


Skoindustrimuseet
Sveavägen 19, Kumla, har öppet dagligen mellan klockan
13_00 och 16.30.
För gruppbesök var god ring 019-884 93.

FRI ENTRE!

sin tur lell fram till att regeringen ut
färdat omfattande restriktioner för
byggverksamheten under 1989. Sålun
da prioriteras bostadsbyggande samt
sådant byggande som direkt medför
ny sysselsättning eller annars är av vä
sentlig betydelse för samhället. Exem
pel på det senare är utbyggnad av
barnstugor m m
För Kumla kommuns del innebär

detta prioritet för bostadsbyggande
samt en fortsatt utbyggnad av barnom
sorgsverksamheten. Ovrigt byggandc
kan komma att få stå tillbaka.

När detta skrivs väntar vi med nyfi
kenhet och undran på regeringens
kompIet teringspropositian. San nolik{
innehåller den avgörande förändring
ar på del ekonomiska planet för att
möjliggöra en förändring av det nu
varande systemet för den statliga in
komsbeskattningen. J detta samman
hang är vi givetvis lite oroliga för
eventuella negativa åtgärder mot den
kommunala sektorn.

Vi behöver en fortsatt stabil och stark
ekonomi i vår kommun. Den ökade
inflyttning vi nu upplever ställer stora
krav på dcn kommunala servicen i
form av såväl barnomsorg, skolor som
teknisk service.
Sannolikt har också det lokala nä

ringslivet i Kumla haft nytta av den
gröna vintern och tidiga våren. Hög
konjunkturen håller i sig och företa
gen nyanställer arbetskraft i en om
fattning som inte skett på många år i
Kumla. Den faktiska arbetslösheten
inskränker sig till något IOO-tal. Då
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Al' kommunalrådet Sven Ove Cederstrand

Vintern 1988-1989 blev ingen vinter.
Åtminstone inte i södra och mellersta
Sverige. För norra Sverige däremot
blev vintern något så när normaL tin
och med lite extra vad gäller snö
mängd. Sådana variationer kan det bli
i vårt land.
För Kumlas vidkommande - speciellt

ur kommunalt perspektiv - har den
gröna vinlern haft många fördelar. In
te bara genom minskade, intill i del
närmaste helt Uleblivna, kostnader för
snöröjning på gator och vägar. Bo
stadsbyggandet har kunnat starta i
snabb takt, tack vare gynnsamt väder
denna vinter. som blev mer lik en en
da lång vår.
Våra ungdomar däremot har kanske

upplevt vintern påfrestande. I första
hand vår föreningsakliva ungdom in
om olika vintersportgrenar. "Det
kommer, det kommer en vår··. hetcr
det. Besvikna ungdomar till tröst sä
ger vi förhoppningsfullt; det kommer.
det kommer en vinter - så småning
om.

Ytterligare en tröst och en oändlig
lUr var det, all den så länge diskutera
de ishallen - BOB - hallen - vid
Idrottsparken i Kumla äntligen blev
klar under senhösten 1987. Under he
la denna "vinter" har såväl skolans
ungdomar som de lite äldre ungdo
marna kunna träna hockey m m under
verkligt goda förhållanden, helt obe
roende av väder och vind.
GellOm det kraftigt ökande bostads

byggandet i landet. har det uppstålt en
brist på byggnadsarbetare. Detta har i

Den gröna vintern

Nästa nr utkommer
mitten september 1989

Besöksadress:
Stadshuset, Kumla torg

Telefon:
019188 100 (växel)

Åbytorp
Posthuset, tel 73241
Tisd 17-20
Fred 10-13
Juli stängt

Bokbuss
Tel 010-80 1068
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Filialer
Hällabrottet
Tallängens skola, tel 724 13
Tisd 10~14

Onsd ochtorsd 10-14, 17-19
Juli stängt

Sannahed
Servicehusei Ha' a, tel 78630
Tisd 10-13, 17-19
Fred 10-13
Juli stängt

Biblioteket håller stängt
Valborgsmässoafton, 1 maj. Kristi himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, annandag
pingst och midsommarafton.
Onsdag 3 maj (dag före Kristi himmelsfärdsdag) och torsdag 22 juni (dag före midsom
marafton) stänger huvudbiblioleket kl 17.00 och filialen i Hällabrottet kl 14.00. Fredag 12
maj (dag före pingstafton) slänger huvudbiblioteket kl 17.00.
Fr O m juni har biblioteken förlängd lånetid - Sommarlån - till 1 september.

Kumla bibliotek
Öppettider:

Huvudbibliotek
Folkets hus. Skolvägen 12, Kumla
Tel 88190
Månd-fred 12-20
Lörd 11-14, sönd 16-18
Sommartid: 1 juni-31 augusti
Månd-fred 14~20, lärd, sond stängt



Soda1~jli"ntt 10,4%

U~bildnins 22,5%

gårdar, biblioteksverksamheten m m.
Kommunledning och centralförvalt

ning omfattar kostnader för kommun
fullmäktige, kommunstyrelse, central
administration, industrifastigheter samt
marknadspolitiska åtgärder.

Under rubriken finansiering aterfinns
bland annat kostnader för miljö- och
hälsoskydd samt räntekostnader för lån.

Inkomstkällor
Kostnaderna finansieras till ungefär
hälften med kommunalskatt. Kommu
nen har länets lägsta skatl. Skattesat
sen har varit oförändrad sedan 1981.
Till kommunen betalade vi som Kum
labor under det gångna årel 15:60 kro
nor av varje beskattningsbar hundra
lapp. Till landstinget betalade vi 13:85
kronor och till församlingen l :35 kro
nor - Ekeby församling l :40 kronor.
Den totala kommunalskatten var där
med 30:80 kronor i Kumla~Hardemo-
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Teknisk .e~vice

19,2%

Resursernas fördelning
Kostnaderna för den fortlöpande
driftverksamheten fördelade sig på dc
olika verksamhetsgrenarna enligt föl
jande diagram.
SocialTjänsten innehåller bland annat

kostnader för barnomsorg, äldreomsorg
och bostadsbidrag till pensionärer.

I wbildning är den största posten
kostnader för grundskoleverksamhe
len.

Den tekniska servicen omfallar väg~

hållning, vatten och avlopp, sophämt
ning, skötsel av fastigheter m m.

Fritid och kultur innefattar skötsel av
parker och idrottsanläggningar, fritids-

Bokslut 1988

Kommunens ekonomi
Kumla kommuns ekonomi är fortsatt
stabil. Verksamheten år 1988 visar ett
bokslutsresultat om +5.3 miljoner
kronor. Detta resultat har uppnåtts
trots en del orosmoln. Främst i form av
statliga indragningar och nedskärning
ar gentemot kommunerna. Dessa stat
liga åtgärder har pågått under ett antal
år. För att ej behöva höja skatten ge
nomfördes 1987 oeh 1988 ett rationali
seringsprogram benämnt Effekt 89.

Kommunens tillgångar vid årsskiftet
uppgiek till drygt 448 miljoner kronor.
Det innebär drka 25000 kronor per
invånare. Kommunens skulder var
drygt 185 miljoner kronor eller drygt
10000 kronor per invånare. Den lö
pande drift verksamheten under året
kostade cirka 350 miljoner kronor. In
vesteringar gjordes för 45 miljoner
kronor.

A v ekonomichef Ronny Salomonsson

under 1989, skall ge möjlighet för fö
retagen i Kumla att fylla behoven av
ytterligare arbetskraft.

Inledningen av denna långa gröna vår
har varit bra och vi hoppas att den
sommar som ligger närmast framför
kommer att bli minst lika bra. D

Kl 12.00-13.45
• Ärtsoppa serveras gratis
• Försäljning av gammaldags karameller
• Postdiligens med försäljning av vykort med för dagen framställd

minnespoststämpel
• Eventuell demonstration av äldre skjutvapen

Kl 14.00
• Invigningshögtid med tal av riksantikvarie Margareta Biörnstad

Kl 15.00-18.00
• Militärhistoriska museet premiärvisas

KUMLA KOMMUN' LIVREGEMENTETS GRENADJÄRER, ÖREBRO·
LIVREGEMENTETS HUSARER, KARLSBORG

Välkommen till invigning av

militärhistoriskt museum
i Officersmässen, Sannahed
lördagen den 3 juni 1989
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får man betänka att Rinaldo & Jo
hansson AB:s avveckling nyligen slut
förts, att den ökade invandringen stäl
ler krav på utbildning och omskolning
innan inträde på arbetsmarknaden
kan ske m fl faktorer.

Vi får hoppas, att den starka inflytt
ningen under 1988, som även fortgår



SuubidUI 14%

Aldreomsorg
Äldreomsorgen och hemsjukvården är
idag ell område som är föremål för
ständig förändring och förnyelse. Som
vårdbiträde kan du arbeta antingen på
servicehus eller hemma hos pensionä
rer, sjuka eller handikappade. Att ar
beta som vårdbiträde idag innebär ett
mycket stort ansvar. Som anställd har
du möjlighet att själv påverka arbetets
innehåll.

Gångträning är ett viktigl moment inom äldreom
sorgen.

arbela som förskollärare krävs för
skollärarutbildning eller fritidspeda
gogutbildning.

Om du är intresserad så hör av dig till
social förva ltningen, personaIsekre te
rare Urban Sternefors. telefon 019
88356.

Barnomsorg
Inom barnomsorgen kommer nya av~

delningar och barnstugor att öppnas,
för att kommunen ska kunna leva upp
till målet "full behovstäckning 1991".
Vi behöver kunnig och intresserad
personal för aH ge den service och
kvalitc, som är önskvärd och viktig in
om barnomsorgen. Vad vi idag främst
är i behov av är förskollärare. För atl

Idag är det brist .på personal inom
många områden. Aven Kumla kom
mun har behov av personal inom flera
yrkeskategorier. Främst gäller della
• förskollärare
• vårdbitriiden
• lokalvårdare

Vi söker dig
som är intresserad av vikariat, men
även fast anställning kall bli aktuell.
Detta beror bland annat på din utbild
ning, din yrkeserfarenhet och ditt in
tresse. Kommunen har som målsätt
ning att på sikt enbart ha heltidstjäns
ter (1,0) eller åtminstone 0,75 efter
mottot "att kunna leva på sin lön".

Detta innebär också att vi hoppas
kunna rekrytera fler män till ovanstå
ende traditionellt kvinnliga yrken. He
la offentliga sektorns verksamhet byg
ger på att vi har intresserad och kvali
ficerad personal. Endast då kan vi till
godose kommuninvånarnas krav på
service. Det gäller barn- och äldreom
sorg, liksom städning och tillsyn av lo
kaler där bland annat små barn och
skolbarn ska vistas.

Av I f personalchef Birgitta Nilsson

Kommunen söker personal

Hyror o .vlittar
11,1%

bjuda 20 mellanstadiebarn att deltaga
i teaterlek på Solkatten under tiden
12-22juni.
Vi utgår från en beråtlelse och im

proviserar fram en historia. Barnen
får göra masker, kostymer och sccno
grafier. Kanske blir det också ett
skuggspel eller ett dockspel inlagt i
spelet. Kanske gör vi ljudinspelningar
därtill.

Allt kommer att äga rum pil Solkat
ten. Där har vi också vår avslutnings
föreställning dcn 22 juni.

Alla intresserade är välkomna atl
ringa till Susanne Hernaeus på Solkat
ten. telefon 019-88494.

satser har föreningarna själva samt
olika företag gjort det möjligt alt
genomföra projekten.

• För vatten- och avloppsnätet har en
planmässig upprustning påbörjats.
bland annat för all motverka över
svämningar vid stora regnmängder.

Mer information
Vill Du veta mer om kommunens bok
slut? Vänd dig till drätselkontoret i
Stadshusct för en utförligare och mer
detaljerad information. D

delen av kommunen, och 30:85 kronor
i Ekebydelen.

Andra viktiga inkomstkällor är stats
bidrag och avgifter. Statsbidrag erhål
ler vi bland annat för att finansiera del
av lärariöner , barnomsorg, ~ldreom

sorg och bostadsbidrag. Avgifter er
håller vi genom all kommunen tar be
talt för vissa tjänster som barnomsorg,
äldreomsorg, vatten och avlopp. sop
hämtning mm.

De olika inkomstk~lIornas andel av
kommunens totala inkomster framgår
av vidstående diagram.

Större satsningar under året
skedde bland annat inom följande
verksamheter.
• Barnomsorgen, där antalet inskriv

na barn ökade från 1009 år 1987 till
1095 år 1988.

• Äldreomsorgen genom bland annat
tillkomsten av gruppboendefor
mer, genom invigning av servicehu
set Hea i Sannahed och genom ut
ökning av den öppna hemtjänsten.

• Föreningslivet, genom uppförande
av ishall, ny ridhall vid Hagaby
samt klubhstuga vid Hagavallen i
Åbytorp. Utöver kommunens in-

Snart är det dags igen! De senaste
åren - direkt efter skolavslutningen
och fram till midsommar - har barnen
i Kumla erbjudits att delta i olika som
marprojekt.
Det började med ett cirkusprojekt.

Sommaren 1988 blev det ett gyckels
pel. Nu under 1989 kommer vi att er-
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Frostfria kallförråd - jordkällareKumla kommun har flera spännande
projekt på gång - dels för att förbättra
vårdbiträdenas arbetssituation och
dels för att tillgodose vårdtagarnas be
hov.

Bland annat kan nämnas aU ett vård
biträde, som arbetar, heltid. arbetar
36 timmar i veckan i vården och en (l)
timma i veckan i schemalagd frisk
vård. Även en dcltidsanstiilld, 0,75,
har en timma friskvård per vecka. På
servicehusen Solbacka och Kvarngår
den kommer det alt finnas moderna
gymnastiksalar med utrustning för att
stärka nacke/axlar och rygg. Därmed
hoppas vi kunna minska/undvika be
lastningsskador. Inom vissa vårdgrup
per kommer iivcn flextid att införas på
försök.

Du kan välja mellan tre alternativ.
Att arbeta under rak vecka, måndag
fredag, att arbeta enligt schema med
arbete var tredje helg eller att arbeta
enbart under natt. Det är önskvärt att
du har utbildning; tvMnig social servi
celinje eller 20 veckors alternativt 40
veckors vårdbiträdesutbildning.

Är du intresserad av att veta mer om
vad det innebär alt arbeta som vård
biträde - så hör av dig till personalsek
relerare Urban Sternefors, tel 019
88356.

Påverka 90 - talets städorganisation
Vi har även ont om lokalvårdare, som
kan rycka in vid sjukdom och längre
vikariat. Även fasta anställningar kan
vara aktuella.
Som lokalvårdare städar du främst

kommunens barnstugor och skolor. Vi
kan erbjuda dig varierande sysselsätt
ningsgrad. Du kan även ha önskemål
om när på dagen/kvällen du vilt arbe
lo.

Du behöver inre ha någon utbildning.
Vi ger dig grundutbildning och du blir
introducerad i arbetet aven van lokal-
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Svabben sveper över åtskilliga kvadratmeter varje
arbetspass.

vårdare. Kommunen har modern städ
utrustning och satsar även i övrigt på
goda tekniska hjälpmedel. Städorga
nisationen är idag under utveckling i
ständig förändring och fönyelse. Mål
sättningen är att lokalvårdarna ska ar
beta i grupp. Vi planerar även att in
föra arbetsplatsträffar och kanske
även flextid. I planeringen ingår även
att du kanske kommer att få en timma
betald friskvård i veckan.

Om du är intresserad av att vara med
i detta förnyelsearbete inom städsek
tom, så hör av dig till städinspektör
Bertil Eriksson, tel 019-88267.

ViII du veta mer
för att kunna avgöra om du är intres
serad av att arbeta inom något av
dessa yrkesområden? Slå då en signal
till aktuell kontaktperson. Ställ dina
frågor! Diskutera anställningsvillkor
och löneförmåner. Vi ger den infor
mation du behöver för att falta beslut.

Välkommen till Kumla kommun!

Av stadsarkitekt Kurr Larsson

I samband med senare års intresse för
ekologi, miljö, bra oeh billig kost,
självförsörjning m m dyker ofta äldre
och beprövade lösningar upp. När det
gället boende och förvaring har den
gamla jordkällaren kommit till heders
Igen.
I Kumla aktualiserades frågan år

1986, när miljöpartiet i en motion yr
kade att kommunen skulle ålägga
byggherrarna
alt förse fastigheter i nybyggnation

med frostfria kallförråd,
att utrymmena för varje hushåll skulle

vara så dimensionerade att rotf
rukter, frukt och grönsaker skulle
kunna förvaras källarsvalt, samt

art fastighetskontoret skulle få i upp
drag att utforma rekommendatio
ner och praktiska råd till kommun
invånarna att själva anlägga en
jordkällare vid sin fastighet.

I kommunfullmäktiges svar plI motio
nen 1988 konstaterades, att kommu
nen inte kan ålägga någon att förse en
fastighet med frostfritt kallförråd.
Däremot skulle man på olika sätt kun
na informera om möjligheten att själv
bygga ett sådant samt ge exempel på
utformning etc.

l litteratur och tidskrifter redovisas
en rad fördelar med jordkällare.

EIt större förvaringsutrymme lämp
ligt för exempelvis hemodlade pro
dukter saknas ofta i de nya småhusen.
• En jordkällare ger bra långtids

förvaring
• är alternativ/komplement till elslu

kande kyl- svalskåp

s78J MATI::lRD)

"JI'~
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• stimulerar till lokal självförsörjning
och eget odlande av nyttig och bil
lig kost

• uppfyller kraven på jämn och låg
temperatur, hög jämn fuktighet
samt god ventilation.

Hor byggs en jordkällare
En lämplig storlek för hushållsförva
ring är 4-6 m'. Förr lades oftas jord
källaren i en slänt i ett norrläge. I
slättbygden Kumla får man troligen
göra källaren i form aven kulle, där
förrådel är nedschaktat till frostfritt
djup.
Jordkällaren kan göras som eget

"platsbygge" med gjutet golv, murade
väggar av lättbetong eller leeablock
och gjutet valvltak. Alternativet är att
köpa färdigt i form av rör eller "igloo"
i betong, plåt eller glasfiberpolyester.

Det är viktigt atl följa beskrivningar
och ritningar så att ni inte får problem
med exempelvis mögel på grund av för
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Kostnadsfri - men inte fri

hög fuktighct och bcgränsad ventila
tion. I äldre jordkällare har det ofta
varit problem med råttor och insektcr.

Det har även viss betydelse på vilket
sätt man inreder och förvarar de olika
varorna. eftersom vissa produkter intc
trivs med varandra.

Bygglovberrial
Om det är fråga om en normal mindre
jordkällare krävs inget bygglov. I van
liga villaomr den. som ofta har rätt så
begränsade tomtytor • kan det dock
vara bra att komma överens med gran
nen. om "kullen" kommer i närheten
av tomtgränsen.

Informationsmaterial
Kontakta gärna stadsarkitektkonlo
rct, där det finns visst material i form
av skrifter, ritningar m m. som ytterli
gare beskriver en jordkällares fördelar
och hur den lämpligen ska placeras
och utformas.

Det lokala hushållningssällskapet har
också kunskap och erfarenhet av jord
källare.

A v gatuchef MaTS Iggmark

Kumla kommun har alltid kunnat
skryta med att ha fri det vill säga gratis
parkering. Vår avsikt har varit - och
är fortfarande den - att bilisten ska
kunna lämna sin bil på allmän plats
under sina bcsök i affärer och inrätt
ningar i Kumla, utan all bchöva betala
för biluppstiillning. Denna grundsyn
kommer inte all ändras. Del är säle
des inte aktuellt att sätta upp parke
ringsautomater.
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På stadsarkitektkontoret tillgängliga
skrifter

EINAR BRÄNNGÅRD
Arbetsbeskrivning för jordkällare
Återanvändning av virke
Tillhörande ritningar
SlOckholms läns hushållningssällskap

ROSIE JOHANSSON
Är jordkällaren aktuell på SO-talet?
Malmöhus föllS husMllllillgssällskal)

HCfBETO GVAROR
Broschyr om jordkällare +ritning

TIDSKRIFTEN HEM OCH FRITID
nr 6-1983. sid 46-49

Ytterligare känd litteratur

KERSTIN HOLMBERG
Jordkällare och skafferi
Wahlströms & Widsfrands!örlag

ICA-KURIREN 15-85
Bygg en jordkallare

fri parkering
har emellertid av många bilister tol
kats som att man kan ställa upp Sill
fordon var som helst utan nagra som
helst iakuaganden av gällande före
skrifter. Detta har ställt till mycken
förtret för fastighetsiigare, rörelse-

hindrade och inte minst för kommu
nens renhål1ningsverksamhel. Ofta får
gatukontoret ta emot klagomål från
allmänheten. som med all rätt ondgör
sig över felparkerade bilar.

Kommunfullmäktige har därför be-
slutat att införa kommunal parkerings
övervakning i Kumla tätort. Med det
ta beslut hoppas kommunen kunna
stävja den okynnesparkering som hit
tills ägt rum. Parkeringsövervakning
en startade den I maj 1989.

Fel parkeringsa\'girter
Kommunfullmäktige har också be
stämt vilka avgiftcr som ska tas ut vid
felparkering. Avgifterna framgår av
nedanstående tabell.

Avgift för parkering vid
stoppförbud 250 kr
P-förbud 250 kr
längre tid än tillåten 125 kr
handikapplats 250 kr
vägkorsning 250 kr
mot färdriktning 250 kr
gång- och C) kelbana 250 kr
övergångsställe 250 kr

Hur länge får man parkera i centrum?
En grundregel för parkering i centrum
är all de meSI attrakliva platserna får
användas kortare tid, medan ju längre
från centrum man kommer desto läng
re blir den tillåtna tiden för parkering.
Den kortaste parkeringstiden gäller på
den enkelriktade delen av Köpman
gatan-Hagcndalsvägcn. Där är den
tillåtna parkeringstiden 30 minuter.
Nästa begränsning är två (2) timmar.
Den gäller i första hand Torget och
den sa kallade Domusparkeringen,
men även för vissa andra centralt pla
cerade parkeringsplatser. Tiderna är
skyltade vid infarten till respektive
parkering.

Var parkera längre?
Givetvis finns det behov för parkering
under längre tid även i centrum. Detta
galler framför allt personer som arbe
tar i centrum. affärsanställda. bygg
nadsarbetare m n. Därför har kommu
nen ställt iordning parkeringsplatser
där man får parkera 24 timmar på var
dagar och obegränsad tid under hel
ger. Sådana platser finns på Köp
mangatan söder om restaurang Gyl
lingen och på Odengatan strax nOrr
om Kyrkogatan.

Parkeringsplatser ror rörelsehindrade
Det är många människor i dagens
samhälle som är rörelsehindrade. men
iindå kan köra bil. Det är viktigt att en
s dan människa kan parkera sin bil i
närheten av den inrättning som ska
besökas. Ett antal särskilda platser av
sedda för rörelsehindrade har reserve
rats i centrum, dels runt torget. och
dels på den så kallade Domusparke
ringen. Det är viktigt att andra bilister
respekterar att dessa platscr enbart är
a\'sedda för rörelsehindrade bilister.

Ovcrvakning
Övervakningen skall i början skötas
av Örebro tekniska förvaltning. Det är
inte meningen att dCI ska bli någon
minutövervakning. Huvudsyftet är att
sta,'ja den okynnesparkering som fö
rekommer idag i allt för stor omfatt
ning. Det gäller all tänka sig för när
man parkerar - även vid snabb
ärenden - exempelvis på baksidan av
nya posthuset. Det är skada att dra på
sig ett inbetalningskort på vindrutan
enbart på grund av tanklöshet. För
handen på hjärtat alla bilister-i Kum
la är det alltid nära till en riktig parke
ringsplats! D

11



Numera heter vi KUMLA ENERGI AB. Vår nya symbol ser du
härintill. Den kommer du så småningom att se på våra fordon. våra
brevpapper och kuvert. i annonser. på fakturor och alla övriga
handlingarsom vi kommunicer.~r med:. KUMLA ENERGI ABärdin
kon!akl när del gäller EL. FJARRVARME och övriga ENERGI
FRAGOR.

Kumla Energiverk har bytt namn!

~KiJM;::/ENERGIAB
ORDFÖRANDE: Börje Pettersson. Direknel. 881 18
VD: Börje EngdahL Direktlel. 88291

.. .. I.. o

DINA KONTAKTVAGAR NAR DET GALLER ENERGIFRAGOR

88295

88293
88291

88299
88290

88293
88294

885 17
88293
88291

88299
88290

88297
88509

Direkttel.

88293
88291

88297
88509

abonnent cen/raler
88296
88297
88509

88296
88297

anslutningsavgifter
88296

Allmänna förfrågningar om tariffer
Göran Rundqvist
Börje Engdahl
Rådgivning om elanvändning
Peter Karlström
Göran Rundqvist
Börje Engdahl

FJÄRRVÄRME
U/sättning av fjärrvärmeledningar
K-Å Eliasson
Peter Osterlund
Frågor om räkningar flyttning etc
Maude Kjellsson
Kerstin Ocklund
Frågor om taxor och tariffer
Leif Evaidsson

•
K-A Eliasson
Frågor om anslutningar och
Leif Evaidsson
Rådgivning om skötsel av abonnen/cen/raler

•
K-A Eliasson
Erik Leffler

Besik/ning och prov/ryckning av
Leif EvaIdsson

•
K-A Eliasson
Erik Leffler

l
I

88235
88233

88290
13 7035

EL Direkltel.
Felanmälan för el, fjärrvärme, gatubelysning
och trafiksignaler
Kontorstid
Ovrig tid (SOS Alarmering)
Utsättning av elledningar
Bcrnth Gahm
Serviser, anslutningar och kostnader
Större anläggningar:

Göran Rundqvisl
Börje Engdahl

Mindre anläggningar:
Göran Rundqvist
Roland Sandberg

Besiklning. för- och fardiganmälan:
Göran Rundqvist 88293
Kent Lundberg 885 18

Frågor om räkningar, elförsäljning, flyttningar
och förändringar av säkringstariffer
Christina Helgesson
Eva Pettersson
Frågor om räkningar, effekttariffer
Maude Kjellsson
Kerstin Ocklund

KOlltaktpersonerna är specialister inom sina områden och har den
detaljkunskap som behövs för att serva och hjälpa dig.
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A v sociulseheterare Siv ler/ström

Nysvensk och Kumlabo

..

Många har emellcrtid en lång utbild
ning och därmed också studievana. Då
går inlärningen givctvis mycket snab
bare. Av våra nya Kurnlabor, som
flyttade hit 1986, förvärvsarbetar eller
studerar alla utom något undantag.
Det senare altcrnativet kan bero på att
man kom lill Sverige vid ganska mo
gcn ålder och inte klarar av att lära
svenska eller alt man nyligen fött barn
och är föräldraledig. Några har fått ar
bete på andra ortcr och därmed nyttat
från Kumla.

Just nu planerar vi att starta ett ar
betsprojekt, framför allt för flyktingar
som behöver lite längre tid på sig att
lära språket. Projektet innebär att
man läser svenska halva dagen och ar
betar fyra timmar per dag. Vi tror att
detta kommer att ge fler tillfällcn att
få prata svenska samlidigt sorn det un
derlättar inträdet på arbetsmarkna
den.

Acklimatisering
Hur går anpassningen - till cn i många

15

Svenska är svän.

brislen ett av våra svårastc problem.
Har någon en lägenhet - stor eller li
ten - hör av er till flyktingmottagning
en eller bostadsförmedlingen!

Vår målsättning när det gällcr bostä
der är. att få så slor geografisk sprid
ning som möjligt. Dctta har delvis
lyckats.

Svenskundervisning och arbete
Innan någon arbetsgivare är intresse
rad av all anställa en invandrare, mås
te han eller hon kunna ett visst mått av
vårt språk. Därför har alla som kom
mit till Kumla läst svenska för invand
rare (SFt) under kortare eller längre
tid.

Hur länge en person behöver studera
språket beror på många faktorer. En
person, som aldrig gått i skola eller ba
ra gått några få år, kan kanske inte
vårt latinska alfabet och måste då bör
ja på grund-vux. Där börjar man från
början med A B e, eller på den nivå
man befinner sig.

l

!

hit till Kumla. Del var ensamstående
unga män som nytt krigstjänstgöring.
Det var familjer - både hela och splitt
rade. I några fall har splittradc famil
jer kunnat återförenas. Det har varit
verkliga glädjestunder, <ltt få bevittna
dessa återföreningar.

SFI-undcrvisning i gammal svensk miljö på Flin·
kargården.

Bostäder
Under det första året var det inte så
svårt att hitta bostäder till våra nya
Kumlabor. Fram till 1986 fanns det
tomma lägenheter i kommunen, men
sil är det inte längre. I dag är bostads-

Kumla ställer upp
Här i Kumla beslöt våra politiker hös
ten 1985, att vi skulle ta emot 40 flyk
tingar under 1986. En nyktingmottag
ning inrättades oeh den l april 1986
hälsades den första flyktingen välkom
men till Kumla. Innan året var slut ha
de vi tagit emot 40 människor från Li
banon, Ungern, Syrien och Eritrea.

De flesta hade under längrc eller kor
tare tid bott på flyktingförläggning nå
gonstans i Sverige, innan de flyttade

14

Flyktingmottagning idag
Under de senaste 30 åren har del även
kommit nyktingar från mer avlägsna
länder. En stor förändring skedde år
1985. då huvudmannaskapet för nyk
tingmottagningen lämnades över till
kommunerna. Riksdagens beslut inne
bar att kommunerna från oeh med den
l januari 1985 skulle bli ytterst ansva
riga för "sina flyktingar".

Sverige har lång tradition när del gäller invandring. Under 16oo-lalct hade vi valloner
från Belgien och Holland, som lärde oss använda den s\'enska järnmalmen. Vi hade tyskar
som lärde oss göra affärer etc. Många är de yrkeskunniga invandrare, som gjort oersättli·
ga insatser för det s\'enska samhällel~ lItn'Ckling.

Invandrare och n)'kting
Dagens invandrare kommer till vårt
land under helt andra förhållanden.
Under 1940-talet, i samband med
andra v~rldskriget. tog Sverige emot
flyktingar från våra närmaste grann
liindcr. Av dessa har många idag helt
acklimatiserat sig som svenska med
borgare. medan andra återvänt till sitt
hemland.



Kontaktarbete - bland ensamma

På upptäcktsfärd i Kumlabygd

'"

Kumla torg

Mot E3 Mot Mosås

O""

Vallersta
Vi kommer fram till Val1ersta, som är
en mycket gammal by. Det framgår
bland annal av ändelsen "-sta" som
betyder "äldsta". Det var långt in på
ISOO-talet som byn fick namnet Val
lersta. Tidigare hette den först Balde
stadh och senare Ballerstad.

Vi startar vid Kumlas "nygamla" torg.
Cyklar Hagendalsvägen väster ut ge
nom gång- och cykeltunneln ut på Sta
tionsgatan. Svänger höger och däref
ter vänster in på Västra Drottningga
tan, Korsar gamla E3 och passerar av
tagsväg mot Långgälla. Cyklar genom
Sickelsta och passerar bron över mo
torvägen. Åker förbi avtagsvägen mot
Hörstabacken.

Bemärkta personer från ValIersta
ValJersta har hyst både "vapensmidets
fader" Tyres Månsson och "partisko
makeriets fader" Anders Andersson.

I..- Hörsta

fl
flValIersta - turen

CD Vallerslakällaren
@ Smedjan Sickelsta
® Valtestenen
® 5:10101 Källeväg
® Hörsta-landsvägenIMunkastigen
@ Minnessten
<1) Hörsta kapell
® Urbergslönster
® Säcka-bron
@I "Eriksgatan"

"
"

o Hörstabaeken

J

Baggetorpr_",_"\._.-:v:;':"':~;l~'l O

" ..

Ett bra sätt att lära känna vår bygd är
att använda cykel. I Kumlabygden är
detta ovanligt lätt. Vår kommun är till
ytan relativt liten och vägarna är lätt
trampade. Med tanke på detta har
kulturförvaltningen sammanställt cy
kelguider för olika områden i kommu
nen. Cykelguiderna finns bland annat
på biblioteket.

I Kumlan nr 2 har tidigare fem cykel
turer presenterats. År 1984 - turen
Hardemo-Brändåsen, år 1985 - Hör
sta- Täby- Kullkyrka-Mosås, år 1986
Blacksta- Sannahed- Hjortsberga, år
1987 - Rösavi-Järsjö och år 1988
Hällabrottet -Kvarntorp.
I år bekantar vi oss med

Av kulrurchef Mats Runering

det nya hemlandet, även om den för
sta, svåraste tiden är avklarad,

Nys\'enskcns kontakt med s\'ensken
Ofta får vi på fiyktingmottagningen
höra talas om att våra nya Kumlabor
saknar kontakt med oss vanliga sven
skar. Här kan \'i alla vara med och gö
ra en insats. Har du en granne, en ar
betskamrat, en skolkamrat, som är ny
i vårt land och i vår kommun? Prala
med honom eller henne. De behöver
svenska vänner för att "praktisera"
vån språk, lära sig varför vi gör si eller
så. Jag är övertygad om att även du
kommer att få stort utbyte aven sådan
kontakt. D

påträngande. Att lyssna, att vara mcd
människa. att visa vanligt sunt förnuft
ger goda grunder för givande kontak
ler. Absolut lysmadsplikt är givetvis
ett måste.

Bertil Johansson är sammankallande
t PRO-föreningens kontaktgrupp.
Han talar varmt för gruppens arbete
men beklagar att gruppen är allt för li
ten för att hinna med alla besök och
kontakter som borde göras. Vill du
ställa upp som vän och kontaktper
son? Ring då tclcfon 019-784 63 eller
755 80 och anmäl ditt intresse. Du be
hövs!

Inte bara PRO
Det finns ner pensionärsföreningar i
Kumla. Hur fungerar kontaktverk
samheten där? Troligen finns även där
behov av fler "vänner". Kontakta din
pensionärsförening. Behovet finns!

Uppgiftcn är bara att vara enkel och
naturlig, att vara vän och kamrat för
någon som är ensam, En ideell insats
som ger god "flterbäring" . D

fall helt annorlunda kultur och främ
mande traditioner?

De flesta har klarat anpassningen för
vånansvärt bra. Många ger uttryck för
att de trivs mycket bra i vår kommun.
Detta gäller speciellt familjerna. I nå
got fall har man flyttat tillbaka till
Kumla efter en "utflykt" till annan
ort.

Men givetvis saknar våra flyktingar
sitt hemland, sin familj, släkt och vän
ner. Oron för de närmaste finns där
inombords. Man hör i radiorrVom
bilbomber. beskjutningar m m i hem
staden i den stadsdel där dc närmaste
bor. Detta påverkar givetvis livet här i

Sedan en tid tillbaka arbetar några
pensionärer inom Kumla PRO-före
ning med kontaktarbete bland äldre
och ensamma. Kontaklgruppens med
lemmar ser ofta hur människor sitter
isolerade i lägenhet, villa eller på insti
tution. Ständigt upplever de behovet
av väntjänster i form av besök och
mänsklig kontakt.

Kontaktgruppen
arbetar helt ideellt. i huvudsak genom
hembesök, då man sitter ned och pra
lar en stund. Att ringa ett telefonsam
tal kan också vara en bra kontakt
form.

Gå med ut på en promenad är stimu
lerande. Att följa en "vän" på ett lii
karhesök kan vara en viktig hjälp för
att ta ett par exempel. Kontaktgrup
pen ställer emellertid inte upp på syss
lor, som ligger inom hemtjänstens om
råde.

Det är viktigt att kontakterna tas
med varsamhet, så att de inte upplevs
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Tyres Månsson fick år 1569 skattefri
~et för sin gård Sörgården i Vallersta.
Månsson medverkade i tillkomsten av
Örebro gevärsfaktori, som tidvis sys
selsatte upp till 700 vapensmeder. Av
dessa var närmare 250 bosatta i Kum
labygden. Man har beräknat att under
1600 - talet var närmare varannan
Kumlabo sysselsatt med vapentillverk
nmg.
Anders Andersson föddes i ett torp

på Hörstabacken år 1823. Familjen
nyttade sedermera först till Norrgår
den i Vallersta och senare till Sörgår
den.

Sevärdheter i Vallersta
Till höger om vägen - vid första skyl
ten V Vallersta -ligger Vallerstakälla
ren, något undanskymd.
Den har träöverbyggnad med tegel

tak, är cirka 5 x 10 meter utvändigt oeh
huvudsakligen byggd av kalk- och
gråsten med inslag av tegel. Ynermu
rama är till större delen gråsten.

Vallerstakällaren - intressant t500-lalsbyggrwd.
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Till källarens inre leder, från ell sär
skiil trapphus med rundbågigt över
stycke, en brant kalkstenstrappa - nu
mera tyvärr skadad. Källaren är inde
lad i tre rum. Mellan rummen finns
rundbågiga dörröppningar. Innertaket
består av ett genom hela källaren gå
ende tunnvalv av kalkstenar.

En teori är att källarcn byggdes mel
lan åren 1571 och 1599 och all den del
vis uppfördes av stenar från det under
1500-talet rivna Hörsta kapell. Bygg
herre skulle då vara fogden Bengt Bir
gersson. Han byggde källaren för' att
förvara de i Västra Närkes fögderi i
form av livsmedel uppburna skaner
na. Fögderiet omfattade Kumla,
Hallsberg, halva Lerbäck . Hardemo,
Kräcklinge, Hackvad, Yiby, Edsberg,
Knista, Tångeråsa, Kvistbro, Hidinge
och Lekebergslagen. För ett så stort
beskanningsområde behövdes en stor
källare.

Under åren 1956-1957 gjorde Kumla
hembygdsförening och Vallersta bya-

lag en första upprustning av källaren.
År 1972 anslog AMS pengar för ytter
ligare upprustning.

Källaren står OI[lSt. För att kunna stu
dera 1500-talets byggnadsteknik be
hövs en ficklampa. Vi går in med an
dakt. Vallerstakällaren iir förmodligen
kommunens äldsta byggnad.

Vi fortsiitter rakt fram. cirka 500 me
ter, till smedjan i Vallersta. den enda
smedja i kommunen som fortfarande
är igång. Yallerstasme'n Axel Gus
tafsson lär även ut sitt hantverk till in
tresserade studiecirkeldeltagare. Axel
är smedsättling i rakt nedstigande led
till de första vapensmederna i Närke i
slutet av 1500-talel.

Ytterligare cirka 150 meter framöver
ligger Vattestenen - ett flyttblock med
ytm,ltten 6x6 meler och en höjd om
2-3 meter. I stenens ovanyta finns en
triangulär fördjupning med 2-3 meter
långa sidor och ett djup om 0.7 meter.
Denna fördjupning är alltid fylld med
vatten - därav namnet. Ännu i slutet
på 1800-talet offrades pengar i denna
fördjupning och man tvättade sig i
vattnet för att bli botad från sjukdo
mar.

Vi åker tillbaka till Vallerstakällaren,
där vi tar av till höger - skylt V Yaller
sta. Framkomna till en T-korsning
håller vi höger, därefter vänster - skylt
Baggetorp. Vi fortsätter till dess bil
vägen upphör och tar till vänster in i
skogen. Troligen får vi leda cyklarna
stundtals till och med bära. Har det
nyligen regnat kan det vara bra au
vara utrustad med stövlar.

Efter cirka 500 meter kommer vi in
på en grusad väg som är cykclbar.
Detta är en del av den gamla "Hörsta
landsvägen". Den gick mellan Hörsta
kapell, gellOm Hörstaskogen och slu
tade vid "Jättekällan" i Yästanbäck.
Detta vägparti är också en del av den
urgamla "Munkastigen". som enligt

Hörsta landsväg - d~r fötter trampat oeh hjul
rullat under gången lid.

tradition var den väg, på vilken mun
karna vandrade mellan HörSIa kapell
och Riseberga kloster.

Vi kan också göra en avstickare in på
den gamla "$:t Olofs källeväg", och
håller då höger på grusvägen. Efter
100 meter finns en aVIagsväg åt väns
ter och vi iir inne på $:t Olofs källe
väg. Den går i nord-sydlig riktning
mellan Hörsta-landsvägen/Munkasti
gen i norr och gränsstenen "Barnbrän
narstenen" i söder. Utefter källevägen
finns flera fångstgropar (varggropar).
Här får vi förmodligen leda våra cyk
lar. Vi påminner varandra om att det
kan vara olämpligt att använda dessa
småvägar/stigar under älgjaktstider
och konstaterar att vissa partier är
mycket svårframkomliga när det är
blött i markerna.
Om vi inte är intresserade av källe

vägen cyklar vi åt vänster på Hörsta
la ndsvägen/M unkast igen.
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informerar

Föreningsledare! Kom ihåg
Ansökan om lokalt aktivitetsstöd senast 30 juni

Den vita delen llresetsblankelten skickas till ert distrikt· eller riksförbund, den gula delen
skickas till park- och tritidskonlOrel. Bryt sammankomslerna efter 15 maj. Sammankoms
ter under juni lår tas med vid nasta redovisning.

Glöm inte ange rält postgironummer. Kontrollera alt alla uppgifter ar rän ilyilda.

PARK- OCH FRITIDSKONTORET

12:
100:

hi"

FRITIDS· OCH KVARTERSGÅRDAR
Fnlldsglrdarna Malmen och Tallängen saml
kvarlersgården l Sannahed är stängda från bör·
Jan maj till början seplember. Kumlaby fritids·
gArd ir Slängd under juli månad. Se vidare an
slag på respektive gårdar.

TENNISBANOR
Tennisbanorna \1d KumlahalJen och Kumlaby
skola får under sommarperioden disponeras
lostnadsfntl.
Tenmsbanorna vid Linsmanskogen är öppna

för spel under perioden maj-september. Bolt·
mng av tider görs vid tennisbanorna. Avgift be·
talas I samband med att nyckel avhämtas vid BP
benSIDSlation, ÖStra Drouninggalan I.
Tennisbanan i Kvarnlorp är öppen under som·

marperioden. Avgift uttages. Bokning av lider
sker på bokningslislor som finns uppsatta pi an
slagstavla inliIl banan.

Badavgifter

Vuxna
Rabanhäfte vuxna, 10 besök
Bamtom6år
Ungdom to m 16 år, studerande,
pensionärer, militärer 6:-
Rabatlhäfte, 10 besök 50:-
Säsongskort. lam~j 250:-
Hyra av skåp 3:-
Hyra av simdräkt 5:-
Hyra av handduk 5:-
Hyra av skåp. hel säsong 60:-
Btankett tör ansökan om famUtek;Of1 kan under
maj månad avhämtas i Kumlhallens kassa. FyI i
blanketten octI lämna Din ansökan i god tid så
an Ou har famUtek;Of1et när Djupadalsbadel
-.".

KUMLAHALLEN

Sporthallen
Under maj-augusti är sporIhallen Slängd.
Eventuella lräningar förläggs lill idrollshallen
Kumlaby

SIMHALLEN
Ordinarie öppelhållande lill dess DJupadals"a
del öppnar.

DJUPADALSBADF:T
Telefon 88100 VJl eller direklnummer
Kassa88183
Expedition 88184
Öppningsdatum (se annons l lokalpressen)
Oppettkler
Måndag-fredag 09.00-20.00
Lördag-söndag 09.00-18.30
TISdag och fredag
morgonbad 07.00-08.30
KaJ$iJn 'ftiinger 30 mmUler före bDdndelU $fut.

Provtagning för simmärken varje dag 12.00
14.00. Sel"'o'ering och kiosk öppna varje dag uno
der badperioden.

SIMSKOLOR
Simundervisningen förläggs tJlI DJupadalsbadel.
Instruktion sker i tre olika simskolor under Jum.
Juli och augusti. Varje simskola har Ivl grupper
varje vardag. dels klockan 09.00-09.40 och dels
09.40-10.20.
Simskolan är i försla hand avsedd för icke sim·

kunniga barn i skolåldern. I mln av plats kan
aver förskolebarn las emol.
Anmälan liII simskola sker genom anmälnings

blanken som delas ut i skolorna. Se liven annons
i lokalpressen.

Eriksgata
Cirka 100 meter efter bron kommer vi
fram till en T-korsning, där vi håller
höger. Cirka hundra meter senare tar
vi åt vänster in på en grusväg - skylt O
Ekeby - kör rakt fram och korsar för
siktigt motorvägens avfart/påfart. Ef
ter 200 meter korsar vi även vägen
mOl Mosås, gamla E3. Vi håller till
höger i första korsningen och befinner
oss på kommunens enda kvarvarande,
oförändrade och fortfarande nyttjade
del av Eriksgatan som också var den
gamla vägen till Örebro.

Eriksgatan var den rundresa som den
av upplänningarna "alde kungen un
der medeltiden företog genom övriga
landskap i Svealand. Resvägen var
fastställd i upplandslagens konunga
balk. Den utgick från Mora stenar 
Mora äng vid Uppsala - och passerade
genom Enköping, Nyköping. JÖnkö·
ping. Skara, Örebro och Västerås.
Den sista Eriksgatan gjordes av Karl
IX. Senare konungars Eriksgator har
endast namnet gemensamt med denna
medeltida färd. Till Kumla kom Eriks
gatan från Västergötland. Kungen och
hans följe passerade genom byarna
Blacksta och Kumla by. Färden mot
Örebro fortsatte sedan på rullstens
åsen. Traditionen har alltså gett namn
åt den nuvarande Kungsvägen.

Efter en kilometer delar sig grusvä
gen och vi håller vänSler. Efter cirka
500 meter kommer vi upp på en asfalt
väg och tar oss efter eget gottfinnande
tillbaka till Torget eller egen bostad.

O

nebäckcn. Den byggdes i slutet av
1870-talel och består av ett slaget valv
av huggen sten med räcke av stenstol
par. Bron är gräsbevuxen och ligger
numera helt outnyttjad fem meter
norr om den nya bron.

Hörsta med omnrjd
Vi vänder och tar till höger för att
ånyo ta till höger på asfalterad väg. Vi
passerar återigen bron över motorvä
gen. Efter bron lar vi till vänster 
skylt Ekeby l - och cyklar genom
Hörsta. Vi stannar vid r d skolan i
Hörsta - numera Blåbandslokal - och
söker de i markytan med kalkstenar
markerade grundmurarna efter Hör
sta kapell.

Hörsta kapell hade en total längd om
18 meter. Långhuset var nästan kva
dratiskt med innermåtten 6,6x5.2 me
ter. I öster fanns ett smalare kor och i
väster en torn med samma mått. Vid
utgrävning 1962 fann man gravplatser
både inne i och utanför kapellet.

Ytterligare tre kyrkor av denna typ är
kända i Närke, Granhammarskyrkan,
Skoftesta kapell och Kullkyrkan.
Dessa oansenliga kyrkobyggnader
uppfördes under llOO-talet av kristna
storgodsägare och var avsedda för den
närmast kringliggande bygden. På
1200-talet ersatles dessa gårdskyrkor
av de större sockenkyrkorna.
Vi fortsätler 100 meter. På höger sida

ser vi berg i dagen - ett så kallat ur
bergsfönster. Det är i vår bygd mycket
sällsynt all berget går i dagen. Där det
sker är det i form av urbergsfönster,
som här i Hörsta och vid Järsjö hällar.

Några meter längre fram ser vi en
vacker stenbro - Bäckabron över Ste-

Efter en dryg kilometer på landsvä
gen ser vi skylten "minnessten". Vi
gör en avstickare på cirka 500 meter.
Stenen ligger på vänster sida om vägen
- ett flyttblock med släthuggen yta i
form aven utbredd kohud. Inskriptio
nen lyder: "Anders Andersson, den
förSIe paniskomakaren, skoindustrins
föregångsman. fader till skofabrikören
A G Andersson, föddes i en torpstuga
härår 1823"'.
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Kumla torg återinvigs
onsdagen den 17 maj. Arrangemang hela em från kl 12.00.
Kl 19.00Torget invigs av landshövding Sigvard Marjasin
Därefter sommarens första Kumlasjönt.

Toro och Honda, som har koppling
mellan motor och kniv.

Drivningen på hjulen - nödvändigt
på tunga maskiner - lagrade hjul,
elektronisk tandning är några exempel
pa detaljer som höjer priset på en
grasklippare. Dyr är dock inte lika
med bättre eller bäst.
Den som tänker köpa gräsklippare gör
klokt i att analysera egna förutsätt
ningar och behO" före köp.

Utkast klipparen biter bäst på högt
gräs. Samlaren är mest lämplig för den
som vill ha en prydlig gräsmatta. Mul
eherklipparen mal ner gräset i mattan
och gör den frodigare. Luftkuddeklip
paren passar på en tomt med stark lut
mng.

Elklipparna är generellt sen tystare
än de bensindrivna klipparna. Testet
visar dock aH några av de bensindriv
na klipparna ligger i nivå med eller till
och med under de eldrivna vad gäller
buller.
Testresultatcn finns redovisade i Råd

& Rön nr 3/89.
Vill Ou veta mer?
Ring konsumentrådgivningen!
Vi finns till ror Din skull!
Tel 019-881 06.

Bra gräsklippare tör
klipparen
Statens maskinprovningar i Alnarp
har testat 20 gräsklippare av olika ty
per - mu1cherklipparc. uppsamlare.
utkastare samt en luftkuddeklippare.

En gräsklippare ska vara anpassad till
såväl gräs som grannar. Den ska dess
utom vara lätthanterlig och uppfylla
viktiga krav på säkerhet.
Testet i Råd & Rön visar bland annat

att de flesta klippare uppfyller gällan
de säkerhetskrav. Men det viktigaste
kravet - att det finns en koppling mel
lan motor och kniv så att kniven stan
nar så fort man släpper kopplingen 
det har ännu inte blivit svensk stan
dard. Dct är bara två klippare i testet.

RM & Rön fil' 2/89

skiDerna som teslats. AEG och Philips
får man välja ett speciclll program för
mindre tvällmangd. ett program som
ger lägre vattcnni"a under sköljning
arna.
Tvättmaskinerna har högsta betyg på

såväl tvätt- som sköljcffekt - med en
undantag. AEG har bara näst högsta
betyg för sköljning. Den sköljer en
dast tre gånger mcdan dc andra sköl
jer fem gånger. Detta gör att AEG har
den lägsta vattenförbrukningen - 26 li
ter per kilo villvätt. Elektrolux. Elek
tro Helios och Husq,arna har 33 liter
per kilo vittvätt.

Philips är den enda toppmatade ma
skinen i testet. Den har det lägsta pri
set ~cirka 5530 kronor - medan AEG
är dyrast - cirka 7300 kronor.
Elförbrukningen för tvättmaskiner

har enligt Konsumentverkets under
sökningar minskat cirka 20 procent
från 1977 till 1987. De testade maski
nerna har en energiförbrukning på 0.6
kilovanimmar per kilo viUvätt. med
undantag av Philips. som har 0.7.
Driftkostnaden. det vill säga kostna
den för el. valten och tvättmedel. är
högst hos Philips med 90 öre per kilo
vittvätt och 1:48 per kilo syntcttviin.
Motsvarande driftkostnader hos
Eleklrolux, Elektro Helios och Husq
varna är 74 öre respektive l: 10 kro
nor.

Vill du veta mer om testet?
Kontakta kommunens kOllsumcntväg
ledning!

I
•
l
!

-
Bra tvättmaskiner -
men st upp med tillverkningsdatum
Konsumentverket har testat sex tvätt
maskiner med kapaciteten 3.2-3,7 ki
lo. Samtliga tvällar. sköljer och centri
fugerar bra.
För de fyra Elektrolux-lilh"crkade ma.
skinerna med duschsyslem gäller bt'ty·
get endast fOr de maskiner som tillver
kats från och med november 1988.
Det är maskinerna Elektralux. Elek

tro Helios, Husqvarna och Zanussi
som har det nya duschsystemet. Tvätt
godset duschas med tvättvätskan istiil
let för au bada i den. Vattennivån an
passas också aul0m,lliskl till lvä11
mängden. Avsikten är all minska va1
tenåtgången. Sköljningarna sker dock
på konventionellt sätt. J dc övriga ma-
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Gruppkorsbancf

Kulturnämndens sommarprogram
UTSTÄLLNINGAR KUMLASJÖNT
19april-15 maj

Siv Ahlstrand

Gubbaväv och dubb(,lvåv
- en vävulsläl1ning

25 maj

Sommarutställning
Resultat från fototävlingen

KULTURARRANGEMANG
Tisdag 6 juni
Svenska naggans daglSwriges nationaldag
Talare: Birger Wennberg
Samling torget k11S.lO
Program Kumlasjön kl 19.00

12-22 juni
Teaterlek
Barnkuhureentrum Solkatten
Medan: Studiefrämjandet

23 juni
Midsommarfirande
i Sannahed

vid Kumlasjön

Onsdag 17 maj
Obs! Torget,
årels första Kumlasjönl inleds med invig
ning av del nya Torget

Onsdag 31 maj
Sonja Stjernqvist

Onsdag 14 juni

RockfolkeI

Onsdag 28 juni
Staffan Percy

Programledare: Björn Engström
Husband: Björn Funges

BARNENS KUMLASJÖNT
vid Kumlasjön kI14.00~16.00

Onsdag 24 maj

Onsdag 21 juni

Välkommen till

MIDSOMMARFEST
i Sannahed

Midsommarafton den 23 juni 1989
Klockan 14.30

Midsommarstången reses av Kumla folkdansgille, därefter
dans och lekar för bam och vuxna.

Grenadjärsextetten, scenframträdande,
försäljning av hemslöjd.

Dans av Kumla folkdansgille.

SaNering av kaffe. salt, kON

Chokladhjul, ponnyridnirtg, boll- och pilkastning

FEST FÖR HELA FAMILJEN
Ou får lräffa kycklingar, lamm och kaniner

Fri t:ntni
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