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Här snackar vi känslor!
Tillsammans med elever och pedagoger på hagaskolan.
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Byrsta brandstation hetaste anläggningen i Sverige
Kumla Fastigheter AB bidrar till friska brandmän.
DET BLIR EN
KONST-IG SOMMAR
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INLEDNING

MED LÄNGTAN EFTER
EN KONST-IG SOMMAR
Det är juni månad när detta nummer av vårt Kumla delas ut och det är
den tiden på året då vårt blomstrande Kumla är som allra finast. Vi har
en parkavdelning som är kända för sitt arbete med att smycka staden
och i detta nummer kan du bland annat läsa om arbetet med att skapa
både fina och hållbara planteringar.
Här får du också läsa om den konst-iga sommar som väntar. Kumla har
under många år gjort sig känd som Närkeslättens kulturhuvudstad med
många satsningar på konst och kultur. I Kumla ska var och en ”drabbas
av” kulturens och konsten yttringar i det offentliga rummet och på det
sättet ges möjligheten att delta i kulturlivet. För mig är det en självklarhet att Kumla kommun ska ligga i framkant när det gäller konstnärliga
satsningar och upplevelser. Nu satsar vi än mer då Open Art besöker
Kumla under sommaren i ett samarbete med Örebro Kommun. Konst på
Hög har i många år varit ett naturligt utflyktsmål för oss Kumlabor och
en riktig turistmagnet med närmare 40 000 besökare årligen. I år kommer även nya konstverk på plats både på högen och i centrala Kumla.
Har du inte varit där? Gör ett besök, ta en glass och njut av konsten och
utsikten över närkeslätten.
Trevlig läsning!

Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande

vårt Kumla ges ut av Kumla kommun och tre gånger om året delas den ut till samtliga hushåll

facebook.com/kumlakommun

instagram.com/kumlakommun
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OpenArt
18 jun - 4 sept
2022

Vi är otroligt stolta över vårt
samarbete med OpenArt och
som vi hoppas många kommer
ha glädje av i sommar.

Johanna Uddling, turism- och evenemangssamordnare, och Gertrud Åstrand, kulturchef, i Kumla kommun.
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DET BLIR EN KONST-IG
SOMMAR I KUMLA I ÅR
Vi vill gärna satsa på konst och kultur här i Kumla och tycker det klingar fint när vi
hör ”Kulturhuvudstaden på Närkeslätten”. Extra roligt blir det därför i år, när OpenArt
hälsar på, och oj så spännande det blir att se vad som gömmer sig i lådorna!

2022:s upplaga av OpenArt går
strax av stapeln. 18 juni är det
dags. OpenArt är Skandinaviens
absolut största konstutställning
utomhus, där konsten ska vara
tillgänglig och engagera alla, och
som håller till i vår grannkommun
Örebro. Nu tänjs gränserna lite
och vi är otroligt stolta och glada
för det samarbete vi detta år fått
till tillsammans med OpenArt.

Tre nya konstverk i Kumla

Vi välkomnar tre nya konstverk till
Kumla i sommar, skapade av internationellt kända konstnärer. Ett
hyr vi medan de andra två kommer
bestå även efter sommarens slut.
Konstverken kommer vara utplacerade på olika ställen runt stadskärnan. Ett hittar du i stadshuset,
det andra blir svårt att missa på
torget och det tredje, på resecentrums hissvägg mot stadshotellet.
- Vi hoppas ju på att OpenArt ska
locka besökare och då samtidigt
att den redan befintliga konsten
i Kumla uppmärksammas, som vi
är så stolta över, säger Johanna
Uddling, turism- och evenemangssamordnare i Kumla kommun.

Barn och unga ska skapa på
temat ”avtryck”

Utöver de nya konstverken har
man även tillsammans med OpenArt sökt medel från Region Örebro
län, för att kunna finanisera aktiviteter kopplade till konst och kultur
för barn och unga. Hela sommaren
är nu fylld av roliga och kreativa
aktiviteter där våra barn och unga
ska få skapa på temat ”avtryck”.

Aktiviteter inom konsten
och kulturens värld

Den populära Bibblopicknicken
får sig bland annat en twist. Här
kommer barn och unga tillsammans med konstnären Altansukh
Demberel få jobba med konst,
och som under högsommaren
kommer förflyttas till toppen av
Kvarntorpshögen, där skulpturutställningen ”Konst på Hög” förhoppningsvis kan inspirera och
väcka nya sinnen.
Det blir roliga konstvandringar i
stan för fritidsgrupper och skolklasser, där pedagogerna kan välja
att ta in konsten som en del av undervisningen.
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- Det är viktigt att barnen blir påminda om all konst som finns i
den egna kommunen. Att ge barn
och unga en konstupplevelse som
väcker fantasi och kreativitet, säger Gertrud Åstrand, kulturchef i
Kumla kommun.

Tillsammans med Kumla Bostäder
ska även ett antal barn och unga,
tillsammans med en konstnär, utsmycka en utvald trappuppgång i
ett område som upplevts oroligt.
Ett projekt som man hoppas kan
återspegla filosofin ”om man är
delaktig i något, blir man även mer
rädd om det”.
Sist, men absolut inte minst,
kommer man på vårt kära Skoindustrimuseum verkligen kunna
vara kreativ och sätta sitt eget
avtryck i projektet att bygga din
stad. Här kommer det att finnas
material så medborgarna tillsammans kan bygga upp vårt Kumla.
Ja, det blir allt en riktigt konst-ig
sommar i år, minst sagt.
TEXT: AMANDA KARLSSON
FOTO: JONAS CLASSON

AKTUELLT

AKTUELLT
Sommarlov i Kumla

Götlunda Glass serverar glass,
våfflor och fika på
Kvarntorpshögen i sommar!

Vad har du för planer på
sommarlovet? I Kumla
behöver du inte gå sysslolös, här finns något för
alla. Ha nu ett skönt
sommarlov!

Vi välkomnar en ny entreprenör till
Kaffestugan på Kvarntorpshögen i år,
nämligen Götlunda glass.

visitkumla.se/lov

Hipp hurra
för Kumla 80 år!
Evenemang
och aktiviteter
hittar du på
visitkumla.se/kumlakalaset

Välkommen till Älvesta - ett nytt
bostadsområde i västra delen av Hällabrottet
Nu är vi igång med bokningar av småhustomter i
Älvesta, som är ett nytt bostadsområde med
30 småhustomter, två större tomter för flerfamiljshus,
kedje- eller parhus och blandskog för lek och rekreation.
Området har fina utblickar över jordbruksmark
och öppet landskap i väster.
Intresserad?

www.kumla.se/älvesta
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Här kan du njuta av smörgåsar,
gott kaffe och såklart en massa
olika sorters glass. En smaskig
nyhet för i år är att det även
kommer att serveras våfflor.

Kaffestugan öppnar den 26 maj och
kommer ha följande öppettider under
sommaren:
26-29 maj kl. 10.00-17.00
3-6 juni kl. 10.00-17.00
13 juni-28 augusti kl. 10.00-17.00

VI TIPSAR!

LÄTT ATT SORTERA RÄTT
- TIPS FRÅN PROFFSEN!
Återvinningscentralen i Kvarntorp tar emot närmare 5 800 ton avfall varje år. Mycket av
det vi slänger går att återvinna, men det hänger på att vi sorterar och slänger det på rätt
ställe. Här kommer några tips från Björn och hans kollegor på återvinningscentralen.
Lasta rätt så blir det enkelt
att sortera

Börja med att sortera ditt avfall
hemma. Det underlättar när du sen
är på plats på återvinningscentralen. På kumla.se/atervinningscentral finns en bild som visar i vilken
ordning containrarna står. Lasta
rätt så slipper du springa fram och
tillbaka mellan containrarna!

Läs på skyltarna

Nya skyltar är på plats och inte nog
med att de är snygga, de har också
en tydlig rubrik och ger exempel på
vad som kan slängas i respektive

container. De nya skyltarna följer
det nationella skyltsystem som är
framtaget av Avfall Sverige och underlättar för dig som besökare så
att rätt saker hamnar på rätt ställe.

Fråga personalen

Om skyltarna inte ger svar på var
du ska slänga ditt avfall så finns

Vi finns här för
medborgarna
och vet att det
inte alltid är så
lätt att sortera,
så fråga oss.
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vår personal på plats för att hjälpa
dig. Bättre att fråga en gång för
mycket än en gång för lite.

- Vi finns här för medborgarna och
vi vet att det inte alltid är så lätt att
ha koll på var man ska kasta sin soffa eller ett par gamla skidor. Så fråga
oss, säger Björn Hagström som arbetar på återvinningscentralen.
TEXT: KARIN MOBERG
FOTO: JONAS CLASSON
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Många barn
känner oro och
det är viktigt att
vi arbetar samlat
kring dessa frågor.

HÄR SNACKAR VI KÄNSLOR!
Hur känns det i kroppen när man är orolig, glad eller arg och hur påverkar det en? Det
här är frågor som Vincent, André, Hedvig, Vega och deras klasskompisar i årskurs tre
på Hagaskolan har snackat om tillsammans med sina lärare och skolans elevhälsoteam.

Det är måndag morgon och jag
kliver in på Hagaskolans skolgård.
Jag är på plats för att träffa skolans
rektor Sarah Boljang och några ur
skolans elevhälsoteam för att höra
mer om det arbete som pågår med
att prata känslor med eleverna. Ett
förebyggande arbete som påbörjades 2019 och som nu har tagit fart
på riktigt.
- Många barn känner oro och det är
viktigt att vi arbetar samlat kring
dessa frågor, i detta fall våra peda-

goger tillsammans med elevhälsoteamet. På så sätt blir elevhälsoteamet också en naturlig del i vår
verksamhet där eleverna känner
sig trygga med att ta kontakt med
skolans kurator, psykolog eller
skolnärvarocoach, säger Sarah.

Känsloutbildning i trean,
sexan och åttan

Många barn är oroliga men kan
ha svårt att uttrycka det. Det kan
handla om oro över att inte passa
8

in, över att byta skola, att gå från
låg- till mellanstadiet eller den
ökade kravnivån ju äldre man blir.
För att förebygga växande oro har
elevhälsoteamet i Kumla skapat
en känsloutbildning där eleverna i
trean, sexan och åttan får möjlighet
att prata känslor. Genom att prata
känslor vill man skapa en trygghet
hos eleverna så att de inte känner
sig ensamma med sina känslor.
- Det började med att vi i elevhälsoteamet såg att antalet enskilda

Jonna Ölvestad Werner, skolnärvarocoach, pratar tillsammans med några elever om deras känslogubbar.

samtal med barn ökade och att det
ofta handlade om oro. Vi såg också
att allt fler yngre barn visade tecken på oro genom ont i magen och
huvudet. Vi har därför tagit fram en
utbildning som är återkommande
i trean, sexan och åttan. Eleverna
känner igen sig i materialet och det
ger oss en bra grund att arbeta med
även i vardagen, berättar skolnärvarocoach Jonna Ölvestad Werner.
Känsloutbildningen går ut på att
försöka sätta ord på sina känslor
och fokus ligger på de tio vanligaste
känslorna – oro, intresse, arg, ledsen, glad, rädd, skam, förvåning, avsmak och empati. Detta görs bland
annat genom att färglägga den så
kallade känslogubben.
- Treorna är en härlig grupp att
börja med. De är nyfikna och frispråkiga. Vi pratar om våra likheter men också våra olikheter och

vilken styrka det har när vi är olika. Vi ser att barnen behöver hjälp
med att förstå de olika känslorna,
såsom skam, ilska och oro. Det är
känslor som upplevs som negativa
men som också är viktiga, säger
kurator Sophie Arvberger.

Ökad kunskap hos
vårdnadshavare

Även vi vuxna kan ha svårt att sätta ord på våra känslor, men genom
ökad kunskap har vi bättre förutsättningar för att hjälpa och stötta
barnen. Alla vårdnadshavare till
elever i årskurs tre på Hagaskolan har fått erbjudande om att gå
känsloutbildningen. Detta för att
ta del av materialet som barnen
har arbetat med men också för att
få mer kunskap om hur vi ser på
oro hos barn och vad som händer
med kroppen när man är orolig.
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- Vi har fått bra feedback från vårdnadshavare som efter känsloutbildningen kan se tillbaka på situationer
och symtom som deras barn har
uppvisat och som tyder på oro av
något slag. Vi kan likna det vid en bägare som fylls på med krav av olika
slag och till slut så rinner den över
och det är då som man kan få ont i
magen eller huvudet, säger Olga AlKadhimi som arbetar som psykolog.
Innan jag lämnar Hagaskolan tittar
jag på barnens känslogubbar och
funderar över hur jag skulle ha målat. En del är målade med mycket
färg och en del med lite mindre. En
sak är i alla fall säker och det är att
barn bär på en massa känslor, även
mycket glädje.
TEXT: KARIN MOBERG
FOTO: JONAS CLASSON
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BYRSTA BRANDSTATION HETASTE ANLÄGGNINGEN I SVERIGE
Brandstationen i Byrsta byggs ut och blir till en av landets mest moderna tvätt- och
saneringsanläggningar. Nerikes Brandkår tar nu ett rejält omtag kring brandmännens
arbetsmiljö, med gott föredöme för hela räddningssverige.
Byrsta brandstation stod klar
2005 och har länge varit en väl
fungerande anläggning. Men allt
eftersom verksamhetens behov
har utvecklats, och en ökad medvetenhet kring brandmännens
arbetsmiljö har man nu påbörjat
arbetet med att skapa en större,
modernare och mer ändamålsenlig anläggning. Brandstationen
byggs nu därför ut med cirka 500
kvadratmeter, fördelat på två våningsplan, och beräknas stå inflyttningsklar till 1 oktober 2022.

Ökad medvetenhet kring
den befintliga arbetsmiljön

Det är främst genom projektet
”friskabrandmän” i Skellefteå som
man lyft blicken kring brandmännens arbetsmiljö och den dagliga
hanteringen av kontaminerad utrustning, det vill säga utrustning
som varit i kontakt med eldrök,
så som larmkläder och rökskydd.
Forskning har visat att cancerogena ämnen florerar i röken, som
fastnar i utrustningen och vid hantering tar sig in i kroppen genom
hud och luftvägar och kan orsaka
allvarliga sjukdomar.

- Det har blivit till en ren arbetsmiljöfråga. Vi behöver minimera
riskerna inom yrket och kunna
tvätta utrustningen så att den blir
återställd inför nästa larm, förklarar Kim Taubensee, brandman vid
Nerikes Brandkår.

Maskiner anpassade för
räddningstjänsten

Nu utvecklar man anläggningen
med en ny tvätt- och saneringshall,
helt anpassad för räddningstjänstmaterial med de absolut senaste
maskinerna, för att minimera antalet tillfällen då brandmännen utsätts för farliga ämnen. Och så ses
förstås rutiner över som separerar
kontaminerat från rent vid transporter och vid hantering inne i
tvätthallen på brandstationen,
som är minst lika viktigt för att få
ett hållbart helhetstänk.
- Nuvarande maskiner och metoder möter inte dessa krav, så det
här blir en enorm skillnad för oss.
I och med att Nerikes Brandkår
är ett kommunalförbund kommer
även andra stationer i länet kunna
utnyttja anläggningen, oavsett om
10

det varit en brand i Laxå eller Lindesberg, säger Kim.

Nya lokaler för allt mer
övningsverksamhet

Just övningsverksamheten är idag
väldigt fokuserad till Byrsta, med
allt från HLR-utbildningar inom
kommunen, till interna utbildningar av värn- och deltidspersonal
inom brandkåren. På ovanvåningen byggs därför fler utbildningssalar, pentry och ett nytt omklädningsrum för både tjejer och killar,
för att på så vis utveckla även den
delen av verksamheten.

Allmänna förbättringar

- I projektet ingår också en uppfräschning av fasaden och ett
omfattande energiprojekt där vi
bygger om hela styrsystemet för
fastigheten och dubblerar bergvärmekapaciteten, avslutar Jimmy
Olsson, som är utvecklingsledare
på Kumla Fastigheter AB.
TEXT: AMANDA KARLSSON
FOTO: JONAS CLASSON

Vi har infört ett nytt tankesätt
inom organisationen och det
här blir startskottet för hela
Nerikes Brandkår.
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PLANTERINGAR SOM GÖR VÅR
KOMMUN BÅDE FIN OCH HÅLLBAR

Säsongen 2022 blir ett
testår och det ska bli
spännande att utvärdera
arbetet för att se om det
är något vi ska fortsätta
med.

Inna Johansson och Martina Rensmo Widlund
på parkavdelningen planterar växter.
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Arbetet med vår kommuns rabatter och planteringar förändras. Från att ha planterat nytt flera gånger om året,
testar man nu att satsa på växter som är fina hela säsongen, och som kommer åter år efter år.

Varje år planterar vår parkavdelning
i Kumla kommun ut vår-, sommar-,
och höstblommor i urnor och även
andra växtmoduler för att göra det
trivsamt och fint för oss som bor och
verkar här. Många har säkert redan
lagt märke till att planteringarna
som är utplacerade upplevs annorlunda i år. Det beror mestadels på
att vår parkavdelning också vågar
tänka lite annorlunda, med ett högre hållbarhetsfokus än tidigare på
årets säsongsblomsprogram.

Vackra ettåriga växter
som komplement

Till skillnad från tidigare år, då
man enbart använt ettåriga växter
till planteringarna provar man nu
istället att använda sig mestadels
utav fleråriga växter, så som mindre träd, buskar och perenner, som
håller sig fina hela säsongen och är
årligen återkommande.

- Ettåriga växter må vara mycket
vackra, men är resurskrävande att
odla fram varje år. Det går inte bara
åt mängder av gödning, vattning
utan också förbrukning av både
torvjord och plastkrukor, för att
sedan bara slängas på komposten
vid säsongens slut. Därför får de nu
bara utgöra ett komplement för att
förstärka huvudtemat, säger Kristina Sjöö, Stadsträdgårdsmästare i
Kumla kommun.

Att skapa på temat ”Den
förtrollande skogen”

Inför varje år planeras det för ett
nytt tema som ska genomsyra hela
årets planteringar. Just i år är temat
”Den förtrollande skogen” med in13

spiration tagen direkt från skogen
där olika lövträd och barrväxter
utgör grunden. För att skapa den
här lummiga känslan använder
man även olika woodlandväxter
som exempelvis ormbunkar, gräs,
murgröna och nu till sommaren
hortensia. Och för lite mer blomning under hela säsongen blandas
även ettåriga växter i, med toner i
mörkrött, lila, vitt och lite ljusblått.

Återanvändning av växterna

Det utvecklade säsongsblomsprogrammet är väl genomtänkt och tar
tillvara på hela växtmaterialet. Ett
mål är att skapa en woodlandmiljö
i slänten mellan Djupadalssjön och
tallskogen i Kumla stadspark, så
när växterna har gjort sitt i planteringarna under årets gång kommer slutstationen vara där. Men
växterna kommer även komma ut
i andra delar av Kumla för att förstärka befintliga gröna miljöer. På
så sätt återanvänds växtmaterialet
och gör nytta på andra platser.

- Förhoppningsvis kommer vi även
kunna återanvända några av de ettåriga sommarplantorna nere i Sjöparkens växthus där de får chansen
att överleva vintern, säger Kristina.
Genom att ta tillvara på växterna
förstärker vi även grönstrukturen
i vår stad. Fler träd och buskar är
inte bara estetiskt vackert utan
spelar också en central roll i vår
stads ekosystem, som luftrening,
bullerreducering, temperatur- och
vattenreglering.
TEXT: AMANDA KARLSSON
FOTO: JONAS CLASSON
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VI ARBETAR FÖR ETT
TILLGÄNGLIGT VAL FÖR ALLA
Det är valår och förberedelserna är i full gång. Det handlar om att rekrytera röstmottagare och beställa valmaterial, men också om att se över de vallokaler vi har så att de
fungerar väl för ändamålet och är tillgängliga för alla.
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Att rösta i allmänna val är en viktig hörnsten i demokratin och enligt vallagen ska väljarna ges goda
möjligheter att rösta. Då tillgänglighet utgör en stor del av valprocessen ska alla medborgare kunna
rösta och tillgodose sig information kopplat till valet, oavsett vem
man är och vilka förutsättningar
man har. Då är vallokalerna en viktig utgångspunkt.
- Alla lokaler som används för att
rösta i ska vara tillgängliga för
den som har en funktionsnedsättning, säger valhandläggare Malin
Bjarnefors.

Som kommun ansvarar vi för att
det finns vallokaler på valdagen
och lokal för förtidsröstning. Vi
ansvarar också för att dessa lokaler är lämpliga och funktionella,
med allt ifrån geografisk placering
till utformning och framkomlighet.

Söndag
11 september
är det val till
riksdag, region
och kommun

- Vi har gått igenom våra lokaler
även inför tidigare val men i år är
det större fokus på tillgänglighet
än tidigare. Både Valmyndigheten
och Myndigheten för delaktighet
har arbetat fram en del stödmaterial som är till stor hjälp, säger
valsamordnare Moa Ramnerö.

Checklista för tillgängliga val

Vallokalerna har tillgänglighetsinventerats tidigare men inte så
noggrant som i år. Inför detta val
använder man bland annat den
checklista som Myndigheten för
delaktighet har tagit fram med
krav som behöver uppfyllas för att
alla ska kunna rösta.
- Vi har besökt alla vallokaler och
lokaler för förtidsröstning och gått
igenom checklistan. Det handlar
om att gångvägar som leder fram
till entrén ska vara jämn och fast
så att den är framkomlig för de
som använder rullstol eller rullator, men också om att utrymnings-

vägar är tydligt skyltade och att
dörröppnare fungerar. Det är totalt
36 punkter, säger valsamordnare
Joel Boudin.

Nästa steg är att åtgärda
brister

Själva inventeringen börjar lida
mot sitt slut och det är dags för
nästa steg, att åtgärda de brister som har noterats. Det handlar
främst om mindre anpassningar
såsom trösklar som är för höga och
dörröppnare som inte fungerar.
- Sammanfattningsvis ser det bra
ut och det känns bra att vi gått
igenom alla lokaler ordentligt. De
förbättringar som nu kommer att
göras inför valet i september behöver ändå göras då våra lokaler ska
vara tillgänglig för alla, alla dagar,
avslutar Moa.
TEXT: KARIN MOBERG
FOTO: JONAS CLASSON

Moa Ramnerö, valsamordnare i Kumla kommun.
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KUMLAKALASET
KUMLA
KALASET
TÅRTKALAS PÅ TORGET

AKTIVITETER I STADSPARKEN

UNDERHÅLLNING FRÅN SCENEN

MED BLAND ANNAT KLARA HAMMARSTRÖM
LÖRDA

G

2O AUGUSTI
T&

PÅ TORGE

KUMLA STADSPARK

Foto: Peter Knutson

Löpande uppdateringar av programmet:

visitkumla.se/kumlakalaset
Gruppförsändelse
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