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Kumla växer!
Om jag säger ordet växa eller tillväxt
till er, så tror jag att ni alla skulle
komma med olika förklaringar. Ett
barns tillväxtkurva, måttet runt magen, växter som blir större och många
fler liknelser. Kumla kommun vill
växa och därmed öka sin tillväxt. Vi
har ett gynnsamt läge söder om residensstaden och i landet, har en liten geografisk yta som underlättar
när offentlig verksamhet ska planeras och människor flyttar hit. Vi har
byggklar mark och ett näringsliv där
företag växer och nya etablerar sig.
Ja, man kan säga att vi har goda förutsättningar att fortsätta växa och locka
till oss nya invånare och företag. Vi
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har ett mål att bli 25 000 invånare till
år 2025, det för att vi blir fler som tillsammans bidrar till välfärden och blir
ett starkare underlag för handel och
näringsliv. För att fler ska kunna bo i
vår kommun fortsätter vi att planera
för och sälja tomter för villor och byggande av lägenheter.
Önskemålen från Kumlaborna ökar
när det gäller att komma i kontakt
med kommunen på olika sätt. I mätningar kan man se att många vill sitta
hemma på kvällen när lugnet lagt sig
och kunna söka sitt bygglov, ansöka
om en plats inom förskolan, felanmäla en gatlampa, anmäla intresse för ett
16. Ny bygglovstaxa gör det
tydligare och rättvisare
17. Bättre koll med ID-märkta
sopkärl
18. Palettens deltagare gör dagarna
på Akvarellens liiite bättre!
20. Spännande naturstigar för barn
22. visitkumla.se
23. Följ kommunfullmäktige
direktsänt via webben
23. Lämna synpunkter och
medborgarförslag
24. Konstsidan
Kumla kommun
Torget 1
692 80 Kumla

T: 019-58 80 00
E: kommun@kumla.se
www.kumla.se
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och att det finns gröna oaser på olika
platser i kommunen som till exempel
Djupadalsparken, Pokerskogen och
Viaskogen.

viga sig borgerligt eller kanske boka
en idrottshall. För att möta Kumlabornas önskan om detta, har kommunen
under några år jobbat med att succesivt öka antalet så kallade e-tjänster.
Dessa når man från kumla.se och etjänsterna möjliggör så att vi alla kan
kontakta kommunen när det fungerar
som bäst för oss själva. Givetvis ska vi
även fortsättningsvis kunna ringa för
att få prata med någon personligen eller boka ett möte, det för att möta er
kommunmedborgare på bästa sätt.

Tillväxt kopplas ofta ihop med byggande av exempelvis villor, lägenheter, gator och fastigheter för företag
men dessa är ofta förutsättningen för
att människor ska kunna bo och jobba
någonstans. När vi pratar tillväxt är
det lika viktigt att forma en kommun
på ett sådant sätt att människor mår
bra, kan leva ett gott liv och ges goda
förutsättningar att växa som människor. I Kumla gör vi det genom att vi
kan mötas av kulturen i vår vardag
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Växer gör vi även som människa genom att få möta utbildad personal
inom förskola, skola och fritidshem.
Eller att man som äldre får en trygg
tillvaro på ett vård- och omsorgsboende. För att ta ett ansvar för detta
även i framtiden så är det positivt att
kommunen vid bokslutet visar på ett
resultat som är 55 miljoner kronor,
exklusive realisationsvinster. Det är 9
miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet vilket ger oss goda
förutsättningar att klara de investeringar som behöver göras för att möta
Kumlabornas behov i framtiden.

Katarina Hansson
Kommunstyrelsens
ordförande
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Framtidens Kumla tar form!
Som vi berättat i tidigare Kumlan jobbar vi med kommunens
Översiktsplan (ÖP). Förslaget börjar ta form och vi förbereder oss för
att ta emot dina och alla kumlabors idéer, frågor och synpunkter i april
och maj.

Översiktsplanen visar
inriktningen för vår
framtida utveckling

Arbetet med ÖP:n är unikt och strategiskt, där många myndigheter och
organisationer, företag och privatpersoner är med och påverkar kommunens utveckling. ÖP:n är som en överenskommelse om hur vi ska utvecklas
tillsammans för att nå en långsiktig
och hållbar utveckling.

- Kumla har vuxit i relativt snabb takt
de senaste åren och en realistisk målsättning är att denna tillväxt kommer
fortsätta förklarar kommundirektör
Daniel Jansson-Hammargren. Närheten till Örebro gör Kumla till en attraktiv kommun att bo och leva i. Nu
gäller det för oss att välja riktning och
bestämma oss för hur vi ska utvecklas
vidare. ÖP:n är ett av våra viktigaste
styrdokument som gör det möjligt för
medborgare, företag, föreningar och
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andra organisationer att se hur vårt
Kumla ska utvecklas och för oss tjänstepersoner att planera och genomföra
vårt arbete på ett klokt sätt.

Fyra teman sammanfattar

Kumla har ett strategiskt och attraktivt läge i förhållande till Örebro som
är en växande stad, och vi ska fortsätta att dra nytta av det och utvecklas
smart. Vi vill vara en plats där man vill
bo och leva sitt liv.

- Vi har identifierat fyra områden som
sammanfattar vår ambition om hur
vi vill att Kumla utvecklas fram till år
2040 så att kommunen är en attraktiv
plats för att bo och leva sitt liv, förklarar Klara Ågren som är projektledare.
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Leva i Kumla
I Kumla ska man inte bara bo, utan här
ska man också leva sitt liv. Vi ska satsa
på utbildning och omsorg till gagn
för olika individer. Kumla ska vara
en aktiv plats där föreningsliv, idrott,
rekreation och kultur är en självklar
del. Den lilla stadens fördel är korta
avstånd och en praktisk vardag.

Skolor och förskolor nära barnen
När vi planerar för fler kommuninvånare ska vi se till att skolor och förskolor finns på de orter där barnen
bor och att de är placerade så att vä-

gen dit är säker. I våra befintliga tätorter som växer ska vi vara beredda på
att bygga ut befintliga verksamheter,
och i planeringen för nya områden
ska mark avsättas för förskolor och
skolor. Vi ska vara flexibla i våra lokaler så att vi kan anpassa dem efter
de verksamheter det finns behov av
över tid. Grönstrukturen har också en
stor pedagogisk betydelse. Närhet till
grönska är också viktig i skolan där
grönområdena används i undervisningen i exempelvis biologi, idrott och
hälsa.
Olika former av omsorg för olika
behov
Behovet av omsorg i olika former ökar
både för att vår befolknings ålder stiger och invånarantalet växer. Vi vill
skapa bra förutsättningar för den som
vill bo kvar i sitt hem även på ålderns
höst. För andra vill vi att trygghetsboenden och seniorbostäder ska finnas centralt i Kumla där det finns ett
utbud av service, aktiviteter, primärVar med och
forma framtidens
Kumla!
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vård och promenadstråk. Vi ska också
måna om att vård- och omsorgsboenden finns på de mindre orterna, nära
anhöriga och med en direkt närhet till
grönområden.

Rekreation och friluftsliv
Bostadsnära natur av hög kvalitet är
viktig för den vardagliga rekreationen
och folkhälsan och ska vara nåbar för
alla. Kommunen vill fortsätta satsa på
att utveckla långa sammanhängande
stråk i form av slingor som uppmuntrar till långpromenader och motionscykling. Det ökar både attraktiviteten
och är bra för folkhälsan. Det kan vi
göra exempelvis genom gång- och cykelvägar till populära fritidsområden
såsom Kumla stadspark, Viaskogen
och Kvarntorps friluftsområde.
Meningsfull fritid
Med ett högre invånarantal behövs
det fler och större idrottshallar, och vi
föreslår en ny idrottspark på en plats
där det finns utrymme att växa. Det
är viktigt att lätt att kunna ta sig till
anläggningarna, både som gående, cyklist och bilist.

Det saknas rekreationsområden i
norra Kumla och vi föreslår att Sörby
aktivitetsfält tillsammans med Var-

gavrån utvecklas till ett sådant med
bland annat lekplats, platser för spontanidrott och elljusspår.

Möten mellan människor
Våra parker har en självklar existens i
vår gröna småstad. Parkerna är viktiga för miljön där vi behöver de gröna
växterna för en frisk luft och vårt välmående. De är också viktiga i form av
mötesplatser där människor träffas
på ett naturlig och spontant sätt.

En levande stadskärna
I en attraktiv stad behövs en stadskärna med liv och rörelse. Vårt torg
har ett väldigt attraktivt läge med
resecentrum alldeles intill, vilket gör
det enkelt för småföretagare att locka
arbetskraft och kunder.
Med minskad handel i småstäders
centrum behöver Kumlas stadskärna
kompletteras med en annan typ av
dynamik som kan skapas i kombination av småföretagande, handel och

Vi vill veta vad
du tycker!
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service. Här kan det skapas förutsättningar för möten och samarbeten
mellan olika typer av verksamheter.

Det är också viktigt att stadskärnan är
en levande plats för Kumlaborna på
fritiden. Både på torget och vid Kumla
stadspark vill vi se än fler evenemang
och aktiviteter för samvaro.
Fler vill bo i centrala Kumla och vi planerar för att förtäta bebyggelsen här
så att ungefär hälften av alla nya bostäder byggs centralt.

Dörr till dörr
Att kunna ta sig från hemmet till arbetsplatsen eller skolan på ett enkelt
sätt är viktigt för vardagspusslet. På
vägen ska du också kunna handla mat,
hämta barnen på förskolan eller ta dig
till en fritidsaktivitet.

Goda möjligheter till pendling är en
förutsättning för Kumla. Trafiksystemet ska bidra till det, vare sig du förflyttar dig gående, på cykel, med kollektivtrafik eller bil.
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Det ska vara praktiskt och bekvämt
att pendla till jobb och skola. Effektiv
pendeltågtrafik är en förutsättning för
att minska bilismen så att vi kan skapa
en hållbar trafiksituation för att uppnå
våra miljömål.
Pendeltågtrafik anpassat efter oss
Pendeltågtrafiken måste förbättras
ordentligt och avgångarna anpassas
efter Kumlabornas behov. I dag förlitar vi oss på så kallade interregionala
tåg, som passerar Kumla och som inte
alls är planerade efter oss som bor här.
Särskilt inte under kvällar och helger.
Vi föreslår att Kumla ska verka för särskilda pendeltåg.

Gående, cyklister och
kollektivtrafik i första hand
Arbetet med att prioritera gång- och
cykeltrafik samt kollektivtrafik, främst
i huvudtätorten, behöver intensifieras
för att Kumla ska kunna nå sina miljömål och bli en attraktiv stad med en
trafiksäker miljö.
Cykelnätet behöver byggas ut succesivt,
särskilt när nya bostadsområden växer
fram. Det befintliga cykelnätet behöver
bli mer framkomligt och trafiksäkrare.
Håll koll på
kumla.se och
Facebook!
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Genom att utveckla ett huvudcykelnät
skulle vi öka möjligheterna att snabbt
ta sig till resecentrum för att pendla
till jobb eller studier.

Minskad biltrafik i Kumla
Utformningen av biltrafikmiljön i tätorterna ska avspegla hastigheterna.
Där vi vill ha en långsam trafik för
gångaren och cyklistens säkerhet ska
trafikmiljön utformas så att trafiken
rör sig långsamt.

Vi vill minska trafiken i tätorterna genom att leda ut trafiken runt staden,
och bland annat förlänga Östra leden
söder ut. Särskilt den tunga trafiken
vill vi styra bort från tätorterna till
riksväg 51 och 52, söder och öster
om Kumla. På så sätt blir stadsmiljön
bättre med ökad trafiksäkerhet, renare luft och mindre buller.

Stad möter land
Det finns ett stort intresse av att bosätta sig utanför tätorten Kumla. Vi
vill möjliggöra kombinationen av att
bo lantligt men ändå ha god service,
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genom att skapa förtätningsområden.
Det betyder att vi vill att ny bebyggelse planeras mellan befintliga mindre
orter så att vatten och avlopp, vägar
och kollektivtrafik kan nyttjas på ett
bra sätt.

En levande landsbygd
Landsbygden är viktig i Kumla kommun och byggnation på landsbygden
ska alltid ta hänsyn till jordbrukets
behov och möjligheter till utveckling.
Vi ser positivt på utveckling på landet
där det ska finnas möjligheter till både
större verksamheter men även mindre
i anslutning till bostaden, vilket bidrar
till en mer levande landsbygd.
Kumla ska växa österut och
västerut
Brånsta-Sånnersta öster om Kumla
tätort är den del vi föreslår vara kommunens största utbyggnadsområde.
Avståndet till Kumla centrum är mindre än 3 kilometer och med en ny vägförbindelse så skapas ett stråk och en
koppling som knyter ihop områdena
på ett bra sätt.
I väster planerar vi för att Sörby fortsätter att växa med ny bostadsbebyggelse.
Längs huvudstråket blir bebyggelsen
högre och tätare och vi fortsätter att
utveckla servicen i området.
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Som en del i att västra Kumla växer
kan delar av Fylsta omvandlas för bostäder. En högre och tätare bebyggelse än omkringliggande områden skapar en känsla av stad. I Fylsta behöver
vi utveckla grönområden som saknas.

De mindre orterna är attraktiva
Vi vill att hela kommunen ska växa på
ett bra sätt. I Hällabrottet och Åbytorp
vill vi se fler bostäder, framför allt villor men även flerfamiljshus. Gångoch cykelstråken behöver utvecklas
för att förbättra framkomligheten
och mötesplatser är viktiga, i form av
tydligare centrum och tätortsnära rekreationsområden.
I Ekeby, som har ett bra pendlingsläge
både till Örebro och till Kumla, vill vi
att bebyggelsen förtätas längs Björkavägen och Ekebygatan och att ett
större område väster om vägen ska
bebyggas med framför allt småhus.

Närhet till natur och
grönområden
En viktig del i mötet mellan stad och
land är naturen och grönområdena.
Den bostadsnära naturen är riskreducerande genom att grönytor och träd i
tätorter dämpar dagvattenavrinningen, binder partiklar, absorberar ljud,
reglerar temperatur och ger skugga.
Dessutom bidrar grönstrukturen till
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sociala mötesplatser och utemiljöer
för rekreation och vila.
Gröna stråk och blå struktur
För att knyta ihop grönområden, stora
som små, och för att öka tillgängligheten till dem föreslår vi gröna stråk
som en ring kring tätorten Kumla.
Gröna stråk ska även finnas för att nå
naturområden utanför tätorterna. De
ska underlätta rörelse mellan grönområdena för människor, djur och
växter.

Vi ska se kommunens vattendrag som
en resurs och framhäva dem mer.
Kumlaån och Stenbäcken ska utvecklas som vattenstråk med möjlighet till
rekreation. Med tanke på klimatförändringar ska det finnas ytor kring
vattendragen som klarar att översvämmas.

Nu vill vi veta
vad du tycker!

Under april och maj kan du ta del av
vår utställning i stadshuset. För mer
information, håll koll på kumla.se och
vår Facebook.
Besök vår
utställning
under april
och maj.
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Behandling av personuppgifter en viktig fråga för kommunen!
Du kanske har hört talas om den nya allmänna dataskyddsförordningen,
eller GDPR, som nämns mycket i media just nu?
Text: Ann-Charlotta Brandett, kommunjurist

Den allmänna dataskyddsförordningen
reglerar hur vi får behandla personuppgifter.

Den berör alla olika organisationer i
samhället och här i Kumla kommun
förbereder vi oss nu så vi arbetar rätt
och följer lagen när den ska börja til�lämpas i maj.

Om allmänna
dataskyddsförordningen
Den allmänna dataskyddsförordningen är en utveckling och förstärkning
av det dataskydd som redan gäller för
registrerade. Dessutom gäller förordningen i hela EU.
Ett syfte med förordningen är att stärka enskildas rätt till skydd av personuppgifter. Ett annat är att skapa en
enhetlig och likvärdig nivå för skyddet
av personuppgifter inom EU så att det
fria flödet av uppgifter inom unionen
inte hindras.
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Så här jobbar vi
I Kumla kommun pågår ett projekt för
att anpassa kommunens arbetssätt så
att de stämmer överens med kraven i
den allmänna dataskyddsförordningen. Projektet ska säkerställa att kommunen jobbar på rätt sätt med personuppgifter och att vi till exempel
inte samlar in mer personuppgifter
än vi behöver och att vi inte har kvar
dem längre än nödvändigt.
Du kan läsa mer om projektet på
kommunens webbplats, www.kumla.
se/GDPR. På kommunens webbplats
kommer det också att finnas information om dataskyddsombud och
om vilka rättigheter de registrerade
har. Ett dataskyddsombud ska finnas
i kommunen från och med 25 maj
2018.
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Välkommen

till Fritidsbanken i Kumla!
Hitta till oss!
Fritidsbanken, Kumla skofabrik,
Södra Kungsvägen 1, östra gaveln
Tisdagar kl. 9.00-12.00
Onsdagar kl. 15.00-18.00
Torsdagar kl. 13.00-16.00
www.kumla.se/fritidsbanken
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Kumla stadspark växer
Kumla stadspark är dimensionerad för en växande kommun. Till våren
sår vi en grönskande äng i området ”Ovalen”. Här planeras även för ett
gångstråk som ska binda samman det gamla parkområdet med det nya.
Text: Johanna Pettersson

Stadsparken växer i takt med Kumla,
vars mål är att ha 25 000 invånare år
2025. Sedan i höstas pågår ett omfattande projekt för att börja bygga upp
området nordväst om Sjöparkens växthus, upp mot Änggatan. Det är stadsträdgårdsmästare Kristina Nordén
som berättar om planeringen av det
nya grönområdet.
- Här kommer vi att så en salig blandning av olika ängsväxter. Att skapa
en äng är ett långsiktigt projekt som
byggs upp under flera års tid, säger
Kristina.
Kristina Nordén berättar vidare att ett
nytt gångstråk planeras stå färdigt till
våren. Tanken bakom det nya gångstråket är att det ska fläta samman

de olika parkområdena inom Stadsparken med varandra.

- Vi ska anlägga en gångväg från Änggatan. Den kommer att leda ned runt
Ovalen med ängssådden, som i sin tur
ansluter med vägen runt sjön.
Ett av målen för 2018 är att placera ut
flera skyltar i Kumla Stadspark.

- Med hjälp av organisationen Swedish Welcome har vi fått feedback på
hur vi bland annat kan utveckla skyltningen i området, säger Nordén.
Just nu pågår även avvecklingen av den
gamla elstationen som i framtiden kan
vara en lämplig plats för parkeringsplatser.

Det markerade
området visar
vart gångstråket
ska gå.
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Här kommer gångvägen från Änggatan
att gå ner till stadsparken.

Fritidshjälpen
Med ungdomars fritid i fokus

Vi finns till
för dig som är
13-19 år

Vill du ha tips eller behöver du stöd för att komma igång
med en fritidsaktivitet? Vi hjälper dig gärna!
Du hittar mer information och kan enkel göra en
intresseanmälan på: www.kumla.se/fritidshjälpen
Vi återkommer till dig så snart din intresseanmälan har kommit in.
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019-58 86 87
ungfritid@kumla.se
www.kumla.se
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Ny klimatsmart förskola i Sörby
Kumla växer och i norra delarna finns behov av fler förskoleplatser. Nu
bygger vi en ny förskola i Sörby, i bostadsområdet bortom Ericssons
fabrik. Text: Jessica Larsson, kommunikatör
Eftersom Kumla växer har aldrig så
många barn gått i förskolan som nu.
Den nya förskolan kommer att ha
plats för ungefär 100 barn, fördelade
på 6 avdelningar och med eget tillagningskök.
- Vi kommer att fylla den nya till ungefär hälften som det ser ut just nu
när den öppnar i september, säger
Cathrine Hansson-Sonnerstedt, verksamhetschef för förskolorna i Kumla
kommun.

Nytt hus och helt ny verksamhet
Det är spännande att starta upp en
helt ny verksamhet och forma den
från grunden. Vi kör igång med rekryteringen redan nu för att säkerställa
att vi bemannar på ett bra sätt, för
att få den kvalitet som förväntas med
lärorik miljö, trygghet och att väcka
barnens nyfikenhet i lekens stora betydelse.

nen är att sätta upp en informationsskärm där man kan följa hur mycket
som produceras och förbrukas.

Det vi vill erbjuda våra små
- Det känns väldigt bra att förskolan
är klimatsmart. Det är modernt och
hållbart och precis vad vi vill erbjuda
de små som växer upp i Kumla. En
del i det är också placeringen, där vi
finns nära familjernas boende, säger
Cathrine.

Utemiljön har också en klimatsmart
tanke. Vi sätter upp skärmtak så att
de små kan sova ute i barnvagnar
och här uppmuntras barnen till lek i
naturen i bevarad naturmark och genom att
I september
skapa ytor för sand2018 öppnar
och vattenlek.
den nya
förskolan
i Sörby.

Miljön i fokus när man bygger
Den nya förskolan är ett bygge där
miljöaspekterna prioriteras. Fastigheten har 25 % bättre energivärde än de
ställda kraven, och vi gör materialval
för att vara en giftfri förskola.
Fastigheten har solceller placerade på
taket vilket beräknas minska energiförbrukningen med en femtedel. Pla14
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Boka gymnastiksal
för aktiviteter
Visste du att du som privatperson
eller företagare kan boka en gymnastiksal för aktivitet, träning eller
varför inte en barnaktivitet?
Våra gymnastiksalar är den perfekta
lokalen för till exempel kompisgänget
som vill spela innebandy, yoga eller
bara vill aktivera sig tillsammans möjligheterna är många.

Kostnaden är 125 kr/timmen och
du som bokar ska vara minst 18 år. I
samtliga av kommunens gymnastik-

salar finns det små innebandymål att
tillgå. Skicka gärna in din bokningsförfrågan smidigt via webben:
kumla.se/lokalbokning

Välkommen att kontakta oss på telefon
019-58 80 00 vid frågor.

Sista
ansökningsdag
är 13 april

Välkommen med ansökan till

Ungdomsstipendiet Orkla
Foods Sverige – Kumla kommun
Håller du på att utbilda dig inom något kulturområde eller gör du en
personlig satsning inom någon idrottsgren? Vill din organisation eller
förening genomföra ett projekt som främjar kultur- och idrottsverksamhet
i Kumla eller annan därmed jämförlig verksamhet av betydelse för
samhällets utveckling? I så fall finns möjlighet att ansöka om medel från
Ungdomsstipendiet Orkla Foods Sverige - Kumla kommun.
Mer information och ansökan hittar du på:
www.kumla.se/ungdomsstipendium

Kumlan 1 2018

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se
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Ny bygglovstaxa
gör det tydligare och rättvisare
Från och med 1 mars har Kumla kommun en ny bygglovstaxa.
- Priserna i den nya taxan är satt efter den genomsnittliga arbetstiden
för att handlägga respektive typ av
ärende, säger Åsa Gunnarsson som är
bygglovchef i Kumla kommun.

Enkelt att se kostnaden i
förväg

Med den gamla taxan räknade vi ut
kostnaden utifrån ett antal parametrar. I den nya taxan är det enklare att
se direkt vad respektive ansökan eller
anmälan kommer att kosta. Det blir
tydligare för våra medborgare och det
blir mer rättssäkert när vi inte riskerar att beräkna på olika sätt.

Ny bygglovstaxa
från 1 mars!
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Det är arbetstiden för handläggningen som räknas
- Där vi ser störst skillnad är vid
bygglovsansökningar för väldigt stora
byggnader. Tidigare beräknade vi priset efter kvadratmeter och för stora
byggnader blev det automatiskt dyra
bygglov. Men det behöver inte betyda
att ärendet är mer komplicerat att
handlägga för att byggnaden är stor,
och det märks i den nya taxan. Nu betalar man för den faktiska arbetstiden
för vår handläggning, förklarar Åsa.

Många kommuner gör på
samma sätt

Den nya bygglovstaxan är utformad
utifrån SKL:s (Sveriges Kommuner
och Landsting) rekommendationer
på hur vi ska arbeta utifrån Plan- och
bygglagen, och det är många kommuner som börjar följa den rekommendationen.
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Bättre koll med ID-märkta sopkärl
ID-märkningen av sopkärl fortsätter även under 2018. Vi har i dagsläget
märkt cirka 4 000 kärl på landsbygden och i mars/april kommer vi att
börja med de kärl som finns i Kumla och därefter de kärl som vi har
kvar i Hällabrottet. Vi har totalt cirka 6 000 kärl kvar att märka så för att
underlätta för oss, låt gärna dit kärl stå framme/synligt.

Varför ID-märkta kärl?
Under 2017 påbörjades arbetet med att ID-märka alla våra sopkärl. Varje sopkärl förses med en plastbricka (RFID-tag) som innehåller ett chip med ett unikt
ID-nummer som sedan kopplas till kundens uppgifter. Detta gör vi för att kvalitetssäkra renhållningsarbetet.
Med hjälp av ID-märkningen kan vi lättare hitta ditt kärl och vid tömning sker
en registrering som visar att kärlet är tömt samt vid vilken tid detta har skett.
Våra chaufförer har datorer med en kartbild som visar alla kärl som ska tömmas varje dag vilket underlättar deras arbete för att inte missa något kärl.
Kumlan 1 2018
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Palettens deltagare gör dagarna
på Akvarellen liiite bättre!
Vilket välkomnande! Arbetshandledare Jeanette Sundberg och Palettens
deltagare är på plats och välkomnar mig till Akvarellen. Jag har varit här
ett par gånger tidigare men har inte träffat dessa personer förut. Det
är en grupp glada och stolta medarbetare som alla vill berätta om sitt
arbete och vad dom tycker är roligt. Text: Karin Moberg, kommunikatör

Men om vi ska ge er lite bakgrund så
är Paletten en del av Kumla kommuns
dagliga verksamhet. Det är personer
med olika funktionsvariationer som,
genom stöd av en arbetshandledare,
utför en mängd viktiga arbetsuppgifter. Målet med deltagarnas uppdrag är
att de så självständigt som möjligt ska
utföra de dagliga sysslorna i sin arbetsbeskrivning. Det kan bland annat
handla om att plocka i och ur diskmaskinen, torka bord, hämta och lämna
matvagnar och vattna blommor. Men
det handlar också om att hjälpa till
med aktiviteter för hyresgästerna såsom att läsa tidningen, spela spel, förbereda för sittgympa och gå på promenader. Så fullt upp med andra ord!
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De flesta deltagarna har varit med
från början, redan innan hyresgästerna flyttade in på Akvarellen, men inte
alla. Mia började här den 2 januari
och hon trivs, både med sina arbetsuppgifter och med sina kollegor. Mia
har, under sin första tid, följt med sin
kollega Ann. Ann har varit med från
början och känner väl till Akvarellen
och dess hyresgäster.
- Det är så mycket som är bra men
att få ta hand om människor, att
sitta och prata med dom och
lära känna dom, det känns bra,
säger både Ann och Mia.

Och de får medhåll från de andra inom
Paletten.
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Sara och Paulina är båda väldigt ordningsamma av sig och har koll på sina
arbetsuppgifter. Sara arbetar främst i
Hus 6 på Akvarellen och där hjälper
hon till med att hålla ordning i köket.
Hon plockar i och ur diskmaskinen,
plockar undan från bord och bänkar
samt att hon ansvarar för att hämta
och lämna matvagnen.
- Det är viktigt att hålla koll på
tiden. Klockan 12.45 ska matvagnen
hämtas och sen ska den lämnas tillbaka strax innan 14.00 och den tiden
håller jag, säger Sara nöjt.

På Akvarellen ordnas det också en hel
del aktiviteter, det kan vara musikcafé, dans, allsång och sittgympa. Inför sittgympan ska aulan ställas iordning och det är någonting som bland
annat Cecilia brukar hjälpa till med.
- Ibland hjälper jag till med att ställa
fram stolar till sittgympan och att
följa hyresgästerna dit. Men jag
tycker också om att kasta boll och läsa
tidningen för de äldre, säger Cecilia.

Ordning och reda är viktigt, det tycker
Mona. Hon arbetar tillsammans med
Micke och dom har full koll på personalens kläder och ser till så att ren
tvätt kommer ut till husen. Dom är
också ansvariga för att vattna blommor och dela ut post.
Jobb i sikte!
Nästa steg för Palettens deltagare är
att dom två halvdagar i veckan ska
sätta sig i skolbänken igen. Den 1
mars drar nämligen projektet Jobb i
sikte igång!
Jobb i sikte är en lärlingsutbildning
för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. Projektägare är Stiftelsen
Activa och projektet genomförs i samverkan med länets kommuner, Region
Örebro län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ett antal arbetsgivare.

Utbildningen hålls av Vuxenutbildningen i Kumla kommun, Lärvux,
och kommer att pågå i fyra terminer
innan deltagarna är färdiga serviceassistenter.
Kumlan 1 2018
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Spännande naturstigar för barn!
I Kumla finns det flera olika spännande naturstigar att besöka. De riktar
sig mot barn i åldrarna 4-11 år och är både lekfulla och informativa.
Syftet bakom naturstigarna är att de ska vara lätta att förstå och väcka
undran och eftertanke. Text: Johanna Pettersson
I dagsläget finns fyra olika stigar att
besöka, nämligen Rovdjursstigen
som handlar om Sveriges alla rovdjur,
Småfågelstigen där man kan lära sig
om våra småfåglar, Hasselstigen med
fokus på hasselväxter och hasselmusen och sist men inte minst Nyckelpigestigen som lär ut om insekter, odling och kompost.

Vi har pratat med Linda Möller, landskapsingenjör, och Anna Andersson,
parkarbetare, som berättar att det till
våren kommer att finnas ytterligare

två stigar att besöka – nämligen Rävstigen och Viltstigen.

- Rävstigen ligger belagt i Hällabrottet och handlar om den listiga räven.
Här kan man lära sig en hel del om den
fyrbenta krabaten samtidigt som man
leker och busar. Jaga hönor eller varför
inte utmana en kompis i hinderbanan,
säger Anna Andersson som även påpekar att hinderbanan inte ännu står helt
klar.
Här hittar du alla
våra naturstigar

Småfågelstigen

vid Kåre koltrasts lekplats

Hasselstigen

vid Hanna Hasselmus
lekplats

Nyckelpigestigen
vid Nelly Nyckelpigas
lekplats

Rovdjursstigen

vid Jonny Järvs lekplats

Viltstigen

vid Skogsgläntans lekplats

Rävstigen

vid Rulle Rävs lekplats

Trafikstigen (2018)
vid Smedstorps lekplats
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I en annan del av Kumla hittar vi Viltstigen som ligger belägen vid Skogsgläntan i Skogstorpsområdet.

Långsiktigt planeras det för fler naturstigar och just nu pågår arbetet för
fullt att färdigställa Trafikstigen som
ligger i Smedstorp.

Skyltningen vid Rävstigen

Skyltningen vid Viltstigen

- Här ligger fokus på miljön. Tanken
bakom stigen är att lära ut vad vi kan
göra för att hjälpa djuren och naturen.
Omgivningen är anpassad efter djurens behov så att de ska få ha det så
bra som möjligt, berättar Linda Möller och fortsätter.
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- Vi vill lära ut om fotosyntesen och
växthuseffekten, vad träden gör för
att motverka avgaser och liknande,
berättar Linda.
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visitkumla.se
Kumlas utbud av aktiviteter, evenemang och boende.

Traditionsenligt valborgsfirande vid Kumlasjön
Välkommen till en kväll med sång, vårtal, minitivoli och brasa på Kumlasjön.
Firandet inleds kl. 19.30
Detaljerat program finns att hitta på
visitkumla.se inom kort.

Vårens föreläsningar
Väder, fotboll, släkt-DNA, modeslavar
och trädgårdens insekter hör till
några av vårens föreläsningar på
Kumla bibliotek.
13 mars kl. 18.30 - Modeslavar
Moa Kärnstrand, en av författarna
till boken ”Modeslavar”, berättar hur
det kan komma sig att kläderna är så
billiga att köpa.

27 mars kl. 18.30 - Pelle Blohm
Efter fotbollskarriären omtyckt krönikör på NA. Han berättar om sin bok
”Blohm står när de andra faller”. SISU
3 april kl. 18.30
DNA i släktforskningens tjänst
Föreläsare Peter Niwong. Efter föreläsningen finns det möjlighet att ”topsa”
sig, så passa på! Kumla släktforskarklubb

Entré 50 kr
24 april kl. 18.30
Meteorolog Nils Holmqvist
Pratar om det han gillar mest - väder.
Och om hans bok och om hur han hamnade i våra vardagsrum. Studiefrämjandet
22
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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.

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

Lämna synpunkter
och medborgarförslag
Du som är folkbokförd i Kumla kommun kan lämna synpunkter och förslag
om den kommunala verksamheten.
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 1 2018

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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Gruppförsändelse

Konstsidan
Text: Lilian Edström

Titel: Malek
Material: Brons
Placering: Kumla sjöpark
Konstnär: Knutte Wester
På stranden i Kumla sjöpark sitter
en liten barfota och oskyddad flicka
med armarna hårt om de uppdragna
knäna. Med nedfälld blick utstrålar
hon sårbarhet och längtan. En längtan och en dröm om alla människors
lika värde, och ett liv i fred och frihet.
Skulpturen heter Malak, som betyder
ängel på arabiska.
Som andra verk av Knutte Wester har
skulpturen sitt ursprung ur en verklig händelse. Malak flydde 2009 med
sina föräldrar och syskon från krigets
Irak till Sverige. Malak och hennes familj fann en fristad i en svensk kommun. Efter några månader urartade
ett ungdomsgräl till stenkastning mot
familjens boende och de började, i panik, än en gång att planera att fly. Men
händelserna ledde till en manifestation mot främlingsfientlighet och för
mångkultur, vilket innebar att famil-
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jen kunde fortsätta sitt liv där.

Idag befinner sig 28 miljoner barn på
flykt i världen, den högsta siffran sedan andra världskriget. För merparten är flykten en resa på liv och död,
i undermåliga båtar på stormiga hav
och för många slutar resan och livet
där.
Knutte Wester, född 1977, arbetar och
bor i Umeå. Han är utbildad på Konsthögskolan i Umeå och har deltagit i
flera grupp- och separatutställningar bl. a i Moskva, Johannesburg och
Stockholm. Knutte Wester jobbar med
skulptur, video, måleri och installationer. Hans verk belyser vårt samhälle
och pekar på samhällets tillkortakommanden. Han ger röst till dem som
inte kan göra sig hörda i samhällsdebatten. Hans konst är rak och tydlig
med dokumentära inslag.
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