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Kommunens budget för 1983 har nu
faststäUts. Det var inte utan att vi tog
oss an årets budgetarbele med viss
oro. Förra året kunde vi med nöd och
näppe hålla skattesatsen. Vi var oroliga för att få det lika besvärligt i år.
Mot förmodan blev emellertid budgetarbetet inte så svårt, som vi befarat.
De flesta fackförvahningarna hade
gjort ett strålande förarbete, som banade väg för oförändrad skatt ytterligare ett åL r bästa fall kan det till och
med bli så att vi kan hålla skattesatsen
på nuvarande nivå yttcrligarc några
år. Kumla har ju redan nu länets lägsta skatt (totalt 29:95). Cirka 1200 av
kommunens invånare får från årsskiftet en sänkning, eftersom Ekeby församling sänker skattesatsen med 10
ore.
1983 års budget medför inte några
drastiska nedskärningar i den kommunala servicen. Men det är inte heller
fråga om några stora utökningar. Arbetslösheten är fortfarande det största
hotet mot en stabil utveckling av kommunen. Den kan under det kommande året bli oss övermäktig. På det området kommer också dcn satsning,
som påbörjats i år, att fortsätta.
Höstens allmänna val har naturligtvis
präglat händelserna i kommunen den
senaste tiden. Som de flesta säkert
uppmärksammat ledde valet till vissa
förändringar. Socialdemokraterna fick
egen majoritet i kommunfullmäktige,
Moderata samlingspartiet och Kristen
demokratisk samling ökade med vardera ett mandat, Centerpartiet gick

tillbaka ett mandat och Folkpartiet två
mandat. Dessutom fick vi ett nytt parti
i fullmäktige - Miljöpartiet - som fick
ett mandat. Några större förändringar
blev det således inte, vilket borgar för
att den politiska stabiliteten i Kumla
kan fortsätta att gälla. En utförligare
redovisning av valresultatet finns på
annan plats i detta nummer av Kumlan.
Jag vill också nämna några andra förändringar, som inträffar den närmaste
tiden. Som bekant fick Kumla en ny
riksdagsman vid höstens val. Anders
Svärd, som varit heitidsengagerad förtroendeman i kommunen sedan 1976,
fick med bred marginal väljarnas förtroende aU ta "klivet" upp tiU rikspolitiken. Från kommunens sida vill vi
gratulera Anders Svärd till det nya
uppdraget. Självfallet boppas vi att
även i fortsättningen kunna dra nytta
av honom på något sätt.
I och med Svärds flyttning skall en ny
person träda till på posten som oppositionsråd. Fullmäktige beslöt den 29
november 1982 att utse Svärds partikamrat Arne Larsson från Sannahed
till innehavare av den posten. EgentIi·
gen är Arne Larsson inte ny i komrnu·
nala sammanhang. Fram till mitten av
1970-talet var han en tongivande politiker i kommunen, med uppdrag bland
annat inom kommunstyrelsen, personaIutskottet och sociala centralnämnden. Arne Larsson är känd som en ut·
präglad samarbetsmänniska. Vi hyser
inga tvivel om att den samarbetsanda,
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som under lång tid präglat KumJa
kommun. skall fortsätta att härska.
Ä ven på en annan nyckelpost blir det
förändring vid årsskiftet. Stig lund
lämnar nämligen befattningen som
kanslichef för aH tillträda en liknande
befattning i Klippans kommun i Skåne. Stig Alund har varit i kommunens
tjänst drygt tio år. varav han Ijänstgion som kanslichef i närmare fem år.
Han gick i flera år i Tage Tappers
"skola" och del var därför naturligt att
göra honom till efterträdare när Tapper frånträdde kanslichefsljänstcn.
Stig Ålund har även i övrigt varit en
tillgång för kommunen. Han har varit

mycket engagerad iföreningslivet,
bland annat som ordförande i de två
Folkets husföreningar, som verkar inom kommunen (KumJa och Kvarntorp). Jag vill tacka Stig Älund för

den här tiden och önska honom och
hans familj lycka till i Skåne.
Kontinuiteten är viktig på sådana här
befattningar. Vi har också lagt stor
vikt vid detta när vi rekryterat efterträdare till Ålund, Fullmäktige har
nämligen beslutat anställa nuvarande
kommunsekreteraren Thage Arvidsson som kanslichef. Han har varit i
kommunens tjänst sedan våren 1976
och har således arbetat under såväl
Tage Tapper som Stig Ålund. Thage
Arvidsson är infödd Kumlabo, 31 år
gammal.
Slutligen vill jag nämna, att vi vid årsskiftet genomför en ny organisation
för de tekniska förvaltningarna i kommunen. Den frågan återkommer vi
dock till i nästa nummer av Kumlan.
Kumlaborna tillönskas
God jul ocb gott nytt år!
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Valresultat 1982
Av kommunsekreterare Thage ArvidssQtI
Valdeltagandet vid de allmänna valen
den 19 september 1982 var, liksom ti-

digare år, myckel högt. Ända sedan
1973 har valdellagandet i kommunfullmäktigevaien i Kumla överstigit 90 %.
Årets siffra var 91.1 %. Högst valdeltagande var det i Haga, HällabrottelS
och Skottvalla valdistrikt. samtliga
över 94 "lo. Lägst valdehagande var
det i Stadshusets och Kumlaby valdistrikt med 82,1 respektive 86,5 %. Av
det totala antalet röstberättigade,
13451 personer i det kommunala valet
var 746 förstagångsväljare, som utnyttjade sin rösträtt till 86,3 % (644
personer). Att valdeltagandet bland
förstagångsväljarna är lägre än ge-
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nomsniuet torde vara en normal före·
teelse, Anmärkningsvärt är dock att i
Åbytorps valdistrikt utnyttjades rösträtten endast till 68, I % av förstagångsväljarna. I Åbytorps valdistrikt
uppgick annars det totala valdeltagandet till 92.7 %, vilket är över medelvärdet för hela kommunen.
Antalet poströster fortsätter att stiga
och uppgick vid delta val till 2552, vilket är en ökning med cirka 4 % från
föregående val samtidigt som de utgör
nästan 21 % av det totala röstetalet.
Av nedanstående tabell framgår den
procentuella fördelningen av giltiga
röster vid 1982 års kommunfullmäktigevai fördelat på distrikt och parti.

Kommunfullmäktigevalets giltiga röster 1982 fördelade procentuellt
Valdistnkt

Antal
röster

Procent
S
M

Ekeby-Kvarntorp
Fylsta
Haga
Hardemo
HälJabrottet
Idrottsparken
Kyrkskolan
Kumlaby
Malmen
Skottvalla
Stadshuset
Vialund
Åbytorp
Åsen

768
1 068
1 006
493
I 211
I 031
716
569
1008
718
967
797
808
927

41,S
60,4
49,3
32,9
51,3
546
,
61,3
70.3
70,5
54,3
5 1, 1
41,6
39,2
52,9

Slutresultatet från valet fördelar sig
därmed enligt följande:
Anlal
röster

Arbetarepartiet socialdemokraterna
6406
Moderata samlingspartiet
1 505
Folkpartiet
640
Centerpartiet
1 966
Vänsterpartiet
kommunisterna
567
Kristen demokratisk
samling
7%
271
Miljöpartiet
4
Övriga

Procent

52, I
12,4
5,3
16,2
4,7
6,5
2,2
0,0

Följande ledamöter och suppleanter
kommer att representera kommunens
inYånare i kommunfullmäktige i Kum·
la frAn och med nO"ember 1982 till ocb
med oktober 1985.
ARBETAREPARTIET
SOCIALDEMOKRATERNA

Ltdamåler
Sven-Ove CedersIrand, Annebergsg31an 9,
Kumlll

S\'ea Johansson, Tennisgalan 3, Kumla
Håkan Håkansson. Bush'ägen lO. Orebro

14.6
8,9
14,5
15,2
12,0
13.6
10.5
7,6
6, l

14,7
13,5
19,6
11 ,5
12,5

Fp

e

Vpk

K'"

'lp Övriga

5.5
5,6
7,1
2,6
6.4
4.6
4,3
2.8
1,8
8,8
6,0
6,9
4,6
4,9

21,2 3,1
12,6 3,7
15,5 5,4
40,4 0,8
15,0 5.6
13,9 4.6
14,5 2,2
9,0
7,2
7,3
8,8
13,1 4,0
16,3 3,7
15,7 4,1
30,1 3,3
14,7 5,9

8,1
7,3
6,7
5,9
6,3
6,2
4,9
1,9
3,5
4,0
7,9
9,2
9,2
7,9

6,0
1,5
1,5
2,2
3,2 0,2
2,5
2.0 0,3
1.2
2.0
1, 1
1,5
2,9
2,1
1,2

Maj Johansson, PI 4290. Kumla
Gunnar Nilsson, Va1tugatan 16 B Kumla
IlICz Karlsson, Hä~rgatan 14. Kumla
Berndt Andenson, Wallenslrå1e5 vAg 35,
Kumla
Evy Zellerman. Hammargatan lO, Kumla
Börje Pettersson, Lädergalan 20, Kumla
Bodil Bom-öm, Isgatan Il, Kumla
Lennan Wahlstedt, Alvtomtavägen l. Kumla
Maj Andersson. Oppegårdsvägen JO, Kumla
unnan Enlcsson, PI 6328. Kum1a
Håkan Johansson, ViJebacken 33, Kumla
Ingrid Petlerswn. Folkungagatan 9, Kumla
ke Sundeqvist, Lädergalan 6. Kumla
Sigvard Holmberg. Higergatan 58, Kumla
Kerstin Bergström, Kvamgalan 30 B, Kumla
Widar Andersson. Bondgårdsgatan 17 E.

Kumla
Sven Gustafsson, Almersvägen 6, Kumla

Kjell Hellberg. Beväringsglltan 26, Kumla
Suppltantu
Inger Andersson. PI 1740 B. Kumla
Inga·UIl Enlsson, Winnbergs väg S, Kumla
Bo-Göran Anderson, Hagendalsvägen 19 B,
Kumla
S"en Sundm, Sillagalan 40, Kumla
Ingrid Larsson, Norrmalmsgalan 24, Kumla
Ingemar Olsson, Kvarngalan 75, Kumla
Elsa Lodcsjö, Magasinsgatan 5 A. Kumla
Allan Höglund, Skankerud, Fjugesta
Esse Grelffe. Vauugalan 14 B, Kumla
Marianne Andersson, Fredsgatan 18, Kumla
Marianne Åsenluod. Änggatan 11, Kumla
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MODERATA SAMLINGSPARTIET

Ledamöter
Finn Haglund, Y Bangatan 24, Kumla
Gunilla Jonsson, Åkergatan 10 A, Kumla
Rune Odelind, Sörbyvägen 38, Kumla
Margareta Ströman, Yattugatan l, Kumla
Olle Fyrgärd, S Mosvägen 19, Kumla
Suppleanter
Krister Larsson, Höjen, Blacksla, Kumla
Ewa Helander, Y Parken 4, Kumla
Kaj Nilsson, Bondgårdsgatan 10 B, Kumla

Supp/eama
Sven-Olof Lannhard, PI 6315, Kumla
Majkcn Larsson, PI 4300, Kumla
Inger Johansson, Vallby, Sköllersta
Carin Larsson, PI 5189, Kumla

Suppleam
Ola Dar~us, Kalle Malkums väg 13, Kumla
CENTERPARTIET

Ledamöter
Anders Svärd, PI 5125 A, Kumla
Inga Davidsson, Frogesta, Sköllersta
Alf Lundh, PI 6582, Hallsberg
Elisabet Hamren, Ytongvägen 10, Kumla
Thore Oscarson, PI 6606, Hallsberg
Nils Arne·Strid, Torsta, Sköllersta
Bengt Peuersson, Sturegatan 4, Kumla

Ledamöler
Arne Grönqvist, Magasinsgatan 11, Kumla
Rolf Östman, Solhemsgatan 7 A, Kumla
Suppleant
Anders Jonsson, Baldergatan 23, Kumla
KRISTEN DEMOKRATISK SAMLING

Ledamöter
Sven-Åke Johansson, Stenevägen 55, Kumla
Rune Janson, Ytongvägen 6, Kumla
Berit Ostman, Badhusgatan 18, Kumla
Suppleanter
Åke Andersson, F)'lstagalan 3, Kumla
Mary Andersson, Anggatan 28 B, Kumla
MILJÖPARTIET

Ledamol
Gunilla Karlsson, Bäckstugan, Sk61lersta
Suppleant
Leif Olsson, Åby, Ekeby, Sköllersla

Drogfritt luciafirande
i Kumla Folkets hus
söndagen den 12 december 1982 kl 21.00 - 02.00

HUSAREN
Diskotek med discjockey Richard Hampton

TEATERN
Musik att lyssna till m m. Arvingarna, Victory samt två grupper från Kumla
förenade musiker

GILLESALEN - Servering
Entre 10 kronor
Välkommen - LUCIAKOMMITTEN
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Av ekonomichef Ingrid Frarzsson

VÄNSTERPARTIET KOMMUNISTERNA

fOLKPARTIET

Ledamöter
Sven Elisson, GÖrebrovägen 14, Kumla
Kerstin Lundqvist-Eriksson, PI 4330, Kumla

Kommunens ekonomi åren 1983 - 1987

Återigen presenteras en ett- och flerårsbudget.
Det har med åren blivit allt svårare
att få utgifter och inkomster att gå
ihop. Landets ekonomiska läge, som i
sin tur påverkas av omvärlden, inverkar på kommunens möjligheter, genom de finansiella åtgärder, som staten måste vidta och som drabbar kommunerna,
Medvetandet om dessa svårigheter
har styrt kommunens ekonomiska
handlande sedan ett antal år tillbaka.
Vid den senaste skattehöjningen poängterade kommunfullmäktige, att en
besparingsprogram skulle arbetas
fram. Med anledning härav startades
ett arbete benämnt "Översyn 81" och
som gav många fina impulser till sparande och elt ökat kostnadsmedvetan·
de på de olika förvaltningarna, Kommunstyrelsen har dessutom gett nämnderna mycket snäva kostnadsramar
som tvingat fram omtänkande och
kostnadsbesparingar. Tack vare dessa
åtgärder har f1erårsbudgeten de sista
åren kunnat balanseras utan skattehöjning.
Ärets budget präglas av återhållsamhet på driftkostnadssidan och en satsning på investeringar som innebär dels
ur sysselsättningssynpunkt viktiga
åtgärder och dels energibesparingai som påverkar kommunen positivt i
framtiden genom lägre driftkostna~
der.
Det överskott kommunen fick i 1981
års bokslut har varit till ovärderlig
hjälp i budgetarbetet därigenom att
beloppet disponerades för att lösa lån

med betydande räntekostnader. Dessa
räntekostnader, 1,5 milj kronor, har i
årets budget kunnat lyftas ur och påverkar oss under hela perioden framöver. Att disponera överskott för att
finansiera driftkostnader är oansvarigt
i dagens ekonomiska situation.
För kommuninvånarna betyder årets
budgetarbete en oförändrad utdebitering lill kommunen med 15:60.
Den kommunala utdebiteringen består av
13,()()
1. Landstingsskatt
15,60
2. Skatt till Kumla kommun
1:35
3, Skatt till församlingen
Summa 29,95
Kommunens inkomster består bland
annat av
Milj kr

127,9
71,9
13,2

Kommunalskatt
Bidrag från staten
Konsumtionsavgifter
Hyror

6, l

Kommunens totala låneskuld kommer att uppgå till 110,2 milj kronor
den 31 december 1982. Av skulden utgör 26,4 milj kronor lån för servicehuset Kvarngården och 22,7 milj kronor
lån för högstadic3kolan i Kumlaby.
Som tidigare nämnts disponerades
överskott från 1981 års bokslut för inlösen av lån med 12 milj kronor vilket
innebär att skulden utan denna åtgärd
hade varit 122 milj kronor.
Nedan följer en tabell som visar kommunens kostnader för en del verksamheter, milj kronor.
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Äldreomsorg
Skollokaler
Barnomsorg
Fritidsverksamhet
Central administration
Gymnasieelever
Bostadsbidrag
pensionärer
Grundskola
Administration socialförvaltning
Fastighetsförva It ni ng
Brandförsvar
Skolmåltider
Väghållning
Bostadsbidrag övriga
Bostadsfastigheter
Biblioteksverksamhet
Bidrag till föreningar
Reglerings och saneringsfastigheter
Socialhjälp
Personaladm i nistrations
åtgärder
Skolskjutsar
Administration skolstyrelsen
Musikskolan
Politiska partier
Vatten och avlopp
Vuxenutbildning
Sophämtning
Sotningsväsen

Del av driftkostnad som betalas med
Kommunal StatsAvg, hyror
skatt
bidrag
mm
15,4
5, ]
5,4

Total
driftkostnad

13,8
13,6
9,5
8,2
7,6

13,8

6,3
5, l
4,9
4, ]
3,9
3,7
3,2
3,2
2,9
2,7
2,7

11,8

0,4

2,5
25,6

,
1,0
0,5
] ]

l ,2

2,4
5,3
0,3
0,8
0,2
O, ]

0,2
13,2
l ,3

4,1
0,7

Ny renhållningstaxa

29,7
l l ,5

8,7
7,6

0,4
0,3

8,8
3] ,6
4,9
4,1
3,9
3,9
4,4
5,6
8,2
3,0
2,7
2,5
],6

O, ]

0,2
8,4
1,4

O, ]

0,1

],7
1,3
],3

0,1

Den presentation som här gjorts består enbart av siffror men de olika
verksamheternas målsättningar kan
även utläsas i budgeten under respektive förvaltning. Budgeten finns till-
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0,9

0,2

],7
1,6
1,5
] ,2

4,3
],6
0,5

25,9

Netto
investering
O, ]
5, l

] ,]

0,5
13,2
1,3
4,1
0,7

3,5
O, ]

gänglig på biblioteket och även på
kommunens drätselkontor. Läs detta
"spännande" dokument och fråga gärna. om Du vill veta mera.

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt
sammanträde den 29 november 1982
att införa s k differentierad ren hållningstaxa i Kumla kommun. Beslutet
gäller from den l februari 1983.
Den differentierade taxan innebär i
korthet att priset för hämtningen fram
till fastighetsgränsen är lika för alla
abonnenter men därefter betalar varje
abonnent för de faktiska kostnaderna
att hantera säcken. Varje arbetsmoment är poängsatt, och den poängsumma man kommer fram till för
hämtningsstället ligger till grund både
för sophämtarnas ersättning och abonnentens sopräkning.
För bilfria bostadsområden kan annan beräkningsgrund än fastighetsgräns komma att tillämpas.

Abonnenten påverkar sina egna
kostnader
De faktorer som påverkar kostnaden
är bl a gångavståndet till säckstället,
om vägen till säckstället lutar, om det
finns grind eller dörr som är låst, om
det finns trappor och om säckstället
måste flyttas vid säckbyte.
Den enskilde abonnenten kommer
alltså själv i viss mån att kunna påverka kostnaderna för sophämtningen genom att arrangera sitt säckställ på
lämpligaste sätt. Som exempel kan
nämnas att ett gångavstånd på 20 meter från fastighetsgränsen kostar ca l
krona per säck eller 50 kronor per år.
Abonnenten måste naturligtvis väga
dessa kostnader mot t ex det estetiska
värde det ligger i att ha sitt säckställ

placerat på en mer undanskymd plats.
Vid ett gångavstånd på 10 - 15 meter
kommer taxans nivå att vara den samma som nuvarande under förutsättning att inga andra hinder förekommer. Taxan kommer att indexregleras
årligen i januari, om index ökar med
minst 6 %.

Meddela ändringar!
Den som önskar flytta sitt ställ eller
ändra någon av de övriga faktorerna
som påverkar prissättningen skall
meddela detta till Tekniska verken tel
88276 vardagar kl 07.00 - 11.00. Efter
anmälan sker ommätning av hämtningsstället och inrapportering av
eventuellt ny taxeklass. De som vill
genomföra ändring före den nya taxans ikraftträdande bör anmäla detta
snarast möjligt. Ytterligare upplysningar lämnas av verkmästare BengtOlov Uhlan tel 88278.
D
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Officersmässen återinvigd
Av fd kanslichefen Tage Tapper

Den 17 oktober 1982 invigdes Officersmässen i Sannahed för åttonde
gången.
Den första invigningen ägde sannolikt rum någon gång på 1820- eller
1830-talet. Då var mässen en relativt
liten rödfärgad timmerbyggnad, som
omfattade - utöver Mässalen - en
blygsam farstu och ett likaledes blygsamt kök.
Nästa invigning vet man heller inte så
mycket om. Den bör ha skett på 184Q..talet då den östra salen (nuvarande
museirummet) byggts till. Då brädfodrades huset, fick en liten veranda och
målades gult. Bevarade foton visar utseendet.
Den tredje invigningen vet man
åtminstone årtalet för. Dcn skedde
1895 och då fick mässen i stora drag
sin nuvarande storlek. Då tillbyggdes
de båda tvärställda byggnadskropparna. Dvs kafferummet i SÖder och lägenheter i norr. Den l~ng3 verandan
tillkom, liksom en torn på taket. Foton visar även detta utseende. Det är
till stora delar detta utseende man nu
försökt återställa i fråga om interiören.
Virket till denna tillbyggnad - som
skedde sedan Nerikes regemente sammanslagits med Lifregementets grenadjärkorps år 1893 - fick man genom
att riva grenadjärkårens officersmäss i
Utnäs löt (Västmanland) och frakta
rivningsvirket på pråmar över Mälaren och Hjälmaren till Segersjö och
därifrån landsvägen till Sannahed.
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Det var vid detta tillfälle som stora
salen fick de vackra malmkronorna
och chefernas sköldar sattes upp.
Den fjärde invigningen vet man t o m
datum för. Den skedde den 6 april
1924 av dåvarande landshövdingen
Karl Johan Bergström och även då var
13 representerat. Då invigde man
stora salen som "fornsal" och man hade på norra väggen murat upp en öppen spis - helt främmande för sammanhanget. Som ersättning för vapensköldarna hade man flyttat kungarnas valspråk från kafferummet och
musikläktaren försågs med blyinfallade färgade glasrutor och skulle ha
kyrklig anknytning.
Den femte invigningen ägde rum under andra världskriget och då togs
Officersmässen i bruk som - just officersmäss - för den bataljon under major Romdahl, som var förlagd till Sannahed. En av de arton i Svenska akademien - Olle Hedberg - har i romanform - En svensk tiger - skildrat denna period från den värnpliktige beredskapsmannens synvinkel.
Den sjätte invigningen var något
blygsammare. Den skedde i januari
1950 då Officersmässens stora sal togs
i bruk som skola. Flera mellanväggar
delade av den till skolsal, bespisningslokal, kapprum och materialrum.
Bakgrunden var den stora ökningen
av skolbarn, som blev följden av Sannahedsområclets utbyggnad. Fornsalen måste tas i anspråk och den delades så, att en tredjedel blev lärosal, en

l

I

Be"äringsrekrytskolan på Sannahed 1891.

I
J

tredjedel blev bespisningslokal och
mellersta delen delades i kapprum och
materialrum.
Den invigningen var kanske inte så
högtidlig, men landskommunens överlärare och skolstyrelseordförande var
närvarande och såg till att allt klaffa·
de.
Vid årsskiftet 1966 - 67 stod Sannaheds nybyggda skola färdig och Kumla
landskommun hade redan anslagit medel till upprustning av den gamla officersmässen. Tanken var att Kumla
hembygdsförening skulle få utställningslokaler, vartill småskolesalen
(Tidningsrummet) uppläts. Den södra
salen (Kafferummet) byggdes om till
gymnastiksal, eftersom den nya skolan
saknade sådana lokaler. Stora salen i
Officersmässen återfick en del av sin
forna glans. Den målades om, malmkronor anskaffades och genom gene-

röst tillmötesgående från regementet
och dess officerskår återfick mässen
vissa inventarier. Den "fornnordiska"
öppna spisen från 1923 avlägsnades
och musikläktaren fick bli militärmuseum.
Den 27 augusti 1967 återinvigdes
Officersmässen. Kung Gustaf VI
Adolf var närvarande, liksom landshövding och höga militärer. Och så
militärmusik förstås. I samband med
besöket skänkte kungen sitt porträtt
till mässen. Så var mässen invigd för
sjunde gången.
Efter 14 års provisorium fick Sannaheds skola sitt gymnastikhus och länsarbetsnämnden beviljade anslag för
projektering aven definitiv uppruslning av hela huset. Kommunen beräknades inte ha råd med upprustningen
förrän tidigast 1985, men arbetet ansågs lämpligt för äldre yrkeskunnig

"

byggarbctskraft och AMS bcviljade
därför bidrag till restaureringen redan

Kumla kommuns kulturpris 1982

nu.

Nu är alltså mässcn till större delen
färdig. Tyvärr kunde inte lägenheten
på n b byggas om till museum, som var
planerat och tyvärr kunde inte Tidningsrummet - där vackra takmålningar kunde knackas fram och dokumenteras - återställas. Men övriga delar av
mässen har såvitt möjligt återställts.
Regenternas valspråk har åter salts
upp i Kafferummet, panelen där har
kompletterats, vapensköldarna från
I 3 har kopierats och de gamla stolarna har deponerats av regementet på
sin gamla plals.
Officersmässen är inte återställd i det
skick den befanns 1912, då regementet
flyttade. Naturligtvis inte. Då hade
Sannahed ännu inte elektriskt ljus.
Mässen hade naturligtvis inte värmeledning. Och givetvis inte WC och vatten och avlopp. Brandalarm, kyl och
frys eller automatiskt brandalarm
fanns naturligtvis inte heller. Tyvärr
saknas ännu hörselslinga, men huset
är anpassat för rörelsehindrade.
Det är många namn som borde nämnas i samband med denna restaurering. Arkitekten Jerk Alton, Länsmuseets personal, centrala byggnadskommillens och kulturnämndens personal
och inte minst de skickliga och erfarna
hantverkare, som med entusiasm gjort
sitt bästa.
Det utomordentliga tillmötesgående
och den goda hjälp kommunen fått
från Regementet och dess officerskår
är oskattbara, liksom den entusiastiska hjälp som Örebro läns museum
ställt upp med. Nu liksom under årens
lopp har privatpcrsoner visat en stor
generositet.

•

Sonja ocb Tage Tapper njuter -ml1l1linsk~ ärt~PP'

Sist bör kanske nämnas att armaturerna i Kafferummet en gång i tiden
hängt i Livregementets husarers officersmäss på södra delen av Sannahed
(i närheten av Motorstadion). När den
mässen omkring 1910 flyttades till
Hallsberg för att bli Folkets hus följde
armaturerna med. När det gamla Folkets hus revs - enligt uppgift 1941 "räddades" ljuskronorna av hembygdsföreningen och har sedan dess hängt i
dess förråd. Nu är de förtjänstfullt restaurerade av gelbgjutare Fong i
Gränna.
Med Officersmässen har Kumla kommun fått en förnämlig representationslokai samtidigt som ett ståtligt byggnadsminne på ett levande sätt påmin·
ner om en nära hundraårig militär
epok på Sannahed.
O

Kumla kommuns kulturpris, som instiftades 1971, och som nu utdelas för
tolfte gången, har genom enhälligt beslut tilldeials förre kanslichefen Tage
Tapper med följande motivering:
"Tage Tapper har under cirka 30 år
gjort oskattbara insatser för Kumlabygdens kulturliv. Han har författat
böcker om bygden och dess historia.
För många föreningars räkning har
han författat eller medverkat i jubileumsskrifter. Han har från bildandet år
1950 varit knuten till kommil1en för
Kumiabygdens historia. Han är nume·
ra huvudredaktör för det storslagna
bokverket om Kumlabygden. som hittills utkommit i fyra delar och sammanlagt beräknas omfatta tio band.
Under ett antal år var han ordförande
i Kumla stads biblioteksstyrelse. Han
har i många år varit en av de ledande
inom hembygdsrörelsen i Kumla och
har varit starkt engagerad i strävande·
na att bevara äldre miljöer i kommu·
nen, exempelvis Sannahed och Kumla
by. 1 många sammanhang har han anlitats som föreläsare om Kumlas kulturhistoria. Tage Tappers kulturella
gärning har även uppmärksammats
med en rad förtroendeuppdrag och utmärkelser utanför Kumlas gränser."
Priset delades ut vid den högtidliga

återinvigningen av Officersmässen i
Sannahed den 17 oktober 1982.
Kulturpriset har de föregående åren
utdelats till Nils Helander (1971), Valter Sohlman (19n), Nore Eriksson
(1973), John Norlander (1974), Karl
Ösllund (1975), Holger Hultman
(1976), Tage Goldheim (1977), Göran
Melander (1978), Helge Carlsson
(1979), Hugo Eriksson (1980) samt
Folke Sundström (1981).
D

Välkommen till

Friskvårdscentralen i Kumla
Vi erbjuder
All. 1 Medicinsk rådgivning (med läkare) samt kost- och motionsråd inkltest
50 kr
Alt. 2 Endast konditionstest 15 kr
Öppen onsdagar kl 17.00 - 21.00
Beställ tid på tel 019-88202
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Säkerhet
Tips och råd från Konsumentverket
och Röda Korset.
Säkrare hem, säkrare fritid och produktsäkerhet.

Matberedningsmaskiner

- ett par sidor åt konsumenterna

Bättre prisinformation
från och med nästa år
Från och med den 1 januari 1983 gäller nya regler för prisinformation i butiker. i annonser och kataloger samt i
skyltfönster.
Konsumentverket och detaljhandeln
har kommit överens om nya regler för
prisinformation, när det gäller alla
varor och all marknadsföring. som en
enskild detaljist ansvarar för.
Prisinformation i butik ska lämnas
för varor som hålls tillgängliga fÖr
självbetjäning eller självval eller exponeras så att konsumenterna kan förbereda sina köp utan hjälp av säljpersonal.
Prisinformation skall lämnas i bl a annonser och kataloger där köpmannen
presenterar eller beskriver enskilda
varor.
Av särskilt stor betydelse från konsumentsynpunkt är det, att priser anges
för varugrupperna kläder. skor. möbler, mattor, hushållsapparater. hemelektronik, sport- och fritidsutrustning, transportmedel och leksaker.

r~

Du kan se hur de fungerar och höra
hur starkt ljud de har.

Januari 1983

ningslokal!
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Öppet köp, bytesrätt m m
Välkommen in i Stadshusets utställ-
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De nya reglerna innebär bl a
• att det pris som anges till konsumenterna skall avse varans kontantpris inklusive moms
• att priset skall gälla per förpackning när det är fråga om färdigpackad vara
• att priset skall avse den mängd och
den måttenhet - t ex ett kg, en liter.
en meter - som varan vanligen säljs
i när det gäller varor, som inte är
färdigpackade
• att kostnaden för eventuella tillbehör, som behövs för att varan skall
kunna användas - t ex batterier till
transistorapparater - skall anges
om det finns risk för att konsumenterna förbiser detta
• aU konsumenterna före köpet skall
infonneras om expeditionsavgifter
eller andra särskilda avgifter, som
kan tillkomma
• att
det.klart
skall
framgå vad som
.
.
lOgar I pnset, nar varor exponeras
eller avbildas tillsammans med t ex
extra utrustning eller andra varor.

.

•

Från konsumentverkets sida hävdar
man att prisinformation även i skyltfönster är en viktig fråga för konsumenterna. Överenskommelsen är i
detta fall att betrakta som en kompromiss. Prisinformation bör lämnas i
skyltfönster särskilt när det gäller vissa
varugrupper, men kravet är inte lika
starkt som när det gäller riktlinjernas
övriga regler .
Om Du tycker att detta låter krångligt får Du gärna fråga på kommunens
konsumentrådgivning, tel 88 lOf:!:
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Det här gäller dig, som
skjutsar barn på cykel
Se upp med cykellåset! Har du köpt en
ny cykel i år av något av fÖljande märken: Monark, Crescent, Maraton eller
Kroon?
Kolla då cykellåset noga. Det kan
vara ett lås med en låskolv som inte
går att spärra i uppldst läge. Låskolven
hålls endast kvar med hjälp aven
kraftig fjäder.
Konsumentverket har fått rapporter
om olyckstillbud där barn - som blivit
skjutsade - har kommit åt låskolven
med foten så att kolven har kommit
mellan ekrarna under färd.
Har du ett lås, där låskolven inte går
att spärra - vänd dig då till sälj stället.
Där får du hjälp med att borra upp ett
hål i fästet till låskolven.
Numera levererar fabriken endast
cyklar med lås som går att spärra.
Vill Du veta mer om detta - fråga hos
kommunens konsumentrådgivning.
15

Om inte om hade varit - ångbåt
förbi Sannahed

lanten) skulle uppstå svårigheter att få
tillräckligt med vatten för att fylla kanalen. Vattnets betydelse för sjöfarten
får som bekant inte underskattas.

Av f kanslichefen Tage Tapper

•
Alla känner lill Göla kanal, som gör
det möjligt all "gena" rakt över Sverige
från Östersjön till Göteborg. Kanalen
är förbindelseled mellan ett antal sjöar, varav Vänern och Vättern är de
största.
Men hur många vet, att det i hundratals år varit planer på en "Svea kanal".
som skulle ge förbindelse från lex städerna Västerås och Örebro till Vänern
och därmed även Karlstad och Göteborg utan att gå omvägen över SlockholmIOstersjön.
Redan 1526 - alltså för mer än 450 år
sedan - hade man planer på au medelst
en "grar förena MälarenfHjälmaren

med Vänern. Av det storstilade projektet kom endast Hjälmare kanal till
stånd. Den byggdes 1629-1639 och
möjliggjorde redan då seglation mellan
Stockholm och Örebro.
Sedan dess har under århundradens
lopp frågan varit uppe, utretts och förkastats ett flertal gånger. Även under
innevarande sekel har frågan varit aktueU. Sålunda arbetade en statlig utredning 1916-1922 bland annat med
detta kanalförslag. Man konstaterade
då, att det vid den så kallade vattendelaren (den högsta punkt från vilken
vattnet på ena sidan rinner ut i Ostersjön och på andra sidan rinner ut i At-

Linje~kl syns här kom'!'endör C G En~r.öms f~~ag till Svea kan.al. Bilden är hämlad ur Yng"e Roi·

lofs dIgra verk S"enges mre valtenvApr. Vilket huulIs har ulkomnui med fyra delar. A"en i denna hlla
skala syns all kanalen var planerad all korsa NArkeslälten i närheten av Sannahed.

i
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Så sent som 1940 var dock frågan om
Svea kanal uppe till diskussion. Den
gången var det säkerhetsskäl, som dominerade debatten. Då var farvattnen i
såväl Östersjön som utanför västkusten minerade. Ä ven andra beredskapsskäl förelåg. Men det blev inte mer än
en diskussion.
En av de främsta förespråkarna för
Svea kanal - kommendör C G Engström - föreslog så sent som 1910 en
linjalrät kanalsträckning från Hjälmaren (ungefär vid Segersjö) till Skagern.
Det betydde, att kanalen skulle passe-

rat mellan Kumla och Hallsberg ungefär vid Sannahed.
Hade det förslaget blivit verklighet,
hade det byggts slussar på åsens östra
sluttning - kanske akvedukt över Kumlaån nere i dalgången - och kanske hade man då kunnat beskåda Officersmässen från de vita kanalbåtarna, såvitt den inte rivits för att lämnaplats för
kanalen.
Nu blev det ingen Svea kanal. Främst
berodde väl detta av ekonomiska skälGöta kanal blev ju dubbelt så dyr som
man beräknat. Men kanalernas tid var
också förbi, när Göta kanal äntligen efter många års byggnation blev färdig.
Nu blev det järnvägar istället. Och
järnvägen blev lagd i närheten av Sannahed.om nu det kan vara någontröst.D

Tänker du bygga om
ditt kök
Konsumentverket har granskat årets
kataloger från kökstillverkarna. De
flesta av köken är inte till för att arbeta i, utan i första hand all visa upp, att
skryta med. Köken är svåra att hålla
rena - snirklade handtag, jalusidörrar,
grytlappskrokar , f1askskåp samt årets
nyhet - den profilerade krönlisten!
Exempel på viktiga detaljer, som ofta
nonchaleras, är arbetsbänken mellan
vatten och spis och diskbänk. Arbetsbänken har visat sig vara den viktigaste arbetsplatsen i köket. I kökskatalogerna har den i många av interiörerna krympts och blivit för liten. Den
rymliga diskbänken med ordentliga
retangulära diskhoar har fått ge vika.
Ibland finns ingen uppstjälpningsplats
alls för disk. Ofta är diskhoarna pyttesmå och runda, så att de inte rymmer stora saker, som måste diskas,
och dessutom ger de fel arbetsställmng.

-t.

KRONLIST

Råd & Rön nr 10182

Vill Du vela mer om kök, kontakta
konsumentvägledaren i Kumla kommun, exp tid månd - torsd 09.30 11.30, torsd även 16.00 - 18.DO.
17

Fritidskontorets sida

Kulturnämndens program
UTSTÄLLNINGAR
I ulsfillninp;hal~D. Kumla bibliotrir;

27 "ovtm~r -16 d~mlHr
Bildn- från Vialund
Elever fri" Vlatundskolan visar vad de arbetat
med i ämnet ~Bild8 - 27 jafllUlri
FAglar l flykt
Foto: Björn Uhr

Fram ror lilla Mirta
För illdrama 10 - 12 är.
Tealer 23 från Malma spelar
Michael Segerstr6ms pJis om Märta, 8 Ar.
Söniklg 2J janUllf. kl 16.00

Husaren, Kumla Folkets hus
Örebro ensemblen spelar tonårspjäscn
Friimling

•

"BYGGET" ÅSBRO
Preparerade skidspår 2.5, 5 och 10 km. Stugan
hålles öppen lördagar och söndagar kl 10.00 16.00. Beställning av stugan kan göras på tel
019-78917 eller 88144.

MUSIK

29 januari - 17 !tbruari
Alfred Gunnar Söduman
målningar

Frtdag 28 januari kl /9.00
Kumla kyrka
Lamenl Abile Consort
Arr: SKSJkultumimnden
Pro<!: Rikskonserter

TEATER
Bam- och familjdörestill.ningar
IlTangentde av Kumla ltalrrfiinni.nc1
kulturnirnndm

FRITIDS· OCH KVARTERSGÅRDARNA

Söndag 27 ftbn4ari Id
Gitarristftl Gönn Sölbcbrr och ~brG
kammarorke5kr
Arr: Kumla FS-a~'dIkullumämnden
Prod: Rikskonserter

SOtUb:lg 11 dtt;tmlHr kl 16.00
Kumla (eau'r

TURLISTA BOKBUSSEN
december 1982 - februari 1983
Byrsta
20112,31/1,2812
Södra Ekeby10/1,712

"'"'"'''

10/1,712

Eneby
6112, 1711, 1412
SånnQfSta'
13112, 2411, 2112
Brånsta
13112,2411,2112
Hjortsberga
7/12,18/1,15/2

,a

Be",.
1111, 812

Ekeby by

Vallersta
14112, 2Yl, 22J2

Frommesta

RaJ.
21112, 112

B<""""""

1112, 12/1, 9J2

Oja
17f12, 21/1, 1812

9112.27/1,2412
16112,312

T"",,,
1311,1012

Ekab>'
9/12, 13f1, 2711, 1012,

2412
Kvamlorp
2/12,16112,2(1/1,312,

17/2

Nynäs
2/12, 20/1, 1712

• Förmiddagstur

EUJUSSPÅREN
Bdysnin8C'n i elljusspåren vid Viaskogen och
DJupadalsparkcn är påslagen frin mörkrelS 10bron till kl 22.00.
Under snöperioden kommer spåren alt vara
uppkörda för skldåknmg. Vi vädjar till Er, som
mil' åker skidor: GÅ EJ l SKIDSPÅREN.

•

FrilKlsgirden Malmen
Oppet måndag ~ lorsdag kl 1].30- 22.00. fredag
kl 1].]0 _ 23.30, lördag kl 18.00 - 23.30. söndag
SIängI
FritidsgirdeD Hiillabrott~
Oppet måndag och tondag kl 17.00 - 21.30
Kvartersgården; K''l.mtorp
Oppel måndag och torsdag kl 17.00 - 21.30
K"artersgirdl'D Ekeby
Oppet torsdag kl 17.00 - 21.30
KnrlersgArden Sannahed
Oppettorsdag kl 16.00 - 21.00
Kvartersgirden F)·J.o;;ta
Oppet månd, tisd. onsd, kl 16.00 - 20.00
K"artersgården i Åbytorp
Oppet månd, tisd. onsd. kl 17.00 ~ 21.30
Från och med ål"S$kiftel kommer ny fritidsgårds,erksamhct alt öppnas i Kumlaby.
För upplysningar om fnllds- och hanersglrdar
konlakta
fritidsgårdsföreståndare
Ingemar
-Knsten- Johansson. tel 019188176
FRISKV ÅRDSCE1'lTRALEN
TidbeSlä11ning fntldskontoret 019-88202. Mottagning onsdagar kl 17.00-21.00.

KUMLAHALLEN
Sporthallen
Oppet mindag - fredag kl 06.45 - 22.15
lördag ~ söndag kl 08.15 ~ 15.45
Telefon driftledare Janerie Solberg 019-88178.
vaktmästare 88179, kassa 88180, simhall 88 181 ,
maskinist 88182.

Simballw
Badtider
måndag ~ torsdag
w;dag
07.00 - 08.15
onsdag, fredag 07.00-08.15
lördag
söndag
Ovrig tid disponeras av skolan.
OBS. Kassan stänger 30 minuter
slut.

13.00 1].00 13.00 09.00 09.00 -

19.30
19.30
20.30
15.30
12.30

före badlidens

8adpriser gtillande from 1983-01-01
Simhall med bastu, skåp
9,Simhall med bastu, hyll
4·_
Barn och skolungdom tom 16 år
5:Militärer, pensionärer, studerande
22:I:a klass bastu. turk
16:Karbad
70:Rabatthäfte lO bad med sUp
l<),Rabatth3fte 10 bad med hyll
180:Rabatthäfte 10 bad med turk
130:Sasongskon. sUp
170:Årskon. sUp
120:Årskon, pensionirer
l<),Säsongskort, pensionärer
U/hyrning
Badbyxorlbaddräkt
]:Badlakan
5:Handduk, frollt
3:Handduk
3:Siuskydd
2:Tvättsvamp
1:50
Lilla bassängen är varje tisdag från kl 1].00 cxtra uppvännd. VattentemperalUren är då över

a,-

30".
Vi vill speciellt uppmana smlbamsföräldrar all
mellan kl 1].00 - 16.00 taga tillfället i akt all bada tillsammans med sina barn.
Frin kl 16.00 - 17.00 är lilla bassängen reserverad för handikappbad. Temperaturen är då höjd
till )]'.

ÖPPETHÅLLANl>ETIDER I KUMLAHALLEN
UNDER JUL OCH NYÅR
stängt
Julafton
stängt
Juldagen
09.00-12.30
Annandagjul
09.00-12.30
Nyårsafton
stängt
Nyårsdagen
09.00--12.30
Trettondagsafton
stängt
Trellandagen

'9

Gruppkorsband

Allmänhetens åktider på isbanan i Idrottsparken
under jullovet
23/12
Julafton
Juldagen
Annandag jul
och 27/12
28-30/12
Nyårsafton
Nyårsdagen

211
3-4/1
Trenondagsalton
och trettondagen
7/1

Kl 09.00 -16.00 (Kl 12.00 - 14.00 utan klubba)
Slångt
Kl 11.00-16.00
Stängt på grund av ungdomsturnering i ishockey
Kl 09.00 - 16.00 (Kl 12.00-14.00 utan klubba)
Klll.oo-16.oo
Stängt
Kl 12.00 -14.00 Utan klubba
Kl 09.00-16.00 (Kl 12.00 - 14.00 utan klubba)
Kl 11.00-16.00

Kl 09.00 -16.00 (Kl 12.00 -14.00 utan klubba)
811
Kl 12.00 - 14.00 utan klubba
9/1
Kl 12.00 -15.30 med klubba
Reservation för eventuella ändringar av tiderna
Att iakttaga vid besök på Isbanan
• Det är förbjudet all beträda isbanan med skor
• Respektera vaktmästarnas tillsägelser
• Parkera bilar och cyklar på avsedda platser
• Använd alltid hjälm när du åker skridskor
FRITIDSKONTORET

Sophämtningen i Kumla
Det åligger abonnenten att hålla framkomlig väg, minst 1 ffi bred, mellan behållarens
plats och närmaste uppställningsplats för hämtningsfordonel. Vintertid skall vägen vara
skallad och vid behov, sandad. Om så icke sker och hämtning därigenom försvåras, debiteras utöver abonnemangskostnaden priset för budning.

Glöm inte
att förpacka soporna väl. och var speciellt försiktig med söndrat glas. Renhållningspersonalen får tyvärr alltför ofta skärskador vid hanteringen av sopsäckar.
Med vänlig hälsning
KUMLA KOMMUNS TEKNISKA VERK

Öppethållandetider vid den kommunala
soptippen i Kvarntorp
Följande öppeltider skall gälla from 15 november 1982.
Oppellider 07.00 - 15.30 med avbrott för matrast klockan 06.50 - 09.30 och klockan
12.50 - 13.30.
Torsdagar hålles soptippen dessutom öppen klockan 15.30 - 18.30.
Under matrasterna kommer en bom att stänga tillfartsvägen vid soptippen.
KUMLA KOMMUNS TEKNISKA VERK
KB KUMLA TRYCKERI

