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I DETTA NUMMER

Tiden som vi lever i just nu är speciell och jag tror att vi är många 
som under denna tid har upptäckt nya platser som vi trivs att vara 
på. Kanske har du hittat en ny vandringsled, provat på skidåkning för 
första gången, upptäckt konst där du inte visste att den fanns eller så 
har du hittat den där platsen där du bara kan vara för en stund. Några 
av dessa platser vill vi ha för oss själva, men några kan vi säkert dela 
med oss av. I detta nummer av vårt Kumla skriver vi om Friluftsåret 
2021 och kanske kan du, precis som jag, få förslag på nya saker att 
göra eller nya platser att besöka. 

Även om det är aningen tuffa tider just nu så ska vi ändå försöka att 
blicka framåt - genom att vi tar fokus på en ny vision för Kumla kommun 
med sikte på 2040. Hur ser vi på Kumla kommuns utveckling och 
framtid? För att detta ska bli så bra som möjligt behövs dina tankar 
och funderingar, så ta nu chansen och tyck till. Mer om detta kan du 
läsa i detta nummer av vårt Kumla. 

Avslutningvis vill jag bara påminna er alla om att följa de råd och  
rekommendationer som gäller. Kom också ihåg att ta hand om dig och 
de som finns i din närhet!

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, vänligen 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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På Vialundskolan är förskolans nyrekryterade IKT-pedagog Maria Högberg i full färd 
med att iordningsställa den ateljé som ska vara utgångspunkten i hennes arbete. Hit 
ska pedagoger och barn från förskolan få komma för att utforska, undersöka och testa. 

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

- Det är så synd när det köps in 
digitala verktyg som hamnar oan-
vända i ett skåp. Därför vill jag att 
pedagogerna ska få komma hit och 
hitta de sakerna som kan passa in 
i deras verksamhet, och få lära sig 
dem ordentligt, så att det inte blir 
ett hinder varje gång de ska an-
vändas, säger Maria.

Vi vuxna är nybörjarna
Maria förklarar att allt annat ma-
terial på förskolan känner peda-
gogerna till, genom egen erfaren-
het, men de digitala är nya för oss 
vuxna. Det är också stor skillnad 
på hur vuxna och barn utforskar. 
Därför vill Maria kunna erbjuda 
både pedagoger själva, eller till-
sammans med några barn, att 
komma hit och testa. Det kan göra 
pedagogen mer förberedd på hur 
det kommer att fungera hemma på 
förskolan. 

Ett material bland  
många andra
- Jag vill att de digitala verktygen 
ska integreras bland allt annat ma-
terial på förskolan, säger Maria. 
När man jobbar i ett projekt till ex-
empel, ska det vara lika självklart 
att ta hjälp av ett digitalt verktyg 
som av lera, papper eller kritor. 
Det blir konstigt om de digitala 
möjligheterna bara ska användas 
vid speciella tillfällen.

Här i ateljén finns också många sa-
ker som inte alls är digitala, men 
som på ett pedagogiskt sätt får oss 
att förstå det digitala. Till exempel 
förklarar en pärlplatta enkelt hur en 
digital bild är uppbyggd med pixlar. 

Gamla verktyg men med 
digitala möjligheter
Det här ägget, visar Maria, är ett 
mikroskop. Mikroskop och luppar 

har ju funnits länge. Men, när det är 
digitalt kan vi titta i det alla tillsam-
mans, så här på en platta, eller ännu 
större med en projektor. Vi kan spa-
ra det vi ser, och vi kan jobba med 
bildmaterialet senare på olika sätt. 

Fantasi, lek och känslor
- Det finns så många enkla verktyg 
som skapar fantastiska upplevel-
ser. Kolla bara på projiceringen, 
visar Maria. Här kan vi stiga in i 
främmande världar. Tänk att få 
sväva runt i ett akvarium eller i 
rymden. Att projicera på olika ytor 
tillsammans med ljud och musik 
gör det jättespännande. Vissa mil-
jöer skapar leklust och kreativitet 
hos barnen, medan andra skapar 
ett skönt lugn. 

DIGITALA VERKTYG  
ÖPPNAR NYA DÖRRAR FÖR  
FANTASI OCH LÄRANDE
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LUFTEN ÄR FRI - 
DET ÄR BARA ATT TA FÖR SIG!

Forskning visar på att vi mår bätt-
re, både fysiskt och psykiskt när vi 
vistas i naturen och att friluftsli-
vet bidrar till både ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet. Många är 
redan frälsta, men med projektet 

Aldrig har väl friluftslivet fått sådant uppsving som nu när pandemin begränsar våra 
liv? Många träffas och umgås utomhus på helt nya sätt. Men vi vill ännu mer! Därför 
har Kumla kommun hakat på det rikstäckande projektet ”Luften är fri” som kommer 
att pågå under hela året.

vill man nå även de som ännu inte 
hittat ut ännu.

Det är lätt att vara i naturen
Ett av de viktigaste budskapen 
i projektet är att det är lätt och 

okomplicerat att vara i naturen. 
Det är en upplevelse att gå till 
närmsta skogsglänta eller park, 
och det behövs inte någon speci-
ell utrustning för att göra det. Men 
dessutom kommer projektet vilja 

AKTUELLT

Är du 65 år eller  
äldre och vill lära dig  
mer om hur du kan  

skapa ett mer  
hälsosamt välmående? 

Då vill vi bjuda in dig till att 
delta på olika föreläsningar 

och lättare rörelsepass. 
Dessa sker digitalt under 
våren 2021 med start den  

18 mars.

Läs mer på visitkumla.se

Nytt låssystem till  
våra inomhushallar

Glöm det där med taggar  
och kort. Nu har vi bytt  

kortläsarna vid kommunens  
inomhushallar. I nuläget är 

det inte möjligt vid Kumlaby 
men vi undersöker om  

detta går att ordna.
Detta möjliggör direkt- 

bokning online, där du får en 
tillfällig kod för inpassage.  

Lätt som en plätt helt enkelt! 

Digitalt stöd för  
anhöriga och  
närstående

Kumla kommun arbetar just 
nu med att rigga ett digitalt 
stöd för anhöriga och när-

stående. Inom kort lanseras 
det på vår hemsida och i 

våra sociala medier. Syftet 
med ett digitalt anhörigstöd 

är att stödet ska bli mer 
lättillgängligt för dig som 
medborgare. Håll utkik!

Per Karlsson-Linderum, Matilda Hjelte och Johanna Uddling i Viaskogen.

Du vet väl om att 
du även kan lyssna på vårt Kumla? 

Magasinet som du håller i din hand delas ut till alla  
hushåll i Kumla kommun. Tre gånger om året kommer den i brevlådan.  
Men inte bara det. Vi läser också in den så att du som hellre lyssnar på 

information ska kunna ta del av det vi har att berätta.
www.kumla.se/vårtkumla
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utmana. Att få oss att våga testa 
och upptäcka lite till. 

Kumlas ambassadörer  
tar täten
Projektet är nationellt och olika 
teman varje månad kommer att 
väva ihop aktiviteterna runt om i 
landet under året. Det kommer till 
exempel att vara ”Äta ute”, ”Sova 
ute” och ”Friluftskompis”. Johanna 
Uddling, turistsamordnare i kom-
munen, berättar att planen är att 
ordna aktiviteterna på olika sätt 
under året. Vissa aktiviteter kom-
mer att vara en händelse ute i skog 
eller mark dit man kan komma 
och vara med på något kul, andra 
kommer att vara digitala i form av 
idéer och tips som ska locka till att 
prova själv. 

- Vi har kopplat ett antal frilufts-
livsambassadörer i Kumla till 
projektet som man kan följa på 
deras sociala medier när de är 
ute på olika aktiviteter i naturen. 
Förhoppningsvis kan det inspi-

rera andra att också komma ut. 
De kommer även finnas med på 
några aktiviteter i Kumla under 
året. Det ska bli jättekul att få 
med olika personers upplevelser 
genom projektet, tycker Johanna. 

Vill ge chansen  
att lära känna
Projektet vill försöka nå perso-
ner som är helt ovana att röra sig 
ute i skog och mark. Per Karlsson  
Linderum, som jobbar på Natur-
skolan till vardags, berättar att 
han träffar på barn som är jätte-
intresserade av naturen, men som 
inte har tillgång till den på sin fri-
tid, på grund av att föräldrarna är 
ovana att ta sig ut. 

- De kanske inte känner till Alle-
mansrätten och de kan vara osäk-
ra och rädda i en miljö där de inte 
vet vilka växter och djur som finns 
och ifall de kan vara farliga, tror 
Per. Det skulle göra mycket för 
barnen om föräldrarna vågade sig 
ut med familjen. 

Gör så gott och är helt gratis
Forskningen visar att både ensta-
ka och regelbundet friluftsliv har 
positiv inverkan på välbefinnande 
och hälsa, och ger stark positiv ef-
fekt på sinnesstämning och mot-
verkar negativa tankar. Dessutom 
bor vi i ett land som är välsignat 
med Allemansrätten som ger oss 
alla möjligheter att vara i naturen. 

Matilda Hjelte är arbetsledare på 
parkavdelningen i Kumla kom-
mun, och har själv sin arbetsplats 
i skogen. Som skogsproffs är hon 
så klart partisk, men önskar verk-
ligen att fler fick uppleva naturen. 
Hon hoppas att fler kommer att 
märka hur lätt det är att ta sig ut.

- Jag hoppas att några kommer att 
få en aha-upplevelse och känna att 
man har längtat efter detta, utan 
att veta om det. Att det ger en vär-
defull känsla, en guldkant, bland 
det vardagliga, säger hon.

Känslan av att man har längtat 
efter detta, utan att veta om 
det. Den känslan.

Matilda Hjelte spanar efter fåglar.Per Karlsson-Linderum och Johanna Uddling bäddar i vindskyddet.

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

Olika 
teman varje 

månad under 
hela 2021
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HAMMARE, SPIK OCH
LITE TIPS PÅ VÄGEN
Har du planer på att bygga uterum, garage, pool eller plank? Oavsett vad, så finns det 
några saker som kan vara bra att ha koll på. Här bjuder bygglovschef Åsa Gunnarsson 
på sina bästa tips!

Hej Åsa! Så, den stora  
frågan; bygglov eller inte
Ja, det är en av de vanligaste frå-
gorna som vi får. Bygglov eller 
anmälan? Mitt tips är att kolla på 
kumla.se. Där finns information 
om vad som gäller för nybyggnad, 
altan, eldstad, plank, pool, solcell-
er och mycket mer.

Ok, hur långt tid tar det 
egentligen att få bygglov
Om det krävs bygglov ska du få ett 
beslut inom tio veckor och för en 
anmälan inom fyra veckor. Detta 
gäller från att ärendet är komplett. 
Vid komplicerade ärenden kan ti-
den förlängas med ytterligare tio 
respektive fyra veckor. 

Vi strävar alltid efter att ge snabba 

beslut. Under förra året hade vi en 
handläggningstid på fyra till fem 
veckor. Tänk på att skicka in i tid, 
speciellt inför vår och sommar då 
trycket är extra högt.

Och rätt handlingar  
leder till snabbare svar
Så är det. Om vi får in en fullstän-
dig ansökan kan vi ge dig ett snabbt 
beslut. Ett tips är att kolla upp vad 
som gäller där just du bor. Ta reda 
på om det finns en detaljplan och 
vad som står i den.

Om det ändå känns  
svårt och krångligt 
Då finns vi här och hjälper dig! Sak-
nar du något eller behöver hjälp så 
är du välkommen att kontakta oss  
på servicecenter@kumla.se eller 
på telefon 019-58 80 00 måndag 
till fredag kl. 13.00-14.30.

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

På nätet hittar du allt som händer
Alla aktiviteter som görs i hela landet finns publicerade 
på projektets webbplats luftenärfri.nu och allt som hän-
der i Kumla kommer man så klart hitta på visitkumla.se. 
Aktiviteterna skapas under projektets gång, så webb-
platserna uppdateras hela tiden.

De positiva effekterna stan-
nar inte vid vår hälsa och 
vårt välbefinnande, utan 
kan också kopplas till både 
ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet. 

Ett aktivt friluftsliv  
leder till: 
Ekonomi
• Minskade  

sjukvårdskostnader.  

• Ökad turism.

• Mycket är gratis i naturen 
och friluftsföreningar har 
ofta låga medlemsavgifter. 

Miljö
• Barn som vistas i naturen 

får kunskap och respekt 
för naturen och skräpar 
till exempel inte ner. 

• Friluftsområdena bidrar 
till en sundare stad ge-
nom att minska buller, 
hålla luften ren och sänka 
temperaturen vid värme-
böljor.

VISITKUMLA.SE

?

?

?

?

GYNNAR BÅDE  
EKONOMI OCH MILJÖ
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VI TIPSAR!

Gör enkelt din ansökan eller 
anmälan via vår e-tjänst, när 
helst det passar dig!

etjanst.kumla.se/
bygglov



FRAMTIDEN FÖR OSS SOM BOR  
OCH VERKAR I KUMLA KOMMUN
I Kumla kommun har vi en vision som sträcker sig till 2025. Den handlar i stort om 
att vi varje dag strävar efter att vara liiite bättre. Men nu är det alltså dags att påbörja 
arbetet med en ny vision som ska leda oss förbi 2025 och vidare mot framtiden.

- En vision kan liknas vid ett kom-
pass. Den visar på en riktning men 
beskriver inte vilken väg en ska ta. 
Den ska vara visionär och ligga i 
framtiden. Någonting att lyfta ögo-
nen mot, säger utredningsstrateg 
David Lundmark som är den som 
leder visionsarbetet.

Det handlar alltså inte om ett mål, 
som man vid utgångsdatumet 
kommer att mäta för att se hur det 
gick. Nej, det handlar mer om hur 
Kumla kommun som plats och som 
kommunorganisation ska vara om 
kanske tjugo år, och om vilka för-
ändringar som är viktigast för oss 
att åstadkomma på vägen. En vi-
sion får oss också att samlas kring 
någonting, en gemensam riktning 
att ta sikte på för att samla kraft i 
vardagen och inför viktiga beslut.

Dialog är grunden
Arbetet har precis kommit igång 
och först ut var de politiska partier-
na som alla fick fundera på frågan: 
Om ni år 2040 beskriver den fina 
utvecklingen som Kumla har haft, 
den utveckling som blev precis så 
bra som ni hade hoppats och som 
gjort Kumla till en underbar plats 
att bo på och verka i, vilka är då de 
viktigaste skillnaderna jämfört med 
2020 och vad hände på vägen dit?

Nästa steg är nu att knåda vidare 
på de idéer och tankar som kom 
upp vid mötena med politiken. 
Dessa ska sedan ligga till grund för 
de diskussioner som vi önskar ha 
med medborgare, företagare , för-
eningar och andra organisationer 
i kommunen. Att hålla i en med-
borgardialog under dessa tider, 

då klassiska möten inte kan ske på 
samma sätt, är dock en utmaning. 

- Visionsarbetet grundar sig på dia-
log och då är kommunens medbor-
gare och företagare väldigt viktiga. 
Vår intension är att nå ut till alla 
som är intresserade av att delta. Det 
är också ett gyllene tillfälle att ar-
beta på ett mer strukturerat sätt än 
tidigare, utefter de riktlinjer som nu 
finns för medborgardialoger i Kum-
la kommun och som antogs så sent 
som i november förra året, säger 
David Lundmark. När det gäller just 
dialogen med medborgare och före-
tagare så kommer den att påbörjas 
under våren 2021. Mer information 
kommer inom kort på kumla.se 

HALLÅ DÄR!

Kumla kommun har precis påbörjat arbetet  
med att ta fram en ny vision med sikte på 2040.  

Vad skulle du önska mer av i vår kommun?

Det är svårt att tänka framåt 
i tiden, men lite mer liv och 
rörelse på torget och gågatan 
vore trevligt.
Valdis Borneblad

Fler aktiviteter för unga, så 
att det finns saker att hitta 
på. Fler platser att hänga på, 
typ ett café.
Elina Brattström

Jag studerar SFI och önskar 
att det fanns fler ställen 
där man kan träffa och lära 
känna nya människor.
Gaber Haj Mussa

Jag önskar att det fanns 
större möjlighet till jobb, 
inte bara här i Kumla utan i 
allmänhet.
Roda

Mer liv och rörelse på torget! 
Fler aktiviteter, marknad varje 
månad eller varför inte en  
hindersmässa på Kumla torg.
Bertil Ödling

Jag tycker att det är väldigt 
bra som det är men jag sak-
nar affärer, en skoaffär och 
någon mer klädaffär kanske.
Carina Johansson 

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

Hoppas du  
vill vara en del av  

arbetet med 
Kumlas nya  
vision 2040
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NORDENS STÖRSTA KONSTNÄRER 
LOCKAS TILL GALLERI ÖRSTA

Som en vit skimrande ädelsten ligger Galleri Örsta så tryggt och själv-
klart placerad på en åker mellan Kumla och Hällabrottet. Galleri Örsta 
är en kändis i konst-Sverige, som lockar både nationella och internatio-
nella utställare och mängder av besökare varje år. 

Det är Anders och Birgitta Fasth 
som driver Galleri Örsta. De star-
tade för 30 år sedan, då de båda 
arbetade som lärare här i Kumla. 
När de köpte gården i Örsta väck-
tes idén att använda det lilla huset 
för konstutställningar. 
- Från och med då förvandlades 
vår lilla stuga till ett galleri. Det var 

starten på vår verksamhet, minns 
Anders. Första utställaren var 
kumlakonstnären Folke Skoghäll 
och det kom massor av besökare. 

Satsade stort i lilla stugan
Vi bestämde oss tidigt för att sikta 
in oss på att arbeta tillsammans 
med etablerade konstnärer. Det 

ena gav det andra och med tiden 
skapade Anders och Birgitta ett 
stort kontaktnät bland Sveriges 
konstelit och Galleri Örsta blev ett 
namn att lägga märke till. 

- Vi kan faktiskt ha mellan 300-400 
besökare under en dag när vi öpp-
nar en utställning, säger Birgitta. 

Bidrar till turistmålet Kumla
Kumla är ett bra resmål för konstin-
tresserade med det unika Konst på 
Hög och Galleri Örsta strax intill och 
dessutom all konst i Stadsparken 
och i centrala Kumla. Vi har också 
ett bra geografiskt läge här i Mellan-
sverige, förklarar de. Många tittar in 
när de passerar, och det är många 
som kommer hit med bussresor. 

Anders är också en av eldsjälarna 
och upphovsmännen till Konst på 
Hög. Det började med att Kumla-

konstnären Olle Medin kläckte 
den smått galna idén med att 
skapa ett skulpturområde uppe 
på Kvarntorpshögen. Tillsam-
mans med kommunen blev idén 
till verklighet och 1998 invigdes 
Konst på Hög, då med tio verk på 
plats. Det blev en succé. Första 
säsongen nämndes Konst på Hög 
i drygt 40 tidningar runt om i lan-
det och det kom 65.000 besökare. 
Sedan dess har utställningen vuxit 
med ett, ibland flera, verk varje år.

Det nya galleriet är  
ett konstverk i sig
Det är arkitektkontoret Claesson 
Koivisto Rune som har ritat det 
nya galleriet. Eller nya och nya, det 
har redan gått tio år sedan det in-
vigdes. Det ligger intill Anders och 
Birgittas gård med det ursprung-
liga galleriet i den lilla stugan. 

Byggnaden är helt unik och utfor-
mad för platsen och verksamheten. 
Invändigt är rum och ljusinsläpp 
formade för att lyfta verken som 
ställs ut, och med en rumsindelning 
som skapar öppenhet men också en 
slags sluten känsla. Exteriört är det 
nog den konkava formen som väck-
er mest uppmärksamhet. Men i sol-
sken eller kvällsbelysning kan man 
också lägga märke till fasaden som 
är klädd i glaspärlor som reflekte-
rar ljuset och gör fasaden lysande. 

- Galleriet är en milstolpe i vår verk-
samhet. Den är ett konstverk i sig 
och lite kronan på verket för oss. 
Det var en otrolig resa att få bygga 
det, och det har tagit vår galleri-
verksamhet till nya höjder, säger 
Anders.

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON
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VÅRA VIKTIGA TRÄD
Utställning i stadshusets skyltfönster

visitkumla.se

Besök  
utställningen  

och lär dig mer. 
Ett träd är inte  
bara ett träd.

UPPLEV KUMLA

Gruppförsändelse


