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Inledning  

Kvarntorps friluftsområde är ett mycket uppskattat område för både 

Kumlabor och besökare till kommunen. Dess bredd på konst och aktiviteter 

tillsammans med sin säregenhet och sin historia är det som gör den unik. 

Under årens lopp har området växt fram mer eller mindre av sig själv utifrån 

de önskemål om friluftsaktiviteter som funnits i kommunen. Men hur området 

behöver utvecklas utifrån behov av skötsel och attraktivitet har inte 

formulerats på något strukturerat sätt. Det gör vi nu med detta strategi-

dokument. Vår förhoppning är att den målbild vi formulerar här ska vara den 

som förtroendevalda och tjänstepersoner strävar efter i allt arbete som rör 

detta högt uppskattade område. 

De ledord vi har för utvecklingen är: Hållbar. Mötesplats. Tillgänglig. Med dem 

vill vi åstadkomma en hållbar och tillgänglig plats där natur möter kultur. 
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Utvecklingsstrategi för Kvarntorps friluftsområde 

Välkommen till framtidens Kvarntorps friluftsområde! Ett område som är 

mycket uppskattat av Kumlabor, men även ett välkänt besöksmål för besökare 

från hela Mellansverige.  

Här möts du av ett besökscentrum av hög standard vid foten av 

Kvarntorpshögen, som en naturlig samlings- och startplats för hela området. 

Detta är tillgängligt alla dagar i veckan, året runt. Det blir en naturlig 

mötesplats för besökare till området då här finns plats för café/restaurang, 

möteslokaler och ytor för utställningar som visar på områdets unika kultur, 

industri - och naturhistoria, men även återkommande temautställningar med 

aktuella ämnen. Stenarbetsmuseet i Hällabrottet inbjuder även det till 

upplevelser utifrån stenens betydelse för områdets historia. Besökscentrat 

erbjuder plats och möjlighet att på ett mer interaktivt sätt visa upp områdets 

unika naturvärden, skaparverkstad för barn och unga och möjlighet till att 

genomföra olika evenemang inom kultur, natur och fritid. 

Hållbarhetsperspektivet är en naturlig del och genomsyrar alla delar i 

verksamheten. Samarbete sker med aktörer exempelvis inom besöks- och 

evenemangsnäringen, återvinningsindustrin och föreningslivet.   

Här välkomnar vi cyklister, vandrare, skidåkare och andra motionärer i 

området genom varierade möjligheter till motion och idrott. Här finns 

omklädningsrum, övernattningsmöjligheter, möjlighet att hyra utrustning och 

andra faciliteter. Detta möjliggör även för tävlingar och idrottsevenemang av 

olika slag. Områdets friluftsmöjligheter lockar besökare främst från 

Mellansverige.  

Skulpturområdet Konst på Hög håller internationell klass och är känt i stora 

delar av landet. Området förnyas årligen med nya konsterverk av nationellt 

och internationellt erkända konstnärer. Konst på Hög är ett av länets starkaste 

varumärken vad gäller konst i regionen. Konst på Hög är också en naturlig 

scen för andra konstuttryck och evenemang som går att genomföra inte bara 

under sommarsäsong utan även andra delar av året. Konst på Hög är gratis för 

alla att besöka.  

Kvarntorps friluftsområde är mötesplatsen där kultur och friluftsliv lever i 

symbios och korsbefruktar varandra. Det ska vara möjligt att ta del av olika 

konst-, kultur-, och naturupplevelser med aktiviteter kopplade till detta. Inte 

på något annat ställe i landet möts dessa två världar på en så pass begränsad 

yta, vilket är områdets styrka och ger förutsättningar för unika aktiviteter för 

så väl besökare som invånare i Kumla.   

Alla ska känna sig välkomna till Kvarntorps friluftsområde. Det ska vara lätt 

att ta sig till och röra sig i området. Det avser såväl den fysiska anpassningen 

av platsen som skyltning och väl anpassad kollektivtrafik till området. 

Området möter en variation av åldrar, intressen och kunskapsnivåer. Här 
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finns något för dig som är “friluftsovan” likväl för dig som vill fördjupa redan 

inhämtade erfarenheter.  

De geografiska delar som ingår i området idag kan komma att förändras och 

utvecklas för att skapa utrymme för fler aktiviteter, naturområden, vandrings-

cykling- ridleder med mera. 

Driftorganisationen har förändrats för att matcha utvecklingen av området. En 

person (100%) ansvarar för utveckling av konsten och en person (100%) 

ansvarar för utvecklingen av friluftsområdet. Ytterligare två personer (200%) 

arbetar med drift och underhåll av konstverken, lederna och besökscentrat 

med mera. 


