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75-åringen som
vi har firat hela året!
En tillbakablick på ett helt år av firande.

7

JN-gymnasiet, skolan som växer

8

Studiecirklar för dig som är anhörig

Vi utvecklar lärlingsutbildningar i tätt samarbete med arbetslivet.

För dig som är anhörig, god vän eller granne med någon som
drabbats av demens eller en strokediagnos.
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Nu är vintern här!
I skrivande stund sitter jag och blickar jag ut genom fönstret och ser på
frosten i träden och det känns på temperaturen att vintern närmar sig.

Under hösten har vi inom politiken
jobbat med budgeten för åren 2018–
2020 och hur vi ser på utvecklingen
av framtidens Kumla. Ni kommer säkert att få möjligheten att läsa mer
om detta i den lokala pressen inom
kort.
Kumla kommun växer och det är bra.
Då blir vi fler som bidrar till välfärden, såsom förskola, skola, vård och
omsorg. Men det innbär också utmaningar. Det handlar om att rekrytera
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personal med rätt kompetens och att
ordna lokaler som räcker till och
fungerar väl för våra olika verksamheterna. Det är därför extra roligt att
vi i detta nummer av Kumlan kan presentera nya lokaler för kommunens
viktiga verksamheter, de för elever,
barn och gamla.

Ni kommer att få en inblick i Stene
skola som har byggts till så att elever
och personal får bättre anpassade
lokaler. Ni får också en inblick i Akvarellen som är ett nybyggt vård- och
omsorgsboende för framförallt personer med demensproblematik. Det är
två helt olika verksamheter, men det
15. Julklappstips från badet
Fulspola inte toaletten

16. Akvarellen - ett vård- och
omsorgsboende utöver det 		
vanliga
18. Kumla Bostäder har flyttat
Hyr ett cykelgarage

19. Nu står Stene skola klar

20. Renhållningen informerar

som binder dem samman är att det
är verksamheter som betyder mycket
för kommunens medborgare.

När kommunens invånarantal ökar,
fler barn föds och människor blir
äldre, är det viktigt att vi följer med i
utvecklingen med ändamålsenliga lokaler. Det kan vara nybyggda lokaler,
men även att kommunen ständigt ser
över att nuvarande lokaler används
på allra bästa sätt.
Att varje dag kunna spola i toaletten,
duscha, diska och att avloppsvattnet
försvinner tar vi alla som en självklarhet. Vårt reningsverk har gjort ett
stort arbete under många år med att
rena vårt avloppsvatten och nu är det
dags att renovera det. Det görs för att
kunna ta emot avlopp från ett växande Kumla, men det absolut viktigaste
är att vi kommer att kunna rena avloppsvattnet bättre än det görs idag.
Den största vinsten med renoveringen är alltså miljön, klimatet och att
vi kan lämna en bättre värld till våra
barn och barnbarn.
I Kumla kommun ska man inte bara
bo, utan även leva ett gott liv. Kanske
är just du lite extra ledig under den

julhelg som närmar sig. Jag skulle
därför vilja passa på att tipsa dig om
att njuta av den ledigheten här i vår
kommun. Till exempel genom att besöka Djupadalsbadet, biblioteket,
åka skridskor och besöka Växthuset
i julskrud. Eller om det är snöfritt ta
en promenad till Älgasjön eller runt
Kvarntorpshögen.

Nu närmar vi oss slutet av firandet
Kumla 75 år. Det har varit och är ett
fantastiskt år fyllt av olika aktiviteter
och jag vill tacka alla som på något
sätt bidragit till ett lyckosamt firande.
Jag vill även passa på att önska er alla

God jul &
Gott Nytt År!

Katarina Hansson
Kommunstyrelsens
ordförande

22. Ung fritid jobbar för god hälsa
Ge bort kultur!

23. Kommunfullmäktige via webb

Lämna förslag och synpunkter

24. Skostaden Kumla
Kumla kommun
Torget 1
692 80 Kumla

T: 019-58 80 00
E: kommun@kumla.se
www.kumla.se
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75-åringen

75 år

2017

1942

som vi har firat
hela året!

Kumla

som stad

Tack alla Kumlabor som har varit med och firat att Kumla fyllt 75 år.
Vilken uppslutning det har varit till alla evenemang och vilken härlig
atmosfär det är här i Kumla!

Kumlas 75-åringar badade
Under april månad bjöd Djupadalsbadet på gratis bad för alla 75-åringar.

Jubileumskören
En gigantisk kör av 500 barn i årskurs
2-3 fick taket på ishallen att lyfta sig.
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Kumlakalaset
Med ett riktigt kalas med tårta, ballonger, uppträdande och festligheter
firade vi vår 75-åring på torget.

Personalfesten
Alla anställda i Kumla kommun
samlades i Sjöparkens växthus och
firade 75-åringen under härliga
festkvällar.
Kumlan 4 2017

Vi har återinvigt stationshuset
Vårt vackra stationshus har fått liv
igen. Efter en varsam renovering invigdes huset med både café och frisör
som gör huset till en levande plats.
Tekniska kontorets öppna hus
Tekniska kontoret öppnade portarna
för barnfamiljer och andra nyfikna. En
härlig stämning med korv, fiskdamm
och framför allt provåkning av de stora maskinerna.
Antikrundan lockade många
Under en vacker augustidag fick vi
möta experterna från Antikrundan.
Det kom massor av besökare. Nu är
det bara att vänta in programmet i
början av nästa år.
Ljusvandring i
Kumla stadspark
I mörkaste november tände vi hundratals marschaller runt om i Kumla
stadspark. Vandringen avslutades
med framväxten av området i bild och
berättelse.

Vår gemensamma historia
Anekdoter och godbitar från Kumla
samlades i utställningshallen på biblioteket i den öppna utställningen där
alla Kumlabors minnen fick visas.
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1-24 dec
Adventskalender
i stadshuset med
bilder från förr.
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Nu startar ombyggnationen
av reningsverket

JN-gymnasiet,
skolan som fortsätter att växa
JN-gymnasiet och vuxenutbildningen i Kumla har tagit fasta på
regeringens stora satsning på utvecklandet av lärlingsutbildningar.

Planeringen för att bygga om vårt reningsverk har pågått i ungefär ett år
och nu startar ombyggnationen rent fysiskt.
Text: Jessica Larsson, Kommunikatör

Fler invånare och positiva
effekter för miljön
Kumla kommun växer och har ett
mål om att vara 25 000 invånare år
2025, och vårt avloppsreningsverk
behöver anpassas. Dessutom har lagstiftningen ändrats och det är skärpta
utsläppsvillkor.

- Det nya tillståndet ställer krav på
kväverening, vilket är en stor fördel
för vår miljö. Vi kommer att minska
utsläppen av kväve med hundratals
ton varje år, säger Marcel Minnegal,
chef på reningsverket.

Verksamheten måste
fungera ostört
Den största utmaningen i projektet är
att få verksamheten att fungera som
vanligt samtidigt som man bygger om.
Ett reningsverk går inte att stänga av
och vi vill ha samma höga kvalitet på
vår rening även under ombyggnadstiden. Det är därför ombyggnationen
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måste få ta lång tid. Projektet har som
mål att det nya reningsverket är i drift
enligt de nya miljövillkoren år 2021.

Vad händer nu?
Planeringen har varit väldigt omfattande och har pågått i ungefär i ett år.
Nu i december startar ombyggnationen rent fysiskt. Det första arbetet är
att installera effektivare ventilation.

- Det krävs ventilation med högre kapacitet i den nya anläggningen, och
samtidigt värnar vi om arbetsmiljön
och installerar så tyst utrustning som
möjligt, säger Marcel.

Allt arbete sker inom reningsverkets
befintliga lokaler. Däremot kommer
man säkert att märka av mer aktivitet så som byggtrafik. Ställs vi inför
särskilda utmaningar vissa perioder,
som ger exempelvis lukt eller buller,
kommer vi ha direktkontakt med de
boende här i närområdet.
Kumlan 4 2017

Lärlingsutbildningar innebär utbildning där teori och praktik
vävs samman för att möta arbetsmarknadens stora behov av välutbildad personal inom ett flertal
olika yrkesområden.
JN-gymnasiet erbjuder
yrkesutbildningar inom:
• Barn och fritid

• Handel och administration
• Bygg och anläggning

• Fordon och transport

• Restaurang och livsmedel
• Vård och omsorg

Vuxenutbildningen har motsvarande
utbud i sina utbildningar.

En stor tillgång för skolan är
våra yrkeslärare som har ett stort
kontaktnät och ett nära samarbete med arbetslivet. Vi jobbar
för att ge våra elever en ingång i
arbetslivet och en bra start på deras
yrkesverksamma liv!

gymnasiet
Kumlan 4 2017

www.kumla.se/jn
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Studiecirklar för dig som anhörig

Hur går det med
vårt dricksvatten?

Våren 2018

Varmt välkommen till studiecirkel för dig som är anhörig, god
vän eller granne till någon med strokediagnos eller liknande.
Träffarna leds av Eva Fryxell

Datum: 5 februari, 19 februari, 5 mars, 19 mars, 9 april och 23 april
Tid:
14.00-15.30
Plats: Aktivitetscenter Kvarngården, skolvägen 6, i lägenheten

Varmt välkommen till studiecirkel för dig som är anhörig, god
vän eller granne till någon som är demenssjuk.
Träffarna leds av Sonja Rådman (förmiddagarna) eller
Diakon Irené Eriksson (eftermiddagarna)

Datum: 6 februari, 20 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april och 17 april
Tid:
9.30-11.00 eller 16.15-18.00
Plats: Aktivitetscenter Kvarngården, skolvägen 6, i lägenheten
Vid frågor, kontakta anhörigkonsulenterna Ingela Lindqvist och
Marie Eneman på telefon 019-58 80 00.
Studiecirklarna sker i samverkan med Alzheimersföreningen,
Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan.
8
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I början av november mätte Tisaren
99,44 meter över havet och vi kan se
att nivån sakta men säkert stiger.

samma för. Allt sparande gör att vi
rör oss längre och längre från de kritiska lägena.

Kumlaborna har sparat
Under den mest kritiska perioden,
när vi gick ut och bad om att Kumlaborna skulle vara sparsamma med
vattnet, såg vi en bra minskning av
förbrukningen. Det är vi väldigt tack-

Både för att införa och att upphäva
förbudet krävs ett politiskt beslut. Det
är ännu inte beslutat när bevattningsförbudet ska hävas.

- Enligt SMHI har det regnat lite mindre än normalt under hösten, men
vi ser att det regn som kommer påverkar Tisaren positivt. Om vi får en
snöig eller blöt vinter så kommer
det bättra på läget ännu mer, säger
Marcel Minnegal, chef för VA-verket i
Kumla kommun.
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Fortsatt bevattningsförbud
Situationen ser bättre ut än vid samma tid förra året, men vi har inte tillräckliga marginaler ännu för att beskriva situationen som fullt normal.
Innan bevattningsförbudet hävs vill vi
vara säkra på att Tisaren har nått en
mer stabil nivå, så vi inte riskerar att
behöva införa förbudet snart igen.
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Framtidens Kumla tar form!

Händer i Kumla
under jul och nyår
Det finns mycket roligt och stämningsfullt att uppleva i Kumla under
december och januari. Här kommer några tips, fler hittar du på visitkumla.se

Som vi har berättat om i tidigare nummer av Kumlan så pågår ett stort
arbete med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för Kumla kommun, som
tar sikte på år 2040.
Text: Jessica Larsson, Kommunikatör

Arbetet är i full gång och Klara Ågren
som har tagit över rollen som projektledare berättar om förberedelserna
för att träffa Kumlaborna och samtala
om framtidens Kumla.

Vad händer, Klara?
- Jag tog över projektledaruppdraget
när Bertil slutade arbeta här i Kumla.
Han finns kvar som timanställd och
stöttar mig i jobbet med sin långa erfarenhet, säger Klara.
Just nu sammanställer vi alla förslag
som delprojekten har arbetat fram,
om bland annat viktiga naturområden, trafik, risker, framtida bostadsområden och planer för en levande
stadskärna.

När öppnar ni upp för
synpunkter?
Enligt tidplanen kommer vi att ha så
kallad samrådstid under tio veckor,
med start i början av april. Vi kom-
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mer att ta emot både inbjudna grupper och intresserade medborgare i
stadshuset. Experter inom särskilda
temaområden kommer att finnas på
plats för att besvara frågor och framför allt ta emot idéer och synpunkter.
Den som inte vill eller kan komma hit
kommer så klart få chansen att lämna
sina synpunkter på kumla.se.

Vilka förhoppningar har du?
Min stora förhoppning är att många
Kumlabor vill vara med och forma
framtidens Kumla. ÖP:n kan bara bli
bra om vi gör den tillsammans. Att
vara med och bestämma om i vilken
riktning vi ska utveckla vårt Kumla är
både ett viktigt och roligt arbete.

Vilken är den största utmaningen?
Det är en utmaning att få människor i
olika åldrar, med olika bakgrund och
med olika intressen att komma och
vara med. Men det är ju en utmaning
som vi ser fram emot!
Kumlan 4 2017

1-23 december

Adventskalender på Djupadalsbadet
Nya fina erbjudanden varje dag. Håll utkik på Djupadalsbadets Facebook.

1-24 december

Adventskalender i skyltfönstret vid Stadshuset
Känner du igen platserna från 30-, 40- och 50-talets Kumla?

Hela december

Julfint i Sjöparkens växthus
Välkommen att inspireras av julen i vårt vackra växthus.

Kumlan 4 2017
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Hela december

23 december - 9 januari

Ta en tur i längdskidspåren eller nedför Kvarntorpshögen, se kumlaskidforening.se

Den populära hinderbanan ligger i under hela perioden.

Hela december

31 december

Med eller utan klubba, du bestämmer. Se tiderna på: www.kumla.se/ishall

Vi inleder kvällen kl. 23.30, som bjuder på musik, nyårstal och fyrverkeri!

3 december

5 januari

En marknad med doft och smak av jul. Samir och Viktor uppträder kl. 16.00.

En rolig dag fylld med aktiviteter av olika slag, och vi bjuder på fika.

Skidåkning i Kvarntorps friluftsområde

Ha skoj i hinderbanan på Djupadalsbadet

Allmänhetens åkning i ishallen

Traditionsenligt nyårsfirande på Kumla torg

Julmarknad på Kumla torg kl. 13.00-17.00

Djupadalsbadets inomhusanläggning firar 5 år!

13 december

Stämningsfullt luciatåg på biblioteket

Mer information och fler evenemang och aktiviteter hittar du på:

Se och lyssna till Kumla lucia med följe kl. 13.30.

visitkumla.se
Kumlas utbud av aktiviteter, evenemang och boende.

12
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Öppettider under jul och nyår
Djupadalsbadet
23 december
24 december
25-26 december
27-29 december
30 dec - 1 jan

09.00-18.30
Stängt
09.00-18.30
06.30-20.30
09.00-18.30

23-26 december
27-28 december
29 december
30 dec - 1 jan

Stängt
10.00-16.00
10.00-15.00
Stängt

Sjöparkens växthus

Restaurangen stängt 23 december - 1 januari

Fritidsgården på Aktivitetshuset
22-23 december
24-26 december
27-30 december
31 dec - 1 jan
2-4 januari
5-9 januari

18.00-22.00
Stängt
18.00-22.00
Stängt
18.00-22.00
Stängt

24-26 december
27-28 december
29 december
30 december
31 dec - 1 jan
5 januari
6 januari
7 januari

Stängt
08.00-19.00
08.00–18.00
10.00–14.00
Stängt
08.00-17.00
Stängt
12.00-16.00

25-26 december
27-28 december
29 december
30 dec - 1 jan
2-4 januari
5 januari

Stängt
08.00-17.00
08.00-16.00
Stängt
08.00-17.00
08.00-13.00

Kumla bibliotek

Presentkort

Julklappstips!

på Djupadalsbadet!
Äventyrsbad

Motionsbad

Familjekort

Gym

Spa

Relax

019-58 87 00
djupadalsbadet@kumla.se
www.djupadalsbadet.se

Fulspola inte toaletten!
Vi fulspolar cirka 10 ton varje år
I Kumla fulspolar vi 833 kg skäp varje månad! Det ställer till onödiga och
trassliga problem i reningsverket som kostar både arbetsmiljö och pengar.

Lätt att undvika fulspolning

Det enklaste sättet att undvika fulspolning är att ha en soptunna inne i
badrummet.

Kommunens Servicecenter
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Gott samarbete
Medarbetare från nästan alla kommunens förvaltningar har varit delaktiga
i förberedelsen och öppnandet av vårt
nya boende, ett samarbete som fungerat mycket bra.

Invigning
5 december

Akvarellen - ett vård- och
omsorgsboende utöver det vanliga
Nu är det äntligen klart! Och som vi har väntat och längtat efter att kunna
välkomna både våra medarbetare och de boende till vårt fina Akvarellen.
Text: Lise Ohlin, verksamhetschef vård och omsorg

Arbetat med att bygga själva huset har
pågått under en längre tid men det var
först under sensommaren som förberedelserna inför öppnandet startade
på allvar.
Medarbetarna på plats
Medarbetarna, som rekryterades under våren, började sin anställning på
Akvarellen den 1 september. Några dagar senare hölls en kick-off med rundvandring i huset och de spända medarbetarna fick för första gången se sin
nya arbetsplats.
16

Enhetscheferna, som flyttat in några
veckor tidigare, hade förberett ett gott
mottagande och även planerat för den
introduktionsmånad som nu väntade.
En månad som främst gick ut på att
fylla på med kompetens genom utbildningar i olika system, arbetssätt och
metoder men också av en hel del praktiska göromål såsom att packa upp,
diska porslin och att fysiskt flytta in i
huset och förbereda för de 60 boende
som skulle börja flytta in i oktober.
Medarbetarna fick också arbeta på
Solbacka för att lära känna några av de
som skulle flytta in på Akvarellen.
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Öppet hus den 30 september
Väl framme i slutet av september, när
allt började bli färdigt, hölls ett öppet
hus för allmänheten där antalet besökare slog alla rekord! Över 800 nyfikna
besökare från Kumla med omnejd kom
för att titta på lokalerna, träffa medarbetarna, gå på guidad rundvandring
samt lyssna till miniföreläsningar som
enhetscheferna höll i. Idel positiva
kommentarer fick vi för vårt nya fina
demensboende.

har till stor del uteblivit. Detta är ett
gott tecken på att de demensanpassade lokalerna fungerar som tänkt.

Just nu arbetar alla i verksamheten
med att stadga sig och få igång rutiner
och arbetssätt, lära känna de boende
och deras anhöriga.

Invigning
Den 5 december planerar vi för en
officiell invigning av Akvarellen.
Mer information om detta kommer att
finnas på www.kumla.se

Dags för inflytt
Medarbetarna var förväntansfulla över
att äntligen börja ta emot de nya boendena. Måndagen den 2 oktober flyttade de första in och sen har vi haft ett
jämnt flyttempo under hela oktober
där vi succesivt flyttat in 40 boende
från Solbacka och fem från Knekten i
Sannahed. Vi har också kunnat erbjuda
en del i vår demensboendekö en lägenhet på Akvarellen.
Flytten har enheten för individuellt
stöd (ISU) och Arbetsmarknads- och
integrationsavdelningen (AMI) hjälpt
oss med och det har fungerat mycket
bra.
Många av oss som varit involverade i
detta arbete hade nog förväntat sig en
viss oro hos våra nya boende, men de
flesta har mått bra av flytten och oron
Kumlan 4 2017
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Ny adress och nästan
tredubblad telefontid!
Nu är Kumla Bostäder på plats i sina nya
lokaler på Spannmålsgatan 4.

Våra utökade telefontider
Telefontider (kundtjänst, 019-58 88 00)
Måndag - onsdag		
8.00-16.00
Torsdag			8.00-17.00
Fredag			8.00-12.00
Felanmälan (Servicecenter, 019-58 88 00)
Måndag-torsdag		
8.00-17.00
Fredag			8.00-16.00
Besökstider på Spannmålsgatan 4
Måndag-onsdag		
9.30-15.00
Torsdag			9.30-17.30
Fredag			9.30-12.30

Hyr ett cykelgarage!
Tänk vad skönt att hoppa på en torr och snöfri cykel när du kommer med
tåget eller bussen!

Just nu har vi lediga platser i vårt cykelgarage. Det kostar 150 kronor för tre månader. Kontakta oss i Servicecenter om du har frågor eller om du vill teckna avtal.

150 kr
för 3
månader!

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se
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Nu står Stene skola i Åbytorp klar!
”Allt under samma tak stärker vi-känslan”
Anna Mill, rektor på Stene skola, är så
nöjd med den nya skolan och berättar
att arbetet har gått otroligt smidigt.

- Barnen har varit så tålmodiga och
tagit ansvar. Alla har rättat sig efter de
regler som gäller på en byggarbetsplats och många har tyckt att det har
varit spännande, både att se rivningen och bygget av det nya.
Skolan är centrum i Åbytorp
Nu börjar även utemiljön att ta form
och den blir också ett stort lyft för
skolan och Åbytorp.

- Den här skolan är verkligen centrum
i byn, och det gillar vi. Många är här på
sin fritid och leker och cyklar. Och nu
väntar vi med stor spänning på den
nya multiarenan här på baksidan. Den
ser vi fram emot!
Kumlan 4 2017

Byggnaden gynnar
sammanhållningen
På platsen där gamla Stene skola stått
byggdes ett nytt skolhus, som sattes
ihop med en befintlig byggnad som
man också renoverade. I den allra
nyaste delen fick man en musik- och
bildsal, fyra klassrum och personalutrymmen.

- Känslan är att vi alla är under samma tak. Det är jättevärdefullt. Det skapar en stark vi-känsla. Som vi brukar
säga här på Stene skola – alla barn är
allas barn. Här är alla vuxna till för
alla barn.
En oväntad bonus
- Den mest oväntade positiva effekten
med det nya skolhuset är att alla klasser har sin egen ingång. Det ger ett
väldigt skönt lugn, som vi inte hade
räknat med, säger Anna.
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Det är värdefullt att återvinna
Förpackningar innehåller värdefullt
material. När du lämnar dem för återvinning används de till nya produkter.

Om det är
fullt eller fult
- Ring FTI direkt.
Telefonnummer
finns vid
varje plats.

Vi har snyggat till vid återvinningsstationerna. Hjälp oss att hålla fint!

Olika material i
samma förpackning
Är förpackningen gjord av flera material tar du isär förpackningen om det går.
Annars sorterar du efter det viktmässigt dominerande materialet.

Tips för plastpåsar
med aluminiumfolie
Ibland har plastpåsar en folie av metall
på insidan. Då kan det vara svårt att
avgöra vilket material den består mest
av. Prova med att knyckla ihop den. Om
den vecklar ut sig igen är den mest av
plast. Om den förblir hopknycklad är
den mest av metall.

Vi vill gärna att våra återvinningsstationer ska vara placerade nära
bostadsområdena och lätta att komma fram till. Därför är det viktigt för
trivseln att vi håller rent och snyggt, och att de inte blir vanprydande för
de som bor närmast. Nu har vi snyggat till vid flera platser och hoppas
att vi kan hjälpas åt att hålla det fint.

Sortera julklappsskräpet!
Presentpapper sorterar du som
pappersförpackningar.

Snören är brännbart avfall. Det lägger du i hushållssoporna.

Bara förpackningar, tidningar och textilier här
På återvinningsstationerna samlar FTI AB in förpackningar och tidningar. Förpackningar av glas, kartong, plast eller metall. Här finns även boxar som Myrorna ansvarar för. Där kan du lämna alla typer av kläder och hushållstextilier.
Allt annat avfall samlar vi in vid återvinningscentralen i Kvarntorp. Hur det går
till och vilka öppettider vi har hittar du på kumla.se/tippen
20
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Wellpapp sorterar du som
pappersförpackning.
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Frigolit sorterar du som plastförpackning.
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Ung fritid arbetar för god hälsa
Hela verksamheten Ung fritid handlar om att ge unga i Kumla ett gott
socialt nätverk och en meningsfull fritid, vilket är viktiga faktorer när
man definierar god hälsa. Text: Jessica Larsson, kommunikatör
Annika Karlsson är folkhälsovetare och är nyligen anställd på Ung fritid. Hennes kunskap ska bidra till att
vi ännu mer medvetet ska forma verksamheten för att
främja fysisk och psykisk hälsa hos våra ungdomar.

- Vi jobbar med hälsofrämjande frågor på väldigt olika
plan, säger Annika. Till exempel driver vi fritidsgårdarna och fritidsverksamheten på skolorna. Vi har
också fritidshjälpen där vi stöttar den som vill hitta
nya aktiviteter för sin fritid. Dessutom arbetar vi med
konkreta frågor, som exempelvis kost – vad finns att
köpa i caféerna, och strategiskt med frågor som jämställdhet och attityder.

Följ kommunfullmäktige
direktsänt via webben!
Är du nyfiken på vilka beslut som fattas i
kommunfullmäktige? Vi sänder direkt!
Lyssna via radio på Radio 94,3.

Annika Karlsson

Eller titta på webb-TV-sändningen
på kumla.se/kommunfullmäktige.

Lämna synpunkter
och medborgarförslag
Ge bort kultur!

En julklapp som räcker länge
Musikproduktion, film eller teater.
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Du som är folkbokförd i Kumla kommun kan lämna synpunkter och förslag
om den kommunala verksamheten.

Endast
250 kr
per termin!

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se
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En synpunkt är ett snabbt ärende
En synpunkt kan vara ett förslag, ett
klagomål eller kanske beröm. Det är
oftast ett ärende som du kan få ett
snabbt svar på.

Medborgarförslaget kräver
utredning och nämndbeslut
Ett medborgarförslag handlar om
större frågor som utreds och beslutas
Kumlan 4 2017

Kommunfullmäktiges
möten
annonseras på
kumla.se

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

kumla.se/
e-tjänster

i nämnd. Det betyder att den tar lång
tid att få svar på.

Via webb, post eller direkt
Du kan lämna in din synpunkt eller
ditt medborgarförslag via en e-tjänst
på kumla.se eller via post eller direkt
till kommunledningsförvaltningen i
stadshuset. När du lämnar ett medborgarförslag kan du inte vara anonym.
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Ströms skofabrik

75 år
som stad

Skostaden Kumla
Det har under årens lopp funnits över 130 skofabriker i Kumla kommun
och under en period var så många som 70 st igång samtidigt.
Text: Lilian Edström, kulturintendent

Kumla var tillsammans med Örebro
centrum för landets skotillverkning.
När Kumla blev stad 1942 fanns
det över 50 skofabriker i drift som
sysselsatte runt 1 500 personer.
Invånarantalet i staden uppgick till
6 000 personer.
Det fanns talesätt i Närke som ”I Kumla finns det fler skomakare än folk”
och ”Alla tillverkar skor utom prästen,
han bara halvsular”. En kvinna, som
var barn i Kumla i slutet på 1920-talet, har så målande beskrivit skoindustrins dominans; ”Pappa arbetade
på skofabrik, grannarna arbetade på
skofabrik, innan jag började i skolan,
var det handlaren i affären och pastorn i kyrkan som var de enda vuxna
jag kände som inte arbetade på sko-
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fabrik. Ja, jag trodde det var det enda
yrke som fanns…”

I Kumla var det partiskomakarna som
startade skofabriker. Den första var
Anton Johanssons skofabrik på Sillagatan i Åbytorp som startade 1895.
De största skofabrikerna var A G
Anderssons skofabrik på Fabriksgatan, Ströms skofabrik på Magasinsgatan, Kumla skofabrik på S Kungsvägen och C A Jonssons skofabrik på
Hammargatan.
Idag finns det tre aktiva skofabriker –
AGE skofabrik, Mathisens skofabrik,
Sven Johanssons skofabrik – och med
det är Kumla fortfarande skocentrum
i Sverige.
För fler bilder, se kumla.se/bildarkiv
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