


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

FRI ENTRE!

Energifrågorna fick sin utformning
under 1980-talets tidigare år. Kumla
Energiverk AB bildades och en inten
siv utbyggnad av fjärrvärmenätet
påbörjades l centrala Kumla.
SAKAB:s utbyggnad kom därvid läg
ligt med ett förmånligt avtal om spill
värme till Kumlas fjärrvärmenät.
Detta tillsammans med att en ny het
vattencentral uppfördes under 1985
86 gör att vi idag har en effektiv värme
försörjning för stora delar av Kumla
tätort.
Den mest markerade förändringen

inom den kommunala verksamheten är
den kraftiga utvecklingen inom såväl
barnomsorg som äldreomsorg. Social
nämndens andel av den kommunala
budgeten var år 1980 cirka 26 procent.
För år 1990 beräknas denna andel ha
ökat till cirka 36 procent av den totala
budgeten. Som ytterligare exempel
kan nämnas att år 1980 uppgick antalet
hemsamarittimmar - det vill säga
hemtjänsten inom den öppna vården
till cirka 87000 timmar. Ar 1990 beräk
nas denna verksamhet till cirka 150000
timmar. Antalet platser i barnomsor
gen har under motsvarande tid ökat
från 700 till cirka 1300 platser vid in
gången till år 1990.

Della har givetvis haft effekt på anta
let anställda inom kommunen. Från alt
år 1980 varit cirka 950 årsarbetare räk
nar kommunen nu med aU antalet
årsarbelare passerar I 050, det vill säga
en ökning med 100 helårsanställda
under denna tioårsperiod.
Antalet invånare harockså ökat-från

17710 år 1980 till 1990 års rekordsiffra
för Kumla 18250.

Kraven på kommunen har alltså

Tio år i revy
A v kommunalrådet Sven Ove Cederstrand

Ytterligare ett decennium läggs till
handlingarna. Om vi försöker sam
manfatta de tio år som gått, kan vi för
Kumlas vidkommande enkelt säga, att
1980-talet ur arbetsmarknads- och
näringslivssynpunkt började i moll och
slutade i dur. Detta är givetvis en avse
värd förenkling av skeenden i verklig
heten. Ändå kan det sägas att det
gångna decenniet för Kumlas del inled
des i ett svårt ekonomiskt läge med hög
arbetslöshet, lågt bostadsbyggande
och många tomma lägenheter.
Supra AB i Kvarntorp lade ner sin

verksamhet år 1982 och över 80 perso
ner friställdes. Ännu fler permittera
des och avskedades i samband med
Yxhult AB:s krisår under första hälf
ten av 1980-talel. Kumla mekaniska
verkstad, BMA, Bengtarsko, Wilhelm
Carlssons sko, Rinaldo & Johansson,
med flera företag avvecklades, gick i
konkurs och lades ned. Exemplen kan
flerfaldigas.
Detta hade givetvis sina återverk

ningar i det kommunala arbetet. Insat
serna i kommunens arbete kring
näringslivsfrågor intensifierades lik
som sökandet efter möjligheter alt
hitta ny sysselsättning för arbetssö
kande Kumlabor.
Samtidigt pågick en inflammerad och

uppslitande debatt om huruvida
SAKAB skulle få bygga ut sin verk
samhet i Kumla eller ej. Efter rege
ringsbeslut om planläggning för ut
byggnad av SAKAB:s verksamhet i
Norrtorp, samt om statligt bidrag om
10 miljoner kronor för iordningsstäl
lande av skadad miljö i Kvarntorpsom
rådet fastställdes SAKAB:s fortsatta
verksamhet i Kumla.
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Aldreomsorg blir hemvardunder tioårsperioden ökat betydligt.

Samhället och kommun invånarna har
stora krav på en väl fungerande kom
mun. I Kumla har vi under 1980-talet
försökt -och tycker att vi också lyckats
- skapa en effektiv och bra verksam
het. Detta sker samtidigt som den
offentliga verksamheten ifrågasätts allt
mer i massmedia och den offentliga
debatten. En kluven oeh ofta besvä
rande siwation för såväl politiker som
anställda i kommunen.
Under 1980-talet miste också Kumla

två betydande samhällsbyggare, nämli
gen skofabriksarbetaren och seder
mera kommunalrådet Nils Nyström,
liksom kommunalkamreraren/kansli
chefen Tage Tapper. Dessa två har haft
avgörande betydelse för Kumlas
utveckling.
Om arbetslöshet och bostadsöver

skott präglade den första delen av
1980-talet så har den andra halvan visat
motsatsen - brist på arbetskraft och
brist på bostäder. det senare trots ett
intensivt byggande.

En av de mest intressanta händelserna
under 1980-talet är nog ändå omda
ningen av Kumla centrum. Arbelet
påbörjades under den första hälften av
80~ta1ct och igångsattes i praktiken
genom ombyggnaden av Torget under
den senare hälften av 80-talel. Detta i
kombination med en förtätning av
centrumbebyggelsen kommer att ge
Kumla karaktären av den "stad'· som
Kumla önskade bli och också blev
1942.
Till 50-arsjubileet 1992 kanske cent

rumbilden är så pass omdanad att vi
återigen kan ta stadsbegreppet till
heders.

På fritidssidan har flera viktiga fram
steg gjorts under 1980-talet. Kumla
golfklubb klarade av att bygga en 18
håls goltbana i Kvarntorpsområdet.
Den stod färdig under hösten 1986. En
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enastående prestation i sig att utan
större kommunal l stöd bygga en så
omfattande golfanläggning. Det fak
tum att det gjordes i Kvarntorpsområ
det. gör inte prestationen mindre.
I Hagaby uppförde kommunen till

sammans med Kumla ridklubb och den
befintliga ridskoleverksamheten ett
nytt ridhus. Av bara farten tillkom
ytterligare ett ridhus i Örsta kulle, då
privatryttarna tyckte att tiderna i det
nyuppförda ridhuset i Hagaby inte rik
tigt ville räcka till för det stora behov
som fanns.

Genom ett omfattande stöd från
näringslivet och med en alldeles enorm
arbetsinsats från föreningens sida till
kom en överbyggnad av den befintliga
konstfrysta isbanan i Tdrollsparken i
Kumla. BOB-hallen byggdes på ett
smidigt och förtjänstfullt sätt. Det var
bara i fullmäktige som ishallsfrågan tog
lång tid.

Listan över händelser under ett spän
nande 1980-tal kan göras lång. KlImlaby
skola har kommit till. Gång- och cykel
tunnc1n under SJ, liksom Drotlningga
tans vägtlInneI under SJ är också pro
du kter under 1980-talet. Mer finns som
borde ägnas stort utrymme. Men istäl
let för att dröja kvar i minnen blickar vi
framåt mot 90-talet och hoppas att del
skall bli lika spännande, dock utan en
inledning lik den 1980-talet hade.

Någon som följt 1980-talet i denna
ledarrubriks anda - tio år i revy - är
just Kumla revysällskap. Hela 80·talet
har Kumla revysällskap speglat Kumla
under skämtsamma former med sati
riska inslag. En i sig förtjänstfull gär
ning. Kumla revysäl1skap fick också,
som framgår av ett särskilt uppslag i
denna Kumlan, 1989 års kulturpris.
Den revy som vi i år har sett - Trådlös
- har liksom sina föregångare väl fyllt
kraven på en lokal revy mycket för
tjänstfullt. D

A v socialchef Lars-Eric Johansson

Under det senaste året har situationen
inom äldreomsorgen debatterats liv
ligt. I debatten har framförts åsikter,
som oroat många och gjort dem rädda,
att de inte kommer att få nödvändig
omvårdnad under ålderdomen. En
sådan oro är förståelig men obefogad,
då debatten inte på ett bra sätt förkla
rat den pågående utvecklingen inom
äldreomsorgen.
En bra äldreomsorg är politiskt prio

riterad av samtliga partier både i Sve
rige som helhet och i Kumla som kom
mun. Den debatt som har pågått de
senaste åren har innehållit en djupgå
ende diskussion om äldreomsorgens
utformning både vad avser hemtjänst
och sjukvård. Syftet är all förbättra
och effektivisera.

En statlig utredningsgrupp - äldrede
legationen - under ledning av biträ
dande socialministern Bengt Lind
qvist, har föreslagit en samordning av
verksamhet och huvudmannaskap för
den kommunala hemtjänsten och den
landstingsbedrivna hemsjukvården.
Delegationen har vall att benämna
denna samlade sociala och medicinska
verksamhet hemvård. För Kumlas del
innebär delegationens förslag att den
hemsjukvård som utgår från primär
vården och sjukhemmet Kungsgården
skall överföras till kommunen.
Förslaget har varit ute på remiss och

remisserna håller på att sammanstäl
las. Under våren 1990 kommer ett slut
ligl förslag att föreläggas riksdagen.
Det är idag för tidigt att säga, vad som
kommer att ske. Förändringarna är

föreslagna träda i kraft från och med I
januari 1992. Det är äldredelegatio
nens förslag som gjort debatten om
äldreomsorgen/hemvården extra in
tensiv under 1989.

Äldreomsorgens utveckling under
SO-talet
Under 1980-talet har en omfattande
nedläggning av vårdinstitutioner
genomförts i Sverige. Nedläggningen
har avsett institutioner för vård av psy
kiskt sjuka, psykiskt utvecklingsstör
da, missbrukare samt såväl fysiskt som
psykiskt långtidssjuka. Syftet med för
ändringen är att så många människor
som möjligt ska kunna bo "ute i sam
hället'·. Speciella boendeformer har
därför byggts upp för människor med
särskilda behov av stöd i boendet.
Detta har ökat kraven på insatser både
från den kommunala hemtjänsten och
från den öppna sjukvården.
När det gäller hemvården har lands

tinget avvecklat den traditionella lång
vården. Kommunerna skall ansvara för
att bygga upp alternativa boendefor
mer där äldre, långtidssjuka och handi
kappade med stort hjälpbehov skall
kunna bo. En bärande tanke i denna
utveckling har varit att alla människor
ska ha rätt till ett eget fullvärdigt boen
de, alltså i egen lägenhet.
Tanken är aH varje människa skall

kunna få det stöd och den omvårdnad
som behövs hemma i den egna bosta
den. Vård ska kunna ges dygnet runl
och skapa förutsättningar för trygghet
och tillfredsställande omvårdnad. Av
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Slutord
Avsikten med denna artikel har varit
att beskriva utvecklingen inom hem
vården. och samtidigt försöka förklara
något av den debatt som förts det
senaste året, en debatt som skapat oro
för många äldre. Det är min överty
gelse att hemvården även i fonsätt
ningen på ett bra sätt kommer att bistå
de kommuninvånare som på grund av
ålder. sjukdom eller handikapp behö
ver stöd och omvårdnad i sin tillvaro.
Dessa insatser prioriteras högt i dc
politiska direktiv som ges för den kom
munala verksamheten. En omfattande
samordning med sjukvården förestår.
Målsättningen är att varje individ om
möjligt själv skall få avgöra hur han
eller hon vill bo och leva. Samhällets
stödinsatser skall anpassas efter detta.
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En annan viktig tgärd är att utveckla
oeh yttcrligare förbättra det redan
goda samarbete som finns mellan sjuk
vården och hemtjänsten inom ramen
för hemsjukvården.

Mycket viktiga är också de anhöriga.
Pensionärer som har god och regelbun
den kontakt med sina anhöriga har ofta
ett värdefullt stöd. Hemvårdens insat
ser kan i dessa fall inskränka sig till stöd
i praktisk omvårdnad. Pensionärer
med liten eller ingen kontakt med
anhöriga behöver, utöver omvårdnad,
även få sitt kontaktbehov tillfredsställt
genom hemvården.

FöreningsIiveI är också en stor lill
gång för våra äldre. Inte minst kan de
pensionärsföreningar som finns göra
en insats genom kontaktverksamhet
och viss praktisk hjälp till pensio
närskamrater. En sådan organiserad
verksamhet. kallad Väntjänsten, har
på försök etablerats i Kumla och pre
senterar sina tjänster på annat håll i
detta nummer av Kumlan.

I Kumia har gruppbostäder hittills i
första hand byggls för "äldreglömska"
som behöver omfattande omvårdnad i
mindre grupper. Idag finns gruppbo
släder i Prästgårdsskogen. Rosengår
den, i Sannahed och i kvaneret SIaren
- vägg i vägg med hOleIlet. Vidare pla
neras en gruppbostad i kvaneret Fal
ken, tomten mellan hotellet och Västra
Drottninggatan.
Som synes är det mycket på gång vad

gäller boendefonner inom hemvården.

Framtiden
Men hemvården är inte enban boende.
Det är i hög grad en fråga om tillgång
på personal.

I Kumla har vi duktig och välutbildad
personal inom hemtjänsten. Arbetet
har utvecklats från att hjälpa pensio
närer med ett förhållandevis begränsat
hjälpbehov - till dagens omsorg av
pensionärer med i många fall mycket
omfattande omsorgsbehov, som ytter
ligare kompliceras av behovet av sjuk
vårdsinsatser. Detta ställer stora krav
på personalens utbildning och gör i
många avseenden arbetet väsentligt
tyngre och krävande. Arbetet i sin nya
fonn ökar risken för yrkesskador.
sjukskrivningar och gör att personalen
inte orkar arbeta heltid.
En av de viktigaste uppgifterna för

framtiden är all förändra arbetsinne
hållet inom hemvården. så att kraven
på personalen blir rimligare. Della är
en förutsättning för att kunna nyrekry
tera den personal, som behövs för att
ersätta vårdbiträden som avgår med
pension eller som övergår till annat
arbete.

För att arbeta med dessa frågor har
Kumla kommun fått medel bland
annat från Trygghctsfondcn för att
pröva att förändra arbetsförutsättning
arna inom hemvården.

I

naltillgång dygnet runt. Syftet är att
ge möjlighet till hemlikt boende och
minska den institutionsprägel som ett
stort servicehus kanske kan innebära.
Men ännu vikligare är att allt nera
äldre med omfattande vårdbehov
gärna vill bo kvar utanför ålderdoms
hem och sjukhem. Servicelägenhe
terna i den ursprungliga formen har då
visat sig mindre lämpliga, medan
gruppbostadens småskalighet fungerar
bättre.

Vidare har under BO-Ialet de framtida
ålderdomshemmens utformning disku
terats liksom behovet av sjukhemsplat
ser. Utvecklingen är idag på väg mot
ombyggnad av de gamla ålderdoms
hemmen till mer rationella boendekol
lektiv med något större utrymmen för
varjc cnskild pensionär. Speciellt avser
detta större hygienutrymmen samt till
gång till egna kokmöjlighetcr.

För Kumla innebär detta en ombygg
nad av kvarvarande 6O-talel ålder
domshemsrum på Solbacka under
första delen av 1990-talet.

den anledningen kan boendet utfonnas
i olika omsorgsnivåer.

Den vanligaste boendeformen är
naturligtvis även i fortsättningen att bo
kvar i den egna lägenheten eller villan.
I bostaden kan erbjudas regelbunden
hjälp av hemtjänst och sjukvård. Det
finns också möjlighet all installera
larm så att hjälp kan påkallas dygnet
runt.

För dem som upplever det för otryggt
an bo kvar i egen bostad finns nera
alternativ av kollektiva boendeformer.
Av tradition har ålderdomshem varit
alternativet till eget boende på ålderns
höst. Under 1970-talet kom en ny
form, service lägenheten i speciella ser
vicehus. I Kumla är Kvarngärden ett
exempel på denna boendeform. I servi
cehuset finns tillgång till personal dyg
net runt. Detta skapartrygghet. Under
senare delen av 1980-talet har ytterli
gare en boendeform kommit att bli allt
vanligare, nämligen gruppbostaden.
Gruppbostad innehåller 4 till 10 lägen
heter, grupperade kring vissa gemen
samhetsutrymmen och med perso-
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Gruppboende Gösta EnkS5Qn. Margit Andersson och ully Larsson får service ay personalen Ingnd
Persson och Jorun Grolh.



AvdelningschefJan Arnoldsson, imervjuare

- Väntjänst?.' Men om detfinnsde som
bara vill prata med någon, personer
som känner sig ensamma? Kan Ni
hjälpa till med sådant?
- Ja, för dem vill vi vara ett "nät

verk", en kanal till någon medmänni
ska. Inom våra organisationer har vi
många ansvarsfulla och vänliga perso
ner, som gärna ställer sig till förfo
gande för en promenad. ett parti
schack eller annat spel, eller för att
bara prata bort någon timma. Kan vi
hjälpa till att bryta en ofrivillig isole
ring, då känner vi att väntjänsten fyller
en av de allra viktigaste funktionerna.

- Om någon vill ha ledsagare till sjuk
hus, till läkare, till kyrka eller något
anllat ställe, kan Ni ställa upp då?
- Självklart försöker vi hitta personer

som kan åta sig sådana uppdrag. Hem
tjänsten kan säkert hjälpa till i vissa fall
och våra medlemmar i andra. Ring där
för gärna om sådana uppdrag också.

- Hur har det gått hittills? Vilka typer
av problem har dykt upp?

Valle, Nisse och Maj svarar:
- Vi har lätt att få folk som ställer

upp, både som telefonjour och för att
utföra uppdrag. Vi får i genomsnitt två
samtal per pass och det tycker vi ärgans
ka bra.
Men vi skulle klara fler uppdrag per

dag. Vi tänker under våren försöka
salsa mer på att informera om vän
tjänslen. Vi tror alt behovet finns men
märker att informationen om alt vi
finns ännu inte nått ut. Därför

välkomna att ringa 019-605 20!

Årsskiftets befolkningsstatistik enligt SGB

räknar 18253 Kumlabor!

Maj Andersson ~ lyssnerska och prohlemlösare
under tclefonpass i väntjänsten.

gräsklippning, annat trädgårdsarbete,
snöskottning, !önsterputs etc. Åtar Ni
Er sådana uppdrag också?
- Ja, det kan vi göra, om uppdragen

är tillfälliga och enkla. Om det gäller
regelbundet återkommande snöskott
ning, gräsklippning eller trädgårdsar
bete så hänvisar vi till kommunens ung
domsbyrå, som har skött sådana syss
lor bra under de senaste åren.
Tyngre arbeten som fönsterputs eller

annan storstädning, som hemtjänsten
inte utför. har vi heller inte möjlighet
att utföra. Där tvingas vi hänvisa till
fackfolk.

- Kan man få hjälp med råd och väg
ledning av annat slag?
- Vi kan ge råd och hjälpa till rätta i

den "pappersexercis" som belastar oss
som samhällsmedborgare eller som
husägare. Vi har duktigt "papperskun
nigt" folk i våra led.

- Kostar det något att anlita väntjäns
ten?
- Dc flesta uppdrag vi får är enkla och

kan utföras snabbt. De erbjuds pensio
nären som väntjänst, det vill sägaal1 de
är kostnadsfria. För uppdrag som tar
flera timmar debiteras en avgift om 35
kronor per timme. Tvingas vi hänvisa
till fackman blir kostnaden givetvis
enligt inom branschen fastställd taxa
eller enligt överenskommelse.

- Pensionärer, långtidssjuka och han
dikappade kan ocksa behöva hjälp med

Väntjänst - vad då?

- Vad menar Ni med väntjällSt?
- Vi tror nog att pensionärer, lång-

tidssjuka och handikappade får hygglig
service av hemtjänst och hemsjukvård.
Men det finns småsaker, som hem
tjänsten inte utför. Till exempel byta
persiennsnören. justera termostater.
byta proppar och lampor m m, mm.
De flesta pensionärer klarar sådana
saker själva, men är man sjuk och svag
kan enkla saker bli svåra alt utföra. Vi
tycker al1 man kan ringa oss, vad det än
handlar om. Klarar vi inte uppgiften
själva så hänvisar vi till fackmän.

I mitten av september 1989 fanns en annons om "väntjänst" införd i Nerikes Allehanda och
Orebro Kuriren. Mellan klockan 10 och 12 varje dag kunde man ringa telefonnummer 019·
60520 och prata med jourhavande pensionar. Telefonen fanns då som nu på Solbacka och
bakom annonsen slår Kumla handikapp- och pensionärsföreningar.
För att få veta mer om vad som döljer sig bakom utbudet "väntjänst" frågar l'i några av
initiativtagarna: Valle Nordslen, Maj Andersson, Nils Granath och S\'en-Olof Johansson.

Våntjänslcn behövs. anser Valk Nordsten, Maj Andersson och Nils Gran3lh.
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A" stadsarkitekt K lIr' Larsson

Nästa stora bostadsområde
- äntligen!?

"NäslO Slora bostadsområde i Kumla blirNorrQ Mos, (SÖbyfundsomrddel). "Så stod del alt läsa
i lokaltidningarna för dr)'gt 110 år sedan. Artiklarna skre,'S i samband med en utställning
och ett inforntationsmöte I Folkets hus. Planerna på 1'11 n)'U bostadsområde på norr var
emellerlid inte n)'3. De började ta form redan 1957 i en generalplaneskissö\'er Kumla lälorl.
Ett slort markomrAde köptes al' SäbJlunds gård. I början al' 1966-lall'l gjordes fl) a progno
ser och planalternaliv. Under 1970-talel intensifierades arbelel )·uerligare.

"

gaby har bäst förutsättningar alt bli
ett större närströvområde.

Den första etappen - Smedstorp 
bör. med hänsyn till efterfrågan och i
dagslägct bristen på annan lämplig
mark. i huvudsak innehålla mer tradi
tionella villatomter och planeras på
den kommunägda marken mellan järn
vägen och Gamla riksvägen.

frAgor för ytterligare diskussion
Ska Sörby industriområde utvecklas åt
sydväst enligt gällande detaljplan eller
ska nuvarande villaområde byggas ut
med nya grupper?

Kan all skog bevaras som rekreations
område eller ska viss bostadsbebyggelse
accepteras inom de mer centrala delar
na där grundförhållandena är bättre?
Var, när och hur kan den kommunala

servicen byggas ut inom området?
Hur ska energiförsörjningen lösas

inom området? Vilka områden kan
förses med fjärrvärme?
Hur ska trafikfrågorna lösas? Kandet

t ex tillåtas fler anslutningar mal nya
lorts pil )'itI14

Kumla centrum-.,.,,:;

frågor man är ö"erens om
Området ska innehålla en blandad
småhusbebyggelse. där våningshöj
den. med hänsyn till miljön. knappast
blir mer än två våningar. Totalt kan
området rymma 600-1 000 lägenheter.
Antalet lägenheter beror förstås på hur
fördelningcn villor. kedje-. rad- och
flerbostadshus blir och hur mycket
grönytor som ska sparas.

VäglOrget och området däromkring
blir en nalurlig knutpunkt för service
mellan den nuvarande tätorten oeh det
nya området.
Områdct närmast väster om vägtorget

bör vara lämpligt fören något mer kon
centrerad bebyggelse.
Sörby industriområde ges möjlighet

att utvecklas något åt nordväst. men ej
mer än planerat åt nordöst.
Närheten till bra väganslutning.

motorväg och Örebro gör att norra
delen av området vid infarten bör vara
intressant för industrietableringar eller
dylikt.
Skogsområdena ska till största delen

bevaras. "Vargavrån" söder om Ha-

Utrednings'--__i
område -

Smedstorp,
etapp 1,~--
småhus

A)gblld (1979) Öl..er N MosISörby lagen frin norr over Kumla latOr1 Ekebymossc:n och Infart frin
mOlon'ägcn i förgrumkn

Järnvägen ~

gelse i Hagaby och Ekeby, äldre och
nyare villabebyggelse i Ekeby och
Sörby samt industriområde i Sörby.

Hela området ska givetvis inte bebyg
gas med bostä"er. Stora delar bör
bevaras som rekreationsområden. Det
ska också finnas plats för nya industrier
och viss service inom området.

Viktiga utgångspunkter
Utbyggnadstakten kan komma att
variera, men varje delarn r de måstc
ändå fungera med erforderlig service.
och kännas '·färdigt'·. Området får inte
upplevas som en 20-årig byggplats.
Området bör utgöra en naturlig fort
sättning på den nuvarande tätortcn
istället för ett eget nytt områdc.

Området måste delas upp i mindre
enheter med egna identiteter och egna
namn, som tex Norra Mos, Hagaby,
Säby, Smedstorp. Sörby etc.

Frägorna om genomförandet måste
diskuteras ingående och planerna för
ny service m m måste vara realistiska.
Rent allmänt kan sägas, att det idag
krävs stort befolkningsunderlag för att
bygga upp ny service. Något större
centrum med allehanda service - som
var planerat i Kumlaby men inte kunde
genomföras - är nog inte att räkna
med.

Planering idag
Kumlaby är inom cn par år i det när
maste färdigbyggt. Det är alltså hög tid
att "damma av" de gamla Norra Mos
planerna. En del grundläggande mate
rial finns. mcn i vissa fall har plane
ringsförutsättningarna ändrats.
Själva utredningsområdct har blivit

större. Det begränsas i söder av Sickel
stavägen och Gamla riksvägcn, i väster
av Stenebäcken och Hagaby, i nOTr av
motorvägsavfarten och Ekebymossen
samt i östcr av järnvägen. Inom områ
det finns svagt kuperad åkermark,
skogsområden, äldre jordbruksbebyg~
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Planering under 30 år
Ska dCI verkligen behöva ta över 30 år
att planera ett nytt bosladsområde?

Översiktlig planering måste vara lång
siktig. Den ska ge beredskap och hand
lingsfrihet för olika framtida krav och
utvecklingar. Som bekant har kon
junkturer. och därmcd även bostads
byggandet. en tendens att gå upp och
ned under åren. Därför är dct svårt alt
göra prognoser och planer och samti~

digt beskriva det långsiktiga genomfö
randet. Enutbyggnadavctt bostadsom
rådc kan alltså ta längre tid än vad i för
sta planeringen beräknats. Efterfrågan
på och behov av bostäder kan också
skifta.



Kulturpris 1989

Kumla kommuns kulturpris 1989 - del nittonde i ordningen - tilldelades Kumla revysällskap.
För fOrsta gången har därmed priset tilldelats en förening för en samlad kulturell gärning.
Priset överlämnades vid en ceremoni i anslut ng till revysällskapets nyArsrevy. det vill säga

några få timmar före 1989 Ars slut.
Motiveringen för priset var följande: \

o ,..-
+ •
" ,

"-I•,.' ::;.
(,

.. ~'t'

Kumla revysällskap
har under en följd av år speglat
Kumlas utveckling och förhållanden
i lokalt revymaterial. Det lokala
inslaget är mycket påtagligt. vilket
är intressant ur kulturell synpunkt.
Sällskapets verksamhet anknyter

till Kumlas äldre revytraditioner. I
konkurrens med TV-kanaler och
andra "frestelser'" åstadkommer
sällskapet en bra lokalrevy år efter
år. Detta är i sig en stor prestation.
Kumla revysällskap är därtill en
amatörsammanslutning av bästa
slag med en spelglädje, som engage
rar och lockar publiken i fullsatta
salonger till glädje och skratt.

Kumlarevyn är inte resultatet aven
enda persons arbete. Tvärtom är det
gemenskapen och de mångas arbete
som bär verksamheten. Ett sextiOla!
aktiva medverkar i revyn med scen-

I
I

aktörerna som det mest synbara och
påtagliga inslaget. Men här finns
också textförfattare, musikanter,
kläd- och dekorskapare. regissör.
dansare och kassör. Uppmärksam
mas bör också alla som sytt. målat.
snickrat, scenarbetat. kokat kaffe,
serverat, komponerat programhäf
te. sålt biljetter och godis. hanterat
ljud och ljus, över huvud taget
ordnat och fixat för Kumlarevyn.

Kumla revysällskap har under år
1989 även breddat sin verksamhet
genom att tillsammans med skolele
ver producera och framföra barn
musicalen Snövit i kommunens sko
lor.
Detta samlade och hängivna arbete

är det som skapar bilden av Kumla i
revyperspektiv och resulterar i 1989
års kulturpris.

Bilder: Nerikes Allehanda. Kumla.



Skolstyrelsen ansvarar för grundsko
lan, som förutom undervisningsverk
samheten även innefattar skolskjutsar,
skolmåltider, skolhälsovård m m,
Vidare ansvarar skolstyrelsen för
vuxenutbildning och för musikskola.
Över skolstyrelsens budget redovisas
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l Kumla kommun består skolstyrelsen
av elva (11) ledamöter. sex socialde
mokrater och fem borgerliga. Skolsty
relsen har ett arbetsutskott bestående
av fem ledamöter. Arbetsutskottet för
bereder ärendena till skolstyrelsen,
Det finns också ett särskilt samar
betsorgan mellan skolan och arbetsli
vet - SSA-rådet. Det beSlår av repre
sentanter för skolstyrelsen samt för
arbetsgivar- och arbetstagarorganisa
(lonerna.

Obligatoriska nämnderna
Gemensamt för de obligatoriska
nämnderna är att de har som uppgift
att svara för verksamheter. som riksda
gen gell kommunerna i uppdrag att
genomföra och att deras verksamhet
genom lagstiftning och anslagsgivning
kontrolleras av staten,
Två av dessa nämnder är sko/styrelsen

och socialnämnden. Tillsammans do
minerar de den kommunala verk
samheten och svarar för cirka 60 pro
cent av budgeten. Dessa nämnder kan
ses som kommunala organ, vars syfte
är att verkställa väsentliga delar av den
välfärdspolitik, för vilken riksdagen
har det yttersta politiska ansvaret.

Byggnadsnämnden samt miljö- oclt
luilsoskyddsnämllde1l är obligalOriska
nämnderavett annat slag. Deras främs
ta uppgift är att vara lokala kontroll
organ, som skall se till alt lagstift
ningen inom deras respektive område
tillämpas och efterlevs,

Skolstyrelsen
Enligt skollagen skall i varje kommun
finnas en skolstyrelse, som skall vara
styrelse för grundskolan och även för
gymnasieskolan. om sådan finns i kom
munen.

I tidigare artiklar har del handlat om kommunens beslutande organ - kommunfullmäktige
_ och kommunens "regering" - kommunstyrelsen. J denna artikel och en följande beskrh'S
de l'erkställande organen, niimnderna, som har ansvaret ffir den praktiska kommunala
l·erksamheten.

Kommunfullmäktige tillsätter etl antal nämnd!!'r. som har till uppgift aU annarn mr- kom
munens olika l"I!rk.sambeLsgunar. Dtssa nämnder ir al' hi slag - obligatoriska och frivilli
ga. Denna artikel handlar om de

A v kanslichef Torjld HilmerssOIl

Obligatoriska nämnder

•

•

•
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Parabolantennen
De växer som svampar på villataken.
Många skaffar sig egen antenn med till
hörande utrustning för au kunna se på
satellit-TV. Om man tror annonserna,
så är det både lätt och billigt alt skaffa
parabolutrustning. Tro dem ime!

Det är mycket Du måste tänka ige
nom före ett köp, och de annonserade
priserna stämmer sällan med dcn slut
liga kostnaden.

Råd & Rön 1/1990

insyn i plan- och byggprocessen. Dina
synpunkter är viktiga! Utöver intresse
organisationer. föreningar. markägare
m fl vill vi även ha synpunkter från dem
som ska bo i områdel.
Ta del av förslagen i de olika skeende

na. diskutera och för fram synpunkter
via föreningar. organisationer. politi
ker eller direkt till oss på stadsarkitekt
kontoret! Kontaktpersoner är stads
byggnadschef Bo Örtegren. arkitekt
Per Flodström samt undertecknad.
Ytterligare informationer om den

fortsatta planeringcn kommer konti
nuerligt att ges i informationsskriften
Kumlan. D

Aldre befintlig bebyggelse mbäddad I lummig
grönska.

"'"mu'h
{'f1(hj"~"l

Vill Du ~eta mera om att köpa parabolantenn? Hör med konsumentl'ägledningen, le1019-881 06

Vad händer nu?
I den översiktsplan för Kumla som i
höstas var utsänd för samråd och
utställd redovisades vissa planideer för
Norra Mos - Sörbyområdet. Som
underlag fanns äldre planer men också
alternativa förslag, som tagits fram
under 1988 av två konsulter. White
arkitekter AB och Brinks arkitekter.
Norra MosISörby-planen bearbetas
nu, innan den skickas till berörda
under våren. Även markägare och
boende inom området kommer att
informeras. Förhoppningsvis finns då
även ett mer detaljerat förslag på den
troliga första utbyggnadsetappen 
Smedstorp. Ytterligare bearbetning
sker efter samrådet, varefter planerna
ställs ut formellt för att-om allt går bra
- kunna antagas inom något år. Första
etappen borde kunna påbörjas 1992.

Vad tycker Du?
Det är viktigt med medinflytande och

,,,
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infl.nen från motorvägen och Gamla
riksvägen? Från vilket håll ska det nya
området Smedstorp trafikmatas?

På vilket sän påverkas planeringen av
att en stor del av området är privat
mark som måste förvärvas?



Byggnadsnämnden
I plan- och bygglagen finns de bestäm
melser som styr kommunens hantering
av planarbete och bygglovgivning.
Enligt samma lag skall det i varje kom
mun finnas en byggnadsnämnd som
har det närmaste inseendet över bygg
nadsverksamheten i kommunen.
Byggnadsnämnden i Kumla har nio (9)
ledamöter - fem socialdemokrater och
fyra borgerliga. På tjänstemannasidan
biträds byggnadsnämnden av stadsar
kitektkontoret .

hemhjälpsverksamhet, färdtjänst m m.
Verksamheten står inför stora föränd
ringar där kommunerna kommer att få
ansvaret för den hemsjukvård och
långtidsvård för äldre, som nu drivs i
landstingets regi. Genom att föra sam
man verksamheterna under en huvud
man vill man nå ett bättre resursutnytt
jande och en bättre omvårdnad för
våra äldre.

Socialnämndens budget omfattar 167
miljoner kronor varav äldreomsorgen
tar 64 miljoner och barnomsorgen 67
miljoner kronor. Socialtjänsten i
Kumla sysselsätter cirka 500 årsarbeta
'c.

När plan- och bygglagen ersatte den
gamla byggnadslagen år 1987 innebar
det att kommunerna fick ett mer själv.
ständigt ansvar. Tidigare skulle stads
planer och byggnadsplaner fastställas
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Socialnämndens verksamhet
Socialnämndens verksamhet omfattar
barnomsorg, individ- och [ami/jeon!
sorg saml äldre- och handikappom
sorg. Kommunfullmäktige har därut
över gett socialnämnden uppdraget alt
vara kommunens organ för flykting
mottagning.
Under rubriken individ- och familje

omsorg ryms socialbidrag, missbrukar
vård och förebyggande arbete bland
ungdomar. Det kan vara intressant att
notera att socialbidrag endast utgör
knappa två procent av socialnämndens
budget.

Barnomsorgen står just nu inför den
svåra uppgiften att klara av målsätt
ningen att under år 1991 nå full bchovs
täckning. Det är inte bara det ekono
miska utrymmet i kommunens budget
som utgör problem. Det gäller också
att mitt i överhettningen på byggar
betsmarknaden få fram lokaler till rim
liga kostnader. Även bristen på arbets
kraft är ett problem.
I äldre- och handikappomsorgen ryms

servicehus för äldre, gruppboende,

är socialtjänstcn inte detaljreglerad.
Den rymmer ett stort mått av frihet för
kommunerna att ange ambitionsnivå
för verksamheten. Detta sker tex
genom att kommunfullmäktige antar
barnomsorgsplan och hemtjänstplan.

Socialnämnden
För att fullgöra kommunens uppgifter
inom socialtjänsten skall det inom
varje kommun finnas en socialnämnd.
Socialnämnden i Kumla består av elva
(11) ledamöter - sex socialdemokrater
och fem borgerliga. Nämnden har ett
arbetsutskott med fem ledamöter, som
bereder ärendena till nämnden. Till
socialnämnden finns även knutet ett
samrådsorgan - sociala rådet - som
består av representanter för social
nämnden och kommunstyrelsen samt
för handikapporganisationer och pen
sionärsorganisationer .
Genom socialtjänstlagen ges social

nämndcn vittomfattande arbetsuppgif
ter. Förutom verksamheter, som
beskrivs nedan, har socialnämnden
ävcn mcr övergripande uppgifter. Den
skall t ex medverka i samhällsplane
ringen och i samarbete med andra sam
hällsorgan, organisationer, förcningar
och enskilda främja goda miljöer i
kommunen.
Till skillnad från skolans verksamhet

delen av skolan av rent kommunala
medel. Kostnaderna för skolverksam
heten år 1990 är budgeterade till 101
miljoner kronor, varav 61 miljoner
kronor täcks av kommunalskatt. Skol
verksamheten i Kumla sysselsätter
cirka 275 årsarbetare.

Från statlig detaljstyrning
till ökat kommunalt inflytande?
Sedan gammalt är skolan kommunens
mest regelstyrda verksamhet. Under
visningens innehåll anges i läroplaner,
som antas av regeringen. Det är sko
lans rektor som är den lokalt ansvarige
för att läroplanerna uppfylls.
Skolans verksamhet styrs också av ett

detaljerat bidragssystem, där olika
delar av bidraget styrs till olika ända
mål. Det har under hela 80-talet förts
en diskussion om hur den statliga
bidragsgivningen till kommunerna
skall vara utformad. Utvecklingen går
med all säkerhet mot att bidragen ges i
en samlad pott och att kommunerna
själva i större utsträckning avgör för
delningen.

Ett annat uttryck för den statliga styr
ningen av skolverksamheten är att
lärarnas anställningsvillkor hittills reg
lerats av statliga myndigheter. Cirka 80
procent av kostnaderna för' lärarna
täcks av statliga bidrag. Från och med
den 1 januari 1991 överförs ansvaret
för lärarpersonalen helt till kommu
nen.
Även om kommunen får statsbidrag

till lärarnas löner bekostas den större
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också ersättningen till Hallsbergs kom
mun och andra kommuner för gymna
sieelever från Kumla.



KVARNTORPSHÖGEN
Slalombacken har vid snötillgång öppet:
tisdag-torsdag kl 18.00-21.00
lördag - söndag kl 10.00-16.00

Vid god snötillgång kommer även längdskidspår
att prepareras. All övrig information om backen
får Du på tel 019-72864 eller 883 II.------/_.- - r.",

o •
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ELWUSSPÄREN
Belysningen vid motionsspåren i Viaskogen och
Djupadalsparken är tänd frän mörkrets inbrott
till kI22.00 Vid snötillgång är spåren prepare·
rade för skidäkning. Ni som inte åker skidor, Var
vänliga gå ej i sp<1ren.

FRITIDSGÅRDARNA

l\lalmen (Malmens skola) har öppet
m:indag - torsdag kl t 7.oo-2t.00
Cafeteria, bordtennis. TV, biljard. sällskaps
spel, hobby, idrott och disoo.

Kumlab)' (Kumlaby skola) har öppet
måndag - torsdag kl 17.00-2t.00
Bordtennis, biljard, cafeteria, TV och hobby.

Hällabrottet (Tallängens skola) har öppet
måndag, onsdag, to~dag kl 17,00-21.00
Bordtennis. biljard, TV. hobby och servering
mm.

Sannahed (Barnstugan) har öppet
tisdag och torsdag kl17.00-21.00
Bordtennis, sällskapsspel och biljard.

För upplysningar om fritidsgårdsverksamheten,
kontakta föreståndare Lars Göran Karlsson. tel
88446.

informerar

SIMHALLEN
Följande badlider gäller:
Måndag
Tisdag. onsdag. fredag

ISHALLEN
BoB-hallen är öppen för allmän åkning enligt
nedan:
Måndagar kl 15.30-16.45 utan klubba
Tisdagar kl 15.30-16.45 utan klubba

kI20.3O-22.oomed klubba
Onsdagar kl15.30-16.45 utan klubba
Torsdagar kl 15.30-16.45 med klubba
Fredagar kl 15.30-16,45 med klubba
Lördagar kl 09.00-10.00 med klubba

kl 17 .00-19.ooutan klubba

Vid lov och studiedagar är ishallen öppen kl
09.30-16.30. Åkning med klubba är då tillåten kl
12.00-14.00. BoB-hallen stänger för säsongen
den Il mars.

09.00-19.30
07.00-08.15
09.00-20.30

Torsdag 09.00-20.30
LUrdag 09.00-15.30
Söndag 09.00-12.30
OBS! Kassan stänger 30 min före badtidens slut.
Skolbad förekommer kl 09.00-t5.00. Lilla bas
sängen är då oftast upptagen på förmiddagarna.
För besked ring 88180.Tisdagar är lilla bassängen
uppvärmd till 37 grader. och lämparsig då bra för
bad för spädbarn, Vii/kommen'

Ett exempel på miljö- och hälso
skyddsnämndens ansvarstagande för
miljöfrågor i ett vidare sammanhang
är, all niimnden utarbetat det miljö
program för kommunen, som antogs
av kommunfullmäktige december
1989.

har successivt ökat genom att uppgifter
överförts frän länsstyrelsen till kom
munen. Senast gällde detta miljötill
synen vid mindre industrianläggning
ar.

Valnämnden
är en obligatorisk nämnd som har som
enda viktiga uppgift att organisera och
administrera de allmänna valen tm
riksdag, landsting och kommunfull
mäktige samt folkomröstningar.
Nämnden har ingen egen tjänsteman
naorganisation utan biträdes i sitt
arbete av kom mu nkansliet.

Miljö- och hälsosk)'ddsnämnden
Enligt hälsoskyddslagen skall det i
varje kommun finnas en miljö- och häl
soskyddsnämnd. I Kumla kommun
bestar nämnden av nio (9) ledamöter
fem socialdemokrater och fyra borger
liga. Tjänstemannaorganisationen hc
ter miljö- och hälsoskyddsförvalt
ningen och består av fyra anställda.
Före år 1982 hettc denna nämnd häl

sovårdsnämnden, Namnändringen är
en markering av att ansvarsomrädet
har vidgats till att intc bara omfatta
inspektion och kontroll av att hälso
skyddslagen efierlevs utan också att
mer allmänt följa utvecklingen inom
kommuncn i miljö- och hälsoskydds
hänseende. Nämndens ansvarsområde

av länsstyrelsen. Numera antas pla
nerna av kommunfullmäktige eller av
dcn som kommunfullmäktige delege
rat beslutanderätten till. I Kumla kom
mun antas de flesta detaljplanerna av
byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen har anSVllret för
den översiktliga fysiska planeringen.
För att på beredningsstadiet leda och
samordna den fysiska planeringen
finns i Kumla en ledningsgrupp [ör
fysisk planering. Den består av ledll
möterna i kommunstyrelsens och bygg
nadsnämndens respektive arbetsut
skott.

Bostadsrätt i Sannahed!
Planerad byggstart 1990, inflyttning 1991. Är Du intresserad? Ring bostadsför
medlingen tel 019-881 34 kl 09.30-11.30, torsdag även kl 16.00-18.00. Fritidsinformation! Ring 8830/
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UPPSLAGET - ett par sidor för konsumenten

GODKÄNDA RIDHJÄLMAR:
märile tillverilare stor- cirila- Boeri OCh TOfmly är god-

fimportör lek pris kända ridhjälmar, men tnls
inte längre i handeln. Bel

ChamplOO Showring ""b 52-63 475:- Prirne är främst en cykel- t
lmpenal Plast Piab 50-62 275:- od'l skidhjäJm, men även
Imperial sarrmet Piab 50-62 395:- godkänd som ridhjälm.
Imperial Vär1dshjälm Piab 50-62 430:- Finns eodast ett fåtal ex-
Jola Jod<ey Jof. 52-tit 225:- emplar kvar.
Jola S Exclusive Jota 52-61 340:- De godkända hjälmarna
Jola S Standard Jota 52-61 215:- ska vara märilta: .Utfor-
Rosette Hansbo SPOfl 52-62 420:- mad enligt Konsument-
Royal Club Salety Globus Sport 52-62 375:- verilets regler för säker-
Wembley Plast Wembley 50-62 275:- het och funktion•.
Wembley Sammet Wembley 50-62 395:- Prisuppgifterna är cirkapri-
Wembley Jockey Wembley 50-62 395:- ser uppgivna av tillverkare
Wembley Världshjälm Wembley 50-62 430:- och Importörer och kan va-
Aby Travhjälm Vartex AB 54-64 495:- liera i olika butiker.
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utseendet snarlika kakelugnar, men
fungerar som braskaminer. De når
snabbt hög effekt. men ger inte värme
mer än högst fem timmar.

Kakelkaminer har högre maxeffekt
än kakelugnar. Det kan bli obehagligt
varmt i rummet där kaminen står. Sam
tidigt kan det vara svårt att sprida vär
men till resten av huset. De tre här tes
tade kaminerna kan inte alls lagra vär
men på samma säll som en kakelugn.
De slutar avge värme när brasan brun
nit ner.

Kaminerna Keddy Ultrafire Exclu·
sive och Wamsler HOK 10 avger värme
längre. Keddy U1trafire Exc1usive har
en gjuljärnseldstad och är i övrigt till
verkad av lällklinkerbetong. Wamsler
HOK 10 har ett vedmagasin och för
bränner veden eftersom. Den värmer
upp till 14 timmar.

Kakelugnen ger en jämnare värme
under en längre tid. Kakelugnen är
därför ell bra val, om man vin ha en
eldstad som komplement för att
använda mer varaktigt under upp
värmningssäsongen. ackdelen med
kakelugnen är att de är så tunga. att de
inte passar i alla hus. De kan inte mon
teras direkt på en träbjälklager utan
måste byggas på ett betongfundamenI.

En kakelkamin är bra om man snabbt
vill värma upp ett utkylt hus. Om man
vill elda en mysbrasa då och då spelar
det inte så stor roll att kaminen inte
håller värmen så många timmar. Har
man kaminen som reserv vid strömav
broll kan man acceptera en ojämn upp
värmning av huset. Fördelen med
kakelkaminen är att den är lätt. Den är
också lätt att installera i de flesta hus.
Är man händig kan man oftast klara av
monteringen sjiilv.

RtJd & Rön /lr J/1990

21

•

Kakelugnar och kakel
kaminer
Moderna kakelugnar håller värmen
bra i åtskilliga timmar. Det visar ett
test i Råd & Rön. Kakelkaminer är för
klädda braskaminer. De ger snabbt
mycket värme, en värme som kan vara
svår alt utnyttja. Den försvinner snab
bare än kakelugnsvärmen.

Konsumentverket har låtit Statens
provningsanstalt testa tre kakelugnar
och fem kakelkaminer.

Kakelugnarna - två svenska från
Cronspisen och en finsk ugn i täljsten,
Tulikivi ~ blir långsamt varma men kan
sedan hålla värmen upp till ett dygn.

Tre av de testade kakelkaminerna 
Contura C750, Handöl Drottningholm
och City Toscana - har inte sådana
egenskaper. Kakelkaminerna är till

11I11

111I11

En ridhjälm ska ha god stötdämpande
fönnåga och ett bra motstånd mot
genomträngning av spetsiga föremål.
Den måste sitta ordentligt på huvudet
och skydda hjässa, panna, bakhuvud
och linning. Hakbandet får inte vara
elastiskt. Hjälmen kan då lossna från
huvudet om man faller av hästen.
Om en ridhjälm fåll en ordentlig

smäll, bör den kastas. Den är förbru
kad! Del kan ha uppstått skador i det
inre skyddande skiklcl, skador som
inte syns utanpå. Därför är det riska
belt att köpa begagnade ridhjälmar.
Hjälmen är det viktigaste skyddet när

man rider. Ridolyckorna är inte sär
skilt många, men ändå inträffar cirka
1000 olyckor per år, varav cirka 150
leder till huvudskador. De mest drab~

bade är unga privat ryttare med egen
häst, som inte tävlar och inte har
anslutning till Ridfrämjandets verk
samhel. För alla ryttares bästa gäller
sadla om till godkänd hjälm.

RlId &- Rön 1211989

Sadla om till godkänd
hjälm
Kraven skärps! Från och med 1januari
1990 måste alla som rider hos klubbar
anslutna till Ridfrämjandct ha god
käfl(/ hjälm.

Konsumentverket har fastställt rikt
linjerna för vilka krav man ska ställa.
Beteckningen ridhjälm får bara använ
das på godkända hjälmar.



Kulturnämndens program

Avgiften för enkel resa höjd titl9 kronor, Länskortet gäller även för resa i kom
pletteringslrafiken.

Från och med den 1 februari är det dyrare alt åka med

• FÖTmiddagstur

Ekeby
2212,813.22/3,
5/4,2614,1015

Kvamtorp
1512,113, 1513,
2913,1914,315.
17/5

Nynä,
1/3,2913,3/5

Ekeby by
8I3.5I4.1Q1S

Frommesta
1512,1513,19/4,
17/5

Torsta
2212,22/3,26/4

J ap"l
Nya~land

leif Larsson
Medarr: Studiefrämjandct

10 ap"l
AU "'SI runt jorden
Jan Hedberg
Medarr: Fnk}Tkhga studieförbundet

24 ap",
Servicchuset He'a
folkmusiklraditionfr frid Nirb
Per Falkenström. Ulf Karlsson och Karm Gibson
Medarr: NBV och Vuxenskolan

20 mars
J>to ~ilda djurens Sa~k
Edvin Nilsson
Medarr: Kumla biologiska förening,

Studlcfrämjandet

27 mars
Bondkomik och folkmusik
Lolla Franten. MalS lerrolf
Medarr: Studiefrämjandet

VaJlersta
613,3/4,815

Ra"
1312,1313,1014.
15"

""'go
2012,2013,17/4,
221'

Brändåsen
2812,28/4.2514.
23/'

Oja
913,6/4, 4/5

kompletteringstrafik

Mobiltelefon 010-80 1068

Eneby
1912, 1913, 2314

Brånsta
2tiI2, 2613, 7/5

Byrsta
513,2/4,14/5

S:a Ekeby
1212,1213,914,
21/5

Ormesla
1212,1213,9/4,
21/5

Hjortsberga
2712.27/3,24/4

Bokbussen våren 1990

13 man
Sagor och signt'r frin Bergslagen
Lars Hagström
Medarr: Medborgarskolan

27 februari
"'1-dd· och m~idnah'ii'l:lt'r samttrolldomsörter
Om Sjukdomars botande förr l liden.
Vh'ianne LlIjeholm
Medan: Medborgarskolan

6 mars
Resa i dagt'DS Östeuropa
Ikrlin-Prag-Budapest
Qaes lltor
Medan: Frikyrkliga studieförbundet

lO!I.'bruari
OMAN _ kontrasternas land
Dieter Severicn
Medilrr: Medborgan;kolan

FÖRELÄSNINGAR
So/backa. tisdagar kl 19.00

Lörd /2 maj
Musitskolans dag

MUSIK
LOrd 17ft'bnmri
Kumla k)'rJul
Musikgudsljinst
Bibliska sånger
Arr: Kumta församling

SOnd 4 man kl 18.00
Husaren
Rusitji (ry!it folkmusik)
Arr: Kulturnämnden, 'TlJV

SOnd 25 mars kl 19.00
Musit pj Marie ~biddsedag
Örebro Baroct. Hardemo kyrtokör
Arr: Hardemo församling

Sönd 22 april
Kumla tyrb
Kröningsmässa av Mozart
Hardemo. Kumla och Hallsbergs kyrtotörer,
Kumla musiksällstop

Veds 12
Musik Ö'·Pr.ll1t
Avslutas med lärarkonsen
sond 25 mon kl I7.00
Husaren

Onsd 14 rrwn kl 19.00
Husaren
I anon dam
Musik och dans med anledmng av foltmusit· och
dansåretl990.
Arr: Kumla musikstola

Arr: Kumla teatrn-ort'ning
Kullurnimndfll

Onsd 2 ma; kl 19.00
Lord j maj k/18.00
Anne Franks dagbok
LänSleatem; Örebro

Sönd /3 maj k/18.00
Husaren
Rollin'n Phones
Arr: Kulturnämnden

3 mars - 8 apnl
Gamla mönstrt'. nJ' tröjor. all virld..ns stick.
teknik
Slickutställning sammanställd av Bnu-Marie
OUisloffersson.

BARNTEATER

11 mars

Den ",-fikna IrolhJn~n

3-9år
Lenas dockleater

25 !tbruQri

Vme Suprnhow II
-I-9lr
Stockholms kammaneater

Lokal. GI1It'$a/ttl
Tid: Khxkatl 16.QO
Ent';: Bam JO kr, I"IUtll'l 15 kr
Förköp pd b,blloltkn

25 maTS

Nasse hillar tO 5101
3-4 år
4:e teatern

UTSTÄLLNINGAR
Bibliotekets utställningshall

10-28f~b,uan

Gösta Hedberg

Fr(d J och lörd 2 Illors k/19.00
Nigr. rosor i din vlrd
- en Lillebror Söderlundh-kabar~
Musikteatern i Värmland

Mdnd 26 och rlsd 27 mars kl /9.00
Herrar
Komedi av Jan Ericsson ffi fl
Riksteatern

TEATER
Kumla teater

22 23



Gruppkorsband

Behöver Du

Barnomsorg
fÖl'"e kl 06.30 eller etter kl 18.00?

Ring barnomsorgen!

Tel019~88347

Friskvård
Till Friskvårdscentralen vid Djupadalsbadet hälsas DtJ välkommen
för konsultation. hälsokontroll och rådgivning, att träffa sköterska.
kost- och hälsorådgivare, samt att konditionstesta Dej.
Kom också med i någon avfriskvårdscentralens gruppverksamhe
ter. VATTENGYMNASTIK - RYGGMOTIQN - KOST - VIKT·
MINSKNING.
Tidsbeställning, förfrågningar och mottagning onsdagar kl 17.00
21.00 tel 88188. Tidsbeställning även måndagar kl 08.00-09.00
telS83 09, 883 10.

Du som är pensionär, som bor i villa eller lägenhet och som har svårt att
klara alla problem som dyker upp - för dig fungerar

väntjänsten.
Varje vardag mellan kl 10 och 12 kan du ringa Jourhavande pensionär på
telefon 019-605 20 och förhoppningsvis få Dina problem lösta.
På vår expedition på Solbacka finns en lista på personer som ställer upp fÖl'" att
hjälpa till med byte av glödlampor och säkringar. greja ett stopp i avloppet. byta
persiennsnören, justera termostater och dÖl'Tar och mycket, mycket annat.

Trädgårdsarbete och snöskottning kan vara problem. Ring till oss så ombesör
Jer vi detta genom Kumla ungdomsbyrå. Har Du hemtjänst så får du gräsklipp
ning och snöskottning i samma avgift. ÖVriga mindre uppdrag är som regel
kostnadsfria.

Klarar vi inte problemen med våra frivilliga, så förmedlar vi kontakt med någon
hantverkare i Kumla.

Ta kontakt med oss på telefon 019-60520!
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