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Tänk vad tiden går fort. I handen håller du nu det sjätte numret av 
vårt Kumla. Under två år har detta magasin delats ut till kommunens 
alla hushåll och jag hoppas att du, precis som jag, tar dig tid att läsa 
reportagen. 

Att lära genom hela livet är och ska vara en självklarhet. Gammal kun-
skap kan behöva förnyas och fyllas på. Kommunal vuxenutbildning, 
eller Komvux som det sägs i dagligt tal, gör detta möjligt. Extra roligt 
och nödvändigt är den samverkan som finns i länet som ger oss som 
bor i kommunen ett större utbud av utbildningar. 

I Kumla finns en mängd mötesplatser där vi träffas för att göra sa-
ker tillsammans och som bidrar till en ökad förståelse för varandra. I 
detta nummer kan du läsa om entreprenörerna bakom våra padelan-
läggningar men också om den ungdomsverksamheter som Ung fritid 
ansvarar för. De bidrar alla till att skapa dessa viktiga mötesplatser. 

Kumla är en växande kommun och inom kort hoppas vi kunna väl-
komna nya medborgare till vår fina kommun. Det närmar sig nämli-
gen byggstart för Gröna Sörby, som också det blir en ny mötesplats 
med bostäder, offentlig service och näringsliv. 

Önskar dig en härlig höst och jag ska nog ägna lite fritid åt att titta på 
någon av de serier som det tipsas om på sidan 5.

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
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Nu är vi äntligen på gång med den nya stadsdelen Gröna Sörby. Visionen är att skapa en 
levande stadsdel där rekreation och friluftsliv är en del av vardagen. Bebyggelsen och 
de närliggande grönområdena ska vara sammanbyggda för att på så sätt skapa en väv 
mellan stad och natur.

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: wec360

Det här är den första av fyra etap-
per i utbyggnaden av den nya 
stadsdelen Gröna Sörby. I denna 
etapp planeras det för över 80 
småhustomter, rad- och kedjehus, 
lägenheter, en huvudgata och flera 
gröna stråk.

- Intresset för Gröna Sörby är stort 
och de senaste veckorna har anta-
let samtal och mail ökat ytterliga-
re, säger projektledare Åsa-Hanna 
Halén.

Anledningen till det kan vara att 
det i dagarna har gått ut informa-
tion till tomtkön om att man nu 
kan lämna in sin intresseanmälan 
för att boka en tomt.

HÄR SKA EN HELT NY  
STADSDEL VÄXA FRAM 

Intresserad?
Kolla in 

www.kumla.se/ 
grönasörby

Fokus på grönområden
Namnet Gröna Sörby är passande 
då det finns ett stort fokus på grön-
områden. Bebyggelsen i området 
ska karaktäriseras av trädgårds-
stad och grönskan ska vara påtag-
lig. Genom kvarteren planeras för 
20-35 meter breda grönstråk och 
huvudgatan, som går genom om-
rådet, kommer att vara en grön 
stadsgata med trädplantering. 

- I det här området har vi även valt 
att se dagvattnet som en resurs. 
Hela huvudgatans allé kommer att 
ta tillvara dagvattnet från gatan 
för att bevattna de träd som plan-

teras, säger Linda Wilhelmsson 
som är projektsamordnare.

Intresserad?
Är du mer intresserad av områ-
det och kanske vill du ställa dig i 
tomtkö. 

För mer information om området, 
besök www.kumla.se/grönasörby 

Vill du ställa dig i tomtkö, besök 
www.kumla.se/tomtkö
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HALLÅ DÄR!

Vilket är ditt bästa bok- eller tv-serie tips?

Spanska tv-serien ”La Casa 
de Papel” på Netflix. Den är 
spännande och har ett högt 
tempo!  
Helena Brenkle  

Boken ”I taket lyser stjärnor-
na” av Johanna Thydell. En 
bok som verkligen berör på 
djupet. Finns även som film!
Khalil Maleki 

Författaren Joyce Carol Oats 
är en personlig favorit. Hon 
har skrivit många bra böcker, 
allt från romaner till noveller.
Nils Wasborg

Wallander-filmerna är väl en 
klassisker som man aldrig 
tröttnar på. Tur det finns 
många av dem! 
Ludwig Åhlund

Tv-serien Robinson helt 
klart! Denna säsong känns 
lite extra rolig eftersom den 
kommer utspela sig i Sverige. 
Elly Jansson

Om du på ett roligt sätt vill 
lära dig danska så tipsar jag 
om tv-serien Bron. Den är 
beroendeframkallande!
Anton Nordstedt
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En solig förmiddag i september 
tar vi bilen ut till Hällabrottet för 
att träffa Marlene Tivemark som 
tillsammans med sin man Magnus 
driver Villa Hälgholmen. På plats 
är också Anders Sjöberg från Papa 
Padel och Daniel Karlsson från  
Padeldjupet. 

En sak som dessa tre personer har 
gemensamt, förutom att de gillar 
att spela padel, är att de alla har 
haft en idé som de noga övervägt 
och sedan förverkligat. Något som 
många drömmer om, men så få 
verkligen genomför.

Papa Padel var först ut med sitt 
Papa Stadium som invigdes i au-

Padel är sporten som de senaste åren har tagit hela Sverige med storm och vi  
har träffat de modiga entreprenörerna som gör padelspel möjligt i vår kommun.

gusti förra året. Lokalen hyrs av 
Kumla Fastigheter AB och att det 
blev just Kumla var inte en slump.

- Både jag och min kompanjon 
Micke gillar Kumla som stad så 
när vi fick möjlighet till denna lo-
kal var det bara att slå till. Kontak-
ten med Kumla Fastigheter löpte 
på smidigt och hade vi vetat det 
vi vet idag så hade vi byggt större 
från början. Det är lätt att vara ef-
terklok och kanske har det ändå 
varit bra för oss att börja i mindre 
skala för att se att det verkligen 
fungerar, säger Anders.

Villa Hälgholmen däremot är från 
början ett bed & breakfast men 

då både Marlene och hennes man 
fått upp intresse för sporten bygg-
de de i våras en egen bana hemma 
på tomten. 

- Vi ser padelbanan som ett kom-
plement till vårt bed & breakfast. 
Vi har en utomhusbana och är väl 
medvetna om att det innebär en 
kortare säsong. Men å andra sidan 
så vet vi också att många dras till 
möjligheten att spela här på våren, 
sommaren och hösten. Det är en 
härlig frihetskänsla att spela ut-
omhus, säger Marlene.

När det gäller gänget bakom Pa-
deldjupet så hade de tidigt idéer 
och planer på att bygga utomhus-

MODIGA ENTREPRENÖRER 
FIXAR PADELBANORNA I KUMLA

Anders Sjöberg, Marlene Tivemark 
och Daniel Karlsson
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Det är sån lyx att 
få träffa alla glada 
och förväntans-
fulla människor 
som kommer för 
att spela.

banor för padel. De visste bara 
inte riktigt var. Efter diskussioner 
med kommunen kom de tillsam-
mans fram till en lösning och så 
var bollen i rullning. 

- Det var främst Papa Padel som 
väckte vårt intresse för padel och 
sedan viljan att våga starta på nå-
got eget. Det här är ju drömmen, att 
vid sidan av våra vanliga arbeten få 
driva eget och dessutom jobba med 
det vi brinner för, säger Daniel.

Komplement,  
inte konkurrent
De tre arenorna har helt olika för-
utsättningar och de ser det som en 
fördel. Den goda kontakten dem 
emellan gör det också möjligt att 
samarbeta kring arrangemang, 
tränare, utrustning och säkert 
mycket mer. 

- Vi ser oss inte som konkurrenter 
utan snarare att vi kan komplettera 
varandra. När vi höll på med upp-
byggnaden av Padeldjupets banor 
så tog vi ett break och tog med oss 
familjerna till Hälgholmen för lite 
avkoppling och padelspel. Ett upp-
skattat break för både stora och 
små där alla fick en känsla av vad 
det var vi arbetade för. Vi har också 
haft kontakt med Papa Padel då de 
sitter inne på värdefulla erfarenhe-
ter som de gärna delar med sig av, 
säger Daniel.

Padel är här för att stanna
De ser alla ljust på framtiden och 
tror att padel är här för att stan-
na och växa ytterligare. Hos Papa 
Padel är det utbyggnad på gång. 
Snart sätts spaden i marken för 
ytterligare banor och denna gång 
blir det två dubbelbanor och en 
singelbana som beräknas vara kla-
ra för spel om ett drygt år.

Både Villa Hälgholmen och Pa-
deldjupet är nöjda med sitt nuva-
rande utbud men visst har även de 
drömmar om framtiden. 

- Vi har ett unikt läge, mitt i ett fan-
tastiskt friluftsområde med närhet 
till attraktiva mountainbikeleder 
precis utanför knuten. Vi tänker 
att vi ska bygga vidare på det kon-
cept som vi har där vi kan erbjuda 
ett paket med aktiviteter och över-
nattning. Hos oss kan man komma 
för att få lugn och ro men också för 
en weekend full med aktiviteter, 
säger Marlene.

Ja visst verkar padel vara här för 
att stanna. Antalet utövare växer 
för varje dag, båda bland vuxna 
och barn. Det är också en sport 
som lockar till sig många tjejer.

- Vi ser det i våra barngrupper. Vi 
har idag närmare 46 procent tjejer 
i våra grupper och det ser inte ut 
att minska, snarare tvärtom. Vi ser 
generellt att det är många tjejer 
som söker sig till sporten och det 
tycker vi är bra, säger Anders från 
Papa Padel.

När vi packar ihop våra grejer för 
att åka vidare så har Marlene, An-
ders och Daniel svårt att avsluta 
sitt samtal. De har mycket att prata 
om och förhoppningsvis kan detta 
möte bidra till ytterligare samar-
beten som kommer både Kumla-
bor och besökare till nytta.

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

Papa Padel 
Mastgatan 1 
4 inomhusbanor

Villa Hälgholmen Padel  
Holmagatan 34 
1 utomhusbana

Padeldjupet 
John Norlanders gatan 40 
2 utomhusbanor

Peder Wilhelmsson

Jonas Beckman

Daniel Karlsson
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Under senast åren har utbildningarna för vuxna ökat rejält i Kumla. Genom en stor 
statlig satsning och våra möjligheter att ställa om snabbt har Kumla blivit en viktig ak-
tör som erbjuder 25% av alla platser i länet. 

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

Pistage, kanel, mandelflarn…det 
doftar alldeles underbart denna 
tidiga förmiddag när vi besöker 
vuxenutbildningens restaurang-
kök. Jenny, Salam och Caisa är inne 
på sin fjärde vecka på utbildning-
en med bageri som inriktning, och 
ska ut på sin första praktikperiod 
nästa vecka. 

Kompetent personal och 
befintliga lokaler
Kumla kommun ingår i en satsning 
som startade redan 2018 utifrån ett 
statsbidrag där regeringen vill sat-
sa på vuxenutbildning. Satsningen 

har vuxit och nu är alla kommuner 
i länet med, och i Kumla har vi utö-
kat från 40 till drygt 270 platser på 
bara ett par år. 

- Vi har bra förutsättningar att 
starta upp här, säger Rolf Östman, 
som är verksamhetschef för vux-
enutbildningarna i Kumla kom-
mun. Gymnasieskolan stänger ner 
och vi har både lokaler och kom-
petenta lärare på plats. 

Eleverna kan söka över hela länet 
vilket ger ett väldigt brett utbud av 
utbildningar. Utbildningarna for-
mas i dialog med branschorgani-
sationer och Arbetsförmedlingen. 

De med störst utbildnings-
behov prioriteras
Det är många som vill utbilda sig 
och det fungerar inte som i vanliga 
fall där de med högst betyg får plat-
serna. Det är sökande med kort ti-
digare utbildning och personer som 
står längst från arbetsmarknaden 
som prioriteras. Rolf förklarar att 
de även gör undantag för personer 
som inte har den formella behörig-
heten i svenska, för att öppna dör-
ren för fler som verkligen behöver 
ta sig ut på arbetsmarknaden. 

VUXENUTBILDNINGARNA   
VÄXER SÅ DET KNAKAR 

Bennie, Jenny, Salam och Caisa
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AKTUELLT

Vill du hjälpa en 
medmänniska som 

behöver stöd? 
Vi söker dig som vill bli god 
man och förvaltare i någon 

av våra kommuner  
i sydnärke!

Vill du veta mer om hur du 
kan göra skillnad? 

Kika in på  
www.kumla.se/godman

Följ oss gärna 
på Facebook och 

Instagram!

Grattis vår  
fotograf Jonas! 

Vissste du att fotografen i 
vårt Kumla heter Jonas  

Classon och är Kumlabo?

Nu prisas han i den prestige-
fyllda Wildlife Photographer 
of the Year, som arrangeras 

av Naturhistoriska riksmuse-
et i London. Grattis! Läs mer 

på www.jonasclasson.se. 

Nu är den nya entrén till stadsparken på plats! 
Under nästa år kommer träd, buskar och perenner planteras  

på den nu färdiganlagda entrén till stadsparken. 

Gå dit redan nu och spana in gazebon som stoltserar i mitten,  
provsitt de stora stenblocken i planteringsytan och  

gör entré via den nya trappan!

Kom ihåg!

Att hålla avstånd, 
är att visa omtanke.
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Saga och Fanny

Fanny Fanny, Tindra och Saga

Petra och Alexander
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UNG FRITID - 
TRYGGHET OCH DELAKTIGHET

Ung Fritid heter ungdomsverksamheten inom Kumla kommun. 
Fritidsgårdarna är navet i verksamheten, som är både en plats 
för att träffas och bara vara, men där det också finns möjligheter 
att utveckla sina egna drömmar och idéer. 

För ett par år sedan flyttade fri-
tidsgården Kvisten in i gamla 
kyrkskolan mitt emot kyrkan. Det 
är jättemysiga lokaler med en jät-
tefin trädgård, men ytan räcker 
inte riktigt till, så verksamheten 
finns även på Kumlaby skola. Ung 
Fritid ansvarar också för rastverk-
samheten på högstadieskolorna, 
vilket gör att de känner till de fles-
ta tonåringana i Kumla. 

Stöttar i att skapa sig en 
meningsfull fritid
- Vår styrka är bredden i det vi gör, 
säger Tim Greneby, verksamhets-
chef för fritidsavdelningen i kom-
munen. En bredd som syftar till 
att skapa en meningsfull fritid för 
Kumlas unga, som vi hoppas leder 
till delaktiga, demokratiska och 
föreningsaktiva unga medborgare. 

Han berättar att de kan fungera 
som ett stöd om någon är nyfiken 
på en ny fritidsaktivitet. Då hjälper 
de till att ta kontakt med en fören-
ing eller idrottsklubb, och om det 
behövs följer någon av fritidsle-
darna med de första gångerna. Det 
finns också bidrag där unga kan 

söka pengar för att själva kunna 
skapa ett evenemang eller en ak-
tivitet, och där finns personalen 
även med som stöd vid planering-
en och genomförandet. 

Jämställdhet är en  
central fråga
Drygt 50% av besökarna är tjejer 
och det är de väldigt stolta över. En 
fritidsgård med jämn könsfördel-
ning är något som de har arbetat 
aktivt för i över fem år, och nu är 
de där. 

- Vi känner faktiskt inte till någon 
annan kommun som har nått lika 
långt säger Sussie Palm, som är 
chef för Ung Fritid.

Vi fick börja med att jobba med 
våra egna fördomar, förklarar hon. 
Alltså vilken syn vi själva hade på 
verksamheten. Vi utbildade oss 
och sedan fick vi börja göra struk-
turella förändringar. Vi har gjort 
aktiva val för att tilltala tjejer. Det 
kunde till exempel vara att köpa in 
TV-spel som vi vet att både killa 
och tjejer gillar och där man spe-
lar flera tillsammans. Möblering 

är också en viktig sak. Att sittgrup-
per skapar inkludering, men ändå 
gör det möjligt att dra sig undan 
lite vid behov. Och så handlar det 
också om att skapa aktiviteter som 
lockar både tjejer och killar. 

Tjejmys idag! 
Just i dag är det lovdag på skolan 
och Ung Fritid har tjejmys på Kum-
laby skola. Enligt corona-anpass-
ningarna står fritidsledarna Alex-
ander Wallin och Petra Hjärtmyr i 
köket och gräddar våfflor, så det är 
dessutom full service för tjejerna. 

- Trots att vi nått upp till 50% tjejer 
i verksamheten jobbar vi hela tiden 
medvetet för att främja deras när-
varo, berättar Alexander. Det blir en 
speciell atmosfär när killarna inte 
är här. Fler vågar ta för sig och sam-
talsämnena blir på tjejernas villkor. 
Det är viktigt att öppna för speci-
ella tjejaktiviteter emellanåt, där 
de själva väljer innehåll. Det brukar 
göra att nya personer vågar sig hit. 

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON
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KVARNTORPS FRILUFTSOMRÅDE

Industrilandskapet som förädlats till ett unikt natur,- kultur- och friluftsområde.
Även så här års finns massor att uppleva och göra i Kvarntorps friluftsområde. Ge dig ut på mountainbike- 
lederna, träna upp din cykelteknik på teknikbanan eller varför inte ta en hissnande tur nerför Kvarntorps- 
högen på någon av de tre downhillbanorna. Trappan erbjuder rejäl konditionsträning och vid utegymmet  
alldeles intill kan du träna. Och du vet väl att värmestugan är öppen dagtid? Här finns omklädningsrum och 
plats för dig att äta din medhavda matsäck. 

Så ut, och njut! Vi ses i Kvarntorps friluftsområde.

Trappan

Mountainbikeleder

Downhillbanor

Teknikbana för cykling

Utegym

Värmestuga med omklädningsrum

Bana för radiostyrda bilar

Vandringsleder

Utkiksplats
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UPPLEV KUMLA Följ 
Visit Kumla 

på Facebook och  
Instagram

Gruppförsändelse


