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Nu har löven börjat falla mot back-
en, mycket äpplen på träden och 
kvällarna mörknar allt tidigare. 
Jag gillar hösten och njuter av att 
tända ljus och läsa en bok. 

Jag hoppas att du tycker att detta 
nya magasin ”vårt Kumla” har ett 
intressant innehåll som ger dig 
möjligheten att lära känna kom-
munen och förhoppningsvis upp-
skatta allt positivt som händer här. 
Här i Kumla ska vi inte bara bo, 
utan vi ska även leva ett gott liv. 

Det finns en efterfrågan på fler bo-
städer i vår kommun, både i cen-
trala Kumla och i våra tätorter. I 
en artikel besöker vi kommunens 
miljö- och byggverksamhet, som 

berättar om vilka områden de 
planerar för just nu och var vi kan 
förvänta oss att det kommer växa 
fram platser för nya villor och oli-
ka typer av flerfamiljshus. 

I det här numret får vi också träf-
fa en företagare som ”möblerar” 
många affärer i landet med utrust-
ning för bland annat grönsaker 
och förbutiker. Oavsett vilket fö-
retag jag besöker blir jag alltid så 
glad och stolt att de valt att driva 
sina verksamheter just här. Tack 
för att just ni valt Kumla!

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  Exakta, Malmö 
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TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

För några veckor sedan passerade Kumla kommun 21 700 invånare och det är 
glädjande att fler väljer att bo och leva i vår kommun. För oss är det viktigt att 
vara en attraktiv kommun och det vill vi vara även i framtiden.

Men hur ser då framtiden ut?
Att vi blir fler Kumlabor innebär 
att vi som kommun får högre skat-
teintäkter men det innebär också 
högre kostnader för våra verksam-
heter där fler barn och unga går 
på våra förskolor och i våra sko-
lor samt där fler äldre har behov 
av vård och omsorg. I Kumla står 
vi dock bra rustade för framtiden 
och vi har koll på vår ekonomi. 

- I Kumla har vi en stabil ekono-
misk grund men vi måste nu än 
mer vända på varenda krona och 
ställa oss frågan – var gör skatte-
pengarna bäst nytta? Precis som 
hemma så handlar det om att ha 
en plan för sin ekonomi, inte bara 
idag utan också för framtiden, sä-
ger ekonomichef Johan Hultgren.

Vår förändringsresa  
har bara börjat
Det handlar alltså inte bara om att 
spara pengar för framtiden, utan 
också om att vi som organisation 
behöver möta framtidens utma-
ningar och medborgarnas behov 
på ett smartare sätt så att vi får ut 
mer av varje liten krona. Dessa ut-
maningar är inte unika för Kumla 
utan så här ser det ut i landets 
samtliga kommuner.

- Vi har under de senaste åren fo-
kuserat på att bli mer digitala och 
nyttja tekniken för ökad service 
och säkrad arbetsmiljö samtidigt 
som vi minskar vår kostnadsut-
veckling. Nu intensifierar vi detta 
arbete, säger kommundirektör  
Daniel Jansson-Hammargren.

Snabbare och högre kvalitet
Ett exempel som vi jobbar med 
just nu är att minska antalet da-
gar från ansökan om försörj-
ningsstöd till beslut, genom att 
digitalisera handläggningen. Auto-
matiseringen tar bort stora delar 
av det  administrativa arbetet för 
handläggarna, som kan använda 
sin kompetens och arbetstid för 
individuellt stöd till invånarna, 
samtidigt som det kommer att gå 
snabbare att få sitt beslut om eko-
nomiskt stöd. 

REDO FÖR FRAMTIDENS  
UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
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HALLÅ DÄR!

Vilket är ditt favoritområde i Kumla?

Det är Haga såklart! 
Mest för att det är 
ett mysigt område 
med både en lantlig 
och stadsnära 
känsla men också 
för att jag bor där. 
Bittan Dyplin 
Resursplanerare

Jag skulle nog säga 
Kumlaby. Jag hade 
en gammal arbets-
kamrat som bodde 
där. Ett trevligt 
område.
Jörgen Thorfäldt 
Pensionär

Jag gillar området 
där jag bor, centrum. 
Men om jag ska flytta 
till ett hus hade det 
bästa området för 
mig varit vid Ericsson 
eller i Skogstorp.
Dagon Zakir 
Kock

Jag gillar centrum i 
Kumla, det är väldigt 
fint där! Helst skulle 
jag vilja bo i ett hus  
på torget.
Moa Danielsson 
Studerande

Kumlasjön är ett  
område som jag 
tycker är hemtrevligt. 
Det ligger bra och 
man har nära till allt.
Ahmed Rezai 
Studerande

Hm.. Skogstorps- 
området har fina hus 
och det är nära till  
naturen. Det är  
viktigt för mig.
Tilde Hjalmarsson 
Studerande
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ÄNTLIGEN! NU HAR VI  
FLERA NYA OMRÅDEN PÅ G

Det är många som vill bo i Kumla kommun och vi jobbar för att upp-
fylla önskemålen i en takt som det befintliga samhället mår bra av.

Just nu arbetar vi med tre områ-
den för bostäder i kommunen. Det 
är den första etappen av den nya 
stadsdelen Gröna Sörby, och det är 
ett nytt villakvarter i Älvesta och 
ett i Ekeby. 

- Vi ser en efterfrågan och tycker 
att det är roligt att även de små or-
terna i kommunen också får växa, 
säger Åsa-Hanna Halén, projektle-
dare i kommunen.

Nytt kvarter mitt i ”byn”
I Ekeby planerar vi för ett nytt vil-
lakvarter med 16 villatomter och 
två större tomter för någon form 
av flerfamiljshus. 

Det här är en plats med lantlig 
atmosfär invid Ekebys fina kyrka 
och detaljplanen säger att villor-
na ska ha röda tak, med hänsyn 
till kulturmiljön. 

De arkeologiska utgrävningarna 
görs nu i höst och fortsätter un-
der våren. Därefter hoppas vi att 
arbetet med att göra tomterna 
redo för köparna kan köra igång.   

På landet men nära 
Även Älvesta är tänkt som ett vil-
lakvarter med stark på-landet-
känsla med skogsdungar och 
böljande fält, men med närhet till 
förskola och skola i Hällabrottet 
och annan service i Kumla. Här 
blir det max 37 småhus eller kan-
ske 30 småhus och plats för rad-
hus eller lägenheter. 

- I Älvesta vill vi också behålla den 
lantliga känslan och därför är det 
så kallade sadeltak som gäller på 
alla hus, förklarar Åsa-Hanna.   

Under hösten blir de arkeologiska 
utgrävningarna klara och går allt 
enligt plan blir det försäljning 
framåt sommaren.   

En grön och skön stadsdel
Gröna Sörby, i nordvästra Kumla, 
planeras att bli en helt ny stadsdel 
med uppåt 300 bostäder. Området 
är tänkt att karaktäriseras av just 
det gröna, där rekreation och fri-
luftsliv är en del av vardagen. Na-
turen och de större rekreationsy-
torna vävs samman av gröna stråk 
och gröna ytor som ska ta hand 
om dagvatten vid behov.   

I den första etappen ges det plats 
för 40 småhustomter, 30 rad- eller 
kedjehus och två större tomter för 
flerfamiljsboende. 

I Älvesta vill  
vi också behålla 
den lantliga  
känslan.
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Idrottsplatsen på ritbordet
På planavdelningen i kommunen 
är det Idrottsplatsen som ligger 
på tur att utredas. 

- I första skedet vill vi föreslå att 
en mindre del av området be-
byggs med två gårdar med rad-
hus och två stadsvillor, och i nästa 
steg vill vi planera för bebyggelse 
på grusplanen och att göra hela 
området trevligare genom park-
miljö och finare ingångar från 
flera håll, säger Gustav Hellund, 
planarkitekt på kommunen.

Framtida byggdrömmar
Frommesta är ett utpekat utveck-
lingsområde som vi har börjat 
kika på för framtiden. Det är en 
väldigt attraktiv plats i förhål-
lande både till Örebro och Kumla. 

- Den svåra nöten för oss att 
knäcka är hur vatten och avlopp 
ska lösas. De befintliga systemen, 
väster om riksväg 51, räcker inte 
för att koppla på så många nya 

Sugen på att bygga 
hus i Kumla?

Ställ dig i vår 
tomtkö på 

kumla.se/tomtkö

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

abonnenter. Vi måste hitta en 
smart och ekonomiskt hållbar lös-
ning innan vi kan fatta beslut om 
att sätta igång i Frommesta, säger 
Thomas Åkesson, verksamhets-
chef i Kumla kommun. 
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Höstlovskul! 
När du har tröttnat på att 
chilla finns det massor av  

kul att göra i Kumla  
under höstlovet!

Kumlas föreningar,  
bibblan och Ung Fritid har 
satt ihop ett höstlovspro-
gram där det garanterat 

finns något för alla smaker. 

visitkumla.se/höstlov

AKTUELLT

Följ oss gärna 
på Facebook och 

Instagram!

Hur ska Kumla se  
ut i framtiden? 

I kommunens översiktsplan, 
ÖP 2040, beskrivs med stora 

penseldrag hur Kumla  
ska utvecklas de  
närmsta 20 åren.

Du som medborgare har 
rätt att tycka till.

Läs mer på 
kumla.se/ÖP

Gör dina ärenden  
när det passar dig! 

Anmäl behov av god man, ansök om 
bygglov eller ställ dig i vår tomtkö.

etjanst.kumla.se

Kulturskolan har  
platser lediga på  

teater och teaterlek 
Vi improviserar fram en 

berättelse från en bok och 
målar ansiktsmålning.

För dig mellan 7-10 år.

Kom och prova på höstlovet!
Torsdagen den 31 oktober  

kl. 14.30-16.30 på  
Kumla bibliotek.

Anmäl dig i kassan på  
biblioteket eller till  

ida.blomqvist@kumla.se

Kom och prova  
teater på  
höstlovet!
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PÅ BESÖK HOS 
BUTIKSKONSULT I KUMLA

Från ett litet kontor hemma i Jan Janssons källare till ett företag 
med närmare 75 anställda som tillsammans skapar attraktiva, 
funktionella och säljande butiksmiljöer. Vi har träffat Fredric 
Jansson som är ägare och VD för Butikskonsult i Kumla.

Fredric möter upp oss i entrén på 
Järsjögatan men innan han anlän-
der hinner vi kolla in företagets ut-
ställningsyta. Vi inser att även om 
vi inte kände till deras produkter 
så väl innan så möts vi av dom näs-
tan dagligen, när vi köper potatis i 
affären eller ett paket tuggummi i 
en förbutik. 

Fredric är född och uppvuxen i 
Kumla. Det var pappa Jan som 
1983 startade Butikskonsult. Då 
bestod verksamheten av ett li-
tet kontor hemma i källaren och 
även om lokalerna var aningen 
anspråkslösa så var drivet och af-
färsidén lika tydlig då som nu. 

2004 tog Fredric över som ägare 
och VD och under dessa 15 år har 
det skett stora förändringar. Inte 
nog med att företaget har expan-
derat vad gäller omsättning, upp-
drag och medarbetare, man har 
också vågat sig på både nya mark-
nader och produkter.

Nya produkter och nya 
marknader
Det hela började för fem år sedan 
då Butikskonsult köpte licensen 
av den svenska uppfinningen 
Agripo, en produkt som kommit 
att underlätta hanteringen av 
bland annat potatis och lök i våra 
matbutiker.

- För oss var detta ett steg i rätt 
riktning. Det finns alltid en risk 
vad gäller nya etableringar men 
samtidigt gäller det att se möj-
ligheter. Vi har en unik produkt 
som det dessutom finns ett stort 
intresse för, säger Fredric.

Och visst är intresset för produk-
ten stort. Inte nog med att man 
idag levererar Agripo till samtliga 
livsmedelskedjor i Sverige, pro-
dukten finns sedan en tid tillbaka 
även utanför landets gränser.

- Vi har under året startat två dot-
terbolag, ett i Tyskland och ett i 
Finland. För att underlätta dessa 
etableringar har vi anställt med-
arbetare på plats. Det är personer 
som kan sin marknad och dess 
kultur, berättar Fredric.

Under året har man även  
förvärvat restauranginrednings-
företaget Formagram som i slutet 
av året kommer att flytta in i 
nyrenoverade lokaler mitt emot 
Butikskonsult. Där kommer man 
att ha egen tillverkning av skyltar 
och inredningslösningar i livs-
medelsklassade kompositmate-
rial.

Från idé och  
planering till  
leverans av  
attraktiva,  
funktionella  
och säljande  
butiksmiljöer.
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TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

Made in Närke
Men med kunder från norr till 
söder och nyetableringar utom-
lands så har företaget ändå valt 
att stanna här i Kumla, hur kom-
mer det sig?

- Vi trivs bra här i Kumla. Öre-
broregionen är en stark region, 
många väljer att bosätta sig här 
vilket också bidrar till god till-
gång på arbetskraft. Och här spe-
lar Örebro universitet en viktig 
roll, säger Fredric. Dessutom har 
vi ett bra logistiskt läge med goda 
tågförbindelser men också för 
transporter på väg till och från 
vårt lager, fortsätter han.

Butikskonsult har sina lokaler i 
korsningen Järsjögatan-Viagatan. 
Hit flyttade man 2014 då loka-
lerna på Marsvägen blev för små. 
I nuvarande lokaler finns förutom 
kontor, utställningsyta och per-

sonalutrymmen även ett lager på 
cirka 4 000 kvadratmeter.

Ute på lagret springer vi bland 
annat på Johan Nilsson som ar-
betar som packare. Han och hans 
kollegor berättar att närmare 90 
procent av företagets produkter 
tillverkas i Sverige och stora de-
lar av dessa här i vårt län. ”Made 
in Närke” säger de med stolthet i 
rösten.

Härlig stämning på plats
Under vårt besök får vi en här-
lig känsla av detta Kumlaföretag. 
Stämningen är god och det finns 
gott om pratglada medarbetare 
på plats. Vi stannar till och får oss 
en pratstund med formgivaren 
Mari Fridlund som för tillfället 
arbetar med ett förslag på butiks-
inredning till en livsmedelsbutik. 
Hon beskriver arbetsprocessen, 

från idé och önskemål till färdigt 
resultat.

- Jag utgår alltid ifrån kundens 
önskemål vilket fungerar som en 
ram. Sen ska jag med hjälp av min 
kompetens och erfarenhet skapa 
ett förslag som funkar utifrån bu-
tikens yta, ljus, kundflöden och 
exponering av produkter, säger 
Mari. Det är ett roligt, utmanande 
och kreativt arbete och det gillar 
jag, fortsätter hon.

Vårt besök börjar närma sig sitt 
slut och vi lämnar Butikskonsult 
med en skön känsla, och lite stolt-
het. Stolthet över att det i vår fina 
stad finns så modiga och fram-
gångsrika företagare.
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EN HÖST I  
KULTURENS TECKEN
Kanske är äppelmustbryggningen i full gång för att ta hand om årets 
äppelskörd och den ivriga jakten på det bästa svampstället pågår för 
fullt. Steg för steg övergår de gröna bladen till rostiga toner och vi  
välkomnar hösten. Vi tipsar om allt från dryckesprovningar till  
barnteater med spöket Laban och en längtan av jul.

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

Imagine This!  
Homebrewing Festival!

Välkommen på ölfestival i 
Kumla. Ölprovning, uppträ-
danden, matutställare m.m.

26 oktober kl. 12-18 
Folkets Hus i Kumla

Internationell kulturfest

Välkommen till internationell  
kulturfest med Lilla spöket 
Laban, Yamas, Cyr Wheel,  
fika och mycket mer.

10 november kl. 10-16 
Kumla Bibliotek

Julmarknad i Kumla

Hantverksmarknad på 
biblioteket, Folkets Hus 
och Ica Profilen. Mat och 
konsert på Kumla torg.

1 december kl. 12-17  
Vid biblioteket och på torget

visitkumla.se

Gruppförsändelse

Följ 
Visit Kumla 
på Facebook!
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