidslokalen Folkets hus
Torsdagar kl 14.00

Korstagatan. tel 88 196
Månd 10-17, bsd 17-\9
onsd 10-19.lorsd 10-17

Satutuokiot suomekse
Kumlabyn KirjaSlossa
torslaJsln klo 12.00

SANNAHED

Satutuok!ot on tarkoItettu
lapsille 3-5 voulJaille

Gentrumhusel, tel 786 30
Månd 17-19
IISd och fred 10-13

7 dt'(tmbtr
TEATER
Kumla teater kl 19.

16 novl'mbl'r-J5 dl'cl'mbl'f
UTSTÄLLNING
Utställningshallen. Kumla blbhote:k
MOlklIhus från Kumla
Åke: Sigge

En gång till Sam

Unsteate:rn
(Abonnemang)

19 nOl'emiJer
J l dl'ctmbl'r
BARN· OCll FAMIUETEATER

FÖRELÄS;'I,'1~G

K\'amgården kl 19
Lofo(en och Rundey
Tvi norska ögrupper
Mats Rosenberg

Kumla teater Id 16.
Clownen Boman

6dtcl'mber
FÖRELÄ51'''ri'L'''G
Kvarngårdc:n kl 19.
5tenhuggt'ritraditkmen i Yxhult
51\'e:n Larsson

ABYTORP

Posthuset, lel732 41
Månd och Ilsd 18-20
fred 10-12

u

u

_

u~__
_

u

-----------<___~
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BIBLIOTEKEN HALLER STÄNGT

Julafton, Juldagen, annandag Jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondagen.
23 december. 30 december och 5 )anuan hålles huvudbiblioteket 6ppeI12-17.
Filialerna hållef stängt i mellandagarna. Filialen i Hallabrottet har dock öppet 5,an 1984

kl 10-14.

i Kumlaby skola. lördagen den 3 december klockan 12.30
PROGRAM OCH AKTIVITETER fÖl' stora och små människor

Du
som tycker om att läsa

Dockteater med Usbeth Hamping
TeaterfÖl'eställning med clownen WaJlbom
Sång av olika körer
Rock- blås- och folkmusik
Program med bambo!lsfOrfattare
Bokutiåning - Skapande verksamhet- Visning av lokalerna

men

Kaffeservering hela eftermiddagen (avgift)

bor utanför kommunens tätorter och har långt till bibliotek

Fri entre

Ta din chans - utnyttja bokbussen

Se program IIOkaltldnlngarnl fredagen den 2 december

VI/komna smil och stora kumlabor från när och fjärran

Ring 88 119 och be om information och turlista

Boken kommer till dig per buss!
2B
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ELWUSSPÅREN

Fritidsnämnden informerar

Belysningen i elljusspåren vid Viaskogen och Djupadalsparken är påslagen från
mörkrets inbrott till kI22,OO. Under snöpcrioden kommer spåren att vara uppkörda
för skidåkning. Vi vädjar till Er. som inte åker skidor: GÅ EJ I SPÅREN.

"BYGGET", ASBRO
Skidspår 2.5 och 5 km. Stugan hålles öppen lördagar och söndagar kl 10.00-16.00.
Beställning av stugan på annan tid kan göras på tel 019·83409 eller 88144.

FRITIDS- OCH KVARTERSGÅRDAR

KUMLAHALLEN
Sporthallen
Öppet måndag-fredag kl 06.45-22.15, lördagsöndag kl 08.15-15.45
Telefon: driftledare Janeric Solberg 019-88 178,
vaktmästare 88179, kassa 88180, simha1l88181.
maskinist &8182.
Öppettider under jul och nyår
Julafton
Juldagen
Annandagjul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagsafton
.~
Trettondagen
(;"Z

~

SIMHALLEN

Slängt
,tängt
09.00-12.30
09.00-12.30
stängt
09.00-12.30
stängt

Badtider
13.00-19.30
måndag-tOl"1>dag
tisdag
07.00-08.15 13.00-19.30
07.00-08.15 13.00-20.20
onsdag. fredag
09.00-15.30
lördag
09.00-12.30
söndag
Övrig tid disponeras av skolan
OBS. Kassan stänger 30 minuter före badtidens
slut.

Badpriserfrom 19$4-01-01
Simhall med bastu. skåp
Simhall med bastu, hyn
Skolungdom t o ni 16 år
Militärer, pensionärer, studerande
I:a klass bastu, turk
Karbad
Rabatthäfte !O bad med skäp
Rabatthäfte !O bad med hytt
Rabatthäfte !O bad med turk
Säsongskort med skåp
Årskort pensionärer
Säsongskort pensionärer
Familjekort, 2 vuxna med barn
Familjekort, I vuxen med barn

9:11:4:5:22:20:80:100:200:140:120:-

80:350:180:-

Lilla bassängen har varje tisdag klockan 13.0016.00 temperaturen höjd till3Ograder.Småbarnsfötiildrar uppmanas att ta tillfället i akt att då
bada tillsammans med sina barn.
Klockan 16.00-17,00 är lilla bassängen reserverad för handikappade, Temperaturen är då höjd
till 33 grader.

Under jullovet kommer fritidsgårdarna att ha reducerat öppethållande. Se anslag
om detta på resp gård.
Vill Du fråga om gårdsverksamheten. kan du kontakta fritidsgårdsföreståndare
Ingemar Johansson tel. 019-88176

ALLMÄNHETENS ÅKTIDER PÅ ISBANAN IIOROITSPARKEN
UNDER JULLOVET
22-23/12
Julafton
Juldagen
Annandagjul
oeh27112
28-30112
Nyårsafton
Nyårsdagen
2-4/1
Trettondagsafton
Trettondagen

kl 09.00-16.00 (kl 12.00-14.00 utan klubba)
stängt
kl 11.00-16.00

stängt på grund av ungdomsturnering i ishockey
kl 09.00-16.00 (kl 12.00-14.00 ut3tfklubba)
klll.00-16.oo
stängt
kl 09.00-16.00 (kl 12.00-14.00 Ulan klubba)
kl 11.00-16.00
stängt
kl 12.00-14.30 utan klubba
711
kl 12.00-15.30 med klubba
8/1
Reservation för eventuella ändringar av tiderna
Använd alltid hjäl m när du åker skridskor
FRITlDSKONTORET

Friskvård

/

'"

\.

")

FRISKVÅRDEN
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Vi hälsar dig välkommen för konsultation och rådgivning. På Friskvårdseentralen kan Du träffa läkare och sköterska, k051- och hälsorådgivare saml få en konditionstest och individuella råd för lex
rygg och nackbesvär. tobaksberoende m m.

KUMLA FRISKVÅRDSCENTRAL
Öppet onsdagar 17.00-21.00. Tidbeställning tel 019-88100
Avgift 50 kronor. Endast lest 15 kronor.

Kom ihåg
Ansökan om lokalt aktivitetsstöd
skall vara fritidskontorellillhanda senast den 31 december. Kom också ihåg att
skicka den vita delen av treselsblanketten till din förenings distrikts- eller riksförbund för ansökan om statligt bidrag.
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Gruppkorsband

Socialtjänsten
och de handikappade,
några fakta
Från och med 1 januari 1982 har vi ny sociallag i Sverige, nämligen socialtjänstlagen (SoL). Denna lag ersätter de gamla socialvårdslagarna och är till
sin karaktär en ramlag. Den paragraf, som speciellt rör de handikappade, är
§ 21.
"Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller
andra skäl möter petydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet all delta i
samhällets gemenskap och all leva som andra. Socialnämnden skall medverka till all den enskilde får en meningsfull sysselsällning och all han får bo
på ell säll som är anpassat efter hans behov av särskilt stöd."
För all socialnämnd och socialkontor skulle kunna fullfölja sina arbetsuppgifter
och för att bredda kunskaperna om de handikappades situation inrällades
under 1970-talet kommunala handikapprådet (KHR).
KHR är partsammansall med representanter från handikappföreningarnas
samarbetsorgan, kommunstyrelsen, socialnämnden, landstinget samt adjungerade ledamöter från övriga nämnder och styrelser j kommunen.
KHR har under de tio gångna åren framför allt inriktat sig på att föra fram handikapprörelsens synpunkter i byggnads- och planeringsfrågor. Della har bland
annat lell fram till den inventering som presenteras i artikel i della nummer av
Kumlan.
För ytterligare information kan Du ta kontakt med någon av följande personer:
Handikappassistent ingrid Sandberg, tel 88353
KHR:s ordförande Maj Johansson, PI 4290, Kumla, tel 70041
Ordföranden i Handikappröreisens samarbetsorgan Mary Lyktberg, Kvarngatan 53, Kumla, tel 75744
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