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Vårt Kumla är fantastiskt! Här finns härlig natur med skog, höjder 
och sjöar. Några av dessa är inte gjorda på naturlig väg, men är ändå 
väldigt uppskattade mötesplatser. Vi är i en tid då vi inte kan resa på 
samma sätt som tidigare så passa på att hemestra i Kumla och i länet. 
Kanske kommer du att hitta en ny favoritplats.

Att göra saker tillsammans och för andra gör gott, både för en själv 
men också för den person som får finnas i ett sammanhang. Väntjäns-
ten i Kumla gör ett fantastiskt jobb när det gäller att finnas till för 
andra. Om du har möjlighet så behövs fler som kan hjälpa till där. 

Demokrati och människors lika värde ligger mig varmt om hjärtat 
och det är ett ämne som vi dagligen arbetar med inom våra verk-
samheter. Att tillsammans få lära oss om att det är okej att få tycka 
och vara olika, det berikar oss alla när vi möts på arbetsplatser, inom 
idrottsföreningar eller på förskolan. I detta nummer av vårt Kumla 
kan ni läsa om just detta, där man på Norrgårdens förskola arbetar 
för en jämlik förskola. Vi tror på ett Kumla där vi tillsammans har en 
acceptans för att olika är bra och att vi alla bidrar med olika delar för 
ett fantastiskt 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 
Omslagsfoto  Jonas Classon 
Tryck  Exakta, Malmö 
Upplaga  10 180 ex 
Kontakt  Telefon: 019-58 80 00, e-post: info@kumla.se

TILLSAMMANS FÖR KUMLA!
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Det hela började med en enkel telefonjour 1989 som utvecklats 
till en praktisk organisation och är idag en otroligt viktig del 
i pensionärernas liv. Vi har träffat några av Väntjänstens alla 
eldsjälar här i Kumla. 

TEXT: AMANDA KARLSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

Att vara till hjälp för andra sägs 
vara en av de saker som gör oss 
människor allra lyckligast. Förra 
året firade Väntjänsten 30 årsju-
bileum. En organisation som drivs 
av ideella krafter och ger både 
stöd, handfast hjälp och sällskap 
bland pensionärerna i vår stad. 

Över 200 volontärer med 
olika uppdrag
Vi träffar Torild och Jon-Martin, ett 
norskt par som varit engagerade i 
sju år och deras väninna Anna-Li-
sa, som gör ett fantastiskt jobb när 

det gäller att finnas till för andra.  
- Det är en väldigt tacksam fören-
ing att vara verksam i. Jag får så 
mycket tillbaka, säger Jon-Martin.

Anna-Lisa bemannar ibland tele-
fonjouren dit man kan ringa om det 
är något man behöver hjälp med, 
helt gratis. Det kan vara att handla 
mat, fylla i en blankett, få sällskap 
till ett läkarbesök eller följa med på 
en promenad i parken. 

Från midsommarfest till  
rullatordans 
Veckovis arrangeras evenemang 
med allt från midsommarfester 
till rullatordans. Träffarna har för 
många blivit en viktig social mö-
tesplats där många nya vänskaps-
band knutits.

- Det ger en fin möjlighet till att 
träffa folk. Oftast är det väntjänst 
som blir till vänskap, säger Torild.

Oftast är det vän-
tjänst som blir till 
vänskap.

HÄR ÄR VÄNNERNA SOM  
STÄLLER UPP FÖR ANDRA 

Anna-Lisa, Jon-Martin, Torild och Ann-Charlotte.

Vill du också  
hjälpa till?

Ring  
019-58 86 22

4

REPORTAGE



HALLÅ DÄR!

Vilket är ditt bästa hemestertips?

En runda på golfbana helt 
klart! Fantastisk natur,         
socialt och framför allt  
väldigt roligt. 
Lars Wennerstrand 

Ta med sig en picknick och 
gå till stadslekplatsen Tivoli. 
Där har både jag och barnen 
det roligt!
Hala Dahrouj

Spela fotboll tillsammans 
med vänner och lyssna på 
någon skön musik. Det kan 
inte bli bättre än så!
Hussein Kusam

Egastronomis utelunch 
i solen. God mat, trevlig 
miljö och personal. Ett riktigt    
toppenställe!
Johanna Sälg

Spela volleyboll i Sjöparken! 
Där brukar alltid jag och 
mina kompisar hänga på 
sommaren. 
Abdullah Rezaj

Balkonghäng med en kopp 
kaffe är aldrig fel! Ett extra 
plus är ju såklart lite  
fågelkvitter i bakgrunden.
Margareta Sundström 
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DOWNHILLBANOR GÖR  
KVARNTORP TILL EN UPPSTICKARE 
INOM ACTIONSPORTEN

Kvarntorpsområdet har lockat cy-
klister länge med många moun-
tainbikeleder i området, och själv-
klart har de som gillar utmaningar 
cyklat i backarna på högen, trots att 
det inte har funnits banor. För ett 
par år sedan påbörjade man där-
för dialogen med kommunen, som 
är markägare, om möjligheterna 
att etablera riktiga downhillbanor. 
Både för att få bättre cykelupple-
velser och för att öka säkerheten, 
berättar Mattias Holmstrand, en 
av eldsjälarna bakom projektet, 
när vi träffar honom en skön vår-
kväll vid Kvarntorphögens fot.  

Det bubblas om Kumla och Kvarntorp i cykelkretsar. Två av de nya downhillbanorna 
är helt klara, liften är igång och en tredje bana är på gång. Men redan nu har ryktet om 
den unika miljön med cykelleder utöver det vanliga börjat spridas.  - Vi trodde på ett 
stort intresse, men det har redan överträffat våra förväntningar och vi märker att det 
bara växer, säger Mattias. 

Kvarntorp är en unik plats 
för unika upplevelser 
Under två år har de stött och blött 
med kommunen. Det har gällt att 
hitta en bra balans mellan konsten 
på högen, andra friluftsaktiviteter 
som pågår i området, miljöfrågor 
och cyklingen. Det är samspelet 
mellan de unika upplevelserna 
som är charmen med Kvarntorps-
högen och den har det varit viktig 
att värna om. 

För precis ett år sedan fick de 
klartecken att starta arbetet. Med 
hjälp av ekonomiskt bidrag från 

Region Örebro län kunde de köpa 
in en fyrhjuling och verktyg, och 
sedan var det bara att köra ingång.  

- Jag är så grymt imponerad och 
glad över alla som kommer hit och 
bidrar, både med kunskap, idéer, 
visioner och väldigt mycket fysiskt 
arbete. Det är omöjligt att ta upp 
grävmaskiner i banorna och vi har 
grävt för hand, säger Mattias, med 
uppenbar stolthet i rösten.  

Jag är så grymt 
imponerad och 
glad!
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Anton Scorénius och Daniel Köpman.
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TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

Av cyklister för cyklister 
Platsen är fantastisk. Det finns 
inga stenar här, vilket underlät-
tar jobbet att bygga, och gör ba-
norna säkrare. Och underlaget av 
det röda slagg-gruset är helt unik. 
Det gör att regnvatten rinner bort 
snabbt och är ett jättebra att cyk-
la på. Mattias berättar att de får 
mycket beröm av de som kommer 
hit och kör. De säger att det märks 
att banorna är byggda av cyklister 
och inte av skidåkare, vilket ofta är 
fallet.  

- Och vi har verkligen försökt att 
bygga för alla. Det ska vara lika ro-
ligt att cykla här för en nybörjare 
som för en riktigt avancerad åka-
re. Vår framgång har nog varit att 
så många personer har varit med i 
byggarbetet och att allas erfaren-
heter och önskemål har jämkats in 
i processen, säger han.  

De startade med att bygga den 
svåra banan först. Precis som i 

skidåkning klassar man banorna 
efter svårighetsgrad och den svå-
ra markeras som svart. När den 
svarta stod klar byggde de den 
gröna, lätta banan, så att den som 
är nybörjare ska våga sig hit. Och 
nu bygger de en tredje led, en blå, 
som ska vara relativt enkel men 
rolig även för avancerade åkare.  

Mycket publicitet i sociala 
medier 
Kända personer inom cykelsverige 
har gett Kvarntorp bra publicitet 
i sociala medier. En av de största 
webbplatserna inom cykling, pink-
bike, har skrivit och publicerat fil-
mer härifrån, och vi är omnämnda 
av Red Bull som är en av de största 
aktörerna inom actionsport. Det är 
precis den publiciteten som sprider 
intresset för våra banor. Fantastiskt 
kul, säger Mattias. 

En del av en redan etablerad 
verksamhet 
Cyklingen är en del av skidför-
eningen i Kvarntorp, vilket är ett 
vinnande koncept för alla. Liften, 
som inte har kunnat användas en 
enda dag under den snöfria vinter 
vi haft, kommer att kunna nyttjas 
året runt. Och i skidstugan får cy-
klisterna tillgång till omklädnings-
rum och duschar.  

Som för alla föreningar och evene-
mang har situationen med Coro-
naviruset satt lite käppar i hjulet. 
Planen var att ha en stor invigning 
i maj, den har ställts in, och all trä-
ning i föreningens regi är lagd på 
is. Men om intresset fortsätter 
växa i samma takt som nu har det 
ingen betydelse. Downhillbanorna 
i Kvarntorp kommer att locka cy-
klister från när och fjärran!  

Anton Scorénius på väg nerför Kvarntorpshögen.
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AKTUELLT

Vill du spela kubb? 
Eller kanske låna  
ett cyklop eller  
en enhjuling? 

På webben hittar du mer 
information om var vi håller 

hus i sommar och vilka  
tider vi har öppet.

Hoppas vi ses!

kumla.se/fritidsbanken

Följ oss gärna 
på Facebook och 

Instagram!

Nu rullar den nya 
biblioteketsbussen 

Sedan mitten av april kör den 
runt på vägarna i kommunen 
för att  besöka dig som bor i 

våra ytterområden.

Turlistorna hittar  
du på webben.

kumla.se/biblioteket

Vad ska du göra i sommar? 
Kom och häng med oss på Kulturskolan - det blir dans, bild och teater!

23-25 juni kl. 10.00-14.30. 
För dig som efter sommar börjar årskurs 3 eller är äldre.

För mer information och anmälan  
kumla.se/kulturskolan

Sommarens  
aktiviteter

Vi har i vanlig ordning  
samlat  ihop tips på roliga  

sommarlovsaktiviteter.

Du hittar alla aktiviteter i 
vårt digitala lovprogram på:

visitkumla.se/ 
sommarlov

Vi följer självklart  
Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer i och  

med Covid19.
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PÅ NORRGÅRDENS FÖRSKOLA 
HAR BARNEN RÄTT ATT VARA 
OLIKA - PÅ LIKA VILLKOR

Här är vi alla kompisar, när våra kompisar behöver hjälp sträcker vi 
ut våra händer och respekterar varandra precis som vi är. Alla är uni-
ka, det finns bara en DU. Här kan vi växa tillsammans för att nå dit 
vi vill, för här inne växer nämligen kompisar på träd. Den här tex-
ten finns att läsa inne på avdelningen Bullerbyn där vi har träffat Liam,  
Vincent, Tuva, Lovis och Nellie.

Norrgårdens förskola ligger i den 
sydvästra delen av Kumla, bara 
något stenkast från Kumlaby sko-
la. Här finns sju avdelningar med 
barn i åldrarna 1-6 år och så alla 
fantastiska pedagoger så klart.

Jämlik förskola enligt  
Örebromodellen
På förskolan arbetar man för att 
vara en jämlik förskola och då 
efter en modell som heter ”Öre-
bromodellen – för en jämlik för-
skola”, som i stort handlar om att 
alla människor, stora som små, har 
rätt att vara olika på lika villkor. 
Modellen är indelad i sex olika te-
maområden – lika-olika, rättighe-
ter, kommunikation, miljö, tro, och 
lek – och används som underlag i 
arbetet kring värdegrunds-, norm-
kreativitets- och jämlikhetsfrågor. 

Syftet är att skapa trygghet hos 
barnen och ge dem verktyg för att 
kunna vara trygga i sig själva. 

Lika - olika
När vi är på besök arbetar försko-
lan med det första temaområdet, 
”Lika-olika”. Att det är okej att vara 
lika, men också olika. Att en kan 
tycka olika och det är okej. 

Liam, Vincent, Tuva, Lovis och Nel-
lie går på avdelningarna Bullerbyn 
och Sunnanäng. Här är barnen mel-
lan 1–3 år och även om de inte har 
det talande språket fullt ut så kan 
de ändå sätta ”ord” på sina känslor. 
Att säga stopp med handen eller att 
krama en kompis, om kompisen vill, 
när en med ord inte kan säga förlåt. 

- Vi använder oss mycket av de 
kompisböcker som finns framtag-

na och som är baserade på barn-
konventionen. I sagorna om Igel-
kott, Kanin och kompisarna får vi 
en förståelse för vikten av tolerans 
och respekt för andra människor. 
Vi läser böckerna, kollar på stor-
bild och leker med handdockorna, 
säger Annelie Andersson som är 
förskollärare/utvecklingspedagog.

När det är dags att gå ut är det tyst 
och lugnt i kapprummet. Barnen är 

Vi har ju alltid 
jobbat med detta 
men nu är det på 
ett annat sätt, vi 
går mer på djupet 
i ämnet och det 
känns utvecklande 
för mig i min roll 
som pedagog.
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TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

trygga i att deras tur kommer. Att 
vänta på sin tur, att visa sina käns-
lor, att dela med sig, att säga stopp 
och att säga eller göra förlåt är vik-
tiga delar i arbetet med en jämlik 
förskola.

Färre konflikter
På avdelningen Junibacken går 
bland annat Elliot, David och Eskil. 
Här är barnen mellan 4-6 år och här 
pratas det för fullt. David tillagar 
pizza efter beställning och han lyss-
nar noga på vad som önskas och hur 
mycket. Sa du fem ananasringar? 
Kompisarna väntar med spänning 
och det går lugnt till, det är tydligt 
att var och en får sin tid till att be-
rätta och visa. En får tycka och göra 
olika och ingen behöver ”vinna”.

- Vi kan tydligt se att antalet kon-
flikter har minskat sen vi började 
jobba med modellen och vi kan 
också se att barnen har en större 
förståelse och kunskap om hur de 
kan lösa de konflikter som ändå 
uppstår. Ofta kan de lösa dem själ-
va, annars kan vi som pedagoger 
hjälpa till men också andra kompi-
sar, säger Sabina Javor som är för-
skollärare/utvecklingspedagog.

Vi lär av varandra
Här arbetar alla enligt modellen 
för jämlik förskola, men det är en 
process där avdelningarna på för-
skolan har kommit olika långt. Det 
är utvecklingspedagogerna som 
driver arbetet men alla pedagoger 
är engagerade och bidrar.

- Det var under hösten 2019 som 
vi, tillsammans med utvecklings-
pedagogen på Lillhedens förskola, 
kom igång med arbetet på riktigt. 
Vi fastnade för modellen och dess 
innehåll och såg möjligheten att 
kunna göra någonting riktigt bra 
av det här, säger förskollärare/ut-
vecklingspedagog Jenny Ek.

Att lära av varandra är en viktig del 
i det fortsatta arbetet för en jämlik 
förskola och när vi ser barnen och 
deras sätt att vara mot varandra, ja 
då vet vi att vi gör någonting bra, 
avslutar Jenny. 
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ATT HEMESTRA I KUMLA  
ÄR FANTASTISKT!

#visitkumla

visitkumla.se
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UPPLEV KUMLA Följ 
Visit Kumla 

på Facebook och 
Instagram

Gruppförsändelse


