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Många gånger har jag pratat om vikten av att lämna en bättre värld till våra barn 
och barnbarn. För att ha möjlighet att leva upp till det så har vi i Kumla kommun 
tagit beslut om ett miljöprogram. Det tillsammans med Agenda 2030, där vi jobbar 
med hållbarhetsfrågor inom många områden, gör att vi nu även sätter stort fokus 
på dessa frågor i våra olika verksamheter, men också tillsammans med föreningar 
och näringsliv. 

Ett Kumla för alla är viktigt och exempel på det finns att läsa mer om i detta  
nummer av vårt Kumla. Kumla Funktionshindrades Motorklubb som ger personer 
som annars inte kan köra bil möjligheten att göra det skapar självförtroende och 
gemenskap. En annan del är att göra Konst på Hög tillgänglig för personer som är i 
behov att få information uppläst, nu kan de och vi andra lyssna på beskrivningar av 
konstverken. Vet ni för övrigt att Konst på Hög besöktes av 35 000 personer förra 
året, det är ju helt fantastiskt!

Och ni, inför trädgårdssäsongen får vi i detta nummer lite tips från trädgårds- 
mästaren. Så att vi tillsammans kan skapa en ännu mer blomstrande kommun. 

Avslutningsvis vill jag tacka för mig, både som kommunstyrelsens ordförande och 
som skribent först i Kumlan och nu senare här i Vårt Kumla. Det har varit många 
härliga år och tack för er respons på många av texterna här. Ta hand om dig! 

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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SPECIALISTKOMPETENS  
SOM HÖJER KVALITETEN I  
VÅRT ARBETE MED ÄLDRE

Ett år har gått sedan vi examinerade våra första specialistutbildade undersköterskor i 
Kumla kommun. Nu är vi nyfikna på hur det har gått för dem och hur deras arbetsdagar 
ser ut idag jämfört med tidigare.

För att ge chansen för medarbe-
tare att ta ytterligare ett steg i sin 
yrkesroll, men också för att höja 
kvaliteten i våra verksamheter 
erbjuder Kumla kommun möj-
ligheten för undersköterskor att 
specialistutbilda sig och även få 
en ny yrkestitel. Essam Baabish 

och Outi Blohm tog chansen. 
- Jag är så glad att jag fick den här 
möjligheten. Utbildningen har gett 
mig mer kunskap vilket gör att jag 
känner mig tryggare i mitt arbete. 
Jag vill med stöd av min kompetens 
och långa erfarenhet av demens-
vård bidra och göra skillnad för de-

mensvården i Kumla, säger Outi. 

Inriktningarna demens  
och psykiatri
Utbildningen erbjuder olika inrikt-
ningar och där Essam, som arbetar 
inom hemtjänsten, valde inrikt-
ningen psykiatri och Outi, som ar-
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TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

betar på vård- och omsorgsboen-
det Akvarellen, valde inriktningen 
demens.

- Det finns en stor kunskapslucka 
inom området psykiatri och psy-
kisk ohälsa så därför har vi bland 
annat arbetat med kunskapshö-
jande insatser inom hemtjänsten 
där jag har tagit fram material om 
psykiska sjukdomar och utbildat 
mina kollegor, säger Essam.

Utöver detta har Essam ytterligare 
ett uppdrag i sin roll som specia-
listundersköterska där han bistår 
kommunens sjuksköterskor med 
att bland annat ta blodprov och 
blodtryck.

- Det här är ett uppdrag där jag får 
möjlighet att utföra arbetsuppgif-
ter som normalt sett inte görs av 
en undersköterska, säger Essam.

Outi arbetar på vård- och om-
sorgsboendet Akvarellen, som är 
ett boende för personer med de-
mens, men hon bistår även andra 
verksamheter med sin kompetens. 
Det kan handla om att utbilda och 
inspirera kollegor eller att stötta i 
specifika fall. 

Hon arbetar också med frågor 
kring bemötande. Ibland kan det 

uppstå svårhanterliga situationer 
men med stöd av olika evidens-
baserade metoder och kvalitets-
register finns stöd till att hantera 
och bemöta sådana situationer. 
Outi ingår också i en del projekt 
där man jobbar för att hitta akti-
viteter som skapar stimulans, som 
är så viktigt vid demens och som 
skapar meningsfullhet och ökad 
livskvalitet.

- Vi har nyligen startat ett projekt 
med VR-glasögon (Viritual reality) 
där personen tittar på film med VR-
glasögon och därigenom får olika 
upplevelser som kan öka välbefin-
nandet hos personen. I projektet 
provar vi även en motionscykel där 
man cyklar framför en storbilds-
skärm. Personen som cyklar kan 
välja olika länder och ställen att 
cykla på. En dam valde att cykla i 
varmare länder som Hawaii, och 
en man önskade cykla i Norge och 
besöka älvar där han tidigare själv 
varit och fiskat lax. Cykeln fram-
för storbildsskärmen är tänkt att 
stärka fysiken hos personen och 
det som de får uppleva på bild-
skärmenväcker minnen hos perso-
nerna. En aktivitet som bidrar till 
meningsfullhet, välbefinnande och 
ökad livskvalitet, berättar Outi. 

Attraktiv arbetsgivare
Tjänstetiteln Specialistutbildad 
undersköterska är ny i Kumla 
kommun och syftar till att erbjuda 
attraktiva utvecklingsmöjligheter 
för kommunens undersköterskor. 

För att uppnå den bästa vården och 
omsorgen behöver vi ta tillvara på 
bland annat digitaliseringens möj-
ligheter, ny evidens samt att arbeta 
förebyggande. För att möjliggöra 
detta behövs specialistunderskö-
terskor inom olika områden som 
bevakar, implementerar, utvecklar 
och handleder i verksamheten.

- Just nu möjliggör vi för fler un-
dersköterskor att vidareutbilda 
sig, detta tack vare statliga medel 
inom äldreomsorgslyftet. I höst 
har vi fyra medarbetare på våra 
vård- och omsorgsboenden som 
kommer att studera inom områ-
dena psykisk ohälsa, demens, pal-
liativ vård samt inom välfärdstek-
nologi och det ska bli spännande 
att följa deras resa, säger verksam-
hetschef Lotta Gerdsdorff.

Ett viktigt uppdrag är att sprida kunskap och bidra till att utveckla verksamheten inom sitt område, säger Outi och Essam.
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AKTUELLT

Låna sommarens prylar  
på Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett 
bibliotek, fast här kan du 

låna sport- och fritidsprylar. 
Utlåningstiden är två veckor 

och allt är gratis! 

Och vi tar så klart gärna emot 
prylar som du inte använder 

längre. 

Öppettiderna hittar du här: 
www.kumla.se/fritidsbanken 

Växthusets trädgårdar 
vattnar smart

Trädgårdarna vid Sjöparkens 
växthus får nu ett automat-
iskt bevattningssystem, för 

att spara på både vatten och 
jobb. Vattnet tas från sjöarna 

och vattnar på natten, när 
avdunstningen är som lägst 

och då växterna gillar det 
bäst. En regnmätare håller 
koll på nederbörden och 

bevattningen kan regleras 
digital på distans.  

La Collina öppnar 1 juni
Vi säger välkommen till 
Alessandro Granata som 
ska driva Kaffestugan på 
Konst på Hög under som-

maren. Han är mannen 
bakom den italienska 
Örebro-restaurangen 

Cantina N3 som har fått 
utmärkelser som Ospitalitá 
Italiana, och finns upptagen 
i White guide. Glass i stora 
lass, enklare mat och goda 

drycker utlovas! 

Stora och små idéer till kommunen 
Har du en idé som du vill framföra till kommunen? Då finns det två 

olika sätt  – medborgarinitiativ eller synpunkt. Skillnaden är omfatt-
ningen på idén. Medborgarinitiativet kräver utredning och ett politiskt 
beslut. Det kan ta rätt lång tid. En synpunkt är ett enklare förslag som 

vi kan svara på ganska omgående. Är du osäker på hur din idé bör 
hanteras, kontakta oss på 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se 
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MILJÖN I FOKUS 
I ALLA VÅRA VERKSAMHETER

Kommunens miljöprogram är 
grunden för att alla verksamhe-
terna i organisationen ska jobba 
systematiskt med frågorna. Vi 
träffar Emma Handy, kommunens 
miljöstrateg, för att kolla läget med 

När vi pratar om klimatet och miljön är det lätt att måla upp dystra bilder som får den 
mest tappre att tappa hoppet. Men faktum är att om vi lyfter blicken och tittar på allt 
som sker, stort och smått, så ser vi att viljan är stark och det finns en otrolig framåtanda 
kring miljöfrågorna.

miljöarbetet. Hon föreslår att vi ses 
uppe på Djupadalsbadets tak och 
pratar om solenergi och andra in-
tressanta saker som sker, både på 
badet och i andra verksamheter. 
Energiförsörjningen är en central 

del i klimatfrågan och här krävs det 
stora och långsiktiga insatser. All el 
som förbrukas i kommunens egna 
lokaler och i gatubelysningen i hela 
kommunen, är förnybar energi som 
vi producerar själva. Den största 

Emma visar oss solpanelerna här på Djupadalsbadet som ger varmvatten till badets duschar. 
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källan är vindsnurrorna ute vid 
motorvägen, som drivs av Kumbro, 
där Kumla kommun är delägare. 

Stort intresse att ta till vara 
solens kraft
Solpanelerna på Djupadalsbadet 
ger varmvatten och bidrar till att 
minska energiåtgången för upp-
värmningen av vatten. 

- Den här solpanelsparken på ta-
ket, ger varmvatten till duschar-
na i badanläggningen, förklarar 
Emma. Uppvärmningen av vatten 
kräver mycket energi och det här 
bidrar med motsvarande drygt 70 
personers hela årsförbrukning av 
varmvatten. 

Boendet Akvarellen, Stenebrunns 
boende och på Sörby förskola, som 
är fastigheter som kommunen har 
byggt på senare år, har vi solceller 
som står för stora delar av elför-
sörjningen. Under senare år har 
även många företag, bostadsrätts-
föreningar och villaägare intres-
serat sig för solenergi. Tekniken 
utvecklas och det finns möjlighet 
att göra skatteavdrag för installa-
tionen. 

- Kommunen har en energi- och 
klimatrådgivare som man får anli-
ta helt kostnadsfritt. Han kan hjäl-

pa till att se vilka möjligheter det 
finns att göra energibesparingar 
på just din fastighet, säger Emma. 

Vattenförsörjningen  
kan påverkas av klimat- 
förändringar
Vikten av att vara mån om vårt 
dricksvatten har ju vi i Kumla fått 
erfara de senaste åren med låga 
vattennivåer med bevattningsför-
bud som följd. På Djupadalsbadet 
gjorde man en större investering 
för att minska vattenförbrukning-
en förra året.
- Med den nya tekniken rengörs 
vattnet och förs tillbaka i syste-
met, i stället för att gå ut i avloppet 
som förbrukat vatten. I en så här 
stor anläggning handlar det om en 
besparing om 30 kubikmeter vat-
ten dagligen, berättar Emma. 

Allt som görs har betydelse
Det kan låta klyschigt, men jag 
måste ändå hålla fast vid talesät-
tet ”Många bäckar små…”. Det är 
ju när vi alla drar vårt eget lilla 
strå till stacken som vi får effekt, 
säger Emma. Vi har riktiga eld-
själar ute i verksamheten som 
tänker miljö och klimat i sin egen 
vardag. Inom lokalvård och kök 
har vi några bra exempel. 

99,9% av all smuts och bak-
terier bort med bara vatten
Vi tar en titt hos Karin Fogelqvist, 
som jobbar som lokalvårdare på 
Borgens skola och städar med i 
stort sett bara vatten. 

- Det är det statiska materialet i 
våra Duotextrasor och moppar 
som fångar upp smuts och bakte-
rier. Och är det smuts som sitter för 
hårt tar vi till miljövänligt medel 
som punktinsats, säger Karin. 

Karin jobbar med trasorna och 
mopparna efter färgkoder. Trasor 
som används på toaletter ska inte 
användas i klassrum. Hon har en 
stor mängd trasor i prydliga högar 
ligger redo att användas under da-
gen och som hon sedan kör i tvätt-
maskin. 

- Nej, skrattar Karin, det luktar ju 
inte citron eller så när vi har stä-
dat, men det hade det inte gjort 
ändå, för vi har inga parfymerade 
produkter. 

Städarbetet har blivit enklare och 
effektivare. Det känns jättebra att 
arbeta på det här sättet, särskilt i 
barnens arbetsmiljö där de vistas 
så stor del av sin tid. Vi vill ju inte 
utsätta dem för onödiga kemika-
lier, säger hon.  

Det känns jättebra att arbeta 
på det här sättet, särskilt i 
barnens arbetsmiljö. 
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Matsvinnet är i fokus i  
kommunens kök
Vi möts av doft av nybakt bröd när 
vi kikar in hos Therese Alex i köket 
på Matildelunds förskola. Här är 
dagens lunch på gång. 

- Jag har alltid en plan för vad jag 
gör med det som blir över. Grönsa-
ker till exempel fryser jag ner och 
använder i matlagningen. Ett annat 
exempel är överbliven gröt som jag 
använder i brödbaket. Barnen får 
i sig massor av nyttigheter som de 
aldrig ser, skrattar Therese. 

Therese förklarar att hon alltid är 
noga med att fylla på lite åt gången 
på buffén, för den maten som har 

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

gått ut dit är liksom förbrukad, 
så den får jag inte återanvända av 
hygienskäl. Barnen är små här, så 
hon jobbar mycket tillsammans 
med pedagogerna kring matfrå-
gan. De pratar till exempel om hur 
maten kan serveras för att vara 
tilltalande för ett litet barn. 
- Jag är väldigt mån om att lära kän-
na barnen och laga den maten som 
de gillar. Maten ska ju hamna i bar-
nens mage, då gör den nytta, och det 
är bästa sättet att stoppa svinnet. 

Miljöprogrammet grundar 
för systematiskt arbete
Kommunens miljöprogram är be-
slutat i den högsta politiska led-

ningen och innebär att alla våra 
verksamheter ska jobba systema-
tiskt med miljöfrågorna. 
Emma har arbetat fram miljöpro-
grammet och jobbar med att im-
plementera tankesättet i kommu-
nens verksamheter. 
- Bara genom att börja prata om 
frågorna och att bli medveten om 
dem, gör att många enkla förbätt-
ringar kan göras direkt och att vi 
kan planera och budgetera för 
större förändringar. 

 Det gäller att alltid ligga steget före i planeringen så att vi får så lite svinn som möjligt, säger Therese Alex i köket på Matildelunds förskola. 
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HALLÅ DÄR!

Vad gör du för att minska på matsvinnet?

Planerar vad som ska ätas 
och lagar gärna ihop något 
gott på rester. Ofta grytor.

Marie-Louise Samuelsson

För mig handlar det om att 
planera och att göra storkok 
som ger många potioner och 
många matlåder på en gång.
Mitchell Ayre

Jag äter matlådor av det 
jag lagar. Gör ofta rätter på 
rester som är kvar i slutet av 
veckan eller månaden.
Eszter Ljunghagen

Vi ser till så att vi inte slänger 
mat genom att använda det 
vi köper hem.

Ulrika Johansson

Jag äter upp det jag handlar 
och lagar. Äter rester dagen 
efter så att ingenting slängs.

Benny Gelin

Jag är med i en kyrka som 
ibland jobbar med matut-
delning. Det är ett sätt att 
minska svinnet. 
Christina Mattisson 
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LYSSNA PÅ 
KONST PÅ HÖG! 

Att få veta lite mer om ett konstverk ger ofta en starkare upplevelse. 
Inför besökssäsongen på Konst på Hög finns det nu ytterligare ett 
sätt att ta del av konsten genom att lyssna till en audioguide

En audioguide är en inspelad guide, 
som du lyssnar till via din smart-
phone. 

- Det här höjer möjligheten att 
komma konsten lite närmre, sä-
ger Johanna Uddling, kommunens 
turismsamordnare. När du inte 
behöver läsa informationen i text, 
kan du enklare lägga ditt fokus på 
att kolla in verket lite mer ingåen-
de, samtidigt som du lyssnar. 

Du styr din guidade tur själv
Johanna visar att det finns en skylt 
med en QR-kod vid varje verk. 
Skanna koden och guiden berättar 

för dig om verket du har framför 
dig. Att du själv startar guiden vid 
varje konstverk gör att du kan gå i 
din egen takt och lyssna på just de 
guidningarna som intresserar dig. 

- Guiden pratar svenska eller eng-

elska, men den finns även som text 
på svenska, för den som föredrar 
att läsa själv, förklarar Johanna. 
Och för de yngre besökarna finns 
det en klurig korsordspromenad 
att lyssna på. Ett riktigt kul sätt att 
uppleva konsten på där upptäckar-
lusten och springiga ben får sitt. 

Värt att tänka på är att du kan be-
höva ta med dig hörlurar till din 
mobiltelefon för att få den bästa 
ljudupplevelsen

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON
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SÄSONG FÖR  
TRÄDGÅRD OCH BALKONG

Det behövs inte mycket plats för att kunna njuta av lite egen skörd 
under den härliga sommaren som vi har framför oss. Daniel Olofsson 
i Sjöparkens växthus delar med sig av sina bästa hemmaodlartips. 

Hej där Daniel! Vad  
funkar att odla för alla
Mina lättodlade favoriter är to-
mater, chili, rädisor, plocksallad 
och sockerärtor. Funkar både på 
friland och i krukor. Tomater och 
chilin är lite sent att starta nu, så 
då får du köpa plantor. De övriga 
går utmärkt att så nu. 

Vad är knepet för att få 
till en härlig växtlighet
Ja, det är tre viktiga delar – ljus, 
vatten och näring. Ljus och vatten 
kanske är givet, men många glöm-
mer näringen. Innan sådd kan 
man gärna preparera jorden med 
höns- eller kogödsel. Under växt-
säsongen funkar flytande gödning 
i vattnet enklast.  

Om jag vill  
tänka hållbarhet
• Samla regnvatten i en tunna.
• En egen kompost. Du slipper for-
sla bort trädgårsskräpet, och den 
ger dig den allra bästa jorden.
• Ett insektshotell är ju både trev-
ligt och gynnsamt för pollinering-
en vid din täppa. 

Om jag vill locka härliga 
fjärilar och humlor
En bra miljö för mångfald är en 
vildvuxen del i din trädgård. Som en 
äng. Några växter som gärna lockar 
till sig pollinerare är Anisisop, Röd 
solhatt, Lavendel och Kantnepeta.

TEXT: JESSICA LARSSON 
FOTO: JONAS CLASSON

?

? ?

?

Daniel bland växtligheten i  
Sjöparkens växthus.
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Kom gärna förbi och  
inspireras i våra trädgårdar  

vid Sjöparkens växthus!



Här handlar det inte om att köra snabbast eller att vara bäst. Hos Kumla Funktionshin-
drades Motorklubb handlar det om att personer som har någon form av funktionsvari-
ation ska få köra bil, träffa kompisar och ha kul. Grunden i gott föreningsliv helt enkelt!

TEXT: KARIN MOBERG 
FOTO: JONAS CLASSON

Vi rullar in på grusplanen vid 
klubbstugan i Kvarntorp för att 
träffa Jens Larsson. Jens är ett 
välkänt ansikte, inte bara i Kumla 
utan även utanför kommunens 
gränser. För några år sedan sågs 
han på löpsedlarna då han blev 
utsedd till ”Svenska hjältars eld-
själ” och en eldsjäl är han verkli-
gen. Jens visar oss runt på områ-
det och det går inte att ta miste på 
hans engagemang. Här har många 
ideella timmar lagts på att bygga, 
anlägga och meka med bilar. 

- Vi gör det mesta själva, vi bygger 
och mekar här i vår verkstad. Just 
nu har vi sju bilar i föreningen och 
det är alltid något som måste fixas, 
säger Jens.

På plats är också Sven Brygg som 
är en van rallyförare. Sven var med 
här 2013 då prins Carl-Philip var 
på plats och invigde den nya ba-
nan, en bana som är 520 meter 
lång, i varierad terräng och som 
även tar en liten sväng in i skogen.

En unik bana för unika förare
Banan i Kvarntorp är unik i sitt 
slag och hit kommer närmare 600 
besökare per år. Under det senaste 
året har träningar och besök fått 
ställas in men snart hoppas man 
på att vara igång igen som vanligt.

- Förutom våra egna medlemmar 
så brukar vi ta emot grupper som 
vill köra. Det kan vara en särskola 
från Norrköping som vill komma 
hit eller från ett boende i Sydnär-
ke. Alla som vill är välkomna, för-
utsatt att man har en funktionsva-
riation. För oss är det ett sätt att 
få in pengar till föreningen så att 
vi kan utvecklas och bli än bättre, 
säger Jens. 

Alla har rätt att få känna 
glädjen bakom ratten
Att ta körkort och köra bil är en 
dröm för många, men inte möjligt 
för alla. Men här är det en av grund-
pelarna. Här har alla rätt att få kän-
na glädjen bakom ratten och det är 

bara personer med funktionsvaria-
tioner som får köra på banan. 

- Bilarna är utrustade som riktiga 
rallybilar, med båge och rallysto-
lar. Det ska kännas som på riktigt. 
Utöver det har bilarna dubbelkom-
mando då det alltid finns en in-
struktör med i bilen, säger Jens.

Som förare är du också utrustad - 
med overall, handskar, balaklava-
huva och hjälm. Sen är det bara att 
hoppa in i bilen och ställa upp sig 
vid starten. När röd lampa har bli-
vit grön är det gasen i botten som 
gäller, eller så mycket gas som du 
känner dig bekväm med. För det 
handlar inte om att köra snabbast. 
Det handlar om att köra två varv, 
för att sedan köra ytterligare två 
varv på exakt samma tid. Det ver-
kar svårt, men Sven säger att det 
inte är så viktigt med tiden. Det 
viktiga är att ha roligt.

FULL FART HOS KUMLA 
FUNKTIONSHINDRADES 
MOTORKLUBB
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Det inte är så viktigt  
med tiden. Det viktiga  
är att ha roligt.
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SOMMARLOVDAGS!

Årets första sommarmånad är här, välkommen juni, vi har längtat efter dig!
Och alldeles snart är det dags för sommarlov, vilket innebär tid för en massa roliga och 
härliga aktiviteter. Ta del av hela sommarlovsprogrammet på visitkumla.se/lov
Ha en härlig sommar!

Bibliopicknick i  
Kumla stadspark
Vi parkerar biblioteksbussen 
intill stadslekplats Tivoli och 
bjuder på lekar, sagor, pyssel 
och möjligheten till att låna 
böcker. Ta med egen filt och 
picknick. Från 3 år.
Datum och tid
Varje dag under vecka 24-25 
kl. 10.00-12.00 (ej 25 juni)
Arrangör 
Kumla kommun,  Kultur- 
skolan och Familjens Hus

Digitala aktiviteter
Det finns flera roliga digitala 
aktiviteter i Kumla, för hela 
familjen. Digitala tipsprome-
nader i området kring Kumla 
stadspark, spännande upp-
täcktsfärder både i stadspark-
en och uppe på Kvarntorps-
högen, för att nämna några. 
Läs mer på visitkumla.se/lov

Datum och tid 
När helst du vill och kan

Arrangör 
Kumla kommun

Sol och bad
Friluftsbad eller utomhus-
pool? Eller varför inte båda? 
Tempererade härliga pooler 
på Djupadalsbadet, med akti-
viteter som hopptorn och hin-
derbana, och svalkande bad 
i Hästhagsbrottet med stora 
gräsytor att slänga ut hand- 
duken på. Härliga sommar!

Datum och tid
Öppettider: djupadalsbadet.se

Arrangör 
Kumla kommun

visitkumla.se/lov

UPPLEV KUMLA

Gruppförsändelse


