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I DETTA NUMMER
Vem hade kunnat tro det? När jag för ganska exakt tjugo år sedan flyt-
tade till Kumla så utnämnde sig staden verkligen inte likt det gastrono-
miska Kumla vi ser idag. Några restauranger, ett gäng pizzerior och den 
då nyöppnade grekiska restaurangen, Sokrates, var Kumlabornas stora 
samlingspunkter på helgerna. 

Resan som har gjorts av makarna Edgren på Trilobiten, som ni kan läsa 
om här i vårt Kumla, har varit otroligt rolig att följa. Det är många som 
har gått före och visat vägen och de som har hakat på. Ekboms delikates-
ser, Lokal, Rima Seafood, Goda Rum, Lill-Anna, Sveas och 30 tum farm är 
alla exempel på att Kumla har så mycket mer att erbjuda idag än för 20 år 
sedan. 

Alla dessa entreprenörer skapar nya välkomna mötesplatser för oss Kumla- 
bor men sätter också Kumla på kartan och lockar nya besökare till oss.

Varje år finns det möjlighet att i miniformat se vad Kumla har att erbjuda 
med dess många olika aktörer genom evenemanget Matresan. Matresan är 
ett fantastiskt initiativ av bland annat Kumlaentreprenören Rikard Ekbom. 

Avslutningsvis vill jag bara säga att nu när vi ser ljuset i tunneln och änt-
ligen får återgå till det normala, passa då på att njuta av allt härligt som 
Kumla har att erbjuda i form av idrott, konst, kultur och framförallt mat. 

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 
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TIDIGA INSATSER FÖR ATT 
KLARA HELA SKOLGÅNGEN

I Kumla kommun har vi skapat ett team för att den specialpedagogiska kompetensen 
inom förskolan ska bli så starkt och effektivt som möjligt. Det ger barnen en bra för-
skoletid och grundar för en bra skolstart. 

Förskolans arbete ska bidra till själv-
känsla, nyfikenhet, kamratskap och 
glädjen inför skolåren som barnet 
har framför sig. Om det svajar och 
trasslar ger tidiga insatser bästa för-
utsättningen för en bra skolgång. Till 
sin hjälp i arbetet har förskolorna i 
Kumla ett stödteam, fullproppat med 
kompetens och med starka band till 
socialförvaltningen inom kommu-
nen, olika funktioner inom Region 
Örebro län som till exempel Habi-
literingen och BUP (barn- och ung-
domspsykiatrin) och Specialpedago-
giska skolmyndigheten.  

Förebyggande och  
främjande
Teamet jobbar som stöd åt peda-
gogerna. Det handlar om att lösa 
specifika svårigheter, både på 
grupp- och individnivå, men även 
om att utbilda och förebygga. 

- Vi jobbar inom många olika om-
råden. Det kan handla om lärmil-
jön och hinder i lärmiljön, om att 
hitta fungerande rutiner, om an-
passningar i den fysiska miljön, om 
språket och möjligheterna att kom-
municera, säger Malin Forsberg, en 
av specialpedagogerna i teamet. 

Tidiga insatser ger  
bäst nytta
Vi ser att vårt arbete ger allra 
mest effekt när vi jobbar med vad 
vi kallar Handledning utan anled-
ning, förklarar de. Då träffar vi 
arbetslag och reflekterar över var-
dagen och olika situationer. I det 
arbetet hittar vi tidigt lösningar 
på svårigheter som inte har hun-
nit bli så allvarliga, och det ger i 
slutänden väldigt stor effekt för 
det enskilda barnet. 

Vi grundar för en bra  
skolgång
Ett nära samarbete med skolans 
elevhälsa är också en framgångs-
faktor. Teamet lämnar över den 
erfarenhet och kunskap de har 
byggt upp kring ett barn under 
förskoleåren till skolan, för en 
så bra skolstart som möjligt för 
barnet och för att pedagogerna i 
skolan inte ska behöva uppfinna 
hjulet igen. 

Att jobba som team  
höjer kvaliteten
I stödteamet jobbar fyra special-
pedagoger och en förskolepeda-

TEXT: JESSICA LARSSON 
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gog. De har en och samma chef, 
Ann-Charlotte Hagelberg som är 
rektor inom förskolan. Även en 
kurator från skolans elevhälsa är 
kopplad till teamet. Och hela tea-
met stöttar alla nio förskolerekto-
rers verksamheter. 

Att vi jobbar som ett team ökar vår 
gemensamma kompetens oerhört. 
Vi har olika professioner och dess-
utom olika intresse- eller fördjup-
ningsoråden som vi alla får del av. 
Att kunna diskutera och bolla si-
tuationer och fall tillsammans med 
olika ögon, ökar kvaliteten i vårt 
arbete. Vi kan också jobba tvärve-
tenskapligt kring till exempel en 
diagnos. 

- Den här arbetsformen har verkli-
gen höjt kvaliteten i vårt stöd. Vi är 
lite av pionjärer och fler kommu-
ner kikar på hur vi arbetar. Vi är på 
helt rätt väg och våra insatser sker 
allt tidigare. Det gynnar alla barn, 
säger Ann-Charlotte.

Vi ser att vårt arbete 
ger allra mest effekt 
när vi jobbar med vad 
vi kallar ”Handledning 
utan anledning”.
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VI LEVER VÅR DRÖM – VI ÄGER VÅR 
EGEN TID OCH GER FRÅN HJÄRTAT

Vi var nog många som höjde på ögonbrynen när ryktet började gå om att Egastronomi 
skulle flytta till Hällabrottet. Att lämna en sådan fantastisk plats som de hade skapat i 
Åbytorp? Å andra sidan lite gott i hjärtat att gamla vackra Trilobiten skulle tas väl hand 
om, eller hur?

Vi kikar in hos Anna och Niklas 
Edgren och kollar hur det har gått 
och vad som är på gång. 

- Det här huset är helt fantastiskt 
och platsen här i Hällabrottet är så 
rätt för vår verksamhet. Här finns 
hela Kvarntorps friluftsområde, 

AKTUELLT

Din dröm - vår framtid! 
Sök feriepraktik sommaren 2022

Nu kan du som är född 2005 eller 2006 
söka feriepraktik via Kumla kommun.

Är du nyfiken på hur det är att arbeta  
i en kommun, inom en förening eller har 
du drömmar om att starta eget företag?

Kumla kommun stöttar dig och din  
dröm som framtidens företagare  

genom att erbjuda ”Företagarskola”.

Nytt för i år är också att du tillsammans  
med en handledare kan få placering 

inom föreningslivet.

Ta chansen och sök nu!

För mer information, se

www.kumla.se/feriepraktik

Nu vill vi veta  
vad du tycker!

Vill du att återvinnings- 
centralen har sina sex  
extradagar öppna på  

lördagar eller söndagar? 
Tidigare har vi bara haft  

öppet på lördagar.

Svara på vår enkät!
Senast den 13 mars vill vi veta 

vad du tycker.

Scanna OR-koden eller besök 
kumla.se/dialogÅVC

TACK!

Hurra och grattis till vårt Kumla som har  
vunnit silvermedalj i Publishingpriset! 

Vaddå silver i Publishingpriset 2021? Ja, magasinet vårt Kumla har vunnit en  
silverutmärkelse och är alltså den näst bästa medborgartidningen i landet.

Publishingpriset är en årlig jurybedömd pristävling för filmer, webbplatser, 
tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker – på svenska eller engelska. 

Priset premierar lovvärd redaktionell kommunikation och marknads- 
kommunikation och är genom sin breda bedömning och sitt omfattande  

tävlingsområde Sveriges mest heltäckande kommunikationstävling. 

Vi i redaktionen är stolta och glada över utmärkelsen och vi är ödmjukt  
tacksamma för vårt samarbete med Jonas Classon som står för alla fina bilder! 

Trilobiten stod klart år 1900, som huvudkontor till Yxhults Stenhug-
geri AB. I den östra delen fanns en handelsbod och sedan en Kon-
sumbutik, och efter att den flyttat ändrade man så huvudentrén fick 
sin nuvarande plats 1942. Årtalet 1962 står för ombyggnationen till 
tjänstemannamäss och brukshotell. Och nu finns även årtalet 2021 
ovanför ingången, som en milstolpe i Trilobitens historia. 

Trilobiten är Q-märkt, vilket i det här fallet innebär att den måste 
bevaras exteriört och delar av trädgården och även hallen invändigt.

golfbanan, Konst på Hög, Galleri 
Örsta, Villa Hälgholmen, kalkbrot-
ten och Stenarbetarmuseet här in-
till, förklarar de samstämmigt.
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Vi har så oerhört 
många drömmar och 
idéer om vad vi ska 
göra här de kommande 
tio åren. 

En omfattande  
renovering i galen fart
De fick nycklarna i maj och 
de klarade målet att kunna 
servera julmiddagar här i de-
cember. På oerhört kort tid 
har de förvandlat den efter-
satta Trilobiten till en riktig 
pärla - en ståtlig men samti-
digt hemtrevlig restaurang 
med sex personliga hotellrum 
som sammanlagt ger plats för 
18 övernattande gäster. 

- Att vi har hotellrum ställer 
helt andra byggkrav. Viktiga 
och omfattande regler för ven-
tilation, brandsäkerhet och 
nödutgångar har satt sina spår 
både estetiskt och i plånbo-
ken, förklarar Anna och pekar 
på en branddörr som hon som 
inredare helst hade sluppit. 

Det är fortfarande en del re-
noveringsarbete kvar, bland 
annat på terrassen där de vill 
erbjuda en vacker plats för 
vigslar. 

Resan startade för flera 
år sedan
Anna har jobbat i många år 
med inredning och Niklas 
inom restaurangbranschen. 
De berättar att de båda ar-
betade väldigt mycket, gil-
lade sina jobb och lade väldigt 
mycket tid på det. 

- Jag jobbade runt om i hela 
världen, det var oerhört givan-
de, men till slut tog det stopp 
mentalt. Vi vill ju spendera vår 
tid tillsammans och vi vill äga 
vår egen tid. Då föddes idén 
om att ta emot middagsgäster 
hemma. 

Började hemma i villan
Vi bjöd in till få och exklusiva 
tillfällen då gästerna helt en-
kelt fick komma hem till oss. 
Det var jackor och bandyklub-
bor i hallen, precis som van-
ligt, och gästerna fick tränga 
ihop sig kring ett och samma 
långbord och vi serverade tio-
rättersmenyer. 
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DIGITALA TIPS SAMT UTLÅNING 
AV IPADS OCH SURFPLATTOR 
Karolin Löfstedt, Stefan Skärlund och kollegorna på Kumla bibliotek ger digitala tips.  
Dessutom erbjuder de utlåning av Ipads och surfplattor till dig som är 80 år eller äldre.

- Det finns ett stort intresse för 
det digitala och många äldre vill 
lära sig mer, säger Stefan Skärlund 
som arbetar som kulturkonsulent 
inom Väntjänsten.

Utlåning av Ipads och  
surfplattor
Nu kan du som är 80 år eller äld-
re låna en Ipad eller surfplatta på 
Kumla bibliotek. Det finns totalt 
åtta enheter för utlån och du lånar 
dem precis som du lånar böcker, 
med ditt bibliotekskort. Lånetiden 
är en månad och om alla enheter 
är utlånade kan du ställa dig i kö. 

Detta är en satsning som har möj-
liggjorts genom medel från Region 
Örebro län och Samzeliusfonden.

- Vi på biblioteket sköter utlåningen 
av enheterna. De kommer med en 
begränsad mängd surf och en steg-
för-steg-manual som visar hur du 
gör för att använda enheten, säger 
Karolin Löfstedt som arbetar som 
bibliotekarie på Kumla bibliotek.

Digitala tips
Behöver du ytterligare stöd eller 
digitala tips är du välkommen till 
bibliotekets ”Digitala första hjäl-
pen” och dit är alla välkomna.

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

Stefan Skärlund från Väntjänsten och Karolin Löfstedt från Kumla bibliotek.

Även Väntjänsten, som befinner 
sig på Kvarngården, kan hjälpa 
till då de har en grupp med äldre 
som gärna hjälper andra äldre. Ett 
samarbete med SeniorNet innebär 
också att man tillsammans hand-
leder i Plattkunskap.

- Mycket handlar om att övervinna 
en rädsla och att våga testa. Det vill 
vi gärna hjälpa till med, avslutar  
Stefan.

Byggde upp sin verk-
samhet i Åbytorp
Anna och Niklas drev hem-
marestaurangen utöver sina 
ordinarie jobb och byggde 
upp sitt varumärke. Men till 
sist blev det dags att satsa 
större med riktig restaurang-
utrustning och fler sittplatser. 
Drömmen var att få köpa Tri-
lobiten, men affären gick i stå 
och av en ren slump kom de 
över kapellet i Åbytorp. 

- Det var ett jättebra ställe för 
att utveckla vår verksamhet, 
säger Anna, men när Trilo- 
biten några år senare åter kom 
ut till försäljning var det inget 
att tveka på, vi var bara tvung-
na att följa vår dröm. 

Bara fantasin sätter 
gränser
Båda får något lyriskt i blicken 
när de pratar om framtiden 
här och säger att de har tusen 
idéer för minst tio år framöver. 
De har ett stort intresse för 
platsen och dess historia och 
många av deras framtida pla-
ner kopplar ihop upplevelser 
av stenbrytningen, den udda 
natur som finns häromkring 
och lokalproducerade råvaror. 
De poängterar att de bara föl-
jer sina hjärtan och går helt på 
känsla för vad de vill göra och 
vad de vill erbjuda sina gäster. 

Långväga gäster väntas 
till sommaren
Nu framöver är sommaren 
väldigt uppbokad för bröllops-
fester. Platsen är ju som gjord 
för det, men framtiden kom-
mer att ha oändligt mycket 
mer att erbjuda.  

- Vi har faktiskt bokningar 
från flera olika länder. Vi 
har ingen aning om hur de 
har hittat oss, men det ska 
bli väldigt roligt att även ta 
emot långväga gäster, säger 
Anna. 
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HÄR SNACKAR VI  
SÄKRA DIGITALA SAMTAL

Kumla kommuns familjeenhet har sedan länge, till och med 
innan pandemin, känt ett stort behov av att föra digitala sam-
tal på ett säkert sätt. Och nu blir det verklighet. Vi har träf-
fat verksamhetschef Malin Bäcklund, socialsekreterare Sara 
Ode, och enhetschef Ylva Forslund för att höra mer om detta 
minst sagt aktuella ämne.

Intresset av att föra digitala samtal 
på ett säkert sätt är stort inom flera 
myndigheter och organisationer. 
På sikt väntar en regional lösning, 
men fram till dess har socialförvalt-
ningen i Kumla kommun hittat en 
lösning som passar dem. 

- Vi kommer att använda oss av 
ett system som är speciellt anpas-
sat för socialtjänsten, vilket känns 
tryggt för oss. Vi har många lagar 
att förhålla oss till och då dessa 
samtal många gånger behandlar 
sekretessuppgifter så måste vi vara 
hundra procent säkra på att det 
lever upp till gällande krav, säger 
verksamhetschef Malin Bäcklund.

Systemet i sig är inte bara anpas-
sat och säkert rent juridiskt. Det 
har även ett utseende och en upp-
byggnad som är lätt att ta till sig 
och förstå, både för medarbetare 
och medborgare.

- Den eller de som ska medverka i 
ett samtal kan logga in via bank-id 
eller via en säker länk och de kan 
själva välja om de vill ansluta via 
mobil, surfplatta eller dator, säger 
Sara Ode.

Efterfrågat av medarbetarna 
Sara arbetar som socialsekrete-
rare och hon berättar att behovet 
av att kunna föra säkra samtal di-
gitalt har funnits under en längre 
tid. Tack vare lyhörda chefer fånga-
des frågan upp och det var i höstas 
som arbetet drog i gång på riktigt.

- Förberedelsearbetet har pågått 
under några månader och nu är 
vi reda att köra igång. Vi tror och 
hoppas att denna tjänst kommer 
att upplevas som positiv även för 
våra medborgare, säger enhets-
chef Ylva Forslund. 

I skrivande stund har handläggar-
na på Familjeenheten precis fått 

Jag har jobbat här i ett 
och ett halvt år nu och 
Kumla kommun ligger 
absolut i framkant när det 
gäller tekniska lösningar 
som underlättar vårt dag-
liga arbete.  
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KUMLA LADDAR FÖR LADDSTOLPAR

Många säger att de är nyfikna och villiga att skaffa elbil, men känner sig osäkra på 
hur de ska kunna hantera det där med laddningen. Det vill vi underlätta här i Kumla.

Nu har vi tecknat avtal med en le-
verantör som kommer att monte-
ra upp laddstolpar på fyra platser 
i centrala Kumla.

- Det ska vara enkelt att besöka 
Kumla med elbil, säger Ulric Öhman, 
som är upphandlare i Kumla kom-
mun. Vi har valt ut ett antal platser 
där man ofta parkerar sin bil en läg-
re stund och därför är lämpliga att 
ladda vid. 

På plats under våren
När vädret tillåter startar leveran-
tören upp arbetet med att sätta upp 
stolparna. På ett par av platserna 
krävs ett större förarbete med 

TEXT: JESSICA LARSSON 
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Djupadalsbadet  6 platser
Kumlahallen  4 platser
Resecentrum  4 platser 
Torget  2 platser 

framdragning av el, men framåt vå-
ren räknar vi med att alla laddplat-
ser är klara. 

Vi har valt en leverantör som er-
bjuder olika betalsätt. Det ska 
fungera både med app, tagg eller 
betalkort. 

Inte snabbladdning
Det kommer inte att vara statio-
ner för snabbladdning, så vi ska 
utforma parkeringsreglerna för 
platserna så att det blir en bra 
tidsrymd för att ladda men ändå 
ruljangs på platserna så att så 
många som möjligt kommer åt att 
ladda, förklarar Ulric. 

TEXT: KARIN MOBERG 
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utbildning i systemet så Sara och 
hennes kollegor känner sig väl för-
beredda.

- Jag har jobbat här i ett och ett 
halvt år nu och Kumla kommun lig-
ger absolut i framkant när det gäl-
ler tekniska lösningar som under-
lättar vårt dagliga arbete. Förutom 
säkra samtal har vi även tillgång till 
tjänsten Taligenkänning där vi kan 
läsa in anteckningar på ett effektivt 
och likvärdigt sätt, säger Sara.

Ett samtal men flera  
verksamheter och personer
Ibland händer det att familjeen-
heten arbetar kring ett barn, en 
ungdom eller en vuxen som även 
har kontakt med andra myndighe-
ter såsom skola, polis eller sjuk-
vård. Dessa möten sker ofta var 
för sig och det är inte ovanligt att 
man som medborgare får berätta 
samma sak flera gånger. Med säk-
ra digitala samtal kan vi minimera 
antalet kontakter då vi kan föra 
dessa samtal tillsammans.

Ersätter inte det  
personliga mötet
Malin, Ylva och Sara är noga med 
att poängtera att de digitala möte-
na inte ska ersätta de personliga, 
för de är också viktiga. Men man 
ser detta som ett komplement där 
det ena inte behöver utesluta det 
andra.

- De personliga mötena är fortsatt 
viktiga för oss men det finns tillfäl-

len då möten ställs in eller skjuts 
upp för att man inte har möjlighet 
att komma till oss, då kan ett di-
gitalt möte vara ett bra alternativ, 
säger Ylva. 

Detsamma gäller vid kontakt med 
medborgare som har en placering 
eller av annan anledning befinner 
sig på annan ort. Då kan ett digitalt 
möte underlätta och spara tid, tid 
som kan läggas på andra medbor-
gare istället för att sitta i en bil el-
ler på ett tåg.

- Det är klart att vi gärna under-
viker långa resor, för miljön men 
också för att det tar mycket av vår 
tid. Sen finns det tillfällen då vi ab-
solut vill träffa någon personligen 
och då är det absolut värt den tid 
det tar att resa, avslutar Ylva.
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Kumla fyller 80 år som stad –  
det vill vi fira med dig!
Kumla är en stad som sedan 1942 har vuxit 
både till yta och antal och vi är stolta över dess 
utveckling till att bli den attraktiva stad den är 
idag, som lockar till sig både nyinflyttade och 
besökare. Firandet började i februari med en 
present från Kumla kommun i form av belys-
ning av vattentornet.

 - Det är en ljussättning som    
   man kan göra i olika färger  och  
   som vi kommer att använda vid  
  olika högtider och evenemang,  
   där vi vill göra staden festligare,  
  säger Johanna Uddling turism-  
   och evenemangssamordnare på  
   Kumla kommun. 

Förutom detta kommer både invånare och besö-
kare bjudas in till ett härligt och festligt födelse-
dagskalas, ”Kumlakalaset”, i slutet av sommaren. 

- Jag tror att invånarna i Kumla kommer att mär-
ka av vårt firande, både unga och gamla, genom 
olika överraskningar och aktiviteter som kom-
mer vara en del av jubileumsåret, säger Johanna.  

Informationen kommer att spridas i våra so-
ciala medier och på våra hemsidor för Kumla 
kommun och Visit Kumla.

- Vi hoppas så klart att du vill vara med nu när 
pandemin är över och vi kan få träffas och fira 
tillsammans igen, avslutar Johanna.

KUMLA 80 ÅR!

visitkumla.se

UPPLEV KUMLA

Gruppförsändelse


