
DEPÅSTOP PÅ 
TORGET I KUMLA!

MINIMUSIKAL FÖR BARN
MAGISKA DJUNGELN

vårt Kumla
Magasinet för oss som bor i Kumla, utgiven av Kumla kommun       Nr 2   2019

Sida 6

KUMLA STADSPARK 
ÄR BÅDE VACKER 
OCH KLOK
Välkommen till den kloka 
och medvetna stadsparken!

Sida 10

ETT NYTT 
KVARTER TAR FORM
Lägenheter, förskola 
och trygghetsboende.

Sida 4 Sida 12



Vår har precis övergått till som-
mar och grusade gator är ett min-
ne blott. En del Kumlabor har dock 
haft synpunkter på att det tagit för 
lång tid med sandupptagningen. 
Vi gör vårt bästa och vår ambition 
är ju så klart att färdigställa så 
snabbt som möjligt. Som alltid ar-
betar vi tillsammans för att Kumla 
kommun ska vara en plats där 
människor möts och där vi sätter 
vår plats på kartan. Och du vet väl 
om att du som Kumlabo enkelt kan 
lämna både synpunkter och med-
borgarinitiativ via e-tjänst, länk 
hittar du på kumla.se. 

Sommaren 2017 fick vi besök 
av det uppskattade programmet 
Antikrundan. I sommar är det dags 
för ytterligare ett roligt arrang-

emang, nämligen Midnattssolsral-
lyt. Vi fortsätter också arbetet med 
att utveckla Kumla stadspark som 
är en viktig oas för oss som bor i 
kommunen, men även för att bli 
ett än mer uppskattat besöksmål. 
Glädjande är att det under året 
kommer att bli byggstart för två 
nya bostadskvarter som i de första 
etapperna ger tillsammans 100 
nya lägenheter. Allt för att fler ska 
ges möjligheten att bo och besöka 
Kumla kommun.  

Med önskan om en skön sommar 
och passa gärna på att ”hemestra” 
i vår fina kommun!

Katarina Hansson
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. För beställning av taltidning, kontakta info@kumla.se

Redaktion och produktion  Kommunikationsenheten, Kumla kommun 
Foto  Jonas Classon och Kommunikationsenheten, Kumla kommun 
Omslagsfoto  Jonas Classon 
Tryck  Printeliten, Örebro 
Upplaga  10 250 ex 
Kontakt  Telefon: 019-58 80 00, e-post: info@kumla.se

PASSA PÅ ATT HEMESTRA 
I VÅR FINA KOMMUN

facebook.com/kumlakommun instagram.com/kumlakommun
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Midnattssolsrallyt går i Örebro län i sommar, och vi kan 
stolt berätta att Kumla är utsedd till den plats där rallyt 
tar en extra sväng för att visa upp alla bilar. 

DEPÅSTOP PÅ  
TORGET I KUMLA!

Det blir en eftermiddag med både 
glänsande lack och flagande rost 
och en hel del motormuller, som 
så passande avslutas med Kumlas 
årliga nostalgiafton.

- Det blir en härlig familjefest i mo-
torsportens tecken, säger Johanna 
Uddling, turiststrateg i Kumla 
kommun. Vi hoppas att många 
föreningar, handlare, caféer och 
restauranger passar på att möta 
kumlaborna med härliga upplevel-
ser och erbjudanden. 

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

Under sin sträcka mellan Asker-
sund och Odensbacken kommer 
bilarna att köra in mot Kumla med 
ett stopp på torget, där de kör  upp 
på en ramp och stannar till för 
allmän beskådan och en kort in-

Det blir en härlig 
familjefest i  
motorsportens 
tecken.

tervju. Dagen avslutas med Kum-
las traditionsenliga nostalgiafton, 
där fina amerikanska 50-talsbilar 
samlas med en inramning av tids-
typisk musik och kläder.

12 juli 
kl. 14.00

Kumla torg
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HALLÅ DÄR!

Vad skulle kunna göra Kumla mer attraktivt?

Eftersom jag cyklar moun-
tainbike vore det bra med en 
central cykelled som är lite 
ruffare än de fina cykelba-
norna. Kvarntorp är bra men 
det är en bit dit innan man 
kan börja cykla på riktigt.
Anna Andersson

Lite mer liv på torget, som 
torghandel lite oftare och 
olika evenemang liknande 
konstutställningen och  
nostalgiafton som vi har haft. 
Hans Holm

Jag tycker att Kumla är bra 
som det är. Jag flyttade hit 
från Örebro för 30 år sedan 
och har trivts bra sedan dess. 
Det var kärleken som gjorde 
att jag flyttade hit.
Morgan Andersson

Jag skulle vilja ha ett litet 
shoppingcenter dit man kan 
gå både för att göra sina 
ärenden men också för att 
träffa vänner, fika eller äta. 
Hassnia Ahmed

Jag har bott här i 30 år och 
är nöjd med Kumla. Men ett 
Max eller McDonalds skulle 
ju sitta bra. 
Fredrik Granberg

Fler butiker med kvalitet, 
som närodlat, tycker jag 
skulle lyfta Kumla. En  
saluhall kanske.
Daniel Harrysson
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KUMLA STADSPARK ÄR 
BÅDE VACKER OCH KLOK

Kumla stadspark är inte bara ljuv, vacker och elegant där 
hon breder ut sig, utan även väldigt klok och medveten. 

Ovalen kallas den yta som ligger 
i sluttningen ovanför växthuset. 
I planeringen av området funde-
rade man mycket kring ekonomi 
och hållbarhet, och det växte fram 
en idé om en vacker äng, berättar 
Kristina Sjöö, kommunens stads-
trädgårdsmästare.

Ängar är perfekta ur  
hållbarhetssynpunkt
En yta med klippt gräs är dyr att 
anlägga och underhålla, och den 
ger inte plats för andra växter och 
därmed heller inte insekter och 

fåglar. Ängen däremot är en plats 
för mångfald, där massor av arter 
trivs och som lockar till sig fjäri-
lar och insekter av olika dess slag. 

Ovalen är en försöksyta där ett 
40-tal arter sås. Ytan ska slås på 
hösten så att näringen inte går 
tillbaka till jorden, som ska vara 
riktigt mager på en äng. Kristina 
förklarar att det är ett långsiktigt 
projekt och att det säkert kan ta 
uppemot 30 år att utveckla en 
riktig äng. 

- Jag hoppas att våra besökare ska 
uppskatta ängen, och jag tror att 
man gör det än mer när man för-
står vilken oerhörd betydelse den 
har för mångfalden av djur- och 
växtrikedomen. 

De viktiga bina bor här
I år har det kommit bikupor till 
stadsparken, vilket är bra både 
för den kommande ängen och för 
hela området. Flera arter av bin 
är utrotningshotade och det är 
viktigt att måna om bina.  

Vår stadspark är ett  
fantastiskt kretslopp
Vattnet i Parksjön hänger ihop 
med reningsdammarna. Det an-
vänds för att bevattna hela parken 
och växthusets trädgårdar. 

- Vattnet innehåller mycket göd-
ning, som växterna vill ha, och 
sjön och dammarna mår bra av att 
vattnet filtreras genom marken 
när vi vattnar. 

Rabatter med långlivade 
växter
Ytterligare ett sätt att värna om 
ekonomi och miljö är att plantera 
perenna växter i stället för som-
marblommor. Perennerna åter-
kommer varje år och de skapar en 
typ av rabatter som håller ogräs 
borta och lockar insekter och fåg-
lar. Dessutom är det väldigt vack-
ert under hösten och vintern när 
höga gräs och fröställningar finns 
kvar i frosten. 

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

Här jobbar vi för 
en hållbar miljö, 
arbetsmiljö och 
ekonomi, men 
också för att 
inspirera och 
förklara, säger 
stadsträdgårds-
mästare Kristina 
Sjöö.
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CYKLINGEN VÄXER 
SÅ DET KNAKAR

Senaste året har utbudet av 
olika möjligheter till cykling 
växt enormt i Kvarntorps fri-
luftsområde och antalet be-
sökare bara ökar. Årets nya 
satsning är downhillbanor 
nedför slalombacken.

Äventyrssporten downhill har 
ökat i popularitet de senaste åren. 
Det fick Kumla Skidförening att 
slå slag i saken och under som-
maren väntas nu minst en down-
hillbana stå färdig i Kvarntorps 
friluftsområde. Banorna, som i 
huvudsak består av naturhinder, 
kommer att ligga alldeles intill 
skidbacken. Där kommer det även 
att finnas möjlighet att ta med sig 
cykeln upp i lift på lördagar och 
söndagar. 

- Vi jobbar på att färdigställa flera 
downhillbanor, men allt beror på 
tid och hur mycket hjälp vi får, sä-
ger Curth Modin från Kumla Skid-
förening. 

TEXT: JOHANNA PETTERSSON 
FOTO: MOSTPHOTOS
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Tyck till om förslaget 
till ny avfallsplan!

Mellan den 10 maj och  
30 juni kan du lämna  

synpunkter och vi  
ser fram emot att höra  

vad just du tycker!

www.kumla.se/avfallsplan

Sommarlovskul!
När man har tröttnat på att 

chilla finns det massor av kul 
att göra i Kumla i sommar!

Kumlas alla föreningar, 
bibblan och Ung Fritid har 
satt ihop ett sommarlovs-

program där det garanterat 
finns något för alla smaker. 

visitkumla.se/sommarlov

AKTUELLT
I sommar pratar  
vi om framtidens  

hemtjänst!
Är du intresserad av att  

diskutera vad ”bra  
hemtjänst” kommer att 
innebära om tio-femton  

år ska du hålla utkik  
efter vår medborgardialog. 

Socialnämnden och  
chefer från hemtjänsten 

kommer i sommar att synas 
så väl runt om i kommunen 

som på webben, och de 
vill gärna höra vad just du 
tänker är det viktigaste för 
morgondagens hemtjänst.

Två gratis bad  
i sommar!

Alla barn födda 2003-2013 
och som bor i Kumla är  

välkomna att bada gratis 
två gånger under sommar-

lovet. Gäller utomhusbadet.

Det är bara du kommer  
till badet och uppger ditt 

namn och adress i kassan. 

Vi ses!   

Följ oss gärna 
på Facebook och 

Instagram!

Var rädd om  
vårt vatten!

Dricksvattnet är vårt  
viktigaste livsmedel och det 

är inte för givet. 

Var rädd om vattnet och 
använd det klokt. 
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Det är väl inte många som har missat att de rätt slitna och nedgångna husen 
längs Kyrkogatan håller på att rivas. ”Då var det äntligen dags att riva resten av 
gamla Knivskärargränd”, som en äldre kumlabo uttryckte sig när hen fick veta att  
fastigheterna hade gjort sitt och ska lämna plats för nytt.

Några hus blir kvar
Just nu är det tre hus som rivs, och 
ytterligare ett inom kort. Planen 
är att alla hus i kvarteret ska bort, 
utom den gamla polisstationen 
som ska bli förskola, och de tre re-
noverade husen längs Köpmanga-
tan. Där finns även ett fjärde hus, 
som inte är renoverat. 

- Om det går att behålla kommer 
det att renoveras och stå kvar. 
Det passar väldigt bra in i den 

TEXT: JESSICA LARSSON
ILLUSTRATION: WHITE ARKITEKTER

befintliga gatubilden, säger Lars- 
Erik, VD på ByggTema Fastighet, 
som driver projektet för hela kvar-
teret. 

Förtäta och förnya
Det här är ett sätt att förtäta de cen-
trala delarna av Kumla där många 
vill bo. Det är också ett sätt att göra 
stadskärnan trevligare genom att 
förnya och fräscha upp, där flera 
hus har stått länge utan underhåll.  

EMALJVÄGG OCH VÅGRÖRELSE 
Konstverken som suttit på fasaden längs med Kyrkogatan är  
Walter Holmströms verk Emaljvägg och Folke Skoghälls verk  
Vågrörelse. 

Det här är ett stort projekt som 
kommer pågå under ungefär åtta 
år. ByggTema Fastigheter kommer 
inte att bygga allt själva, utan gör 
det åt och tillsammans med andra 
aktörer, förklarar Lars-Erik.  

Först ut är ett  
trygghetsboende
Den första etappen, vid korsningen 
Köpmangatan och Kyrkogatan, blir 
ett trygghetsboende som byggs åt 
Stiftelsen Hem för gamla. Det blir 
huvudsakligen tvåor, med gemen-
samhetsytor som exempelvis mat-
sal, och hyresgästerna är 70+. 

Många förknippar säkert platsen 
med det konstverk som prydde fa-
saden. 

- Det har monterats ner och planen 
är att det ska återmonteras i anslut-
ning till huvudentrén på det nya hu-
set, säger Lars-Erik. 

Planen är sedan att kvarteret ska 
omslutas av flerbostadshus med 
4-5 våningar och att det inom kvar-
teret ska finnas både flerfamiljshus 
och radhus. 

11

REPORTAGE



SOMMAR, 
SOMMAR OCH SOL...
Sommaren har precis gjort entré och då väntar en massa kul. Är du 
barn eller ungdom och bor i vår kommun då ska du hålla extra koll på 
vårt sommarlovsprogram. Du hittar det på visitkumla.se/sommarlov

Du hittar alla evenemang som sker i kommunen på vår officiella  
besöks- och upplevelseportal visitkumla.se

Nationaldagsfirande 6/6

Programmet består bland 
annat av sång av tvåornas 
kör och välkomnande av 
nya svenska medborgare.

6 juni kl. 14.30 i  
Djupadalsparken

Körkonsert i Hällabrottet

Cumvox, Vioxå, Ljusnars-
bergs-Hörkens kyrkokör 
under ledning av Ida  
Blomqvist.

15 juni kl. 18.30 i Gustav 
Mattssons brott

Magiska djungeln

Minimusikal av och med 
Ida Blomqvist och Tanja 
Frid. Familjeföreställning 
för barn upp till 6 år.

25 augusti kl. 14.00 på 
Kvarntorpshögen

visitkumla.se

Gruppförsändelse
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