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Hoppas att du haft en fantastisk sommar och att du kunnat njuta av allt 
som denna underbara säsong har att bjuda på. Nu är det åter dags att 
samla kraft inför höst och vinter. Inte nog med att vi går in i en mörkare 
årstid, vi lever dessutom i en orolig tid som påverkar oss alla på ett eller 
annat sätt.

För några veckor sedan var det val till riksdag, kommun- och region-
fullmäktige. Rösterna är räknade och vi har ett slutligt resultat för man-
datfördelningen i kommunfullmäktige men hur kommunen kommer att 
styras rent politiskt det återstår att se.

Vad vi däremot vet, och som du kan läsa mer om i detta magasin, är att 
Kumla kommer att få en nya idrottshall. Det är en otroligt viktig och väl-
kommen satsning för att Kumlas breda och stora föreningsliv ska kunna 
fortsätta utvecklas. 

För i Kumla gillar vi verkligen att vara aktiva i föreningar. Över 60 för-
eningar söker årligen föreningsbidrag i vår kommun och bidrar till det 
aktiva Kumla vi så många känner till. Otaliga är de ideella timmar som 
läggs ner varje dag för att våra barn och ungdomar ska ha en meningsfull 
fritid. Hur skulle Kumla och Sverige se ut utan dessa föreningshjältar?  

Jag vill därför rikta ett stort tack till alla er för det arbete som ni gör för 
Kumlas barn och unga. Utan er är vi ingenting! 

Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande

vårt Kumla  ges ut av Kumla kommun och tre gånger om året delas den ut till samtliga hushåll  
i kommunen. Magasinet finns även att hämta upp i kommunens servicecenter och att ladda ner på  
kumla.se/vårtkumla. Där går det även att lyssna på en inläst version.

Redaktion och produktion  Kommunikationsenheten, Kumla kommun 
Foto  Jonas Classon 
Omslagsfoto  Jonas Classon 
Tryck  Exakta, Malmö 
Upplaga  10 180 ex 
Kontakt  Telefon: 019-58 80 00, e-post: info@kumla.se
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Underrubrik
Text.....

2854 KVADRATMETER  
REN OCH SKÄR IDROTTSGLÄDJE

För bara några veckor sedan satte vi spaden i backen för Kumlas nya idrottshall i Sörby. 
En fullstor hall med läktare som blir ett efterlängtat tillskott för skola, Kumlabor och 
inte minst föreningslivet, då efterfrågan på fler träningstider varit stor under en lång 
tid.

- Det känns verkligen bra, att vi nu 
är på gång med den nya idrotts-
hallen och utökar kommunens an-
läggningar för idrott och hälsa och 
skapar fler möjligheter till ett gott 
föreningsliv. I den nya hallen kom-
mer vi, precis som vid kommunens 
tre befintliga fullstora idrottshal-
lar, samutnyttja hallen med skolan, 
säger Tim Svensson som är fritids-
konsulent i Kumla kommun. 

Möjlliggörare för ett 
blomstrande föreningsliv
Som kommun är vår vision att  
hela tiden blomstra och i det är 
föreningslivet en viktig pusselbit 
att se till. En stark idrottsrörelse 
bidrar till att bygga social hållbar-
het i samhället och föreningslivet 
hjälper oss att hålla oss friskare, 
skapar möten mellan människor, 
ger möjlighet för individer att växa 

och bidrar till en meningsfull fritid. 

- Det ska finnas möjlighet till ett 
aktivt liv och att utveckla sig själv 
och sina intressen i Kumla. Därför 
måste vi även arbeta för att skapa 
goda möjligheter för våra förening-
ar att utveckla sina verksamheter.  
Att utöka träningstiderna för för-
eningar som nyttjar den här typen 
av hallar är en del,  förklarar Tim. 

Visionsbild över idrottshallen. Bild skapad av Bygd Arkitektur. 
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Tim Svensson,  fritidskonsultent i Kumla kommun.

En fullstor hall med  
plats för publik
Den nya hallen blir en renodlad 
fullstor idrottshall med en plan-
storlek som mäter 40x20 meter 
och med en kapacitet för upp till 
totalt 300 personer. Här kommer  
det bland annat att finnas läktare, 
kafeteria, flera omklädningsrum, 
personalutrymmen och mötesrum 
att nyttja. I anslutning till hallen 
byggs även en belyst parkering 
med flera elbilsladdare, plats för 
buss och cykelställ.

Funktion och flexibilitet  
har varit vägledande
Det är många faktorer och behov 
som vägts in vid utformningen av 
den nya hallen. Den är inte bara 
praktiskt anpassad för olika in-
omhusidrotter så som basket, 
innebandy, futsal, badminton och 
gymnastik, utan också för att möta 
den utökade timplanen för ämnet 
idrott och hälsa i grundskolan. 
Därför kommer det dessutom fin-
nas möjlighet att dela av idrotts-
hallen i två mindre delar, för att 
optimera idrotthallens yta och 
rymma skolans idrottsundervis-
ning. 

Dialoger med föreningslivet 
som gett kloka inspel 
Olika idrotter ställer olika krav, på 
allt från mått, ljudmiljö, golvkvali-
tet, färgsättning och belysning. För 
att få experthjälp har föreningsli-
vet under ett flertal gånger bjudits 
in till en dialog kring vilka speci-
fika behov varje idrott har för att 
kunna träna och även arrangera 
tävlingar för publik i den nya hal-
len. 

− Det är jätteviktigt att få inspel 
och önskemål så tidigt som möjligt 

så att det blir rätt från början och 
så bra som möjligt för så många 
som möjligt, säger Tim.

Träffarna med föreningslivet har 
resulterat i ett flertal smarta lös-
ningar så som stationer för påfyll-
nad utav vattenflaskor, väl tilltaget 
utrymme omkring planytan, en 
smart digital resultattavla och mer 
förrådsutrymmen där föreningar-

na kan förvara sina tillhörigheter 
mellan träningstillfällena. 

- Det är små detaljer som i det sto-
ra hela skapar långsiktiga och håll-
bara lösningar, avslutar Tim. 

TEXT: AMANDA KARLSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

Vi hoppas att det här 
kan bli en levande  
mötesplats för många 
där idrotten står i fokus. 

Tim Svensson, fritidskonsulent Kumla kommun. 
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Att Kumla fyller 80 år som stad kan knappast ha undgått någon, men än är det inte slut. 
Så innan vi lämnar jubileumsåret bakom oss vill vi bjuda på ytterligare några upple-
velser som vi tror och hoppas att ni kommer att uppskatta - en förtrollad sjö och ett 
vintertorg med isbana. Så ut och njut av vårt fina Kumla!

- Jubileumsåret börjar gå mot sitt 
slut och tänk så mycket kul vi gjort 
under året. Allt ifrån små firanden 
i våra verksamheter till somma-
rens stora Kumlakalas. Nu hop-
pas vi att Kumlaborna tar tillfället 
i akt och besöker förtrollade sjön 
och vintertorget. Det ska i alla fall 
jag göra, säger kommunstyrelsens 
ordförande Andreas Brorsson.

Förtrollade sjön
Kumla stadspark är en magisk 
plats i sig, men i höst kommer den 
att glimra lite extra då Förtrollade 
sjön tar plats runt Kumlasjön. Här 
skapas en förtrollad värld med 
rötterna i våra mest älskade folk-
sagor där man som besökare möts 
av både stora och små ljusinstal-
lationer.

- Här vill vi skapa en mysig och fin 
installation där man som besökare 
vandrar genom fyra olika världar 

– Fablernas värld, Bortglömda 
skogen, Regnbågens slut och Isri-
ket, säger Johanna Uddling som är 
turism- och evenemangssamord-
nare.

När detta magasin kommer ut är 
förberedelserna redan i full gång 
och i mitten oktober kommer ar-
betet att påbörjas ute i parken då 
det är dags att montera installa-
tionerna på plats. Men inte bara 
det, man ser också över hur detta 
ska ske på ett så hållbart sätt som 
möjligt.

- Vi är medvetna om att detta är 
en känslig fråga. Vi har räknat på 
elförbrukningen och kommit fram 
till att om vi har tänt fem timmar 
per kväll så drar hela installatio-
nen omkring 25 kvh per kväll, vil-
ket är lite mer än en normal villas 
dygnsförbrukning av hushållsel, 
säger enhetschef Mirjam Holm-
berg.

Häng med på en 

 rundtur redan nu!

Kom och var med när vi 
öppnar portarna!
Lördagen den 29 oktober kl. 18.00 
öppnar vi portarna till Förtrollade 
sjön. En kväll som kommer att bju-
da på en mängd överraskningar 
och aktiviteter. 

Hoppas vi ses! 

TEXT: KARIN MOBERG
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Nu belyser vi Trappan!

HEJ MITT VINTERTORG,
NU ÄR JAG HÄR...

Så ska känslan vara nära vi i vinter besöker Kumla torg, 
som under tre månader kommer att förvandlas till ett vin-
tertorg - med isbana.

Lagom till första advent kommer 
delar av Kumla torg att förvandlas 
till ett vintertorg, med isbana och 
ljusfigurer från Förtrollade sjön.

- Här ser vi en möjlighet att skapa 
aktivitet på vårt fina torg. Halva 
parkeringsytan kommer att beläg-
gas med en isbana där stor som 
liten kan skrinna fram, säger tu-
rism- och evenemangssamordna-
re Johanna Uddling.

Utöver isbana och stämningsfull 
belysning kommer det att finnas 
bänkar att sitta på, för en fika, när 
man knyter sina skridskor eller 
bara vill vila benen.

- För den som har egna skridskor 
och egen hjälm är det bara att bör-
ja åka. Önskar man låna skridskor 
kan det göras hos Fritidsbanken 
som kommer att finnas på plats 
vissa dagar och tider. Vi arbetar 
också på att få till någon form av 
enklare fikaförsäljning i direkt 
anslutning till isbanan, säger fri-
tidschef Tim Greneby.

Premiär den 27 november
Söndagen den 27 november kl. 
13 inviger vi vintertorget. Detta i 
samband med den traditionsenliga 
julmarknaden på Kumla torg.

Så kom och premiäråk med oss!

TEXT: KARIN MOBERG
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Nu har vi det färdiga valresultatet för  
kommunfullmäktige i Kumla kommun!

Parti                        Valresultat 2022     Mandat

Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Moderaterna 

Liberalerna

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet de gröna

Övriga anmälda partier

33,01 % 15

18,34 % 9

18,12 % 9

9,49 % 4

8,74 % 4

5,28 % 2

4,98 % 2

1,8 % 0

0,24 % 0

Mandatperiod 2022-2026

AKTUELLT

Jubileumsfika anno 1942

Vi fortsätter firandet av Kumla 
80 år och nu har turen kommit 

till våra äldre Kumlabor! 
 

Under vecka 42 och 43 är  
du som är 80 år eller äldre 

välkommen på jubileumsfika, 
på Kvarngården eller på  

Väntjänstens områdesträffar. 

Mer information samt fler 
evenemang och aktiviteter 

hittar du på, 
 

visitkumla.se/kumla80år

Nu är Trappan belyst!

Trappan i Kvarntorps friluftsområde genomgår en  
totaltrenovering där vangstycken, steg och räcken 
byts ut i etapper. I samband med renoveringen har 

vi nu även satt upp belysning, så att den på ett bättre 
sätt kan nyttjas när de lite mörkare dagarna smyger 

sig på.  
 

Varmt välkomna att besegra vår  
fina och nu belysta trappa!
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TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

UPPTÄCK VÅR NATUR  
OCH KULTUR TILL FOTS 

För den naturälskande finns här många fina vandringsleder att upptäcka och som 
gör gott för både hjärta och själ. Du bjuds inte bara på fantastiska och omväxlande 
naturupplevelser utan tas samtidigt med på en spännande resa genom Kumlas  
kulturhistoria. Här tipsar vi om några godbitar som passar utmärkt att utforska nu 
när höstens dagar står i hög tid och naturen kallar.

Banansjöleden 1,3 km 
Under andra halvan av 1900-talet 
bröt man skiffer i Kvarntorps fri-
luftsområde och kvar efter denna 
brytning blev flera vattenfyllda 
kalk- och skifferbrott. Ett av dessa 
brott är Alaborgssjön (även kallad 
Banansjön på grund av sin form), 
som banansjöleden går runt. Arter 
att spana efter när du färdas runt 
sjön är bland annat grågås, jung-
frulin och sävsparv. 

Kalkungsleden 1,5 km 
Här är området lite mer kupe-
rat och leden slingrar sig runt 
det gamla kalkbrottet ”Jonason-
ska brottet” och passerar både 
de norra och södra kalkugnarna. 
Hela området är rikt på naturvär-
den och det är inte helt otippat att 
du får höra  hackspett, talltita och 

grönsångare. Spärra upp ögonen 
och ta dig även en titt efter skogs-
ödla som trivs bra i området. 

Högenleden 2,7 km
Högenleden går längs med Kvarn-
torpshögens nederkant och pas-
serar främst genom den första ge-
nerationen skog som uppkommit 
efter att man slutade samla slagg-
produkter i den hög som kom att 
bli Kvarntorpshögen. Längs vägen 
kan du se spår av både husgrun-
der, stenmurar och jordkällare 
från tiden innan skifferbrytning-
en.

Söderhavsleden 2,8 km
På samma sätt som Alaborgssjön 
kom till, genom brytning av skif-
fer i Kvarntorps friluftsområde 
under andra halvan av 1900-talet, 
är ännu ett brott Söderhavet, som 
söderhavsleden går runt. Innan 
brytningen var marken här till 
största del mosse eller ängsmark. 
Leden går genom en bitvis tunn 
skogsridå runt hela Söderhavet, 
där vattnet hela tiden är nära. Un-
der din vandring längs leden kan 
du få skåda gulsparv, gröngöling 
och bäver. 

Norrtorpsleden 2,9 km
Vi har gott om brott här i Kumla. 
Ytterligare ett är Norrtorpssjön 
som fantastiska Norrtorpsleden 
går runt. Leden går runt hela Norr-
torpssjön, mestadels genom yngre 

Psst... passa på att ta en  

liten avstickare på leden upp på 

Kvarntorpshögen och spana in  

magnifika Konst på hög!
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TEXT: AMANDA KARLSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

lövskogar uppkomna på de gamla 
slagghögarna. Väster om sjön finns 
fortfarande gamla spår av godset 
Norrtorps gård bevarade. För dig 
med intresse för djurlivet kan du 
här få se sothöna, snatterand och 
kricka. 

Regementsmarschen 3,6 km 
På denna vandringsled tas du med 
på en kulturhistorisk resa i Sanna-
hed. Här fanns under en stor del av 
1800-talet två regementen, Närkes 
Regemente och Livregementets 
Husarer. Under den här tiden var 
Sannahed ett av Mellansveriges 
största militära övnings- och läger-
områden. Här samlades, levde och 
övade varje sommar mer än 2000 
man och husarernas cirka 550 häs-
tar. Många minnen finns kvar från 
denna betydelsefulla epok, vilket 
du kommer att upptäcka när du 
färdas fram på den kulturhistoris-
ka vandringsleden. 

Har du koll på Allemansrätten?
Tack vare Allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svens-
ka naturen. Men vi behöver även ta ansvar för natur och 
djurliv och visa hänsyn mot markägare och besökare. Det 
innebär i sin enklaste form att du har rätt att vistas i skog 
och mark som ägs av någon annan, utan att störa männ-
iskor och djur och utan att förstöra mark och växter. 

Inte störa - inte förstöra är en bra tumregel att komma 
ihåg när man är ute i naturen. 

Kartor och mer information hittar du på visitkumla.se

Fiske
Grillplats
Hinderbana
Parkering

Rastplats
Sevärdhet

Toalett
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DIGITALA VERKTYG OCH 
TJÄNSTER BIDRAR TILL  
ÖKAD SJÄLVSTÄNDIGHET 
OCH DELAKTIGHET 

Utbudet av digitala verktyg och tjänster växer hela tiden och det är svårt att hänga med. 
Ändå är det en förutsättning för att följa med i samhällets utveckling och för att bevara 
vår självständighet och delaktighet. Det gäller inte minst våra äldre medborgare.

För många av oss är det en själv-
klarhet att handla mat på nätet el-
ler att ha förmågan att städa själ-
va, men så ser det inte ut för alla. 
Därför satsar nu Kumla kommuns 
socialförvaltning lite extra på att 
möjliggöra så att fler äldre blir så 
självständiga och trygga som möj-
ligt i sin vardag. Detta genom digi-
tala verktyg och en digital fixare.

Möjligheternas rum
Emma Eriksson arbetar som ar-
betsterapeut inom Kumla kom-
mun, men också som projektle-
dare för projektet ”Möjligheternas 
rum”. Och det är just ett rum fullt 
med möjligheter i form av digitala 
verktyg som gör det möjligt att till 
exempel klara sin städning med 
hjälp av en robotdammsugare el-
ler läsplattor för att handla mat 
och andra varor på nätet. Här finns 
också smarta högtalare som kan 
påminna om att ta sin medicin.

- Möjligheternas rum ska ses just 
som en möjlighet, att låna tek-
nisk utrustning och prova-på. Jag 
har bland annat visat personal 
inom hemtjänsten hur vissa av 
våra hjälpmedel ser ut och hur de 
fungarar. Tanken är sen att all vår 
personal ska kunna komma hit 
och lära sig mer, för att i sin tur 
kunna hjälpa våra medborgare, 
säger Emma.

Men det handlar inte bara om fif-
figa prylar. Det handlar också om 
att se över arbetssätt så att med-
borgarna får de insatser som de 
har behov av, varken mer eller 
mindre. Oavsett hjälpmedel, både 
vanliga och digitala, är det viktigt 
att medarbetarna har rätt kun-
skap. 

-Vi måste ge medborgarna möj-
lighet att bibehålla sin självstän-
dighet och här har personalen en 
viktig roll. Det är de som möter 

våra medborgare i vardagen och 
som vet vad de har för behov och 
förmågor. Nästa steg är att utbilda 
personalen så att de känner till vad 
som erbjuds och att de känner sig 
trygga med tekniken, säger Emma.

När det gäller utbildningsdelen 
har Emma hjälp av kollegan Mi-
chaela Söderholtz, kommunens Di-
gital fixare.

Emma Eriksson,  
projekledare Möjligheternas rum
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Jag har ett genuint intresse 
för teknik och det tillsammans 
med min erfarenhet av att 
arbeta inom hemtjänst är nog 
en bra kombination för detta 
uppdrag.

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

Digitala fixaren
Att ha tillgång till tekniska prylar 
är en sak, men att använda dem är 
inte alltid så lätt. Det är här som 
Michaela Söderholtz kommer in 
i bilden. Michaela jobbar inom 
kommunens hemtjänst men är 
just nu tjänstledig för att i stället 
inta rollen som Digital fixare.

- Jag har ett genuint intresse för 
teknik och det tillsammans med 
min erfarenhet av att arbeta inom 
hemtjänst är nog en bra kombina-
tion för detta uppdrag. Jag har stor 
förståelse för verksamheten, har 
träffat många äldre medborgare 
genom hemtjänsten och vet vilka 
utmaningar som finns, säger Mi-
chaela.

Den digitala fixaren ska fungera 
som ett stöd till verksamheter, 
medarbetare och medborgare. Att 
praktiskt visa hur man göra och 
vilka möjligheter som finns. 

För alla som är 65+
Även om fokus just nu ligger på att 
hjälpa de som är i behov av kom-
munens vård och omsorg så finns 
Emma och Michaela här för att 
hjälpa alla Kumlabor som är 65 år 
eller äldre.

- Det stämmer att vi finns här för 
alla som är 65+, för att underlätta 
vardagen. På sikt kommer vi att 
vistas ute bland medborgarna, 
främst på Kvarngården och biblio-
teket. Då kan man komma dit för 
att lära sig mer om digitalisering-
ens alla möjligheter och jag hop-
pas att många tar chansen att lära 
sig mer, avsluta Michaela.

Outi Blohm, specialistundersköterska 
Michaela Söderholtz, digital fixare
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Annette Gadde, Ann-Sofie Hagelin och Susanna Blagus Sandberg.  
I projektet deltar även specialpedagog Malin Forsberg.
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Pojkar är ofta mer 
extroverta i sina  
beteenden, men  
genom Alma-projektet 
får vi nu möjlighet  
att fokusera på  
flickorna, som ofta 
har en tendens att gå 
under radarn.



ALMA-PROJEKTET GER OSS VERKTYG 
ATT PÅ RÄTT SÄTT MÖTA FLICKOR 
MED AUTISM OCH ADHD
Nu ska vi i Kumla kommun bli bättre på att fånga upp flickor med autism och ADHD 
redan i förskolan för att på sikt förebygga psykisk ohälsa. Det gör vi genom Alma-
projektet och den modell som tagits fram av forskaren Kristina Collén vid Örebro 
universitet.

Att gå på förskola ska vara kul, men 
för en del barn kan det vara svårt 
att hitta sin plats, att göra sig hörd 
eller att leva upp till alla de för-
väntningar som ställs på ett barn i 
förskolan. Det gäller speciellt barn 
med neuropsykiatrisk problema-
tik såsom autism eller ADHD. Det 
finns en del forskning inom om-
rådet, dock bara på pojkar, och 
här kan man se att det finns stora 
skillnader i hur man som pojke el-
ler flicka beter sig.

- Pojkar är ofta mer extroverta i 
sina beteenden, men genom Alma-
projektet får vi nu möjlighet att 
fokusera på flickorna, som ofta har 
en tendens att gå under radarn. 
Flickor är mycket bättre på att 
maskera sina känslor och här mås-
te vi hitta sätt att möta dem, säger 
specialpedagog Annette Gadde.

Alma-projektet
Alma-projektet startade upp här 
under hösten och kommer att pågå 
fram till sommaren 2023. Mål-

Om Almamodellen
Almamodellen fokuserar på flick-
or med neuropsykiatrisk pro-
blematik (npf). Forskning visar 
att flickor med npf inte upptäcks 
i tid, att de flera insatser utgår 
ifrån pojkars behov och flickorna 
riskerar skolfrånvaro och psykisk 
ohälsa.

Modellen utgår från barnboken 
”Alma och papegojmysteriet” som 
ger ett inifrånperspektiv och ett 
barnperspektiv på hur det är att 
leva med autism och ADHD.

grupp för projektet är kommunens 
förskolepedagoger som alla kom-
mer att få utbildning i modellen 
och dess verktyg.

- Vi kommer att besöka samtliga 
förskoleavdelningar vid två tillfäl-
len, för handledning i Almamodel-
len. Därefter får pedagogerna själva 
tid för att fundera över arbetssätt 
och anpassningar som passar just 
deras verksamhet och barn. Myck-
et handlar om att observera och 
kartlägga olika situationer, såsom 
måltider, samlingar och lek för att 
fånga upp flickorna, säger specialp-
dagog Susanna Blagus Sandberg.

Kumla deltar, tillsammans med De-
gerfors kommun, i projektet som 
leds av Kristina Collén som är so-
cionom och forskare vid Örebro 
universitet. Utöver det arbete som 
sker inom kommunens verksam-
heter finns en föräldragrupp med 
föräldrar till flickor med autism 
och ADHD. Gruppen leds av Kris-
tina själv och här sker intervjuer 
i syfte att fånga upp hur man som 

förälder upplever sitt barn och vad 
man hade önskat för stöd.

- Det är tufft att vara förälder och 
kanske inte alltid få gehör för det 
man upplever hemma om det fung-
erar väl på förskolan. Så här har vi 
mycket att lära av varandra, säger 
specialpedagog Ann-Sofie Hagelin.

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON
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