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Vardagslunken
Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande är sannolikt inte bara sammanträden och politiska debatter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och andra politiska mötesplatser.
Text: Kommunalrådet Dan-Åke Moberg

M

givetvis åt att följa
"företaget" Kumla kommun med
tonvikt på dess ekonomi samt hur verksamheten fungerar i sin helhet. Vi är ca
1700 personer som skall finnas på olika
positioner i våra verksamheter. Det skall
finnas finansiering till löner och material,
underhåll och investeringar och det skall
finnas en långsiktighet i vårt agerande.
Det kräver att vi som har det politiska
ansvaret också sätter oss djupare in i
verksamheten för att ha överblicken i
detta vardagsarbete.
YCKET TID ÄGNAS

ordförande förväntas det givetvis att man skall finnas
med i olika regionala uppdrag i länet. Det
tar sin tid och även om uppdraget i första
hand är att vara lokalpolitiker i Kumla så
ingår Kumla som en del i Örebro län vilket
innebär att vi också måste engagera oss i
de länsgemensamma frågorna.
SOM KOMMUNSTYRELSENS

övergripande arbete än
själva kommunen är det samarbete som
EN DEL I ETT MER
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Listan kan göras längre och lägger man
därtill kvällsaktiviteter där man skall möta
partikamrater och andra så blir vardagslunken ofta mer ett småspringande trots
en kraftig kroppshydda.
I VARDAGSARBETET INGÅR givetvis att summera

det år som gått. Man kan konstatera att år
2004 fungerat väl ur kommunal synpunkt.
Den kommunala ekonomin är nu åter i balans efter att vi tvingats till en inbromsning
i verksamheten då kostnaderna "skenade"
under en kort period. Samtidigt har vi haft
höga investeringar och inte tillräckligt inflöde av positiv ekonomi. Folkmängden har
ökat under 2004, vi bygger nya bostäder
och kan fortsatt planera för tillväxt i
Kumla. Det känns bra idag och det känns
bra inför framtiden.
notera att överflyttningen av polisen till Hallsberg fått precis
de effekter vi befarat. Polisverksamheten
i Kumla har utarmats och det är svårt, för
att inte säga omöjligt, att besätta de tjänster som skall finnas och utgå ifrån Kumla.
Expeditionsverksamheten med pass, tillPÅ MINUSSIDAN KAN VI
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stånd, hittegods m.m. har eller kommer
att flyttas från Kumla vilket innebär att
en öppen polisstation snart är ett minne
blott. Sannolikt kommer inte Hallsberg
att dra någon större vinstlott i detta, utan
risken är stor att den polisiära verksamheten alltmer kommer att koncentreras till
Örebro. Detta vore ingen bra lösning för
den södra länsdelen. Inte heller innebär den
här utvecklingen att justitieministerns uttalande om ett närmare fysiskt samarbete
bör föreligga mellan kriminalvårdsanstalterna och polisen, kan förverkligas annat
än som läpparnas bekännelse. I Kumla har
chansen funnits att förlägga en mycket bra
polisstation för södra Närke i direkt anslutning till kriminalvårdsanstalten och där
förutsättningarna förelegat att rekrytera
personal för alla de polisiära områdena
och framförallt behålla dem över tiden.
Tyvärr har den möjligheten spelats bort
av en vilseledd polisstyrelse.
VI FÅR SE FRAM EMOT ÅR 2005 och vardagens

alla möjligheter och hoppas att problemen
som det skrivs om löses i det vardagliga
arbetet.
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"Nya" Vialundskolan
– De många möjligheternas skola

Läsåret 2004/2005 innebar stora förändringar för Vialundskolan.
Den största förändringen var att man fick 6:or på skolan.
Text: Gert-Olof Juhrich, Rektor Vialundskolan

F

i och med
att Barn- och utbildningsnämnden tog
beslut om att man i Kumla skulle arbeta
utifrån den "röda tråden". Skolbyten där
man inte var en F-9-skola skulle ske mellan
5:an och 6:an.
Premiärsexorna var elever från Fylsta
och Malmen. Stene-Hardemo ansluter
om ett år.
ÖRÄNDRINGSARBETET INLEDDES

från föräldrar i flytten till Vialund skapades "Västnytt" med
representanter från de lämnade skolorna,
Vialund och föräldrar.
FÖR ATT FÅ DELAKTIGHET

44

Arbetet bedrevs i form av studiebesök
och möten, där det kom fram många värdefulla synpunkter.
I BUDGET FÖR 2004 FICK Vialundskolan 1 mil-

jon kronor i investeringsanslag för att bättre
anpassa sig till att ha 6:or i verksamheten.
Pengarna har bl a använts till att "öppna"
biblioteket för att bättre passa in i ett kunskapssökande arbetssätt, man har byggt om
i A-huset för att öka trivseln och det har
investerats i nya moderna skåp.
Lärarnas arbetsplatser har förändrats så
att man formerar runt eleven istället för ett
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ämne. Aulan har blivit rustad vad gäller scenen och tekniken och kan nu bl a användas
till filmvisning från VHS/DVD.
Under våren 2005 kommer man även,
tillsammans med eleverna, att arbeta med
att förbättra utemiljön.

fördjupas.
Vi kan också erbjuda engelskprofil
på skolan, vilket innebär att i 6:an
skall 25% av undervisningen vara på
engelska för att i 9:an ha ökat till 50%.
Vi arbetar för tillfället med att utveckla
denna del.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

beslutade
även att man under 2004 skulle tydliggöra
skolornas inriktningar. För Vialundskolan
innebar detta att man visade på det man
arbetat med under många år, dvs PI. PI
står för personlig inriktning och innebär
att eleven under 180 minuter/vecka kan
välja att fördjupa sig i musikteater, natur
och teknik, bild och form eller idrott är
hälsa.
Under läsåret 2005/2006 kommer media
att tillföras bild och form. Det innebär att
eleverna får ägna sig år datorstödd filmproduktion och bildbehandling. Då kommer även idrottsinriktningen att utvecklas
genom att samarbetet med Kumla hockey

Fakta
Musikteater
Inriktningen vänder sig till de elever som vill försjupa sig inom musikteaterområdet. Under fyra
år, från skolår 6 till 9, får eleverna lära sig mer och
utvecka sina kunskaper i sång, ensemble (spela
i grupp), scennärvaro, tal, teori och historik i
ämnet. Eleverna får börja med grunderna i musik,
teater och sång så att de får en grund att stå
på för att sedan kunna tillämpa sina kunskaper
i skapandet av föreställningar.
Idrott är hälsa
Inriktningen vänder sig till ungdomar som vill
fördjupa sig inom idrottsområdet. Inriktningen
är uppdelad i två delar där del ett handlar om
Lev idag - må bra imorgon! och del två om Bli
bra i din idrott.
Bild och form
Inriktningen vänder sig till ungdomar som vill
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att öka andelen tematisk undervisning. I detta arbete är
schemaarbetet avgörande. Nästa läsår
kommer mycket energi att läggas på att
skapa ett schema som ännu bättre möjliggör ämnesövergripande studier där vi
bättre möter eleverna i dess lärande.
Exempel på ett ämnesövergripande
projekt som redan inletts är ett projekt
med skolor i Polen och England där ett
antal ämnen är inblandade.
För personalens utveckling kommer vi
framåt att arbeta med "problembaserad
skolutveckling", ett arbete som tar avstamp i lärarens vardagsproblem.
VI ARBETAR ÄVEN MED

fördjupa sig i olika tekniker, både praktiskt och
teoretiskt. Vi jobbar bl a med lera, textiltryck,
perspektiv, collage, porträtteckning och konsthistoria. Här får de lära sig saker som de har
glädje av resten av livet!
Natur och teknik
I årskurs 7 arbetar vi i slöjden en gång i veckan.
Vid det andra tillfället bygger vi modeller av olika
slag. Den teoretiska delen består av att söka
fakta om verkligheten bakom modellerna. I
årskurs 8 används slöjdsal och teknikverkstad
för att tillverka föremål av trä respektive metall,
ibland i kombination. I årskurs 9 arbetar vi natur
och friluftsorienterat.
Hockeyinriktning
Detta är en utveckling av idrottsinriktningen som
innebär att Kumla Hockey för Vialundskolans
räkning driver hela inriktningen. Kursplaner m.m.
är under utarbetande.
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"Trappan"
Konst på Hög växer i år igen och den åttonde säsongen startar med byggande
av "Trappan". Snart lägger konstnären Olle Medin grunden för en av Europas
längsta trätrappor. "Trappan" börjar vid Kvarntorpshögens fot och sträcker sig
mot högens topp. Ca 200 meter lång och med närmare 400 trappsteg beräknas
den vara klar i juni 2005.

T

byggas helt i trä,
obehandlat för att sedan oljas in.
"Trappan" blir 1,5 m bred med ca 400
trappsteg. Markytan kommer att följas på
bästa sätt för att göra så liten påverkan på
miljön som möjligt. Då ges också möjlighet
att på några utvalda platser bygga plattformar, vilplatser, som kommer att förses med
bänkar och utsmyckas med konstverk.
RAPPAN KOMMER ATT

Kvarntorpshögen
och skulpturutställningen på toppen är
populära och välbesökta utflyktsmål.
Det renoverade dammområdet nedanför
högen, med sin natur och vackra promenadstigar, binds av "Trappan"samman
med skulpturutställningen på ett spännande sätt. Vid evenemang på högen och
som utflyktsmål i sig, har "Trappan" en
betydande funktion.
VARFÖR EN TRAPPA ?

av "Trappan" genom att köpa ett eller
flera trappsteg. För privatpersoner och
föreningar kostar ett trappsteg 400 kr/st
och för företag 600 kr/st exkl. moms. Alla
som stödjer projektet får sitt namn på sitt
trappsteg. Alla får dessutom sina namn på
en tavla vid trappans övre ände.
TRAPPSTEGEN ÄR NUMRERADE och du kan själv

lämna förslag (gärna flera) på vilket nummer du vill ha. Trappsteg nr 1-50 är dock
reserverade för företag.
på kumla kommuns
pg 123200-8 och ange antalet trappsteg
och vilket nummer du vill ha samt namn,
adress och telefonnummer. Märk talongen
"Trappan". Du kan också betala kontant
på Kumla bibliotek.
SÄTT IN PENGARNA

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA Kumla komSOM FÖRETAG, PRIVATPERSON

eller förening
har du nu möjlighet att stödja byggandet

muns kultur- och fritidsförvaltning på tfn
019-58 81 96 eller 019-58 81 97.

"Hon önskade sig en annorlunda
18-års present - så jag köpte för min
sons räkning ett trappsteg åt hans
fästmö. Trappsteg 335 efter hennes
födelsedag."

Britt-Christin Svedin har köpt ytterligare
två trappsteg, förutom nr 335. Det ena åt
de båda sönerna med deras önskenummer
summerat samt ett åt sig själv och särbon
Björn Wallner med nummer anknutet till
det datum då de träffades.

66
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Väntjänsten fyller 15 år
I november 2004 var det 15 år sedan pensionärernas Väntjänst började sin verksamhet. I ett litet rum på Solbacka öppnades telefonjouren, likadant organiserat
då som nu.

B

varje vardag
mellan kl. 10.00 - 11.45 och med en
lista på andra pensionärer villiga att ge
sig ut på uppdrag. Det första året utfördes drygt 100 uppdrag, numera ligger den
siffran på ca 750 uppdrag årligen. Flera
personer som var aktiva vid starten är det
fortfarande.
EMANNAD AV PENSIONÄRER

försökt skapa trivsel och gemenskap bland äldre personer,
därför har det under årens lopp startats
träffar runt om i kommunen. Man umgås,
dricker kaffe och lyssnar på underhållning
på dessa träffar. Idag finns det träffar på
14 platser i kommunen, då även inräknat
musikcaféerna på äldreboendena. Till stor
del sköts träffarna av frivilliga personer
som gör fantastiska insatser.
VÄNTJÄNSTEN HAR ALLTID

har 7 brukarråd
startats på äldreboenden och i bostadsområden i kommunen, för att bättre ta
till vara och föra fram äldre personers
önskemål och åsikter. Personer som har
UNDER DE SENASTE ÅREN

frågor av mer privat karaktär kan vända
sig till Väntjänstens 8 Talesombud för råd
och stöd.
ger anledning
till att fira. Söndagen den 30 januari var
det fest för de som arbetar frivilligt och
ideellt inom Väntjänsten. Inbjudningar
hade gått ut till 200 personer varav 130
slöt upp till kalaset i församlingshemmet.
Musikföreställningen "Mormors vind",
kaffe och tårta samt tack från kommunen,
väntande festdeltagarna.
15 ÅR OCH ETT GEDIGET ARBETE

Kontaktinformation
Telefonjour tfn:
Måndag-Fredag
Talesombuden tfn:

019-56 05 20
10.00-11.45
019-56 05 20.

Väntjänstens
ordförande
Nils Granath

130 glada gäster slöt upp till kalaset i församlingshemmet.
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Viktigt att veta om
källaröversvämningar
Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den
ekonomiska ersättningen som man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller
från VA-verket uppväger aldrig de olägenheter och skador som man drabbas av.

Att tänka på om man drabbas
Nedan redovisas en checklista över vad
man bör tänka på om man drabbas av
källaröversvämning. Vid källaröversvämning under torrväder bör man undersöka
servisbrunnen. På så vis kan man konstatera
om översvämningen är orsakad av stopp i
fastighetens eller kommunens ledningar.
Checklist
• bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar
• flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier
• skaffa hjälp med länspumpning
• var noga med hygien efter kontakt med
inträngande avloppsvatten
• ring försäkringsbolaget
• ordna hjälp med skadereglering och
uttorkning
• anmäl översvämningen till VA-verket

Vart vänder jag mig?
Akuta störningar dagtid
• Avlopp
019-58 82 84
• Dricksvatten
019-58 82 84
Akuta störningar jourtid (SOS Alarmering)
019-13 70 35

• eventuella ersättningskrav på VA-verket måste meddelas skriftligt
Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet:
• Hur kom vattnet in?
• Vilka åtgärder vidtog du?
Fyra typer av källaröversvämningar:
1. Vatten tränger in genom fastighetens
avloppssystem.
2. Vatten tränger in genom källarvägg eller
källargolv.
3. Vatten tränger in genom källarfönster,
garageport, spygatter etc.
4. Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer.
På www.kumla.se kan du läsa mer om de
olika typerna av källaröversvämning, exempel på åtgärder som ökar skyddet mot
översvämning m.m.

Tekniska kontoret besvarar frågor om: skyddsåtgärder mot källaröversvämning, installationsritningar samt typ av avloppssystem i gatan.
019-58 82 39
Kumla kommuns växel tfn: 019-58 80 00.

Igensatta rännstensbrunnar dagtid
019-58 82 84, 019-58 82 90
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Livstidsdömda Francisco
tar avstånd ifrån våld!
Francisco Norling är 51 år gammal, gift och far till 8 barn.
Han är dessutom dömd till livstids fängelse för mord.
Text och bild: Karin Moberg
För dryga tio år sedan kom den dom som kom att förändra Franciscos
liv. Från att ha varit en man som under sin första tid i häktet och på
kumlaanstalten vägrade att hålla sig till allt var förordningar heter,
är han idag en man som tar ansvar för sina handlingar. Det tog ett
drygt år, från det att han häktades, samt ett besök från familjen för
att Francisco skulle ta sitt förnuft till fånga och erkänna, först för sig
själv och sen för omvärlden, att han faktiskt hade begått ett brott. Det
kan låta enkelt, men det är det inte.
Att ändra inställning och inse sitt misstag kräver mod. Mod att våga
kämpa vidare istället för att låta sig själv förtvina som människa.
Idag ”arbetar” Francisco, både på och utanför anstalterna, med att
berätta om sina erfarenheter som kriminell och tar samtidigt avstånd
ifrån våld. Francisco är även engagerad i KRIS (Kriminellas Revansch
I Samhället) på anstalterna, där Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap
och Solidaritet är de fyra grundpelarna.
Francisco är idag väl medveten om sitt brott, men ser ändå fram emot
den framtid som han trots allt ser sig ha – om än bakom låsta dörrar.

Francisco Norling
är dömd till livstids
fängelse för mord
och tar idag
avstånd ifrån våld.

Antivåldsvecka v
.16
Manifestation mot våld
BRÅ (Brottsförebyggande rådet) i Kumla ser väldigt
allvarligt på våldet ute i samhället och vill därför
visa att man tar avstånd ifrån allt våld genom att
under vecka 16 arrangera en antivåldsvecka.
Under veckan kommer aktiviteter, med anknytning till antivåld, att pågå runt om i kommunen
där skolan, biblioteket, föreningar m.fl. kommer
att medverka.
Kumlan 1 2005

23 apr
il

lördag

Antivåldsveckan kommer att avslutas med en
Manifestation mot våld på Kumla torg, lördagen
den 23 april kl. 11.00-14.00.
För mer information se annons i dagspress samt
kommunens hemsida www.kumla.se
9

Alla kommer i sitt dagliga liv i kontakt med kommunen på ett eller annat sätt. Vi är beroende
av den för oss så självklara tekniska servicen med vatten, renhållning, gator o vägar. I olika
skeden av livet behöver vi kommunens tjänster som barnomsorg, skola, äldreomsorg m.m.
Text: Torild Hilmersson, Utredare

Kommunen gör sig också påmind genom att
20 kronor och 42 öre av varje hundralapp
vi tjänar går till att betala den kommunala
verksamheten.
Kommunens verksamhet kostar cirka 780
miljoner kronor per år. För verksamheten
disponeras anläggningstillgångar – byggnader maskiner etc. – till ett bokfört värde av
cirka 660 miljoner kronor och en personal
bestående av cirka 1 750 anställda Till detta
kommer den verksamhet som bedrivs i de
helägda kommunala bolagen.
Indirekt styrs all denna verksamhet av
kommuninvånarna, som vid allmänna val
vart fjärde år, utser sina företrädare. Men
hur fungerar beslutsprocessen i kommunen?
Hur kan jag som kommuninvånare vara
med och påverka?
Kommunfullmäktige
- det beslutande organet
I varje kommun finns ett kommunfullmäktige vars ledamöter väljs i allmänna val för
en fyraårsperiod. För att vara valbar skall
man ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i
kommunen. Kommunfullmäktige i Kumla
har 45 ledamöter och 26 ersättare. Vid senaste valet behövdes cirka 260 röster för
att få en plats i fullmäktige

10

Kommunallagen säger att fullmäktige
är kommunens beslutande organ och i
princip utgår all beslutsmakt från fullmäktige. Detta innebär dock inte att alla
de tusentals ärenden som måste avgöras
under ett år beslutas av fullmäktige. I själva
verket är det endast cirka 100 ärenden som
behandlas där.
Det är de största och viktigaste besluten
som fattas i fullmäktige. Några exempel

"Det är dom största och viktigaste
besluten som fattas i fullmäktige"
på sådana beslut är val av ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna, budget, bokslut, inriktningsmål,
reglementen, större fastighetsköp, viktigare
frågor inom de kommunala bolagen m.m.
Övriga frågor som gäller den kommunala
verksamheten är genom reglementen överlämnade till kommunstyrelsen och nämnderna. Dessa har i sin tur delegerat beslut
i olika grupper av ärenden till tjänstemän
inom förvaltningen.
Det kommunala beslutssystemet är inte
reglerat i detalj och förändras ständigt. För
bara några tiotal år sedan kunde man på
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fullmäktiges dagordning återfinna ärenden
som t ex tjänstetillsättningar, upphandling
m.m. vilka numera betraktas som ett naturligt
led i den löpande verksamheten och inte hör
hemma i fullmäktige.

och kräver förberedelse för att kunna
besvaras benämns den interpellation.
En interpellation skall vara skriftlig
och besvaras skriftligt vid nästa sammanträde.

Offentliga sammanträden
Kommunfullmäktige i Kumla sammanträder
som regel tio gånger per år. Fullmäktiges sammanträden är offentliga, så vem som helst
kan gå dit och lyssna på debatten. Lokalpressen bevakar regelmässigt fullmäktiges
sammanträden. Numera direktsänds också
sammanträdena i närradion på 94,3 mhz.
Fullmäktiges sammanträden annonseras
i lokalpressen och på kommunens hemsida.
Av annonsen framgår vilka ärenden som
skall behandlas. Den som är intresserad av
något ärende kan ta del av handlingar
som finns på kommunkansliet och på
"Ett
biblioteket.

Medborgarförslag
Kommunfullmäktige har beslutat att
medborgarna skall ha möjlighet att lämna
förslag direkt till fullmäktige, s k medborgarförslag. Detta har blivit möjligt genom
en ändring i kommunallagen som tidigare
inte tillät att fullmäktige behandlade förslag direkt från medborgarna.
Ett medborgarförslag skall vara
skriftligt och undertecknat av en eller
flera personer som är folkbokförda
i kommunen. Namnförtydligande,

medborgarförslag skall vara skriftligt
och undertecknat av en eller flera personer
som är folkbokförda i kommunen"

Endast beredda ärenden får behandlas
Fullmäktige kan endast behandla ärenden som är beredda. Beredning innebär
att den nämnd där ärendet hör hemma skall
ha möjlighet att yttra sig och att kommunstyrelsen gett förslag till beslut. (Mer om kommunstyrelsen och nämnderna i kommande
artikel.) Det innebär att det som regel tar
2-3 månader innan ett ärende kan avgöras
genom beslut i fullmäktige.

Motion, interpellation och fråga
En ledamot i fullmäktige kan ta upp en ny
fråga till behandling genom att skriva en motion. Motionen skall därefter beredas och tas
upp för beslut inom ett år.
Fullmäktiges ledamöter har också möjlighet att få information om och följa upp olika
frågor inom den kommunala verksamheten
genom att ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande eller någon av nämndernas
ordförande. Om frågan är mer omfattande
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adress och telefonnummer skall anges.
Förslaget skickas in till kommunkansliet
eller direkt till presidiet vid fullmäktiges
sammanträde.
Medborgarförslaget behandlas på
samma sätt som en motion d v s det skall
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från att förslaget lämnades.
De politiska partierna
Det är dock främst genom medlemskap i något av de politiska partierna
som medborgarna kan vara med och
påverka kommunpolitikens inriktning
i sin helhet. De politiska partierna tar
inför valet till kommunfullmäktige fram
ett kommunalpolitiskt program som bestämmer inriktningen för den kommande
mandatperioden.
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Bokbussens turer 2005
Ekeby/Kvarntorp - torsdagar
Ekeby (Macken) 16.45-18.15
Kvarntorp (Skiffervägen) 18.30-20.00
7 april, 21 april, 12 maj, 26 maj, 9 juni, 30 juni,
18 augusti, 1 september, 15 september och 29
september.
Hällabrottet - torsdagar
Vid affären 17.00-19.30
31 mars, 14 april, 28 april, 19 maj, 2 juni, 16
juni, 11 augusti, 25 augusti, 8 september och
22 september.
Sannahed - onsdagar
Tvärgatan, 18.00 – 19.30
23 mars, 6 april, 20 april, 11 maj, 25 maj, 8 juni,
22 juni, 10 augusti, 24 augusti, 7 september och
21 september.

Landsbygdsturer
Brånsta
måndag 18/4, 23/5, 20/6, 22/8
Byrsta
måndag 21/3, 25/4, 30/5, 27/6, 29/8
Eneby
måndag 4/4, 2/5, 6/6, 8/8, 5/9
Nynäs
måndag 11/4, 9/5, 13/6, 15/8
Berga
tisdag 29/3, 3/5, 7/6, 16/8
Hjortsberga tisdag 12/4, 17/5, 21/6, 30/8
Rala
tisdag 22/3, 26/4, 31/5, 9/8
Vallersta
tisdag 19/4, 24/5, 28/6, 6/9
Öja
tisdag 5/4, 10/5, 14/6, 23/8
Björka
torsdag 14/4, 19/5, 16/6, 18/8
Ekeby by
torsdag 7/4, 12/5, 9/6, 11/8
Frommesta torsdag 31/3, 28/4, 26/5, 30/6, 25/8
Brändåsen* torsdag 14/4, 12/5, 2/6, 30/6, 25/8
Östra*
torsdag 7/4, 28/4, 26/5, 23/6, 18/8
*förmiddagstur

Åbytorp - onsdagar
Stene skola 17.00 – 19.30
30 mars, 13 april, 27 april, 18 maj, 1 juni, 15 juni,
29 juni, 17 augusti, 31 augusti, 14 september
och 28 september.
Prästgårdsskogen - torsdagar
von Rosensteins väg 11.00 –12.00
7 april, 28 april, 26 maj, 23 juni och 18 augusti.

Öppettider Biblioteket och utställningshallen
måndag-torsdag
fredag
lördag
söndag
Påskhelgen
Skärtorsdag (24/3)
Långfredag (25/3)
Påskafton (26/3)
Påskdagen (27/3)
Annandag Påsk (28/3)

10.00-20.00
10.00-18.00
11.00-14.00
16.00-18.00

10.00-17.00
stängt
stängt
stängt
stängt

Kristi himmelsfärdshelgen
onsdag (4/5)
10.00-17.00
torsdag (5/5)
stängt
Pingsthelgen
fredag (13/5)
Pingstafton (14/5)
Pingstdagen (15/5)

10.00-18.00
stängt
stängt

Sveriges nationaldag 6/6 stängt
Besök oss på www.kumla.se/bibliotek

Valborg - Första Maj
fredag (29/4)
lördag (30/4)
söndag (1/5)
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10.00-18.00
11.00-14.00
stängt
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Kumlahallen och Djupadalsbadet
Simhallen
Tfn: 019-58 86 75
Öppettider 1/1 - 13/5 & 26/8 - 31/12:
måndag och torsdag
09.00-20.30
tisdag, onsdag och fredag
07.00-20.30
lördag och söndag
09.00-15.30
Kassan stänger 30 min. före badtidens slut.
Skolbad förekommer vardagar kl. 08.00-15.30.
För besked om möjligheten att bada med icke
simkunniga barn i lilla bassängen, ring 019-58
86 75.
Tisdagar, lördagar och söndagar är lilla bassängen uppvärmd till 35 grader och lämpar
sig väl för barnbad. Av tradition används
tisdagseftermiddagarna till spädbarnsbad.
Simundervisning för barn och vuxna ordnas
regelbundet.
Vid lov och studiedagar är bassängerna
disponibla i mycket större utsträckning under
dagtid, då inga skolbad förekommer.
OBS! I Kumlahallen finns alltid utrymme för
motionssim.
Vuxenkvällar, onsdagar kl. 18.00-20.30
Välkommen att bada i lugn och ro. Här kan du
njuta i en avspänd miljö med soft music och
undervattensbelysning. Åldersgräns 17 år.
Barn- och familjekvällar, fredagar
kl. 17.30-20.30
På fredagar står badets bassänger och lokaler
öppna för barnfamiljer. Alla lekredskap är
tillgängliga, hopptorn och sviktar är öppna. Ta
gärna med din egen simring, luftmadrass eller
annan vattenleksak. Packa picknick-korgen
och gör en helkväll tillsammans. Givetvis är
alla andra badgäster också välkomna. Bläckfisken. som blivit simhallens stora attraktion,
finns också framme.
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Kroppsträning
Fysisk träning med hjälp av fasta maskiner
för kroppens samtliga muskler samt cyklar
och steppar sker i "Träna med David" som är
beläget i en del av simhallen.

Sporthallen
Vardagkvällar tränar idrottsföreningar enligt
fastställt schema. Lördagar och söndagar
spelas matcher i det nationella seriesystemet.
Efter den 1 maj förekommer eftersäsongsträning enligt fastställt schema.

Djupadalsbadet
Tfn: 019-58 86 78 (kassan) och 019-58 86 87
(badpersonal)
Öppettider 20/5 - 21/8:
måndag - fredag
09.00-20.00
lördag och söndag
09.00-18.30
tisdag och fredag morgonbad 07.00-08.00
Kassan stänger 30 min. före badtidens slut.
Provtagning för simmärken varje dag kl.
12.00-14.00. Servering och kiosk har öppet
varje dag under badsäsongen.
Simskolor
Simundervisning kommer att bedrivas i 2veckorsperioder under v. 25-32. Anmälning
från v. 23 med start v. 25, måndagen den 14
juni. Första perioden, v. 25-26, kommer att
bedrivas kvällstid - första gruppen kl. 18.1518.50 och andra gruppen kl. 19.00-19.35. Övriga veckor, v. 27-32 kommer att bedrivas på
förmiddagarna - första gruppen kl. 9.00-9.35
och andra gruppen kl. 9.45-10.20.

Kroppsträning - Kumlahallen
Träningslokalen "Hälsa med David" är öppen
hela sommaren (bassängbad ingår inte).
Tillträde till lokalen endast genom kod som är
knuten till det träningskort som tränande köpt.
Dagkort kan också köpas, vilket sker i kassan
på Djupadalsbadet under tiden 20/5-21/8. I
samband med Kumlahallens öppnande den
26/8, upphör koderna.
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Information om förändringar
inom äldreomsorgen
Ibland kan livet ha gjort det lite extra svårt att leva som "vanligt". Sjukdom,
handikapp och ålder kan vara några skäl som gör att vissa av oss behöver
stöd och hjälp i det dagliga livet.

S

att den som
själv inte kan se till att få sina behov
tillgodosedda har rätt att få hjälp från sin
hemkommun efter en individuell bedömning.
OCIALTJÄNSTLAGEN SÄGER

egna hemmet och
syftar till att underlätta boendet och det
dagliga livet. Målsättningen med hemtjänstens arbete är att göra det möjligt för den
som så vill att bo kvar hemma så länge som
möjligt. Den bästa livskvaliteten och det
bästa välbefinnandet uppnås om människor
bor kvar hemma i sin invanda och trygga
miljö. En viktig uppgift för hemtjänsten är
att ge ”hjälp till självhjälp”. Det innebär
att hemtjänsten ger det stöd som behövs
för att klara av att göra så mycket som
möjligt på egen hand.

ett trettiotal sökande till vårdboende och
drygt tio som ansökt om demensboende.
Eftersom många personer står i kö till särskilda boenden innebär detta att ett antal
personer måste bo kvar hemma med mer
omfattande hemtjänstinsatser.

HEMTJÄNST KAN GES I DET

vårdbehov kan få
flytta till ett särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Den boende betalar hyra eller
en avgift för bostaden och får inreda med
sina egna tillhörigheter. I Kumla kommun
finns särskilda boenden i form av vårdboenden och demensboenden. Vid dessa
boenden kan omfattande service och vård
förekomma och personal finns tillgänglig
dygnet runt.
DEN SOM HAR ETT STORT

"Köerna till vårdboenden och demensboenden kommer att minska"
FÖR ATT KOMMA TILLRÄTTA med kösituationen

har ett antal åtgärder vidtagits. Dessa åtgärder innebär att köerna till vårdboenden
och demensboenden kommer att minska.
Fortfarande kommer ett antal personer att
finnas kvar i kön och dessa kommer att
erbjudas ett särskilt boende så fort något
blir ledigt. Nedan följer en redovisning vad
som gjorts eller kommer att göras inom
respektive område.
- socialnämnden
fattade i december 2004 beslut om en
ombyggnation av Storstugan som är kommunens korttidsboende. Beslutet innebär
att tjugo korttidsplatser omvandlas till tio
vårdboendeplatser.
KUNGSGÅRDSOMRÅDET

- under april månad
kommer Smaragden att öppnas som ett
demensboende med nio platser. Personalen som idag har sina kontor där flyttar
SOLBACKAOMRÅDET

ÄLDREOMSORGEN I KUMLA kommun har under

en längre tid haft ett ökat antal sökande till
särskilda boendeformer. I dagsläget finns
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till andra lokaler. Biståndshandläggarna
som gör de individuella bedömningarna
kommer under våren att flytta till lokaler
i Stadshuset.

- på Kvarngården
kommer 68 servicelägenheter successivt
att omvandlas till seniorlägenheter.
KVARNGÅRDSOMRÅDET

om vilken
verksamhet som ska finnas på äldreboendet
Héa i framtiden. Enligt beslut i socialnämnden i februari 2005 ska den arbetsgrupp
som arbetar med frågan fortsätta se över
olika alternativ och därefter presentera ett
förslag till nämnden.
OLIKA FÖRSLAG HAR LAGTS FRAM

ENLIGT TIDIGARE BESLUT kommer 12 servicelä-

genheter att successivt omvandlas till seniorlägenheter. Tanken med ett seniorboende är
att hit flyttar den som fyllt minst 65 år och
som vill bo med någorlunda jämnåriga. Hyresgästerna bor i egna lägenheter med eget
kök, dusch och med ett eller flera rum samt
med möjlighet till gemensamma måltider
och aktiviteter på boendet. Lägenheterna
förmedlas av hyresvärd i köordning utan
individuell bedömning (biståndsbeslut). De
boende kan ansöka om hemtjänst och en
biståndshandläggare gör en utredning om
vilka behov som finns.
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- har du frågor och funderingar
om äldreomsorgen i Kumla kommun så
kan du höra av dig till någon av verksamhetscheferna inom de olika områdena. Ring
till kommunens växel så kopplar de dig till
rätt person.
KONTAKT
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Gör som Anna-Karin, Kristofer, Lovisa, Per-Johan och Julia tidigare gjort.

Ansök om bidrag ur ICA/BOB stipendiefond!

S

tillkom
1998 har hittills 216 000
kronor delats ut till 40 ungdomar
för utbildning inom något kulturområde eller för personlig satsning
på någon idrottsgren. Många fler
har sökt bidrag utan att få - inte
därför att de inte varit kvalificerade utan för att pengarna bara
räcker för ett visst antal. Det är
dock roligt att se att det finns så
många ambitiösa och målinriktade
ungdomar i Kumla – oavsett om
de fått bidrag ur stipendiefonden
eller inte.
EDAN STIPENDIEFONDEN

En förteckning över de som under åren 1998-2004
beviljats stipendier ur fonden
Anna-Karin Andersson
Lovisa Andersson
Sleiman Aoun
Sofia Arnquist
Tobias Bader
Kristofer Bohlin
Jeanette Carlsson
Erik Claesson
Mattias Claesson
Ingrid Danielsson
Carl Dovrinder
Cajsa Eklund
Marie Flood
Kristoffer Forsberg-Feik
Maria Granlund
Andreas Gustavsson
Per-Johan Gustafsson
Julia Hagenfors
Linnea Hagenfors
Johan Haglund
Daniel Johansson
Johanna Jonsson
Jon Karlsson
Therese Carlsson
Åsa Klingberg
Emil Lauri
Linus Lauri
Patrik Persson
Anders Pettersson
Ditte Rigardt
Sophia Sigurdsdotter Arvidsson
Ida Steen
Andreas Stillfors
Josefine Sundh
Hanna Sundqvist
Terese Unge
Joel Valtanen
Susanna Wickström
Sofia Åkerlund
Fredrik Öberg

1998
2001
2003
2003
2000
1999
2001
1999
1998
1999
2003
2004
1998
2000
2003
2003
1999
2001
2002
1999
2004
2001
2004
2003
1999
2000
2001
2002
2002
2001

konstkulturell utveckling
musik och sång
sång, musik och musikal
ridsport
motorsport och dans
musikal
dans
fotboll
längdskidåkning
musikstudier
musikalisk utveckling, jazzpiano
utbildning inom konstområdet
fotboll
alpina grenar
konstnär
bowling
utveckling inom brädsporter
sång och musik
musik och musikal
rullstolstennis
bil- och motorsport
orientering
möbelsnickare och formgivning
musikalisk satsning, klassisk gitarr
konstkulturell utveckling
dans och orientering
dans
löpning
motorcross
sammanställning av designarbeten

2000
2001
2003
2004
2000
1998, 2000
2000
1998
2002
2003

musikstudier
utbildning inom teaterområdet
cykelsport
golf
ridsport
musikstudier
längdskidåkning och rullskidåkning
utbildning till musikalartist
utbildning inom musikområdet
simning

Välkommen med ansökan om medel ur ICA/BOB Stipendiefond 2005
Fondens ändamål är att främja kultur- eller idrottsverksamhet i Kumla kommun. Detta genom stipendier till personer från Kumla för utbildning inom
något kulturområde eller för personlig satsning
inom någon idrottsgren.
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Ansökan skall ha inkommit senast måndagen den 25
april 2005 till Kumla kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kulturavdelningen, 692 80 Kumla.
Ytterligare upplysningar lämnas av kulturavdelningen,
Mats Runering, tfn 019-58 81 97, 070-55 88 116 eller
via e-post mats.runering@kumla.se
Kumlan 1 2005

Bernhard Nordh blev författare under
sin tid som torvarbetare i Kumla
På Kumla bibliotek den 15 mars kan du höra mer om den
man som en höstdag 1923 kom cyklande vägen fram mellan Kumla och Örebro. Hans kläder var slitna och hans
kapital var inte större än de 30 öre han hade i fickan.
Mannens kraftiga hår fladdrade i vinden. Målmedvetet
trampade han mot torvmossen vid Säbylund där det enligt
rykten kanske skulle finnas jobb.
Han var en av många tusen män i den rörliga arbetskraft
som höll igång Sverige på 20-talet. Luffare, sa en del och
låste sina lador och bodar.
Han hette Joel Bernhard Nordh och han var 23 år
gammal. Född av en piga i norra Uppland. Han hade
varit runt i skogar, kraftverk, sjösänkningar och hamnar
sen tonåren.
Bernhard var stark och skötsam och fick direkt jobb som
arbetare på torvmossen. Han flyttade in i arbetarbaracken
och blev faktiskt kvar i Säbylund i hela fem år. Han fick
många vänner i Kumla och stannade ofta upp när han
passerade Närke senare i livet.
Bernhard Nordh blev på 30- och 40-talen en av Sveriges
mest lästa författare. Hans böcker har sålts i miljontals
exemplar och hans popularitet kunde lugnt mäta sig med
Vilhelm Mobergs och Ivar Lo-Johanssons.
Han skrev mycket om nybyggarna i Norrland men han
har också skildrat sin tid på
Säbylundsmossen. Faktum är
att det var under Närketiden
som han skickade sina första noveller till tidningar och
tidskrifter.
Matts Heijbel har skrivit
den bok som finns om
Bernhard Nordhs liv. Han
kommer till Kumla bibliotek den 15 mars för att
berätta om torvarbetaren
som blev författare. Han
visar samtidigt bilder ur
Bernhard Nordhs liv.
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Tekniska kontoret
informerar
Höjd taxa för vatten, avlopp
samt renhållning
Vatten- och avloppstaxan samt
renhållningstaxan är ändrad av
kommunfullmäktige den 15 november 2004 och gäller fr.o.m.
den 1 januari 2005.
Samtliga brukningsavgifter för
vatten och avlopp är höjda med
25%. Renhållningstaxan är höjd
med 25% och gäller även övriga
avgifter, förutom tippavgifter vid
sopstationen i Kvarntorp där
höjningen är 10%. Avgifterna
för slamsugning höjs ej.
Ändrade hämtningsveckor av
dina sopor
Med anledning av att 2004 hade
53 veckor tvingades vi att ändra
hämtningsveckor fr.o.m. den 1 januari 2005. Detta innebär att Ni
som tidigare hade tömning ojämn
vecka nu har jämn vecka och att
Ni som hade tömning jämn vecka
nu har ojämn vecka.
För mer information kontakta
Tekniska kontoret,
tfn 019-58 80 99.

Rättelse: I 2004 års sista nummer av
Kumlan glömde vi på sid 25 av skriva ut
namnet på fotografen Annika Ekebert.
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Närståendestöd i Kumla kommun
Kumla kommun, Kumla församling och Röda Korset i samarbete med Sensus
Studieförbund erbjuder verksamhet för Dig som är närståendestödjare.
VI VÄNDER OSS TILL DIG som vårdar och stöttar

en sjuk eller funktionshindrad närstående.
Verksamheten består av föreläsningar,
öppna träffar och samtalsgrupper.
föreläsningar annonseras
i dagspressens Idag-spalter.
VÅRENS SAMTLIGA

Musikcafé varje
torsdag kl. 14.30-16.00 i Solbackas matsal.
För mer information, ring 019-56 05 20
mellan kl. 10.00-12.00.
VÄNTJÄNSTEN INBJUDER TILL

Kontaktpersoner:
Kumla kommun, Närståendekonsulent
Marie Eneman, tfn 019-58 83 70
Telefontid tisd. 08.00-09.30, övrig tid
tel svar.
Kumla kommun, demenssköterska
Iréne Franzén, tfn 019-58 85 93
Kumla församling, diakon
Gunnel Åkerlund, tfn 019-58 93 11
Röda Korset
Siw Zetterberg, tfn 019-58 29 82
Sensus studieförbund, studiekonsulent
Annika Söderman, tfn 019-19 23 37

Vårsöndag
med föreningen Kumla Trädgårdsamatörer

Varannan tisdag under våren kan du prova
på olika aktiviteter tillsammans med andra
och du kan välja att delta vid en, flera eller
alla träffar. Tid: 13.30-15.30, om ej annat
anges
Plats: Kumla församlingshem
Tis 22/3 Påsklunch (kl. 11.00-15.30)
Tis 5/4 Nyttiga örter
Tis 19/4 Vårpromenad i omgivningarna
(samling vid församlinghemmet
kl. 13.30)
Tis 3/5 Vi rör oss till musik
Tis 24/5 Utflykt till Hult med lunch
(samling vid församlinghemmet
kl. 11.15)
Alla anmälningar sker till
tfn 019-58 83 70, även tel svar.

Hon tar oss med till dagens och historiens
trädgårdar i sina nya böcker. Tidigare har
hon bl.a. skrivit om trädgårdar i Europa
och Florans konstnärer.

Söndag 3 april kl. 15.00 på Kumla bibliotek

Försäljning av växter och tillbehör.
Kaffeservering.

Möt författarinnan Monica Björk som skrivit
boken Svenska Trädgårdar och Trädgårdssnillen.

Arr. Kultur- och fritidsförvaltningen och
Föreningen Kumla Trädgårdsamatörer.
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Arrangemang på Kulturavdelningen
T.o.m. 3 april
Kävesta folkhögskolas elevutställning,
utställningshallen.

Lördag 9 april kl. 11.00-14.00
Vernissage
Vårsalong 9 april - 1 maj

Tisdag 22 mars kl. 13.00 och 15.00
Närproducerad mat – kan vi lita på det? Möt
Anna-Karin Landin, Örebro läns Hushållningssällskap.

Tisdag 12 april kl. 18.30
Kinaminnen
Kerstin Eliasson.
Medarr. Kumla föreläsningsförening

Tisdag 29 mars kl. 10.00
Café Kumlingen
Ingemar Andersson samtalar med Werner
Hardmo. "Med gång han tog sig till toppen".

Tisdag 19 april kl. 18.30
Vad är Falun gong?
Du får även möjlighet att prova på Falun
Gong.

Tisdag 29 mars kl. 18.30
Bindning av snittblommor
Osmo Renfors visar och berättar.
Medarr. Kumla föreläsningsförening

Torsdag 28 april kl. 18.30
Poesikväll med öppen scen
Alla som vill läsa och lyssna på poesi.

Lördag 2 april kl. 16.00
UKM - Ungdomens Kulturmönstring
Folkets Hus Husaren
Söndag 3 april kl. 15.00
Svenska trädgårdar och trädgårdssnillen
Monika Björk tar med oss till dagens och historiens trädgårdar i sina nya böcker. Tidigare
har hon bl.a. skrivit om trädgårdar i Europa och
Florans konstnärer.
Medarr. Föreningen Kumla Trädgårdsamatörer

Tisdag 3 maj kl. 18.30
Möt författaren Patricia Tudor Sandahl
En given väg.
Måndag 9 maj
Vernissage
Sommarutställning om Kvarntorp och SSAB
9 maj - 28 augusti.
Onsdag 18 maj kl. 18.30
Konsert i Äppellunden, Lugnet, med Cumvox.
Medarr. Yxhultsbygdens hembygdsförening.

Om inget annat anges är arrangemangen förlagda till Kumla bibliotek.Ändringar och tillägg i programmet
kan förekomma. Se annons i dagspress.

Kumla Riksteaterförening presenterar:

Våra föräldrars sexuella neuroser
Onsdagen den 27 april kl. 19.00, Kumla Teater Folkan
Ett överraskande och rörande drama av Lukas Bärfuss.
Detta är berättelsen om en besvärlig människa. Dora är inte
som alla andra. Hon är lite naiv, oförstörd och oformad. Inte
särskilt normal...men vad är normalt egentligen?
Frågan ställs på sin spets i den unge Lukas Bärfuss drama.
Nyskrivet men redan översatt till flera språk och spelat på
många ställen i Europa.
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Regi: Melanie Mederlind. Medverkande: Mona Andersson, Per Burell,
Duncan Green, Claes Hartelius, Donald
Högberg, Eva Millberg och Åsa Persson
Föreställningens längd är ca 3 timmar
(inkl. paus) och biljettpriset är 140:-/
70:- ungdom.
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Till dig som målar, tecknar m.m.
och som bor i, är född i eller verksam i Kumla.
Välkommen att lämna in till jurybedömd

VÅRSALONG
Kumla utställningshall
Utställningsperiod 9 april - 1 maj
Vernissage lördagen den 9 april kl. 11-14.
Inlämning 4 och 5 april kl. 17-20.
i Kumla utställningshall.
Regler
Du måste lämna minst 3 konstverk men inte fler än 5. Samtliga
verk ska vara utförda i samma teknik. Formulera gärna ett
tema för dina konstverk. Konstverken får inte tidigare ha
visats på Vårsalong i Kumla och bör i normalfallet vara till salu.
Konstverken ska vara signerade och försedda med uppgift
om försäljningspris och tillkomstår samt vara monterade
och helt klara för hängning.
De inlämnade konstverken bedöms onsdagen den 6 april av
jurymannen, konstnär Kelvin Sommer, Julita, som tillsammans
med två representanter från kultur- och fritidsnämnden, Elisabeth Centervärn och Agneta Eriksson, väljer ut de konstverk

som ska ingå i Vårsalongen. Vid bedömningen har endast
juryn rätt att närvara.
De verk som ingår i Vårsalongen är inte försäkrade. Respektive
konstnär får alltså själv stå för risken att konstverket stjäls,
skadas eller förstörs. Denna risk kan kanske uppvägas av att
försäljningsmöjlighet finns, att kommunen inte tar provision
på eventuell försäljning och att ingen anmälningsavgift/
deltagaravgift tages ut.
Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen
Upplysningar: Mats Runering 070-55 88 116,
e-post: mats.runering@kumla.se

Kumlakarta på gång

Öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

11.00-21.30
14.00-21.00
14.00-20.00
14.00-20.00
14.00-21.00
12.00-21.00
12.00-18.00

Övriga tider enligt överrenskommelse.
(Finns inga bokningar efter kl. 18.00
kan hallen stängas tidigare).
Bowlinghallens tfn: 019-57 50 15.

I samarbete med Kartbolaget framställer Kumla
kommun varje år en karta som hittills bland annat
innehållit kartor över centralorten och tätorterna
samt en översiktkarta med olika sevärdheter.
Kartbolaget står för produktionskostnaden och
får täckning för denna genom att sälja annonser
till företag i Kumla kommun.
Tack alla företag i Kumla som på detta sätt stöder
utgivningen av en hela tiden aktuell karta!
Från förra året infogades en kartbild över
hela kommunen, där man kan se vägar, byar,
vattendrag m.m. Denna del ska förbättras ytterligare i år.
Kartan kommer liksom tidigare att finnas för utdelning på turist- och besöksintensiva platser.
Eftersom turistbyrån från mars 2005 överförs
till Kumla bibliotek finns kartan för avhämtning
bland annat på biblioteket.
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Kumla kommuns 25-åringar
Att vara sin arbetsgivare trogen i 25 år finner vi inom Kumla kommun värt att fira. I
samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde måndagen den 13 december
2004 var det åter igen dags. 29 glada och nervösa "25-åringar" samlades i Kumla
Folkets Hus för att medverka vid den årliga ceremonin.

A

kom 1 pers.
från Kommunledningskontoret, 2 pers.
från Tekniska kontoret, 1 pers. från Kultur- och
fritidsförvaltningen, 12 pers. från Barn- och
utbildningsförvaltningen och 13 pers. från
Socialförvaltningen.
V DESSA STOLTA MÄNNISKOR

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN delade även ut sina

årliga ungdomsledarstipendier denna kväll. Stipendierna tillfaller en ungdomsledare som ännu
ej fyllt 26 år samt en äldre ungdomsledare inom
kultur- och fritidsförvaltningens registrerade
föreningar, som bedriver ungdomsverksamhet
i Kumla kommun. 2004 års stipendium tilldelades Mikael Tivemark; Kumla Innebandy, och
Elleonor Grönkvist; OK Tisaren.

Ellenor Granqvist och Mikael Tivemark,
ungdomsledarstipendiaterna.

UNDER KVÄLLEN PASSADE vi även på att uppmärk-

samma konstnären Olle Medin som tilldelats
kulturpriset 2004. Olle Medin har bland annat
varit med och skapat skulpturprojektet Konst
på Hög.
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Olle Medin fick ta emot kulturpriset 2004.
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Nytt år med tillbakablickar
Under 2004 hände mycket på Vårdcentralen. När man står mitt uppe i det hela
kan det ibland kännas som om man inte hinner med, inte klarar av eller räcker till
i det stora uppdraget. Text: Ruth Wistrand, Distriktsläkare

I

som gått framgår att trots hög och ökande belastning
har vi lyckats behålla de ej tidsbeställda
distriktssköterskemottagningarna på de tre
enheterna Kungsvägen, Fylsta och Korsta.
Det har funnits möjlighet att komma fram
genom att gå till mottagningen och där
vänta på sin tur under mottagningstiden.
Målet "att ge tid samma dag eller nästa dag
vid akut sjukdom" har vi nått. Däremot
har vi inte klarat av att hålla en kortare
väntetid än sju dagar för ett läkarbesök.
Generellt har vi prioriterat tillgänglighet
framför kontinuitet. Detta betyder att flera
av er som hoppats på att bli kallade under
året själva har fått ta kontakt när mediciner
tagit slut eller då det gäller återbesök.
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TILLBAKABLICKEN PÅ ÅRET

kommunens hälso- och
sjukvård tycker vi har fungerat bra. Alla
äldreboenden och sjukhem har tillgång
till en kommunal distriktssköterska som
samarbetar med ”sin doktor”. I projektet
”tidig hemgång” har antalet nyförlösta
mammor med barn ökat kraftigt. Projektet med tidig kontakt och hembesök
kommer fortsättningsvis att kvarstå som
en del av Vårdcentralens verksamhet. Stöd
i föräldraskapet är ett samarbete mellan
Kumla Vårdcentral, Kumla kommun och
Barnhälsovården som blivit väl mottaget.
SAMARBETET MED

LÄKARBEMANNINGEN HAR varierat under året.

Ett genomsnitt på 8 heltidstjänster på de
tre mottagningarna har tillsammans klarat
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över 17 000 besök under det gångna året.
På laboratoriet har antalet provtagningar
ökat kraftigt. Under hösten har vårdcentralens första ackrediteringsbesök genomförts
för att få vårdcentralens laboratorieverksamhet ackrediterad. Detta innebär arbete
efter mätbara och given standard som borgar för god kvalité och ett arbetssätt som
kan jämföras med andra ackrediterade
laboratorier. Inom primärvården, ÖLL,
är Kumla Vårdcentral med i främsta ledet.
Sjukgymnasterna har uppnått sitt mål för
antalet besök under året och har tillsammans med kuratorerna träffat fler patienter
än tidigare inom ramen av rehabenheten.
Som all annan landstingsverksamt har vi
levt med sparkrav under året. Vi har kunnat
minska på kostnaderna för röntgen utan
att ge avkall på vårdkvalitet.
övriga vårdcentralerna i Sydnärke har stärkts och både
läkare och distriktssköterskorna har haft
gemensamma träffar över kommunSAMARBETET MELLAN DE
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gränserna. Personalen har också hjälpt
varandra inför ledigheter i samband med
olika utbildningsdagar. Kanhända att just
du träffat en ”hallsbergsläkare” och en
”askersundssköterska” när vi varit på
utbildning. För att bibehålla en hög arbetsmoral och vårdkvalité är det viktigt
att vi alla får fortsatt utbildning. Under
innevarande år kommer personalmöten att
genomföras 3 mars, 7 april och 19 maj då
endast Kungsvägsmottagningen är öppen
för akuta sjukdomsfall.
under året med
glimtar från vår verksamhet. Om ni ibland
har funderingar på hur vi arbetar är ni välkomna att höra av er.
HOPPAS ATT FÅ ÅTERKOMMA

VI VILL GÖRA ETT BRA JOBB och är tacksamma

för synpunkter, både ”ris och ros”. Vi ser
fram emot våren och ljuset. Vi har en tussilago som blommar i väntrummet idag
(9 febr).
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Gruppförsändelse

Konstsidan
Utsmyckningen på Kumla bibliotek
Text: Mats Runering
"Flicka" av Lena Cronqvist
Ofta utspelar sig motivet i Lena Cronqvists
målningar och skulpturer i barndomens
familjekrets och dess ibland smärtsamma
upplevelser. Hennes konstnärskap kan
skildra konflikter och spänningar. Skulpturen på biblioteket tillbringar sedan 2004
vinterhalvåret på biblioteket. Sommartid
sitter hon på Kvarntorpshögen, där hon
kaxig och självmedveten tittar ut över
omgivningarna.
"Filosof" av Richard Brixel
”Filosof” har fått en bra placering i biblioteket, med dess prägel av kunskap och
bildning, i atriumgården som tillägnats de
fyra elementen. Richard Brixel: ”Kumlas
Filosof symboliserar människans sökande
och tänkande. Filosof söker svaren på de
eviga frågorna… Den öppna baksidan
symboliserar dubbelheten. Kylan framåt
och elden bakåt. Den blå färgen uttrycker
fantasi, himmel och tankens klarhet”.
"Stående röd fyrkant" av Viveka Nygren
Den röda skimrande tredimensionella väven
kontrasterar mot den gröna grova väggen.
Vävens enkla geometriska form, en kvadrat
som balanserar på sitt ena hörn, speglar
väl Viveka Nygrens lågmälda subtila stil
med konstnärlig utveckling mot det allt
strängare, stramare och enklare. Kvar är
ljusspelet och den rena formen. Här dagtingas det inte med kvalitén, det är frågan
om ett minutiöst hantverk in i vävens
minsta tråd och fiber.

särskilda sätt”. Roland Eckerwall spinner
i motivvalet på vattenmiljön. Det är vågrörelse och vågskvalp i det 9,3 meter långa
konstverket. Roland Eckerwall inspirerades
också av ett avsnitt ur Charles Darwins Om
arternas uppkomst (1859) med dess hyllning av naturens uppkomst, komplexitet
och överflödande artrikedom.
"Utsikt från en hög" av Olle Medin
Olle Medins största målning, 270x200 cm,
och speciellt gjord för den mörkt gröna
väggen där den tål att ses både på långt
och nära håll. Som betraktare står du med
fågelperspektiv på en höjd och ser ut över
det rutmönstrade, närkelandskapet med
åkrar, hagar, gläntor och skogspartier. Allt
förenklat och abstrakt. Alla årstiderna i
karaktäristiska färger. Olle Medins färgkänsla, som hans måleri till stor del bygger
på, framgår klart.
Utöver de nämnda större konstverken finns
även ett antal smärre: En väggstol, som
skänktes till biblioteket av dess arkitekt Stefan Bofeldt och arkitektbyrån Sweco FFNS
vid invigningen år 2001. Utanför kontoren
en trappa upp finns en keramikrelief utförd
av Per Eklund 1963. På barnavdelningen
finns Karin Wards träskulptur ”Lejonet
Assar Lambert”. Karin Ward är känd för
sina fantasifulla och goda ”väsen”. Assar
Lambert följde med från gamla biblioteket.
På barnavdelningen finns sedan 2003 också
”Grisfisken” framställd av Cecilia Jansson
efter inspiration från den första bok som
tryckts i Sverige, år 1483.

"Människan i naturen" av Roland Eckerwall
”Världens skönhet är outtömlig i sin mångfald, och varje människa ser den på sitt
"Filosof" av Richard Brixel

