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Stationen återtar sin forna glans
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Sommar i vårt fantastiska Kumla
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Framtidens Kumla tar form

Nu får vår vackra stationsbyggnad nytt liv.

Bli inspirerad och få tips på aktiviteter att hitta på i sommar.

Den nya översiktsplanen tar sikte på år 2040.
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Ledare
När jag var ett barn var en av mina favoritsysselsättningar att bygga samhällen med playmobil. Jag och min
kompis hade ett helt rum fyllt av allt
som vi tyckte behövdes för att människor skulle må bra. Det fanns hus i
olika storlekar och former, skidbackar, sjöar, åkrar, ängar, linbanor, hästar, kor, några vägar och skolor. Vårt
byggande var lustfyllt och det mesta
gjorde vi själva med hjälp av olika saker och material som vi hittade i huset. Ibland var våra föräldrar med och
hjälpte oss på traven. Mitt starkaste
minne var hur roligt det var att se
VÅRT samhälle växa fram och vi höll
på ett helt sommarlov.

I detta nummer

2. Ledare
4. Bygget av vård- och omsorgsboendet Akvarellen
6. Djupadalsbadets utebad
och camping öppnar
7. Hur är läget med vårt
dricksvatten?
8. Stationen får nytt liv
10. Mycket nytt och kul med
Kulturskolan
11. Sommar i Kumla
15. visitkumla.se/sommarlov
15. Nominera till årets
ungdomsledarstipendium

KUMLAN informationsblad för Kumla kommun
Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Katarina Hansson
Redaktion och produktion: Kommunikationsenheten
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I Kumla kommun har vi precis startat
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens övergripande dokument när vi
planerar framtiden. Vi vill ta fasta på
det gröna Kumla och betona de gröna
värdena i den kommande planeringen
av nya bostadsområden. Förtätning av
staden men även trygghet är centrala
begrepp i all vår planering. Arbetet
med att ta fram översiktsplanen kommer att ta lång tid och beräknas vara
färdigt i april 2019. Vi vill att alla ska
ges möjlighet att vara med och forma
det framtida Kumla, delaktighet är viktigt. Så håll ögon och öron öppna för
när just du kan delta i arbetet.
16. Framtidens Kumla tar form
18. Anhörigstöd

19. Ny yrkesroll: Stödpedagoger

20. Häng med Ung fritid i sommar
20. Fira nationaldagen

21. Vi märker upp sopkärl för 		
bättre service
22. visitkumla.se/Kumla75år
23. Följ kommunfullmäktige
direktsänt via webben
23. Lämna synpunkter och
medborgarförslag

24. En tidig bild av Kumla stadshus
Kumla kommun
Torget 1
692 80 Kumla

T: 019-58 80 00
E: kommun@kumla.se
www.kumla.se
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Jag inledde ledaren med att ge en bild
av mitt sommarlov som barn och nu
närmar sig även sommarlovet för
barn och unga i Kumla kommun. Tyvärr längtar inte alla till sitt sommarlov av olika anledningar och alla barn
och unga har inte möjlighet att åka
någonstans under sitt sommarlov. Vi
vill att alla ska känna att de gjort någonting utöver det vanliga under sitt
lov. Därför gör vi även i år ett sommarlovsprogram där kommunen tillsammans med föreningar och organisationer presenterar vad barn och
unga kan göra. Exempelvis så kommer
de att erbjudas att delta i ett kulturtält
som sätts upp på fem platser i kommunen där barn och unga kan delta
i olika skapande verksamheter. Dessutom kommer det under en vecka att
vara ”Sommarkulturskola”, där barn
och ungdomar får arbeta med musikproduktion, film, musikal, sång, dans,
fotboll och delta i grillkvällar. I skrivande stund vet jag inte vilka aktiviteter som lämnats in av föreningar och
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organisationer, men det brukar vara
av en stor mångfald. Bland annat kan
man prova på olika idrotter eller åka
på badresor. Det anordnas grillkvällar,
man kan dansa zumba, åka på utflykter och vara på Aktivitetshuset.

Det är viktigt att ge alla barn och unga
möjlighet att mötas för att lära känna
varandra och få en ökad förståelse för
varandras livsvillkor. Ja, kort och gott
- alla har rätt till ett kul sommarlov!
Dessa spännande saker som händer
i Kumla kommun just nu leder till att
människor, gammal som ung, känner
delaktighet, inflytande och en ökad
trygghet.

Katarina Hansson
Kommunstyrelsens
ordförande
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Tillsammans bygger vi Kumlas nya
vård- och omsorgsboende Akvarellen
Just nu pågår ett intensivt arbete inom socialförvaltningen, men även inom
andra verksamheter, med att förbereda öppnandet av vårt nya vård- och
omsorgsboende Akvarellen. I oktober är det äntligen dags för de första
medborgarna att flytta in. Då ska allt vara klart. Allt från porslin och konst
till möbler och inventarier i alla gemensamma utrymmen.
Text: Lise Ohlin, verksamhetschef vård och omsorg

Akvarellen är ett hus på 6 700 kvm och
totalt kommer 60 personer som har
en demensdiagnos att bo där. Huset är
fördelat på sex enheter med 10 lägenheter i varje enhet. Varje enhet har en
egen uteplats och det finns också en
innerträdgård mitt i huset. Allt är anpassat för målgruppen som ska bo där,
från val av möbler till färgsättning på
väggarna. Det ska vara lätt att röra sig i
huset och komma ut, huset ska stimulera aktivitet och vara sinnligt.
Redan i förprojekteringen engagerades medarbetare inom socialförvaltningens enhet för vård och omsorg som har specialistkunskap om
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demenssjukdomar så att utformningen skulle bli så bra som möjligt. Runt
huset kommer det att finnas vackra
träd och växter och på innergården
kommer det finnas möjlighet att odla
i ett växthus.

Personal till Akvarellen
Sedan november förra året har ett
intensivt arbete gällande rekryteringen av personal som ska arbeta
på boendet pågått. Två enhetschefer,
sjuksköterskor och arbetsterapeuter
är rekryterade. Den största personalgruppen som kommer arbeta i huset
är undersköterskor och den rekryte-
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Officiell
invigning i
december
2017

ringen pågår fortfarande och beräknas vara klar under maj månad.

Socialförvaltningens personal som
kommer att arbeta på Akvarellen erbjuds att arbeta heltid. Det som är
mycket positivt är att vi haft många sökanden till alla tjänster. På akvarellen
kommer det även att bli ett samarbete
med LSS-omsorgens dagliga verksamhet som kommer att finnas i huset, något nytt som vi ser mycket positivt på.
Vad händer med demensboendena Bataljonen, Kungsgården och
Solbacka?
Även om Akvarellen öppnar med 60
platser så kommer vi att ha kvar våra
demensboenden på Bataljonen i Sannahed och några platser på Kungsgården.
Kumlan 2 2017

Det vård- och omsorgsboende som
främst påverkas av Akvarellens öppnande är Solbacka där det endast
kommer att finnas kvar 15 platser
efter oktober.
Vad är på gång?
Under våren har vi bland annat provat möbler och detta gjorde vi tillsammans med Arne Onnefors från PRO
som fick provsitta olika möbler och
även se lokalerna.
Många är nyfikna på vårt nya boende
och i slutet av september planeras ett
öppet hus för allmänheten. Mer information om detta kommer bland annat
på vår hemsida kumla.se och på Facebook. Den officiella invigningen blir i
december 2017.
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Nu kör säsongen igång!
10 meter högt
hopptorn!

Öppningserbjudande:
Entré 20 kr
torsd 25 maj!

Två supersnabba
vattenrutschkanor!
Tempererad
bassäng, barnpool
och plaskdamm!

Vårt utomhusbad och camping öppnar 25 maj
Öppettider för utebadet

Måndag:
Tisdag - torsdag:
Fredag:
Lördag - söndag

09.00 - 20.30
06.30 - 20.30
09.00 - 20.30
09.00 - 18.30

Bassängerna stänger 30 minuter
6 anläggningen stänger.
innan

Mer information
www.djupadalsbadet.se
Kumlan 2 2017

Hur är läget med
vårt dricksvatten?
Som du säkert redan vet kämpar
Kumla och kommunerna runtomkring oss med låga vattennivåer,
och vi ber alla att vara sparsamma
med vårt viktigaste livsmedel.
Text: Jessica Larsson, kommunikatör

Kumla kommun tar sitt dricksvatten
från Tisaren. Marcel Minnegal som är
chef för VA-verken i kommunen berättar att Tisaren haft riktigt låga nivåer under vintern men stiger just nu,
vilket är positivt. Hur vi klarar sommaren beror helt på vädret. Blir sommaren het och torr finns det risk att
vi behöver införa bevattningsförbud.

Hur mycket vatten går det åt?
Vi använder i snitt 150 liter vatten per
person och dag. Hushållen, företag och
kommunens verksamheter förbrukar
6 miljoner liter per dag tillsammans.
Sol och värme är det största hotet. En het
sommardag kan Tisaren avdunsta tio
gånger mer vatten än vad vi förbrukar.

Vad kan du göra?
- Även om vi ser att Tisaren stiger är
det väldigt klokt att spara på vattnet.
Allt vi inte använder nu har vi tillgodo om sommaren blir torr och varm,
säger Marcel.
Man kan lätt spara 25% genom enkla åtgärder i hushållet, till exempel
att duscha i stället för att bada och
duscha snabbt, tvätta och diska fulla
Kumlan 2 2017

maskiner, inte låta vattnet stå och
rinna när man diskar eller borstar tänderna. Det är vanor som inte påverkar
din vardag nämnvärt, men som ändå
ger stor effekt på vattenförbrukningen.
Vilka kritiska punkter finns det?
Vi räknar med att augusti är vändpunkten för naturen. Om Tisaren når en vattennivå under 99,4 meter över havet
innan den 1 augusti behöver vi införa
bevattningsförbud. Därefter räknar vi
med att växtlighetens årscykel och klimatet går in för höst och då återhämtar
sig Tisaren sakta men säkert.

Kommunen har beslutat en
handlingsplan
Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för VA-verken har fattat ett politiskt beslut som gör att Marcel och
hans medarbetare har en klar handlingsplan som beskriver insatser vid
olika nivåer i Tisaren.

- Vattnet är en helt avgörande faktor
i samhället och det är tryggt att vi är
förberedda och vet vad vi ska göra i
olika eventuella skeden, säger Marcel.
På kumla.se/tisarvattnet
kan du följa hur vattennivåerna
i Tisaren förändras.
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Nytt liv i stationen
som återtar sin forna glans

Officiell
invigning
i augusti

Efter att ha varit övergiven i många år får nu vår vackra
stationsbyggnad nytt liv. Att renovera huset är en del av ombyggnationen
av hela stationsområdet, som har skett i etapper och som håller på att slutföras nu. Under sommaren öppnar både en frisör och ett café och väntsalen tas åter i bruk.
Text: Jessica Larsson, kommunikatör

Stationshuset är byggnadsminnesförklarad och får inte rivas eller byggas
om exteriört. Inför renoveringen bestämde man att även interiören ska
få behålla sin ursprungliga karaktär.
Allt måleriarbete har gjorts enligt de
gamla färgerna och många fina gamla
detaljer har bevarats.

stationshus i trä, men som revs strax
innan sekelskiftet och den nya pampiga stenbyggnaden stod klar år 1900.

Byggnaden är över 100 år gammal
Banan mellan Kumla och Hallsberg
byggdes redan i mitten av 1800-talet.
Till att börja med fanns det ett mindre

Invigning i augusti
Om planen håller kommer stationsbyggnaden och hela området omkring
invigas i augusti.

Den gamla vänthallen kommer åter
tas i bruk. Här kommer du kunna
värma dig när du väntar på tåget en
kall vinterdag. Huset kommer också få
fler anledningar till besök. Lill-Annas
bageri ska öppna ett café och restaurang, och en frisör ska flytta in. Örebro
Läns Taxi finns kvar som tidigare.
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Fasadstenen är från Yxhult
Stationshuset ritades av Folke Zettervall, som hade inspirerats av en amerikansk arkitekt vars byggnader
karaktäriserades av personlig och uttrycksfull naturstensarkitektur med
massiva byggnadsvolymer och fasader
av råhuggna stenytor. Till stationshuset i Kumla använde man kalksten
från Yxhults kalkstensbrott som var ett
populärt fasadmaterial under den här
tiden.
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Mycket nytt och kul med Kulturskolan
Förra året flyttade Kulturskolan till nyrenoverade lokaler på
Vialundskolan. Men det är inte bara lokalerna som är nya och fräscha,
Text: Jessica Larsson, kommunikatör
utan hela verksamheten utvecklas.
Hej Jenny Liljeberg, chef för
Kulturskolan i Kumla.

Vad är det som är på gång hos er?
- Under hösten händer mycket nytt,
det känns inspirerande. Vi breddar
vårt utbud och kommer starta nya
kurser i film- och musikproduktion.
Vi kör också igång nytt inom området
slöjd och bild, och så utökar vi med
ännu fler grupper i teater.
- Och precis som vanligt jobbar vi med
att starta upp instrumentundervisningen för tredjeklassarna. Vi har öppet hus
där man får prova de olika instrumenten men redan nu kan man ansöka om
plats via e-tjänsten på kumla.se.
Ni samarbetar ju med
grundskolorna, vad gör ni?
- Sedan många år tillbaka har vi gett
oss ut i klasserna F-6 och genomfört
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olika kulturprojekt, ofta inom musik, dans och teater. På vissa skolor
samarbetar vi också med fritidsverksamheten. Till exempel har vi kört ett
musikalprojekt – Låtbåten – på Hagaskolan under våren. Nu tänker vi
besöka även åttondeklassarna i kommunens skolor och jobba med musikproduktion med hjälp av dator.

Kulturskolan har fått 540.000 kr
för Skapande skola, vad är det?
- Skapande skola betyder att vi samarbetar med professionella aktörer
inom kulturområdet som erbjuder
olika former av kulturprojekt i grundskolan. Satsningen gör det möjligt för
eleverna att träffa verksamma kulturarbetare och smaka på deras arbetsprocesser och skapande.

Tar ni sommarlov som andra skolor?
- Inte riktigt. Vi kommer att ha en
kostnadsfri sommarkulturskola sista
veckan på sommarlovet för alla som
börjar årskurs 6 upp till 16 år. Tillsammans med andra gör vi en rolig vecka
med massor av aktiviteter. Bland annat kommer man kunna syssla med
sång, dans, film- eller videoproduktion eller fotboll.
Mer information och anmälan finns på
kumla.se/kulturskolan
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Sommar i vårt fantastiska Kumla!

Kumla stadspark

visitkumla.se/kumlastadspark
Kumla sjöpark Sjöparkens växthus Djupadalsparken Djupadalsbadet

Stadsparken inbjuder till avkoppling, umgänge, motion och lek
I stadsparken möter den äldre lummiga Djupadalsparken den nya
modernare Kumla sjöpark. Tillsammans bildar de Kumla stadspark,
som även inrymmer Sjöparkens
växthus och Djupadalsbadets bad
och camping.

Kumlan 2 2017
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Sommar i vårt fantastiska Kumla!

Konsten i Kumla
visitkumla.se/konst

Konst på Hög Konst på Stan Galleri Örsta Utställningshallar

Konst på Hög
Bilvägen upp till skulpturutställningen är öppen dagligen kl. 10-20 under
perioden 29 april – 1 oktober 2017.
Skulpturutställningen kan även besökas
till fots dygnet runt, via bilvägen eller
trappan. Under perioden 2 okt - 28 april
kan området endast besökas till fots.
Det är fri entré till hela området och samtlig parkering i området är kostnadsfri.
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Kaffestuga på toppen är öppen dagligen
kl. 10-17 under perioden 1 juni – 1 sep
2017. Här finns fika och matiga sallader
från Fresh Food. Förboka er fika/sallad
vid större grupper på tel: 073-046 96 78.
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Sommar i vårt fantastiska Kumla!

Kvarntorps friluftsområde

visitkumla.se/kvarntorpsfriluftsområde
Cykel-, rid- och vandringsleder Golfbana Friluftsbad Stenarbetsmuseet

Industrilandskapet som förädlats till ett
unikt natur-, kultur- och friluftsområde
Området erbjuder en mängd olika aktiviteter för den som intresserar sig för konst,
kultur, natur eller att hålla sig aktiv genom
träning och motion.
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13

Sommar i vårt fantastiska Kumla!

Barnens Kumla

visitkumla.se/barnenskumla
Stadslekplats Tivoli Upptäcktsfärder Naturstigar Aktivitetshuset

Naturstigar och upptäcktsfärder
Naturstigarna finns på lite olika platser
i Kumla, alla med olika teman. Stigarna
väcker intresse, eftertanke, förundran och
en vilja att veta och lära sig mer om de djur
och växter som finns runtomkring oss.

I Kumla finns också två upptäcktsfärder
för barn, en i Kumla stadspark och en på
Konst på Hög på Kvarntorpshögen. Du går
på jakt efter en hemlig kod och för den som
listar ut koden väntar ett smarrigt pris!
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Tillgängligt
på flera olika
språk

visitkumla.se/
sommarlov
Klicka dig in! Här samlar vi sommarens
lovaktiviteter för barn och unga i Kumla.

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

Lyft fram
våra eldsjälar!

Nominera till årets
Ungdomsledarstipendium
Känner du någon som bör uppmärksammas för sina
insatser som ledare på ideell basis och som engagerat
sig för ungdomars föreningsaktiviteter?
Läs mer och nominera på:
kumla.se/ungdomsledarstipendium
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019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se
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Framtidens Kumla tar form!
Hur ska Kumla se ut? Hur ska vi växa och vad ska vi vara extra rädda
om för att bevara Kumlas karaktär? Det är frågor som är högst
aktuella nu när kommunen startar arbetet med en ny översiktsplan
som tar sikte på år 2040, och där dina synpunkter och idéer är
oerhört viktiga.
Text: Jessica Larsson, kommunikatör

En översiktsplan är en beskrivning av
kommunens inriktning av den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. Den ger vägledning för hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras.
Bertil Malmström är projektledare för
arbetet. Han har erfarenhet av arbetet
med översiktsplaner i andra städer
och ser vissa särskilda utmaningar
som Kumla står inför.

Bertil Malmström, projektledare

Hur blir stadskärnan levande?
- Utvecklingen av stadskärnan är en
utmaning, säger Bertil. Hur kan vi
göra den till en attraktiv och levande plats? Traditionellt är centrum i
en stad en plats för handel. I Kumla
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brottas vi med konkurrensen från
Örebro och Marieberg och numera
även av näthandeln. Men det här är
inte unikt för Kumla, vi ser samma
utveckling i hela landet, i Europa och
i andra delar av världen. Trenden är
att stadskärnor får nytt liv genom att
bli platser för nöjen och attraktioner men även genom att ge plats för
företag och arbetsplatser.
Hur bevarar och utvecklar vi det
gröna Kumla?
Ett annat fokus är den gröna strukturen i staden – den gröna villastaden,
som verkar vara den allmänna positiva bilden av Kumla.
- Den bilden går väldigt bra hand i
hand med hur Boverket rekommenderar att kommuner bör utvecklas
för att vara trivsamma och hållbara
platser i framtiden, förklarar Bertil.
Det är en utmaning att hitta en bra
strategi för att bibehålla och utveckla
Kumla med en fortsatt grön känsla.
Hur går arbetet till?
Just nu pågår ett antal delprojekt
där olika verksamheter tittar på sina
Kumlan 2 2017

utmaningar och önskemål för framtiden. Bland annat om grönområden,
vatten och avlopp, gator och trafik,
säkra skolvägar och kollektivtrafiken.
Delprojekten samverkar med andra
intressenter, så som grannkommuner,
Länsstyrelsen och Regionen, och är
klara med sina arbeten till sommaren.
Därefter kommer en samrådshandling att skrivas och en oberoende
konsult göra en miljökonsekvensbeskrivning av förslagen.
Dina synpunkter och idéer är
viktiga!
Runt nyår kommer översiktsplanen
vara klar för samråd. Det betyder att
Kumlan 2 2017

alla medborgare i Kumla kommun får
tycka till om förslaget.
- Vi kommer att se till att förslaget till
översiktsplan finns tillgänglig för alla,
bland annat på kumla.se. Vi kommer
att ha en samlingsplats i stadshuset
med en utställning och möjlighet att
träffa experterna inom olika områden. Där tar vi också emot synpunkter
och idéer. Det är en väldigt spännande
del av arbetet. Ofta har medborgarna erfarenheter och tankar som vi
tjänstemän inte känner till. Det brukar komma fram mycket bra under
mötena, säger Bertil utifrån erfarenheten av arbetet med översiktsplaner
i flera kommuner.
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Riv ur
och spara!

Anhörigstöd

Må-Bra-kvällar

Under hösten anordnas olika
aktiviteter för dig som är anhörig
och stöttar en familjemedlem,
granne eller vän.

Gympa på Djupadalsbadet
Samling vid entrén, medtag badkläder och handduk.
Datum: Måndag 4/9
Tid: 17.15-19.30

Studiecirklar

Välkommen på studiecirklar som
sker i Aktivitetscenter Kvarngården,
Skolvägen 6 i Kumla, i ”lägenheten”.

Studiecirkel för dig som är
anhörig, god vän eller granne till
någon med strokediagnos
Vi träffas vid sex tillfällen och träffarna
leds av Eva Fryxell.
Datum: 18/9, 2/10, 16/10, 30/10,
13/11 och 27/11
Tid: 14.00-15.30

Studiecirkel för dig som är
anhörig, god vän eller granne till
någon som är demenssjuk.
Vi träffas vid sex tillfällen och träffarna
leds av Sonja Rådman.
Datum: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10,
14/11 och 28/11
Tid: 09.00-10.45
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Välkommen på temakvällar!

Prova på Linedance
Skolvägen 2, vi möter upp i mellanrummet.
Datum: Måndag 9/10
Tid: 17.30-19.30
Bra mat för hälsa och njutning
Hälsopedagog Barbro Karlsson
pratar om bra mat, Skolvägen 6.
Datum: Måndag 6/11
Tid: 17.30-19.30

Allsång för hälsan
Vi sjunger tillsammans i lägenheten
på Aktivitetscenter Kvarngården,
Skolvägen 6.
Datum: Måndag 4/12
Tid: 17.30-19.30

Anmäl ditt intresse till oss senast
två veckor innan aktiviteten. Begränsat antal platser, först till kvarn. Det
är helt kostnadsfritt att delta tack
vare medel från Samzeliusfonden.

Aktiviteterna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
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Det pedagogiska tänket ska
genomsyra arbetet inom LSS
Inom LSS-omsorgen (LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) har man vågat sig in på en ny och spännande väg
för att utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Man har tillsatt yrkesrollen
stödpedagoger.
Text: Jessica Larsson, kommunikatör

De ska föra in de pedagogiska diskussionerna i arbetsgruppen som tillsammans utvecklar sina förhållningssätt och arbetsrutiner.

Josefin samordnar
stödpedagogerna
Vi träffar Josefin Franke, enhetschef
inom LSS-omsorgen, som entusiastiskt berättar om det nystartade
gänget med stödpedagoger som hon
är samordnare för.

Stödpedagogerna är rekryterade och
anställda på respektive enhet, men en
förutsättning för deras jobb är samarbetet dem emellan.

- Jag tror verkligen på arbetssättet
med stödpedagoger som en integrerad del av enheterna, säger Josefin. Vi
har redan sett goda resultat och jag
kan se hela arbetslag växa i och med
utvecklingen i deras arbete.
Stödpedagogerna är stöd åt
personalen
Den stora utmaningen är att få alla
med på det nya spåret och känna att
de är med i förändringsarbetet. Att
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Josefin Franke, enhetschef LSS-omsorgen

det är allas jobb och ansvar, och att
stödpedagogen egentligen har rollen
som lots för hela gänget i arbetslaget.

Viktigt att de är en del av
arbetslaget
Josefin berättar att målet är att ha
en stödpedagog på varje arbetsplats inom LSS-omsorgen, så rekryteringen fortsätter. Arbetet är lite i
sin linda och man tittar mycket på
Askersund och Örebro som har jobbat framgångsrikt med sina stödpedagoger. Hon har stora förhoppningar på arbetet och ser redan nu
hur utvecklingen tar fart.
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Häng med Ung fritid
i sommar!

För dig
13-19 år

Under vecka 24-32 håller Ung fritid sin
kvällsverksamhet på Aktivitetshuset
på Magasinsgatan 10B.

Utöver de aktiviteter som Aktivitetshuset och fritidsgårdsverksamheten
erbjuder, så anordnar Ung fritid även
en rad olika sommaraktiviteter under lovet. Så håll utkik på Instagram,
Facebook och kumla.se/ungfritid
Öppettider vecka 24-32
Måndag-lördag kl. 18.00-22.00

Stängt 15-17/6, 23/6 (midsommarafton) och 24/6 (midsommardagen).

Kom och fira nationaldagen!
Festligheter vid Kumlasjön 6 juni kl. 14.00
Samling vid torget kl. 13.30 för avmarsch kl. 13.45.
• Gymnastikuppvisning
• Körsång
• Musikunderhållning
• Utdelning av musikstipendium
Arrangör: Lions Club Kumla och Kumla kommun
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019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se
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Vi märker upp alla
sopkärl för bättre service

Renhållningsverket
informerar.

Vi kommer att märka upp alla sopkärl i kommunen för att öka kundservicen.
Genom märkningen kommer vi att få kontroll över vilka kärl som finns,
vilka abonnemang de tillhör och hur tömningarna genomförs.
Text: Anders Larsson, enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi påbörjar uppmärkningen av kärlen
i maj och vi beräknar att vara klara i
november. Sedan kör vi igång systemet 1 december.

Bättre koll
på abonnemang
och tömningar

Under våren koncentrerar vi arbetet
till landsbygden, Åbytorp, Ekeby och
Sannahed. Efter sommaren fortsätter
vi i Kumla och Hällabrottet.

Låt dina kärl stå synliga
Vi märker oftast upp kärlen när vi
tömmer dem, men kommer även att
behöva arbeta med märkningen vid
flera tillfällen. Därför är det bra om du
har dina kärl synliga under perioden
när vi jobbar i ditt område.
Så kommer märkningen att se ut
Märkningen består av en liten svart
ID-bricka som sätts på framsidan av
kärlen och en etikett.

Du vet väl att du kan lämna ris och kompost dygnet
runt på utmärkt plats utanför våra grindar.

Ris och
kompost
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Lördagsöppet på återvinningscentralen i Kvarntorp i sommar:
27 maj, 3 juni, 17 juni, 1 juli,
5 augusti och 19 augusti.

Vi har öppet som vanligt på vardagar.
Se tiderna på kumla.se
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75 år
som stad

Det händer en massa kul i Kumla under jubileumsåret 2017.
Mer information om aktiviteterna hittar du på visitkumla.se/Kumla75år

Hela året Blomstrande 75 år
I Sjöparkens växthus kan du under hela jubileumsåret skåda en vacker blomsterinstallation för att fira Kumla 75 år. Blommorna byts ut efter säsong.
7 juni - 29 aug Vår gemensamma historia, Kumla 1942-2017
En utställning full av minnen. Utställningen som sker på Kumla bibliotek är skapad av Kumlaborna och består av bilder, föremål, anslag och mycket mer.
26 aug Kumlakalaset
En rolig dag som du inte får missa!
Kumla torg förvandlas till ett stort kalasområde, med massor av aktiviteter som
hör firande till, för både stora och små.
Oscar Zia uppträder och kvällen bjuder
på dans, musik och underhållning.
28 aug Antikrundan
Passa på att få dina gamla föremål värderade när Antikrundan kommer till
Kumla bibliotek i sommar. Om du har
stora, tunga eller otympliga föremål
tar du en bild på dem och mejlar till
antikrundan@svt.se före den 30 juli.

30 sep Öppet hus på Tekniska kontoret
Tekniska kontorets Öppet Hus firar 10 år och bjuder traditionsenligt in till en dag
med visning av reningsverket, maskiner, information från energirådgivare m.m.
17 okt Kumla Då & Nu - 75 år som stad
Ett spännande program med bilder och berättelser om Kumla under 75 år.

8 nov Ljusvandring från då till nu - Djupadalsparken till Kumla sjöpark
Följ med i ljusvandringen längs de 75 år som skiljer mellan anläggandet av
Djupadalsparken och Kumla sjöpark. Vandringen avslutas i Sjöparkens växthus.

1-31 dec Bokutställning med populära böcker från 40-talet och framåt
På Kumla bibliotek kommer vi att visa de mest populära böckerna under de decennier som Kumla varit stad.
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Följ kommunfullmäktige
direktsänt via webben!
Är du nyfiken på vilka beslut som fattas i
kommunfullmäktige? Vi sänder direkt!
Lyssna via radio på Radio 94,3.

Eller titta på webb-TV-sändningen
på kumla.se/kommunfullmäktige.

Lämna synpunkter
och medborgarförslag
Du som är folkbokförd i Kumla kommun kan lämna synpunkter och förslag
om den kommunala verksamheten.
En synpunkt är ett snabbt ärende
En synpunkt kan vara ett förslag, ett
klagomål eller kanske beröm. Det är
oftast ett ärende som du kan få ett
snabbt svar på.

Medborgarförslaget kräver
utredning och nämndbeslut
Ett medborgarförslag handlar om
större frågor som utreds och beslutas
Kumlan 2 2017

Kommunfullmäktiges
möten
annonseras på
kumla.se

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

kumla.se/
e-tjänster

i nämnd. Det betyder att den tar lång
tid att få svar på.

Via webb, post eller direkt
Du kan lämna in din synpunkt eller
ditt medborgarförslag via en e-tjänst
på kumla.se eller via post eller direkt
till kommunledningsförvaltningen i
stadshuset. När du lämnar ett medborgarförslag kan du inte vara anonym.
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75 år

2017

1942

Kumla

som stad

En tidig bild på Kumla stadshus
I år är det 75 år sedan Kumla blev stad. Jubileet ger oss anledning att se
tillbaka i tiden och visa bilder från äldre tider.

Text: Christina Carlson, bibliotekarie

Den 1 december 1941 beslöt stadsfullmäktige att ett nytt stadshus skulle uppföras. Här skulle lokaler för
stadens administration och utrymmen för telegrafverket finnas. Den
12 april 1943 kunde så fullmäktige
hålla sitt första sammanträde i det nya
huset.
På fotografiet är William Marklunds
utsmyckning runt entrén ännu inte
monterad. Observera att bilarna har
gengasaggregat!
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Tillbyggnaden till stadshuset var planerad redan från början. Den stod
färdig 1953. Här fanns bland annat
Kumla stadshotell.
Kumla bildarkiv
Fotot är hämtat från Kumla bildarkiv
som nu har fått nytt utseende. Bildarkivet, som i dagsläget har cirka
7000 bilder, finns tillgängligt på:
kumla.se/bildarkiv
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