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Nästa nr utkommer månadsskiftet aug!
sept 1982

Som många Kumlabor säkert redan
konstaterat fick kommunen ett tämligen stort överskott på 1981 års verksamhet. Överskottet uppgick till ca
12 OCH) 000 kronor. Det är en stor summa, det kan inte förnekas. Jag vill
också framhålla alt kommunledningen
är mycket nöjd med förvaltningarnas
sätt att sköta den kommunala verksamheten. Resultatet visar att kommunens politiker och anställda lojalt ställer upp på vår strävan att bibehålla en
god ekonomisk situation i kommunen.
På senare ar har vi varit tvungna att
noggrannare än tidigare granska alla
kostnader. Landets svåra ekonomiska
situation med ideliga statliga inbesparingar och indragningar av statsbidrag
till kommunerna har beskurit våra
möjligheter att, som tidigare, låta
kommunens verksamheter expandera.
Redan under år 1981 kunde vi se att
de närmaste åren skulle bli mycket svåra till följd av aviserade statliga inbesparingar. Därför bestämdes att vi under löpande budgetår skulle spara 2 %
av de utgifter som upptagits i 1981 års
budget. Kommunens nämnder och styrelser har alltså mer än väl överträffat
vår målsättning. Att överskottet blivit
något större än beräknat beror på flera
faktorer bland annat
att skatteintäkterna ökat; Vid budgettillfället har man endast tillgång till
prognoser över hur mycket skatt vi
skall få in; Den slutliga uppgiften
kommer först sedan budgetåret
börjat löpa,

vi fått högre ränteinkomster, bland
annat genom den räntehöjning som
genomfördes under 1981 och att vi
haft en bättre likviditet än väntat,
alt våra räntekostnader blivit lägre genom att vi kunnat omplacera en del
lån och dessutom senarelagt viss
upplåning samt
att fullmäktige varit tämligen försiktig
med att bevilja tilläggsanslag under
budgetåret.
På senare år har kommunen genomfört en rad stora investeringar, exempelvis barnstugor, servicehuset Kvarngården
och centrumanläggningen
med skola i Kumlaby och vi har därför
ökat vår låneskuld betydligt.
Kumla kommun har för närvarande
en låneskuld på 122 miljoner kronor.
Det är tämligen mycket om vi jämför
med andra kommuner. Vår närmaste
granne till exempel, Hallsberg, har en
låneskuld på 79 miljoner kronor. Genom vårt goda överskott från 1981 kan
vi nu sänka låneskulden till ca 111 miljoner kronor. Vi kan nu alltså lösa in
några av våra lån för att komma ifrån
en del av den tunga börda som amorteringar och räntor innebär.
Vi kan vänta oss att de närmaste åren
blir mycket svåra i ekonomiskt avseende. Förutom de nämnda inbesparingar som kan förväntas genom statliga beslut kan vi inte se någon ljusning
på arbetsmarknaden. Vid årsskiftet
försvinner 100 jobb då Supra lägger ner
sin verksamhet i Kvarntorp. Ytonghar
som bekant beslutat om ytterligare
alf
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nedskärningar i sin verksamhet. Andra
företag har problem. Givetvis inverkar
en hög arbetslöshet även på den kommunala ekonomin. Okade insatser för
att motverka arbetslösheten måste vi
därför prioritera.
Kommunens förvaltningar arbetar nu
för högtryck med 1983 års budget.
Kommunledningen har tvingats ge
mycket strama direktiv. Allting måste
prövas noggrant innan budgeten fastställs. Vi måste framför allt se till att vi
klarar de åtaganden vi redangjort. Nya
verksamheter kommer au få svårt att
ta plats i den kommunala budgeten.
Det händer att människor vänder sig
till mig och har synpunkter på våra inbesparingar. Under våren har en och
annan menat att vi skulle ta avdet stora
överskottet till att hålla vissa andra
verksamheter som inte kostar särskilt
mycket. I regel måste vi dock avvisa sådana förslag.
Numera gäller det nämligen att spara
på både smått och stort. Ett stort över-

Ska ditt barn börja med droger i sommar

skott, som vi alltså kommer alt kunna
ha nytta av under dom kommande svåra
åren, skulle lätt ätas upp om vi ville
tillgodose alla önskemål som finns.

frågar Samrådsgruppen för social-skola-fririd-polis-kultur i Kumla

Visserligen skulle vi kunna höja skatten för att få in mer pengar till att finansiera den kommunala verksamheten
med. Men inte heller det kan jag se
som en bra lösning i svåra tider då människor har stora utgifter och många till
och med saknar arbete. Man brukar säga, att hur vi än vänder oss har vi ändan
bak.
Trots alll måste vi försöka se optimistiskt på framtiden. Vi skall naturligtvis
göra allt som står i vår makt för att
mildra kommuninvånamas känningar
av landets svåra ekonomiska läge. De
kommunala besluten kommer därför i
mycket hög grad att kännetecknas av
försiktighet. men också aven tro på
framtiden.
Slutligen vill jag tillönska alla kommunens invånare en skön sommar. O

Skolornas läsår 1982/83
Höstterminen
Vårterminen

23/8-22112
1011-1016

Lovdagar 4111, Sill, 21-2512,

2813-1/4, 1315
Studiedagar 2018, 2319. 8111,
1513,11/5
Studiedagarna är fortbildningsdagar för personalen och samtidigt lovdagar för eleverna
Personalen börjar den 20 augusti
med en planeringsdag.
Eleverna börjar läsåret med upprop måndagen den 23 augusti.
Annons om läsårets början med
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tider för skolskjutsar etc kommer an införas i lokaltidningarna
i mitten av augusti.
Nybörjarna får en särskild kallelse från rektorsexpeditionerna.
Med kallelsen finns ett tidsschema för föräldra-Iärarsamtal, som
för nybörjarnas del inleder höstterminen. Undervisningen för
nybörjarna startar med några
lektioner, som under inskolningstiden successivt utökas, så
att de efter cirka tre veckor omfattar elevens ordinarie schema
om 20 lektionstimmar.

•

Det efterlängtade sommarlovet nalkas
och vi hoppas på en skön sommar. Tyvärr har denna tid inte bara ljusa sidor.
Vi vet att sommaren för många ungdomar inte bara innebär skön avkoppling, utan också problem. Lång ledighet och brist på sysselsättning kan inbjuda till mindre lämpliga sysselsättningar. Det är lätt att vara ute utan
kontroll av vuxna. Tillgången till och
tillfällena att ostört pröva alkohol eller
andra droger ökar.
Att alkohol är skadligt är väl känt av
alla. Vi vet att även hasch finns tillgängligt i Kumla. Hasch är en farlig
drog - farligare ju yngre man är. Det
påverkar personligheten. Man blir slö
och får svån att koncentrera sig. Man
kan hamna i allvarliga förvirringstillstånd. Efter långvarigt bruk avskärmas
man alltmer från verkligheten, blir passiv och försenas i utvecklingen. Hasch
lagras upp i kroppen och det kan dröja
veckor, innan kroppen gjon sig av med
drogen. Det uppstår snabbt behov av

större doser, för att få ut önskad effekt.
Dessutom är hasch inkörsport till tyngre narkotika. För den, som börjat prova hasch och hamnat i kretsar, där det
används, kan det vara mycket svårt att
bryta sig ut.
Med vetskap om vad som kan hända
under sommaren vad beträffar alkohol
och narkotika i samband med brist på
meningsfull sysselsättning, är det vik+
tigt att föräldrarna tar ansvar för sina
barn.
Vad innebär detta föräldraansvar?
Det innebär, att vi varje dag pratar
med våra barn. Att vi frågar vad de
gör, var de är, vilka aktiviteter de deltar i samt att vi pratar med dom om
droger och vilka skadliga verkningar
de har.
Ett annat sätt att ta föräldraansvar är
att själv vara ett gott föredöme.
Ska Ditt barn börja med droger i sommar? Det är Du som förälder som bär
ansvaret. Kontakta gärna andra föräldrar-Ni kan saken hjälpa varandra. D

Vi narmar oss sommaren med bad och sol •..

Ut årets semester bli en

aktiv semester
vilket ger mera nöje och större varde an om man enbart latar sig. Deltag i olika
semesterarrangemang med motion, eller motionera på eget sält. Detta bör
varvas med vila och avspänning. Utnyttja semestern för elt rejält konditionslyfl.

Semesterhiiisning trån FRITIDSKONTORET
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Konsumentrådgivning ute på
arbetsplatserna
av konsumenlSekrelerare Sonja Nordin- Tapper

Konsumenträdet har, sedan våren
1981,24 kontaktombud på arbetsplatser och i föreningar i kommunen.
Kontaktombudens uppgifter är alt la
emot konsumenlvägledningens materiaIoch sprida det bland sina arbetskamrater. Materialet kan bestå av affi.
scher om kampanjer, om Råd och
Rön, tips inför påsk-, julhandel mm;
broschyrer i ställ av något slag, eventuellt med olika tema såsom bilekonorni,
skötsel av kläder, hushållsekonomi,
barnsäkerhet. ångervecka samt enkla·
re utställningar. Till åtagandena hör
också att deltaga i någon träff anordnad av Konsumentrådet.
J ag har besökt fyra arbetsplatser, som
har kontaktornbud, för att se hur det
fungerar.
Vid AB Bandindustri, med 245 anställda, är Heinrich Bluum konsumentrådets kontaktornbud. Han har fyra
anslagstavlor att informera på. Anslagstavlorna siller vid huvudentren,
vid personalingången, vid fackets expedition samt en liten tavla vid stämpelklockan. Trots au tre av dem är
stora och prydliga är Bluum inte riktigt
nöjd. "Folk har för bråttom förbi dem,
när man kommer på morgonen och när
man skaU hem på kvällen. Jag tror att
det blir bättre när vi får den nya matsalen, som skall ligga centralt i fabriken"
säger han "Där skall jag försöka få en
hylla all lägga broschyrer på." Några
jag talade med i fabriken tyckte också
ungefär som Bluum.
Vid Bandi talade jag också med Margareta Säfström, som tog en rökpaus
6

(se framsidans bild). "Jo, jag har sett
Konsumentrådets material. Vi brukar
prata om det", säger hon.
Vid Rinaldo och Johansson träffade
jag avlöningskontorist Elisabet Welander och form byggare Lennart Persson.
De tar hand om vårt material en tid när
kontaktombudet Margareta Berg är
barnledig. De berättar att Margareta
har informerat om konsumentfrågor
på fackklubbens möten. Deras prydliga anslagstavla, som Lennart Persson
gjort för konsumentinformationen,
finns invid kaffeautomaten i lunchrummet.
Till Ymers skofabrik kom jag på förmiddagens kafferast. Vi sall i solen
utanför fabriken en stund och diskuterade. Hur får man familjens ekonomi
att "gå ihop". Någon berättade att i
hans familj köper man inte så mycket
kläder nu. Man kör inte heller bil så

Elisabeth och Lennart placerar material om
"Operation märkning" pr. den prydliga anslag·
stavlan. Tavlan är placerad vid ingången till kaffe- och lunchrummet. Man tar en broschyr och
läser vid bordct.

Här sitter fry MalS Hennksson. Sycn Andcrsson. Gunnar Karlsson och Gunnar Eriksson i pausrutan
min på ~'crkstadsgol"et hos Kumla mtir.anisla ycrkstad. På väggarna finns Konsumentrådcts affis<:her.

mycket som förut. Någon annan hade
upptäckt att man lätt kan bli lurad av
reklamen, om man inte ser upp.
Anslagstavlan, som kontaktombudet
Bengt Andersson har till sitt förfogande, sitter strategiskt placerad. Man kan
stanna upp på väg till och från kaffe- eller lunchrasten och läsa. Men Konsumentrådets material måste trängas
med mycket annat från Kumlahälsan,
facket, fabriksledningen mm. Ytterligare en anslagstavla kanske kan bli resultatet av mitt besök.
På Kumla mekaniska verkstad heter
kontaktornbudet Kjell Engman. Han
har affischerat i pausrutan och lagt ut
broschyrer på borden där. För tillfället
är spelkorten lagda åt sidan. Jag kommer dit på kaffepausen och herrarna
berättar att man klarar hushållsekonomin genom att dra in på bilkörningen. Det blir inte så många utflykter
med familjen. Man får också "tänka efter före" så man inte köper "onödiga"

saker. En av arbetarna säger att, vi är
fem personer i mitt hushåll och inte får
maten kosta så här mycket och så tittar
han i Konsumentverkets broschyr
"HushålJets kostnader". Vi talar om
att man kan spara mycket genom att
baka själv, köpa råvaror i stället för
halvfabrikat, se på jämförpriser och
även använda sig av andra sparknep
som finns i Konsumentverkets broschyr.
Kjell beställer fler affischer om "Operation märkning". Han har ett par anslagstavlor också till sitt förfogande
förutom pausrutans väggar.
Vid de här besöken på arbetsplatserna har jag fått intrycket av att ganska
många har läst våra affischer och broschyrer och att kontaktombuden gör
ett bra jobb.
Konsumentrådet vill gärna ha kontaktombud på fler arbetsplatser. Hör
av Er till Sonja Nordin-Tapper på
Stadshuset, direkuelefon 019/88 ) 06. O
7

Turist i egen bygd

Ny sträckning av riksväg 52

av Tage Tapper

av byggnadschef Rolf Krull

De äldsta husen i Kurnla kommun är i
regel kyrkorna. Dock inte alla. Kurnla
kyrka lex är från l800-talcts början.
Men det finns ett 17()()..talshus bevarat,
nämligen det gamla stenhuset i Hällab·
rottct, som på grund av byggnadssättet
även kallas gjulslUgan. Numera står
huset obebolt, men väl bevarat av dess
nyvarancte ägare Yxhultsbolagct. Vi
hoppas att det bevaras även i framtiden.
Ännu på 1940-talct var det bebott av
en familj. När man ser dess interiör blir
man förvånad, men bostadsbristen uno

der andra världskrigets år var minst
sagt skriande, varför alla möjligheter
till "tak över huvudcC' togs tillvara.
8

Trots den låga bostadsSlandarden är
det ett vacken hus. Och ett värdefullt
minne från länge sedan svunnen tid.
Huset är också ett utmärkt exempel på
den tidens byggnadsteknik i detta stenhuggeriområde. Det är inte det enda
exemplet -det finnseu par uthus byggda på samma säll. Men det är det enda
bevarade bostadshuset av det slaget.
Yxhultsbolaget har gjort en kulturinsats, genom att bevara detta minne till
eftervärlden.
l Kumla julblad 1955 finns en utförli·
gare beskrivning av huset och även
uppgifter om de, som tidigare bebott
detsamma.
D

•

För alla som bor utmed Slenevägen
och Kyrkogatan -den sträcka som fortfarande utgör en del av riksväg 52 - är
den genomgående och tunga trafiken
lindrigt sagt besvärande. I och med till·
komsten av den nya motorvägen E 3.
delen Byrstatorp - Adolfsberg. har den
lUnga trafiken tyvärr ökat även på
Kungsvägen. mellan Trafiktorget och
Kyrkogatan, och samma problem börjar uppstå såväl på Kungsvägen som på
Stenevägen - Kyrkogatan.
Vad måste då hända för aU få en bättring till stånd i detta trafikhänseende?
Svaret är: En ny sträckning av riksväg
52.
Redan 1965 läl Kumla kommun upprätta en trafikledsplan, där en södra
förbifart allvarligt diskuterades och år
1975 började verkstyreisen i kommunen slUdera (örutsäUningarna för en
sydligt belägen vag. I mars 1977 förelåg
en "förenklad utredningsplan" för omläggning av riksväg 52, vari anfördes
följande bakgrund: "Utredningsplanen för omläggning .lV riksväg 52 för·
anleds dels av att områdesplan för be·
byggelse i Kumlaby upprättas samt
dels av att gator av bostads- och affärskaraktär i Kumla centrumområde bör
avlastas från genomfarts- och tung trafik. ,.
Denna utredningsplan omfattade
riksväg 52 på sträckan mellan Byrsta
vägskäl och Örsta.
I och med beslutet att förlägga SAKAB till Kvarntorp ställde Kumla
kommun bland annat som villkor, att
den diskuterade sydligare förläggning·

en av riksväg 52 skulle tidigareläggas
och att utbyggnaden av vägen skulle
vara klar innan SAKAB-anläggningen
tas i bruk. Detta krav tillsammans med
önskvärdheten av att förbättra framkomlighelen för trafiken på väg 52 och
en strävan att förbättra miljön kring
Stenevägen - Kyrkogatan samt Södra
och Norra Kungsvägen. har således
starkt motiveraI vägbygget och idag föreligger en så kallad arbetsplan på en
förbifart söder om tätorten Kumla.
Denna södra förbifart löser inte bara
lokala trafikproblem i Kumla, utan ger
dessutom en vägförkortning för genomgående trafik med cirka 1,15 km.
Den föreslagna sträckningen berör inte några gällande stads- eller byggnadsplaner.
Vid Kumlaby och Älvesta berör den
nya vägen ett skyddsområde för kom·
munens vattcntäkl. men tekniska ver·
ken har i samråd med hälsovårdsnämnden i kommunen utfört en översyn av
skyddsområdets storlek. Resultatet av
detta arbete visar, att skyddsområdet
kan minskas väsentligt. på grund av
ändrade förutsättningar för vatteförsörjningen. Vägsträckningen kommer
därigenom endast att beröra skyddsområdet på en kortare sträcka, men
då marken i detta avsnitt består av lera,
finns inga problem ur skyddssynpunkt
att befara.
Vid Vissberga och Älvesta tangeras
befintliga gravfält, men samråd har
skett med länsantikvarien om att vissa
mindre undersökningar av dessa grav·
9
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Riksväg 52 Kumla-Katrineholm

i

,

,

delen förbifart Kumla

fält skall genomföras, innan vägbygget
startar.
Vägföretagets begynnelsepull kl är vid
Byrsta och slutpunkten vid Ors13. I båda ändpunkterna sker anslutning till
befintlig väg, som såväl väSlcr som öster om arbetsplanen är utbyggd till 7,0
meters körbana och 3,0 meters vägren.
Vid vägskälen i Byrsta (väg 529) och
Kumlaby (väg 641) kommer så kallade
fickor för vänstcrsvängande trafik alt
anordnas. I vägskälet vid Byrsta planeTas dessutom en särskild avfart för hö&ersvängande trafik till Hallsberg. Vid
Orsla byggs nuvarande väg 52 om på en
sträcka om 0.3 km för~ anslulninE till
den Rya vägen och vid Alvesta - Orsta
föresLås väg 644 att läggas om på en
sträcka om 0,3 km och anslutas till nuvarande väg 52. Arbetsplanen förutsätler även förlängning av Friskens väg
för anslutning till väg 644 vid Älvesta.
I planen ingår två planskilda korsningar med väg 52 för gång· och cykel·
trafik och vid Kumlaby föreslås en bro
över riksvägen för planerad gång- och
cykelväg mellan Sannahed och Kumlaby. Vid Älvesta föreslås en vägport för
nuvarande väg 644. som efter utbyggnad av väg 52 skulle kunna ingå i en
gång- och cykelled mellan Hällabrottet
och Kumlaby. Denna port kommer alt
vara körbar för personbilar.
Den nya 52:an har dimensionerats för
en hastighet om 90 km/tiOl, vilket således kommer att bli skyltad hastighet.
Den nya vägen byggs ut till en körbana
om 7,0 metcr och vägrenar med en
bredd om vardera 0.25 meter. Total
beläggningsbredd blir således 7,5 meter.
Där den nya vägen kommcr atl korsa
SJ, järnvägslinjen Hallsberg-Örebro,
kommer en större så kallad plattrambro att byggas med en spännvidd om 24
meter. Den fria brobrcddcn kommer
att bli 8 meter.
12

Totalt kommer alltså sex broar att in·
gå i vägföretaget, alla utförda i betong.
Anläggningskostnaden bcräknas uppgå till cirka 23 miljoner kronor. varav
marklösen samt omläggning avel· och
teleledningar cirka 2 miljoner kronor.
Vägföretaget har projekterats och
kostnadsberäknats av vägförvaltningen i Orebro län. Om vägbyggnadsme·
del tilldelas i enlighet med vad som förutsatts. beräknas byggnadsarbetena
kunna påbörjas under tredje kvartalet
innevarande år.
För de boende vid såväl Stenevägen
och Kyrkogatan som Södra och Norra
Kungsvägen kommer den nya riksväg
52 att bli till påtaglig lättnad. Men hela
Kumla tätort kommer att få drägligare
trafikförhållanden genom tillkomsten
av denna väg, varför det bara är att
hoppas. att beslutande instanser tattar
och fullföljer de beslut, som ytterligare
behövs för att vägbygget ska komma
till stånd. I en tid, då sysselsättningsläget är mer än ansträngt. är dessutom
detta byggnadsföretag ett värdefullt
O
tillskott på arbetsmarknaden.

".

-"

Fjärrvärmearbeten
1982 års tjärrvärmearbeten kommer
att påbörjas veeka 19. I år är det tekniska verken, som svarar för markarbetena. Omfattningen av arbetena framgår
av vidstående karta. Som vanligt måste
vissa trafikinskränkningar genomföras, men i möjligaste mån skall problemen lösas med tillfälliga gång- och körbroar samt ersänningsparkeringar. Vi
hoppas att allmänheten har förståelse
för trafikproblemen.

/
/
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UPPSLAGET

- ett par sidor åt konsumenterna
Hoja in till cykelhandlaren för
"Operation märkning"

HAll SVERIGE RENT

Bryt den onda cirkeln
KONSUMENTER är också PRODU·
CENTER, producenter av AVFALL.
AVFALL, som hamnar på fel ställe,
kallas skräp. Skräp i naturen sänker
dess värde för rekreation och är en
samhällsekonomisk kostnad för oss alla. Vi får mindre utbyte av den fritid vi
vistas i naturen, om det är skräpigt där.
VEM har skräpat ned? Någon, som har
konsumerat något och lämnat avfallet
på fel ställe! Om det redan är skräpigt,
tycker andra att det inte är så noga.
Skräp föder skräp. Cirkeln är sluten.
Hjälp oss att bryta den onda cirkeln!

Omkring 60 procent av alla upphittade
cyklar går tillbaka till upphittaren och
inte till ägaren, därför att denne inte
går att spåra!
Men nu ska det bli bättre! Nu skall du
märka din cykel!
Så här ska det gå till
Hos de cykelhandlare som har affischen "Märk din cykel- vi hjälper dig
med märkningen" uppsatt kan du mot
en mindre avgift få hjälp med ingraveringen av ditt personnummer på ramen
under sadeln. Inristningen sker med en
elektrisk gravyrpenna. Över märkningen fästs dekalen med ögat - symbolen för "Operation märkning", som
visar att cykeln är märkt. Köper du en
ny cykel får du märkningen på köpet.

Det är billigare att låta bli att skräpa
ned än att städa upp efteråt.
Glada sommarhälsningar från länskommitten

HÅLL SVERIGE RENT
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Juni och juli månader

Säkrare hem

"öppet hus" i följande butiker:

Du kan ocksIi själv märka din cykel. Du flir llina
elektrisk gravyrpenna hos polisen och hos för·
säkringsbolagen. Du skall rista in ditt ~rson.
nummer på ramen strax under sadeln. Pensla eller spraya lite klarlack över graveringen för all
skydda mOl rost. Over märkningen fäster du sedan den självhäftande dekalen, som du får närdu
lämnar tillbaka gravyrpennan.

Stad5nu5e t5
ut5taHningstokol

Bygden behöver
butiken!
,
lanthandelns dag i Kumla
lördagen den 12 juni 1982

Kasta inte papper och tomma burkar
omkring Dig! Lär Dina barn att inte
kasta skräp i naturen. Ta med Dig skrä~
pet hem. Ett bra sätt är att alltid ha en
skräppåse med i bilen eller i cykelväs-

kan.

Märkningen är bra på flera sätt, den
avskräcker tjuven från att lägga beslag
på cykeln, eftersom det är svårt att finna köpare - hälare - till märkt stöldgods. Det är alltså större chans att du
får behålla din cykel om den är märkt.
Det är Cykelfrämjandet, försäkringsbolagen samt Cykel- och sporthandlarnas riksförbund som vill att Du skall
märka Din cykel och ha godkänt lås.
Vill Du veta mer om cykelmärkning eller cykellås? Fråga hos konsumentsekreteraren i Stadshuset.

Brändåsens handel, Hardemo
Ekeby Livs
ICA-Allköp, Hällabrottet
rCA Närköp, Kumlaby
Konsum, Kvarntorp (även fredagen
den 11 juni)
Rössbergs snabbköp, Åbytorp
Tider och arrangemang meddelas i annonser i ortspressen vecka 23
Tag med Dina vänner och grannar till
Din närbutik!
Konsumentrådet

I hemmet sker många barnolyckor.
Hur skall vi förebygga dem?
Se utställningen om AKTAs produkter
för barnsäkerhet.
Arrangörer:
Konsumentrådet, Röda Korset och
GP:s symaskiner o barnvagnar (AKTA-butik)

Säkrare
fritid
- flytvästar
Arrangör:
Konsumentrådet
15

Fritidsnämnden informerar

SPORTHALLEN
Under liden maj-augusti tillämpas begränsar öppethållande enligt nedan:
Maj månad Öppet tisdag och torsdag k117.3021.00
Juni och Juli STÅNGT!
Augusti månad Öppet tisdag och torsdag kl
17.30-22.00
KUMLAHALLEN
Ordinarie öppethållande till dess Djupadalsbadet öppnar. Se separat annons i lokalpressen.
DJUPAOALSBADET
Telefon: 88100 eller direktnummer, kassan
88183, driftledaren 88184.
ÖPPNINGSOATUM
Se separat annons i lokalpressen.
ÖPPETHÅLLANDE
Måndag-fredag
kl 09.00-20.00
Lördag-söndag
kl 09.00-18.30
Tisdagar och fredagarmorgonbad kl 07 .00-(18.30
Kassan Sltinger 30 minIller före badridens slulf
Provtagning för simmärken varje dag kl 12.0014.00
Serveringen och kiosken öppen dagligen under
badperioden.
BADAVGIfTER
Vuxna
4:Rabatthäfte vuxna, 10 besök
30:Barn rom 6 år
Fri entre
Barn, studerande, militärer. pensionärer 2:Rabatthäfte, 10 besök
15:Säsongskort (familj)
90:Hyra av skåp
1:_
Hyra av simdräkt
1:Hyra av handduk
1:_
Hyra av skåp hel säsong
30:SIMSKOLOR
Simundervisningen förlägges till Djupadalsbadet. där instruktion skcr dagligen kl 09.00-10.00.

"

Simskolan är i första hand avsedd för barn i skolåldern, vilka ännu ej lärt sig simma. I mån av
plats kan även förskolebarn mottagas. Upprop
och anmälningar tisdagen den 9 juni 1982 kl
09.00.
FRITIDS- OCH KVARTERSGÅRDARNA
Fritidsgårdarna MALMEN, (Kumla) och
TALLANGEN (Hällabrottet) samt kvartersgårdarna i Sannahed, Kvamtorp. Fylsta och Ekeby
hålles stängda från mitten av maj till början av
september.
TENNISBANOR
Tennisbanorna vid Kumlahallen får under som·
marperioden disponeras gratis. Tennisbanorna
vid Länsmansskogen är öppna för spel under pe_
rioden maj-september. Bokning av tider göres
vid tennisbanorna. Avgiften erlägges samtidigt
som nyckeln avhämtas vid BP bensinstation,
O Drottninggatan I. Kumla.
,
Tennisbanan vid Kvarntorps idrottsplats upplåtes kostnadsfritt, men inbokning av tider sker på
tidlista vid tennisbanan.
SOMMAR VERKSAMHET VID
BONDGÅRDEN
Fritidsnämnden, socialnämnden och Svenska
Kyrkan anordnar i samarbete även i år sommar·
verksamhet på "Bondgården", mirtemot pastorsexpeditionen och välkomnar alla åldrar. Aktiviteter anordnas för i huvudsak barn upp till 12
åL
Verksamheten kommer att pågå under tiden den
14 juni-19 juli måndag-fredag, kl 10.00-16.00.
Sommarverksamhec pågår även i Kumlaby med
adress, Kjellingalan 15. under tiden 14 juni-B
augusti, måndag-fredag kl 10.00-16.00.
Bland aktiviteter, som kan förekomma, är bl a
sagostunder, fria lekar, bad. daguttlykter, sällskapsspel, fotboll, film, sommarkyrkoverksam·
het med samlingar samt "onsdagskvällar med
Svenska Kyrkan" m m.
Mera detaljerade upplysningar om sommarverksamhelen kommer att lämnas i särskilt tryck.

Kulturnämndens sommarprogram
Söndag 6 juni kl 18.00
Firandet av Svenska flaggans dag vid Kumlasjön.
Medverkande bh Kumla hemvärn, Kumla
manssång, Kumla-Hallsbergs musikkår, Kumla
lottakår, Kumla folkdansgille, mfl

Lördag 7 augusti kl 14.00
Pensionärernas dag vid KumJasjön
An: Kumla pensionärsföreningars samarbelSkommitte

Fredag 25 juni
Midsommarfest vid Pukestugan i Sannahed.
Arr: Kumla hembygdsförening, kulturnämnden

Fredag 20 augusti kI19.00
Musikunderhållning m m vid Kumlasjön
Arr: Kulturnämnden

FreJag 30 juli kl 19.00
Musikunderhillning, ID ID vid Kumlasjön i samband med SM i cykling.
Arr: Kultumämnden, Kumla cykelamatörer

Upplysningar om ev ytterligare program lämnas
på kulturnämndens kansli. tel 019188197,88196

Turlista bokbussen juni-september 1982
Byrsla mil
28/6, 3018. 2719
Södra Ekeby m f["
716, 9/8, 619
Ormesta mIl
7/6,9/8,6/9
Eneby mil

14/6,16/8,13/9
SånnersIa mil"
21/6.23/8,2019
Srånsta mIl
21/6,2318,2019

Hjortsoorga mil
15/6, 17/8, 1419
Vallersla mil
22/6,2418,2119
Rala mil
1/6,29/6,3118,28/9
Berga mil
816,10/8,719

Bråndåsen mfl"
9/6,1118,8/9

Oja mil
1116,1318,10/9
Nynäs mil
1016,1218,919
Ekeby mil
1716,1918,16/9
Frommesta mfl
2416,2618, 23!9

Torsta mil
3/6, ln, 219, 3019
Ekeby tätort
3/6,17/6, m, 19/8,
219.1619,3019
Kvamtorp
10/6.24/6,12/8.26/8,
919,23/9

• Förmiddagstur
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Bra aU veta när du ringer Kumla kommun

Museer
Pukestugan, Skomakarstugan och
Officersmässen i Sannahed
Öppet juni-augusti, varje söndag klockan 14-17

Slår Du nummer 8a 100 kommer Du till kommunens växel. där Du kan få upplysningar och kopplas vidare till rätt förvaltning. Men Du kan också nå den förvaltning ellertjansleman Du söker genom att slå ett s k direktvalsnummer. Någraav
dessa nummer har Du här nedan:
Bostadsförmedling

88 132

Konsumentrådgivning

88 106
88190

Biblioteket, Skolvägen
Kumlahallen, sim; och sporthall,

kassa

Lundmarkska skolan, Hardemo
Öppet varje söndag under juni-augusti k111-12
(efter gudstjänsten)
För separata visningar kontakta Hilmer Lannhard, tel 760 1O

Vialunds rektorsområde:
Vialundskolans rektors-

expedition

Vialuodskolans lärarrum

88 464
88 475

Barnstugor
Fråga vid Din barnstuga efter direktvaJsoumrel tiR den avdelning Ditt

Idrottsparken, Ringvägen
Fritidsgården Malmen
Kvartersgården Myrstacken

88 180
88 175
88 176
88 393

F~==~I

88 422

Solbacka ålderdomshem,
föreståndare
bitr fOrest

88 437
88 44\

5ervicehuset Kvamgården
88 365
Teknlska verkens centralförråd 88 2n
Budnlng sophämtning, latrin etc 88 278

Kumlaby rektOfSOlTlråde:
Kumlaby re4rtorsexpedition
Kumlaby skola, låramJm

barn tillhör!
88 372

88 373

ÖVriga telefonnummer till kommunens förvaltningar och institutioner hittar Du
på sidan 432 i rikstelefonkatalogen under rubriken Kumla kommun.
Klipp ur och spara om dessa nummer bef'Or DIg!

Friskvårdscentralen
Djupadalsbadet
är stängd undersammaren from 18 juni tom 6 augusti.
FRITIDSKONTORET

18

19

Gruppkorsband

MIDSOMMARFEST
i Sannahed
Midsommarafton den 25 juni 1982
Klockan 15.00
Fest för barnen
Resning av majstången. Lekar kring stången.
Tävlingar. Brandbilsåkning. Ponnyridning.
Klockan 18.00
Fest för hela familjen
Militärmusik
Utdelning av broscher
Folkdansuppvisning. Kaffeservering mm
Entre 5 kronor
Kumla hembygdsförening
Kumla kommuns kulturnämnd

KB KUMLA TRVCKERI

