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När jag sitter och skriver denna ledare så kikar solen fram och värmer oss alla. Människor
samlas i klungor för att njuta lite extra innan de går in och fortsätter sin arbetsdag och jag
tror att vi alla njuter av ljuset som sträcker sig längre in på dagen. Barnen kommer med de
första små buketterna av vårblommor så jag får leta fram de små vaserna.
Våren är inte bara en tid då knoppar brister
och gräsmattorna blir grönare. Våren är
även en tid då kommunerna tar fram ett
bokslut för föregående år och så gör även
Kumla för 2015. I bokslutet framkommer att
Kumla under 2015 har bruttoomslutningen,
d v s kostnaderna, varit 1 miljard tre hundra
nio miljoner kronor, med siffror är det
1 309 000 000 kronor.
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Dessa kostnader fördelas i storlek på skola
och förskola med cirka 628 miljoner kronor
och den näst största utgiftsposten är det
sociala området med cirka 425 miljoner
kronor. Dessa två områden står för mer
än 80 procent av kommunens kostnader.
Resterande kostnader går till områden som
exempelvis kultur, fritid, gator och vägar.
Kommunens viktigaste och övergripande
uppdrag är att finnas till för Kumlas medborgare oavsett var i livet de finns och all
personal är viktiga för att vi ska lyckas med
detta viktiga välfärdsuppdrag.
Några exempel är grundskolans viktiga
uppdrag att ge eleverna förutsättningar att
lämna skolan med godkända betyg, vilket
är avgörande för att ha en bra grund att
stå på inför sin framtid. För att öka förutsättningarna för detta har förvaltningen för
livslångtlärande arbetet fram ett förbättrat
kvalitetsarbete, ”Kunskap i fokus”, som omfattar förskola, skola och vuxenutbildning.

ta ett helhetsansvar för kommunen och
dess ekonomi. För mig och kommunen är
det en stor styrka att det tas stort ansvar i
organisationen och bland de anställda för
en ansvarsfull och stark ekonomi i Kumla
kommun.
Har Kumla ekonomiskt fegat genom att det
blir årliga överskott? Jag tycker inte det.
Kumla har satsat på upprustning av skolor,
idrottshallar med mera. Under 2015 har vi
påbörjat ombyggnationen av Vialundskolan. Renoveringen av Kumlahallen
påbörjades 2015 och ska vara klar 2016.
Arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboende har våren 2016 kommit långt och
enligt planen ska det invigas hösten 2017.
En ny återvinningscentral i Kvarntorp
invigdes i januari 2015. En ny naturstig
invigdes och fick namnet Johnny Järv.
Under 2015 togs också tre nya vindkraftverk i bruk vid norra infarten i Kumla
genom det av Kumla och Örebro
gemensamt ägda bolaget Kumbro Vind.

Inom socialförvaltningen pågår många olika
arbeten för att utveckla verksamheten med
människan i centrum. Exempel på detta är
”Hund i verksamheten”, tät samverkan med
arbetsmarknadsenheten för att minska
utbetalningen av försörjningsstöd, en utveckling av daglig verksamhet och arbetet
med att kvalitetssäkra verksamheterna.

Lika säkert vårtecken som årsbokslutet är,
så är arbetet med att budget för 2017 –
2019 precis startat.

År 2015 blev överskottet större än det som
var budgeterade, detta beror bl a på vissa
engångseffekter men också på överskott i
förvaltningarnas verksamhet. Det är viktigt
att förvaltningarna håller sina budgetar för
det ger möjligheter att fortsätta utveckla
verksamheterna för Kumlaborna. Att vara
kommunstyrelsens ordförande innebär att

Jag vill önska er alla en riktigt trevlig
sommar!!
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Kumla fortsätter arbetet med att vara en
attraktiv kommun för både nuvarande och
nya Kumlabor, samt att ge förutsättningar
för ett aktivt näringsliv.

Katarina Hansson
Kommunstyrelsens
ordförande
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Rött och gult behöver inte vara fult!

Reningsverkets aktiviteter för ett bättre avloppsvatten fortsätter. I år är det fokus på
kadmium som är en giftig tungmetall som fortfarande används i konstnärsfärger.
Text: Jessica Larsson, informatör. Bild: Pixabay.
Som du kunnat läsa i tidigare nummer av
Kumlan gör reningsverket en satsning på
att förbättra kvaliteten på vårt avloppsvatten i kampanjen ”Inte vilket skit som
helst i vårt avlopp”. Genom information till
alla avloppsanvändare vill reningsverket få
oss alla att använda avloppet till rätt saker,
nämligen kiss, bajs och toalettpapper, och
inget annat.
Nu har turen kommit till kadmium. Under
våren startar vi ett informationsarbete
för att minska mängderna kadmium i det
avloppsvatten som passerar reningsverket
och ut i vår natur.

Går ut i vår natur och
leder till hälsorisker

Kadmium är en giftig tungmetall som är
förbjuden inom de flesta områden, men
som fortfarande finns i konstnärsfärger –
kadmiumgult och kadmiumrött.
Reningsverken är inte byggda för att rena
bort metaller, utan de följer med ut i
vattendragen eller till det växtnäringsrika
slammet som ska återförenas med
kretsloppet. Kadmiumet som hamnar i
naturen kan tas upp av växter och föras
vidare till djur och människor. De
allvarligaste hälsoriskerna för oss
människor är benskörhet och njurproblem.
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Vi vill att man använder
annan färg

Informationsinsatsen mot kadmium är ett
samarbete mellan Kumla, Örebro och
Hallsberg. Budskapet är att man bör låta
bli att använda färger som innehåller
kadmium, för det finns fina färger som är
kadmiumfria. Gör man ändå det ska man
vara extra noggrann när man rengör sina
penslar och redskap.
Jesper Livengård, VA-tekniker på reningsverket här i Kumla, berättar att de har
skickat ut ett brev riktade direkt till konstnärer, föreningar och grupper som de vet
jobbar med konstnärsfärger. De tar nu även
fram en broschyr som de ska placera ut på
affärer för färg och konstnärsmaterial.

- Nu placerar vi ut
mätutrustning på utvalda
ställen i avloppsnätet i alla
tre kommuner, för att göra
en så kallad nollmätning.
Efter en tid kommer vi göra
samma mätningar på
samma ställen och hoppas
på att kunna se skillnad,
säger Jesper.
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Vi vet att 10 procent av kadmiumet som når vårt
reningsverk kommer från just konstnärsfärger.
Varje gram vi kan undvika gör skillnad. Därför bör
vi helt avstå från färger som innehåller kadmium.

Kumlan 2 2016
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Matilda hittade sin badminton
och är laddad för fler tävlingar
Matilda Larsson går i åttan på Vialundskolan. Hon har vågat testa
något helt nytt på sin fritid, med stöd av fritidsledarna på skolan.
Text och bild: Jessica Larsson, informatör
Matilda berättar att varje gång de fick
spela badminton på idrotten ville hon bara
fortsätta. Det var så kul! Vid något tillfälle
började hon prata om det med Mattias och
Sussi som är fritidsledare på skolan.

- De kände till att det finns en klubb och
visste hur vi skulle kunna få reda på deras
träningstider. Dessutom följde Mattias med
mig första gången, berättar Matilda.
Nu har Matilda tränat badminton en gång
i veckan sedan i höstas och har redan tagit
steget att spela sin första tävling. Det var en
tävling i Backahallen i Örebro.
- Tre matcher fick jag spela. Jag förlorade,
men det kändes helt ok när det var min
första tävling. Det kommer fler chanser och
jag är laddad för att tävla fler gånger, säger
hon.

”Vänta inte för länge.
Prova det du vill prova.
Det är värt det!”

Det bästa är
tillhörigheten

Matilda berättar att man fick komma och
testa innan man
bestämde sig för att börja. Och i början
hade hon inget eget racket, utan fick låna
det i klubben. Men när man tävlar måste
man ha sitt eget och det har hon nu.
- Det bästa är tillhörigheten och gemenskapen. Jag har lärt känna nya människor
och har fått nya kompisar. Jag tränar rätt
mycket tillsammans med en tjej som har
spelat längre än mig, och jag lär mig jättemycket av henne. Hon och hennes mamma
var med och hjälpte mig när jag tävlade.

Vad är svårt med att vara ny?

Det är inte så svåra regler i badminton, men
det är många nya ord som är speciella i
sporten. Jag får ofta fråga tränaren vad de
menar, men jag lär mig ju efter hand.
- Jag kommer fortsätta tävla och mitt mål
nu är att vinna en match, säger Matilda.

Våga prova!

Matildas bästa tips till andra är att inte
vänta för länge. Prova det du vill prova.
Det är värt det!

Fritidshjälpen

Inom Ung fritids arbete i Kumla kommun har man ett särskilt uppdrag att hjälpa ungdomar att hitta till en aktiv och stimulerande fritid. De hjälper till att hitta till föreningar
och klubbar, kanske kollar upp träningstider eller hjälper till att ta den första kontakten.
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Att stärka hälsan som senior
Visste du att...

...var femte person i Kumla kommun är 65 år eller äldre och andelen
kommer att fortsätta öka framöver.
...goda matvanor, fysisk aktivitet, social gemenskap och upplevelse av 		
meningsfullhet är de faktorer som bäst främjar ett hälsosamt åldrande.
...30 minuter styrketräning per vecka kan minska risken att få hjärt-			
kärlsjukdomar med 23 procent för en person i 70-årsåldern.
...endast 6 procent av kvinnorna och 2 procent av männen i åldrarna 		
65-84 år i Kumla äter tillräckligt med frukt och grönt.
...varje dag faller 20 personer över 80 år i Örebro län. Skador till följd av
fall får ofta allvarliga konsekvenser för individen och är ett folkhälsoproblem
som går att förebygga.
...55 procent av männen och 53 procent av kvinnorna i åldrarna
65-84 år bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.

Är du intresserad...

...av mer information om hur du kan stärka din hälsa som senior?
Besök 1177 vårdguidens temasidor på internet eller sök kommunens
hälsopedagoger via Aktivitetscenter Kvarngården på telefon 019-58 80 00.

Välkommen att uppleva Kumla i sommar!

visitkumla.se

Kumlan 2 2016
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Robin Elvin, Henrik Fryxell och ägaren Veikko Linko

Stort socialt engagemang hos företagarna
i Kumla - en win-win situation för alla
LSS-omsorgen i Kumla kommun ansvarar för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Det övergripande målet är att människor med funktionsnedsättning ska
ha samma villkor som andra och möjlighet att uppnå full delaktighet i samhället.
Text och bild: Eva Lundgren, arbetsledare daglig verksamhet
En insats är att ge möjlighet till meningsfull
sysselsättning. LSS-omsorgens dagliga verksamhet verkar för att våra deltagare kan
närma sig den öppna arbetsmarknaden.

VL´s Bilverkstad

Nästan 20 deltagare har sin dagliga
verksamhet hos olika företagare i vår
kommun. En av dessa är VL’s Bilverkstad
på Älvestavägen som ägs av Veikko Linko.
Veikko Linko är en egen företagare som har
varit öppen för att samarbeta med daglig
verksamhet i Kumla kommun, genom att
sysselsätta personer med funktionsnedsättning. I dagsläget har han 2 personer
arbetande hos sig på heltid.
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Veikko tycker att det är viktigt att
personerna kommer ut i arbete för att få
lära sig det som hör till bilar. Även få rutiner
i sitt dagliga liv. Personerna som är ute på
arbete är väldigt lojala och noggranna.
Veikko säger att det är positivt att ta emot
personer med funktionsnedsättning, man
lär sig mycket och man blir mer skärpt. Man
handleder och visar hur och vad de ska
göra. Tanken är att nästa gång kanske klara
det själv.
- Det skulle underlätta mitt handledarskap
om kommunen delade ut en liten
ersättning till mig som handledare, säger
Veikko.
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Veikko rekommenderar att fler företag ska
tänka på att ta emot personer från daglig
verksamhet.
En av killarna har valt att vara hos Veikko
för att han gillar bilar och vill lära sig mer.
För honom var det viktigt med personkemin. För honom är det även viktigt att
firman inte är för stor. Han tycker att de har
väldigt roligt tillsammans och att det är bra
med allt i verkstaden.
Bägge killarna som är där tycker att deras
handledare är trygg, de kan prata med
honom om allt, även privata saker.
- Han är väldigt mån om oss, säger de.

Kumla kommuns
arbetshandledare

Jag som arbetar med att få våra personer
på externa platser heter Eva Lundgren och
jobbar inom LSS-omsorgen här i kumla på
daglig verksamhet.
Jag har jobbat med detta i två år och det
är bland det roligaste jag har gjort. Det är
givande och positivt att åka runt och leta
arbetsgivare.

I mitt jobb ingår också att hälsa på vid
arbetsplatsen. De arbetsgivare som har
personer från daglig verksamhet är mycket
tillmötesgående och trevliga och väldigt
nöjda med personen de har hos sig.
Jag söker efter olika arbetsplatser utefter
vad personen önskar eller vill prova på. När
man hittat en plats träffas man och utifrån
förutsättningarna varje person har så
bestämmer man tider och dagar när
personen ska jobba. I början kan det vara
några dagar och i andra fall hela veckan.

Intresserad?

Min stora förhoppning är att det är fler
företagare som vågar och vill ta emot våra
personer i sina verksamheter.
Det går bra
att höra av
sig till mig
om ni vill veta
mer!
Eva Lundgren
070- 213 12 70.

Kombinerade papperskorgar
och hundlatriner
Kumla kommun har fram till idag haft
separata papperskorgar och hundlatriner,
denna uppdelning upphör dock nu.

Från och med nu kan hundlatrinspåsar och
restavfall läggas i både papperskorgar och
hundlatriner. Ett antal äldre papperskorgar/
hundlatriner kommer även att ersättas av
nya, med början i centrum.

Kumlan 2 2016

Bild: www.hags.se
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Skattledning med Naturskolan
- prova på Geocaching

I juni erbjuder Naturskolan allmänheten och daglediga att prova på Geocaching.
Två dagar i mitten av juni kan alla som vill leta efter skatter med GPS i Kvantorpsområdet.
Detta passar bra för all åldrar – alla är välkomna!
Text och bild: Per Karlsson Linderum
Geocaching kan utövas när som helst och
i princip var som helst. Aktiviteten tar ofta
utövaren till platser som hen normalt inte
besöker. Det är med andra ord ett utmärkt
sätt att upptäcka sin omgivning. I det
allmänna geocachingsnätet finns över 2
miljoner skatter utplacerade. Dessa kan
du hitta med din GPS eller din mobil,
förutsatt att den har den rätta appen. Ute i
Kvantorpsområdet har Naturskolan placerat
ut två banor med skatter. Startplatserna för
dessa är dels mellan sjöarna – dvs mellan
Nordsjön och Söderhavet – och dels runt
Kvarntorpshögen.
Naturskolan bedriver undervisning med
inriktning på utomhuspedagogik för alla
skolor i Kumla kommun. Dessutom deltar
Naturskolan i vissa aktiviterer riktade mot
allmänheten för att främja folkhälsan och
uppmuntra till utomhusaktiviterer och
förståelse för vår närmiljö.
Under de två dagarna i juni finns det möjlighet för alla som vill prova på geocaching.
Naturskolan lånar ut GPS:er och instruerar
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hur geocaching fungerar. Dessutom finns
det möjlighet till korvgrillning för de som så
önskar (Naturskolan håller med brasa).
Metoden är enkel. Välj med GPS:en vilken
geocache du ska leta upp. Sedan handlar
det om att navigera rätt. Själva geocache
kan variera i storlek och utseende. Ofta är
de gömda på kluriga platser. När du väl hittat den ska du skriva i loggboken som finns
i geocachen. Ibland ska man också lämna
ett litet föremål i skatten. Äventyret väntar
runt din dörr.

När, hur och var:

Onsdagen 15 juni mellan kl. 09.00-14.00,
vid rastplatsen på södersidan av Nordsjön.
Torsdagen 16 juni mellan kl. 09.00-14.00,
vid Högmans hage intill Kvarntorpshögen.
Pant vid utlåning av GPS:er. Möjlighet till
korvgrillning.

Frågor?

Kontakta gärna Naturskolan på
naturskolan@kumla.se
Kumlan 2 2016

Kvarntorps friluftsområde

Riv ur denna del
och kom och upptäck
vårt härliga
friluftsområde!

Kvarntorps friluftsområde erbjuder naturupplevelser, aktiviteter
och spännande industrihistoria. Mer information hittar du på visitkumla.se
1. Konst på Hög

På Kvarntorpshögen finns den unika skulpturutställningen Konst på Hög. Här finns flera av
landets främsta konstnärer representerade.
Bilvägen upp till utställningen är öppen under
perioden maj till september. Oktober till april
kan utställningen besökas till fots.

2. Trappan och utegymmet

Många kommer till Kvarntorpshögen för ett träningspass i utegymmet eller trappan med sina
427 trappsteg. Varför inte anta utmaningen Besegrat Trappan! Du har besegrat trappan när du
har avverkat den tio gånger inom fem timmar.

3. Vandrings, rid- och cykelleder

I området finns över 26 km vandringsled. Här
finns även ett antal ridleder i varierande natur. För dig som vill utmana dig i terräng och
på skogsstigar finns tre mountainbikeleder i
området. Vissa av lederna sammanfaller med
varandra, så tänk på att visa varandra hänsyn.

4. Rastplatser

Vid Nordsjön och Söderhavet finns fyra rastplatser. Tre av dessa är handikappanpassade och
vid rastplatsen mellan Nordsjön och Söderhavet finns en handikappanpassad torrtoalett. På
samtliga rastplatser finns möjlighet till grillning,
vid en av rastplatserna finns även ett vindskydd.

5. Lugnet

Lugnet är ett naturskönt utflyktsmål. Här har
bland annat arbetare vid Skifferoljebolaget bott.
Paul Jonasson, som var en av ägarna till Lugnet,
de stora gårdarna och kalkstensbrotten, lät här
anlägga den fina äppellunden.

6. Hembygdsgård och Gjutstuga

Sommartid håller hembygdsgården öppet i
samband med visningar av Stenarbetarmuseum Yxhult. Precis intill hembygdsgården
ligger Gjutstugan, Hällabrottets äldsta byggnad
uppförd 1774.

7. Norra Mossby naturreservat

Ett litet stycke alvarliknande mark i Närke!
Berggrunden består av kalksten som har gett
upphov till en stäppartad vegetation och artrik
flora. Området präglas även av två gravfält med
ca 35 övertorvade runda stensättningar.

Kumlan 2 2016
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8. Hällkistan naturreservat

I Hällkistans naturreservat finns en av Närkes
få hällkistor. Här finns ett område med spåtistel
och orkidén ängsnycklar. Inom reservatet finns
även ett mindre kalkbrott där man bland annat
kan se trilobiter och en skogsdel som på våren
är fantastisk med blommande blåsippor.

9. Friluftsbad Hästhagsbrottet

I Hästhagsbrottet finns ett stort grönområde
att lägga ut filten eller ställa upp solstolen på.
Ett härligt område för hela familjen! Här finns
brygga och en mindre lekplats samt omklädningshytter och enklare toaletter. Badet har
sandstrand med en skyddad del för de små.

10. Sjöarna

I Nordsjön och Söderhavet finns våra vanliga
sötvattensfiskar och här är det fritt fiske. Det
finns brygga att fiska från och du kan även
lägga i egen roddbåt (dock inte permanent). I
Norrtorpssjön finns en bana för jetskis och vattenskotrar och i Alaborgssjön finns en badplats
för hundar.

11. Golf, med GolfCamp

Högtorpsbanan är en omväxlande bana i parkoch skogsmiljö, med lång spelsäsong. Här finns
övningsgreener, driving range, övningsbana,
slaghall och golfrestaurang. Här finns även
Kumla GolfCamp, med ställplatser för husvagnar och husbilar.

12. Stenarbetsmuseum Yxhult

Stenindustrin i Yxhult har på många sätt präglat
bygden. Museet visar stenarbetets historia med
en unik samling gipsförlagor och Yxhults stenhuggeris första mekaniska verkstad. Här finns
även en modellsamling av konstnären Lars Agger, som visar på arbetet kring stenindustrin.

13. Kalkugnarna

Ett industrihistoriskt minne från tiden då kalk
bröts i de nu vattenfyllda brotten. I ugnarna
varvades kalken med alunskiffer för att sedan
brännas. Kalkstenarna fraktades sedan ut för
försäljning till bönder över hela Sverige för att
användas i jordbruket.

14. Vintersport

Vintertid kan man ta sig en tur ner för Kvarntorpshögen, slalombacken erbjuder två nedfarter. Här finns även pulkabacke och skidlift. I området finns även fina spår för längdskidåkning.

14
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HAKUNA MATATA - en skolföreställning
av Kumlaby skolas musikalelever
De elever i årskurs 8 och 9 som valde
Musikal på ämnet ”Elevens val” har
tillsammans med Inger Stähring Holmberg
övat in Hakuna Matata.
Eleverna har, tillsammans med Inger,
hjälpts åt vad gäller danser, danssteg och

koreografin och en del av aktörerna har
fått spela flera roller i musikalen.
Totalt sett har man gett tre kvällsföreställningar samt ett antal skolföreställningar på dagtid som setts av
över 1 500 elever.

Ny läroplattform införs inom
förskola och skola
Under året har ett utvecklingsarbete med
en ny digital läroplattform, InfoMentor,
startat inom förvaltning för livslångt
lärande.

Syftet med den nya läroplattformen är att
förbättra de tekniska förutsättningarna och
öka utnyttjande av teknikens möjligheter till
att stötta lärandet.
Som vårdnadshavare ska det bli enklare
att vara delaktig i skolans arbete och i
elevernas utveckling. Några utvalda
förskolor och skolor ska testa systemet
under våren och från hösten ska det
fungera i samtliga förskolor och skolor.

Kumlan 2 2016
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Begränsad hastighet till
30 km/tim i bostadsområden
Kommunen får med jämna mellanrum in
synpunkter från invånare om att något
måste göras åt problemet med fordon
som framförs med höga hastigheter i
bostadsområden.

Hastigheten i bostadsområdena i Kumla
tätort är begränsad till 30 km/tim. Med en
hastighet på 30 km/tim hinner föraren i
regel stanna vid oväntade hinder till
exempel för gående och cyklister och på
så sätt skapas trygghet för den oskyddade
trafikanten. Framkomligheten påverkas inte
nämnvärt eftersom avståndet till gator med
en högre hastighet ofta är kort.
Trafiksäkerhetsskäl utgör bakgrunden till
varför hastighetsbegränsningen 30 km/tim
infördes och kommunen vill betona vikten
av att hastighetsbegränsningen
respekteras.

#mittgrönakumla

I Kumla kommun tycker vi att den gröna
utomhusmiljön är viktig!

Vi arbetar hela tiden för att ge Kumlaborna
tillgång till gröna miljöer av alla de slag,
nu och i framtiden. Därför arbetar vi nu
med att ta fram en grönstrategi för
Kumlas gröna miljöer.
Vi vill därför låta Kumlaborna dela med sig
av sina gröna favoritplatser!

16

Dela med dig av din gröna
favoritplats på instagram!

Passa på att visa oss vilka gröna platser
i Kumla som får ditt hjärta att slå lite
extra!
Instagramaktiviteten pågår under maj 2016.
Ta en bild och tagga den med
#mittgrönakumla eller @mittgronakumla

Kumlan 2 2016

Hej!

Vi ses i sommar!

Snart är det äntligen dags!
Fredag 27 maj öppnar vi Djupadalsbadets utomhusbad
och camping.

Välkommen att spendera sommaren med oss – lata dagar i solen,
skratt, lek och bus tillsammans med familj och vänner.
Mer information på djupadalsbadet.se
Vi ses!

Tänk på miljön när du tvättar bilen!
Avloppsvatten från tvätt av en bil innehåller
rester av bilvårdsprodukter, olja,
däckpartiklar, bränslerester samt flera
metaller, till exempel. bly, kadmium, zink,
nickel, koppar och krom. Dessa ämnen är
skadliga och ibland giftiga både för
människor och för livet i våra sjöar. Vid
en tvätt på gatan leds tvättvattnet till en
dagvattenbrunn och vidare till vattendrag
och sjöar.

grusplan långt från vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar. Använd i
så fall såpa, diskmedel eller miljöanpassat
schampo. Inte avfettningsmedel.

I första hand bör du tvätta bilen i en
tvättanläggning som har ett reningsverk
som renar utgående vatten. I andra hand
kan du tvätta den på en gräsmatta eller

Kumlan 2 2016
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En säkrare trafikmiljö i Kumla

Du som har tomt intill en gata
Se till att dina träd, buskar och häckar inte påverkar
utrymmet eller sikten för den som ska passera. Den fria
höjden ska vara:
• 2,5 meter över gångbana
• 3,2 meter över cykelväg
• 4,6 meter över körbarna
Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata
bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en
sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera
hållet.

Tänk på att det är samma krav på fri
sikt när du har staket eller plank!

Du som har utfart mot gata
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än
80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska
vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Fritidsgård på aktivitetshuset i sommar!
Ung fritid samlar sin fritidsgårdsverksamhet
på aktivitetshuset i sommar.

Öppet på Aktivitetshuset
13 juni - 13 augusti
Måndag - lördag

För mer information, följ oss!

18.00-22.00

Vi håller öppet för dig som bor i Kumla
kommun och som är i åldern 12-19 år.

18
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Sök stöd till projekt för att utveckla
landsbygden genom LEADER

Har du en idé som du tror kan utveckla din bygd? Då kan du kan söka LEADER-stöd!
Genom LEADER kombineras offentligt ekonomiskt stöd med egen privat medfinansiering,
som kan utgöras av en oavlönad arbetsinsats eller pengar.
Text och bild: Joakim Öhrman, utredningssekreterare
LEADER är en metod inom EU, genom vilken
föreningar, företag och offentlig sektor
samarbetar för att utveckla sin hembygd
och stärka landsbygdens ekonomi.

LEADER Mellansjölandet är ett
utvecklingsområde i Örebro län
Samtliga projekt, förutom projektstöd till
företag, ska drivas med den så kallade
LEADER-metoden. Den innebär att
projekten har stark lokal förankring genom
ett trepartnerskap där ideell, privat och
offentlig sektor går samman kring en
projektidé för att utveckla sin bygd.

Projekten ska vara innovativa i den
meningen att projektidén inte redan
prövats i samma område.

Ramar för stödet

I LEADER-projekt i Mellansjölandet kan
investeringar utgöra en mindre del av ett
projekt i fall investeringarna är nödvändiga
för att möjliggöra de aktiviteter som leder
till att projektet når sina mål.
Det finns inget exakt krav på hur stor
föreningens insats ska vara, men 30 procent av det sökta stödet är en bra riktlinje.
Ideellt arbete värderas till 220 kr/timme.

Insatsområden för LEADER Mellansjölandet:
• Företagande och entreprenörskap
Vill du veta mer?
med bland annat turism.
Vill du veta mer om stöd via LEADER• Förbättrad infrastruktur för personprogrammet är du välkommen att höra av
och varutransporter, lokal service
dig till Joakim Öhrman, Kumla kommun,
och bredband.
på telefon 019-58 82 71 eller via e-post
• Attraktiv livsmiljö, där aktiviteter
joakim.ohrman@kumla.se
för unga är en viktig insats.
• Effektiva energilösningar och minskade
koldioxidutsläpp
• Ökad klimattålighet, till exempel
förstudier för att göra samhället mer
tåligt mot negativa konsekvenser av
ett varmare klimat.
• Kapacitetsutveckling och lärande,
exempelvis att stärka personer som har
svag ställning på arbetsmarknaden.
Konstslingan har fått
LEADER-stöd för att
ta fram och trycka
upp informationsmaterial.

Kumlan 2 2016
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Information från oss på renhållningen!
Öppettider
Återvinningscentralen i Kvarntorp

Måndag 07.00-18.30		
Under april-oktober har vi även
Tisdag 07.00-15.30		
öppet på onsdagskvällar.
Onsdag 07.00-18.30
Torsdag 07.00-15.30		
Fredag 07.00-15.30		
Första helgfria lördagen i varje månad 09.00-13.00
Extraöppet följande söndagar: 24 april, 22 maj och 19 juni 09.00-13.00
Du vet väl om att du kan lämna ris och kompost dygnet runt utanför
återvinningscentralen. Var noga med att inte slänga säckar bland riset
eller kompostavfallet och givetvis inget annat skräp.

Behöver du nya papperspåsar
till matavfallet?

Häng ut en tom påse i lockkanten på det
bruna kärlet så lägger chauffören av en ny
bunt till dig.

20

Vad får kastas i den
bruna tunnan?

Sedan 2013 är det inte tillåtet att lägga
grenar, ris, jord, grus eller stenar i det
bruna kärlet. Detta för att inte förstöra
gasframställningen i Biogasanläggningen.
Du får heller inte slänga plast, blöjor,
metallförpackningar, tobak, snus, kläder,
hundbajspåsar, aska, kattsand och spån
från djur i de bruna tunnorna. De är bara
avsedda för matavfall. Använd alltid de
bruna papperspåsarna.
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Sorteringsanvisning finns på vår hemsida.
www.kumla.se eller så kan ni kontakta oss
på renhållningsverket för en sorteringsanvisning.

Vill du bidra till minskad
pappersförbrukning?

Anmäl dig till betalning via autogiro, genom
att kontakta Kumla kommuns ekonomiavdelning. E-faktura kan du själv välja i din
internetbank.

Sommar och sopor

Sommaren närmar sig och därmed värmen.
Detta innebär att sopkärlet kan få besök
av larver. Tvätta ur kärlet med rengöringsmedel. Fyll inte kompostpåsen mer än till
markeringen i påsen, då går det lättare att
stänga den. Håll ditt kärl rent, det är din
insats som möjliggör en god arbetsmiljö för
renhållningspersonalen.

Välkommen till
Konst på Hög!

Farligt avfall

Lämna ditt farliga avfall till Återvinningscentralen i Kvarntorp eller Hallsberg. Om
du har mindre mängder farligt avfall kan
du också lämna det vid miljöstationen vid
Centralförrådet, Östragatan 2.
Mediciner och läkemedel lämnar du
direkt till ditt apotek.

Vid flytt eller byte av kärl

Anmäl flytt av renhållnings- och vattenabonnemang i god tid före flytt. Detta gör
du enkelt genom att kontakta Kumla
kommuns servicecenter på telefon
019-58 80 00.
Sopkärlen tillhör Kumla kommun och ska
vid flytt eller byte rengöras både in- och
utvändigt. Eventuella märkningar såsom
klistermärken, tapet eller målning (gäller ej
gula, blåa eller orange kärlmarkeringar) ska
tas bort. Om det inte går att ta bort är det
du som kund som får betala kärlet.

Cecilia Jansson, Yggdrasil

Öppettider:

9 maj - 31 augusti			

10.00-20.00

Kaffestugan har öppet:

1 juni - 31 augusti			
10.00-17.00
Kaffestugan nås via telefon 0730-46 96 78

Utställningar i Arken:
13-19 juni
		

Kumla slöjdförening visar upp sin
verksamhet. Slöjdare finns på plats.

21 juni - 14 juli

Kvarntorpsmotiv, av Walter Holmström

15 juli - 31 augusti Birds on Wire, utställning om fåglar,
		
av Ida Karlsson

Kumlan 2 2016
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Kumla bibliotek & utställningshall
Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag
Tisdag
Fredag
Lördag
Söndag

Sommartid 20/6-14/8
Måndag-fredag
Lördag-söndag

8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-18.00
10.00-14.00
12.00-16.00

9.00-18.00
stängt

Sveriges nationaldag

Sveriges nationaldag 6 juni

Midsommar

Torsdag 23 juni
Midsommarafton 24 juni

stängt

9.00-17.00
stängt

www.kumla.se/biblioteket

Kom och fira vår nationaldag!

6 juni kl. 14.00 vid Kumlasjön, samling på Kumla torg
kl. 13.30 för avmarsch kl. 13.45.
•
•
•
•
•

Tal
Utdelning av Lions Club Kumla musikstipendium.
Uppvisning av Kumla Gymnastikförening.
Nationalsång.
Underhållning av Kumla blåsorkester, Hardemo kyrkokör
och Hardemo spelmanskapell.

För fullständigt program www.lionskumla.se

Snart är det äntligen dags
för sommarlov

Under vecka 21 kommer sommarlovsprogrammet att delas ut till
alla grundskolor i Kumla kommun, innehållande massor av tips och
idéer på vad du kan hitta på under det långa härliga sommarlovet.
Programmet kommer även att finnas tillgängligt på kumla.se/lovprogram
22
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Radio- och Webb-TV-sändningar från
kommunfullmäktige!

Är du nyfiken på vilka beslut som fattas
av kommunfullmäktige? I Kumla har du
möjlighet att både höra och se fullmäktiges
sammanträden.
Radio 94,3 direktsänder från fullmäktiges
sammanträden så att du kan sitta hemma
vid radion och lyssna.
Kanal Regional bevakar också fullmäktige
som från och med nästa sammanträde
direktsänds via webben på
www.kumla.se/kommunfullmäktige
Allmänheten är också välkommen att
närvara vid sammanträdena i Folkets Hus,
Teatern.

Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i Kumla kommun
kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige om den kommunala verksamheten.
Medborgarförslaget ska vara skriftligt
och undertecknat av en eller flera personer.
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag får
inte tas upp i samma medborgarförslag.
Tanken med medborgarförslag är att det
ska röra sig om frågor där du inte kan få
ett snabbt svar utan som kräver ett visst
utredningsarbete
På kommunens hemsida www.kumla.se/
e-tjänster kan du under rubriken Kommun
& politik skicka in ditt medborgarförslag.
Det krävs dock att du har tillgång till BankID eller liknande.
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Lokalen är utrustad med hörselslinga, är
rökfri och tillgänglig för rullstolsburna.

Kommunfullmäktige 2016:
23 maj
20 juni
26 september
24 oktober
28 november
12 december

Du vet väl om att du kan
se kommunfullmäktiges
sammanträden live på webben,
www.kumla.se

Förslaget kan också skickas till Kumla
kommun, Kommunledningskontoret,
692 80 Kumla, lämnas till kommunkansliet
eller direkt vid fullmäktiges sammanträde.
Ett medborgarförslag bör beredas så att
fullmäktige eller nämnd kan fatta beslut
senast inom ett år från det att förslaget
lämnades. Den som har ställt förslaget
kommer att få meddelande om när fullmäktige eller nämnd kommer att fatta
beslut i ärendet.
Du har också möjlighet att säga något om
ditt medborgarförslag när fullmäktige eller
nämnd ska fatta sitt beslut.
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Gruppförsändelse

KONSTSIDAN
Text och bild: Göran Ekberg

Titel: Utan namn
Material: Emaljerad kopparplåt
Placering: Djupadalsbadet
Konstnär: Walter Holmström

I samband med att det nya Djupadalsbadet invigdes skänkte Lions i Kumla detta konstverk
till Kumla kommun. Ursprungligen ägdes konstverket av Rune Gunnarsson som 1974
beställde det av Walter Holmström för att pryda poolen vid sin villa. Liksom det verk
som smyckar huset i hörnet Köpmangatan/Kyrkogatan, är emaljen bränd vid
Gustavsbergs fabriker i Stockholm.
Den fem meter långa emaljen är en naivistisk och färgglad komposition av fiskar och sjögräs.
Walter Holmström avled 2014, 101 år gammal. Förutom de ovan nämnda emaljerna finns i
stadsmiljön ytterligare en mindre på baksidan av huset på Hagendalsvägen 12.
I kommunens konstarkiv finns förutom en större enskild donation från 1994, ett flertal
verk av Walter Holmström.

