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Förändra och utveckla
Viljan att förändra och utveckla är i grunden något positivt. Det är sannolikt
vår drivkraft som människor att ständigt försöka uppnå bättre villkor i den
position vi befinner oss. Samtidigt måste vi vara medvetna om konsekvenserna
av de förändringar vi genomför.
Text: Kommunalrådet Dan-Åke Moberg

S

mycket stora perspektiv så
har den utveckling och de förändringar
vi genomfört i västvärden inte bara haft
positiva återverkningar. Rapporter om
klimatförändringar som kommer att innebära allvarliga konsekvenser för många
generationer framåt duggar allt tätare och
det tycks som om forskarvärlden i stort är
enig om dessa förändringar. Räknar man
därtill krig, utsugning av fattiga länder
m.m. för att uppnå fördelar för egen del
kan man kanske undra.
er vi det i

kan forma morgondagen till det bättre. Det
gäller klimatfrågan och det gäller i flertalet
andra frågor.
utveckla är i mångt och
mycket också vår ledstjärna som politiker. Det är det som driver oss när vi här
i Kumla försöker planera för en framtida
utveckling i ambitionen och viljan att
åstadkomma ett bättre, tryggare och mer
välmående Kumla.
Samtidigt måste vi kontrollera och se
förändra och

med andra ord,

förändring och utveckling
måste också bygga in aspekter och ord som
exempelvis hänsyn och solidaritet.
förändring och utveckling kan vara skadligt

om man inte tillräckligt beaktar konsekvenserna av vad vi gör. Det kanske ligger lite
i människans natur att testa och prova på
och först efteråt undersöka effekterna av
det man åstadkommit.
det är och vi har alla ett
ansvar att försöka förbättra de villkor som
nu är det som

Skogstorpsskolan är en av Kumla kommuns
senare nybyggnationer.
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bakåt för att lära av det vi tidigare gjort inför
planerade förändringar för morgondagen.
kumlas utveckling under senare år har i hu-

vudsak dominerats av den utbyggnad som
skett av bostäder samt förskolor och skolor.
Det är rätt logiskt att när vi har ett stort
behov av bostäder försöka tillmötesgå detta
genom att för de lite äldre grupperna tillse
att det finns lämpliga lägenheter centralt
i Kumla och för barnfamiljerna att hitta
bra och byggbara tomter för enfamiljshus
i mer barnvänliga områden.
samtidigt måste vi bedöma hur morgonda-

gen eller rättare uttryckt hur åren framöver kommer att te sig. Antalet äldre med
behov av kommunal omvårdnad kommer
på sikt att öka även om det inte alls blir
i den takt man kanske kan tro. Före 80
års ålder behöver vi nästan inte alls något
stöd från samhället. Däremot behöver vi
bra boenden i de vanliga bostadsbestånden
och boenden som passar för de äldre. Det
försöker vi åstadkomma i allt det vi bygger just nu.
ett ansvar att förändra och utveckla de kommunala vårdboenden för äldre
som vi idag har så att de passar de krav och
förväntningar som dagens och morgondagens
äldre rimligen kan ställa.
En väsentlig förändring och utveckling vore
att planera för ett helt nytt boende för äldre
som behöver specifika former av omsorg.
För att det skall kunna förverkligas behöver
vi skaffa mer kunskap om hur och på vilket
sätt ett sådant boende skall se ut.
vi har också

en sådan omfattande förändring eller utveckling som utöver noggrann
planering även kräver pengar kan vi i ett
mindre perspektiv rimligen stödja äldre i
hemmet genom att underlätta i vardagen.
Exempelvis kan vi pröva att medge alla
äldre som så önskar hjälp i hemmet utan
att s k biståndsbedömning sker. För många

skulle det sannolikt underlätta betydligt
om man kan få hjälp med de sysslor man
själv prioriterar skall göras och inte strikt
sker efter någon modell upprättad av
myndigheten.
kan man reflektera över de
förändringar som regeringen just nu genomför och som i flera fall får mindre goda
konsekvenser för dem som drabbas.
Så exempelvis innebär en avveckling av
de s k plusjobben som inrättades av den
tidigare regeringen att de människor som
i det ”gamla” systemet blev tillförsäkrad
arbete under sin resterande tid på arbetsmarknaden d v s för dem som var över 60
år och bedömdes inte kunna få ett fast jobb
igen kunde erbjudas ett arbete i samhällets
tjänst under värdiga former. För Kumlas del
var det 13 personer som fått en sådan jobbgaranti fram till sin pensionsdag. I stället
avbryts denna arbetsgaranti efter maximalt
två år och berörda personer kommer åter
att hamna i ovisshet och med mycket små
chanser till ett värdigt jobb.
avslutningsvis

vi kommer i kommunen att överväga om inte

i avvaktan på

dessa 13 personer ändå skall få sin trygghet
efter ett långt arbetsliv och att vi inom ramen
för de kommunala medlen för arbetsmarknadsinsatser säkra arbetet för dessa personer
fram till sin respektive pension. Hänsyn
och solidaritet måste gå hand i hand med
förändring och utveckling.
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Individ- och
familjeomsorgen
i Kumla kommun
I det förra numret av Kumlan beskrevs äldreomsorgen i Kumla kommun. I detta
nummer fortsätter vi vår resa genom socialförvaltningens olika områden med
den del som de flesta kanske förknippar allra mest med kommunens sociala
verksamheter, individ- och familjeomsorgen.
Text: Albin Lindström, Utredningssekreterare

A

tt beskriva individ- och familjeomsor-

gen på ett kortfattat sätt är inte enkelt,
det är ett område som består av en mängd
olika verksamheter, riktade mot människor
i alla åldrar och livssituationer. Även om
det rör sig om ett stort antal verksamheter,
fyller de alla en viktig funktion.
Ofta finns det flera anledningar till att
man har kontakt med individ- och familjeomsorgen, det är därför en förutsättning
att olika verksamheter har ett bra samarbete. Detta är vi bra på i Kumla, både samarbetet inom socialförvaltningen och med
andra aktörer, som till exempel polisen,
skolan och fritidsgårdar fungerar bra.
För många är det av olika anledningar
svårt att höra av sig till socialförvaltningen
när problem uppstår, det är därför viktigt
att informationen om vad individ- och
familjeomsorgen kan erbjuda, i form av
hjälp och stöd, når ut till alla kommunens
invånare. Därför hoppas vi att denna
artikel kan hjälpa till att beskriva en del
av det arbete som ryms inom individ- och
familjeomsorgen i Kumla kommun.
Ekonomiskt bistånd
Många får av olika anledningar någon
gång under sitt liv svårt att försörja sig
själva eller sin familj. Dagens tuffa arbetsmarknad med sin hårda konkurrens leder
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ibland till att människor hamnar utanför
under en längre tid och måste därför få
sin försörjning tillgodosedd på annat
vis. Försörjningsstöd (socialbidrag) är ett
komplement till försörjning när andra
möjligheter till försörjning saknas. Ekonomihandläggarna är de som handlägger
försörjningsstöd, de har ett gott samarbete
med bland annat Arbetsförmedlingen och
sedan 2006 driver man en jobbsökaraktivitet kallad Villmer tillsammans. Genom
denna form av gemensamma åtgärder kan
många relativt snabbt åter komma i arbete,
trygga sin försörjning och därmed undvika
försörjningsstöd.
Missbruk
Missbruksvården i Kumla kommun är en av
de verksamheter som fungerar mycket bra
och som vi kan vara stolta över. En av de
främsta målsättningarna med kommunens
missbruksvård är att i så stor utsträckning
som möjligt ge stöd på hemmaplan. En viktig del i detta arbete är att göra anpassade
behandlingsplaner. Här hjälps brukaren,
anhöriga och socialsekreterare åt med att
göra behandlingsplaner som passar varje
brukares individuella förutsättningar.
Kumla kommun driver tillsammans med
Hallsberg en öppenvårdsverksamhet kallad
Stegen, verksamheten bedrivs i grupp enligt
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en tolvstegsmodell (Minnesotamodellen)
och har visat sig mycket framgångsrik. Inte
bara brukaren själv deltar i processen utan
även anhöriga informeras om behandlingen
och deras egen roll i så kallade anhöriggrupper.
Ett lyckat projekt som nu blir en fast
verksamhet är Kumla mot narkotika. Två
socialarbetare har sedan 2001 inriktat
sig på arbetet mot narkotika bland unga
under 25 år. En stor del av detta arbete
sker ute på fältet under kvällar och nätter
i samverkan med polis, skola, fritidsgårdar,
föreningar m.fl. Genom Kumla mot narkotika upptäcks trender och förändringar
i ungas missbruk snabbare än tidigare
vilket ger möjligheter till snabbare insatser.
Utöver samarbetet med de ovan nämnda
grupperna, är kontakten med föräldrarna
till Kumlas ungdomar av största vikt för
arbetet mot narkotika bland de unga.
Barn- och familjegruppen
En stor del av individ- och familjeomsorgens arbete riktas mot barn, ungdomar och
familjer. Här ryms en mängd olika delar.
Inom familjerätten arbetar socialsekreterarna med bland annat separationer och
umgängesutredningar men även adoptioner
och faderskapsundersökningar. Ungdomssekreterarna handlägger ansökningar och
utredningar om familjehem och kontaktfamiljer samt institutionsplaceringar.
Eftersom barn och ungdomars problem
ofta hänger ihop med en trasslig familjesituation involveras hela familjen. Även här
finns således ett starkt behov av samarbete
mellan olika aktörer, till exempel polisen,
familjehem, migrationsverket och socialtjänsten i andra kommuner för att i ett så
tidigt skede som möjligt fånga upp de som
behöver hjälp och stöd.
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Till barn- och familjegruppen hör även
familjeteamet i Sydnärke (se artikel på nästa
sida) samt öppenvårdsverksamheterna
Delta och Athena. Deltas verksamhet riktar sig mot ungdomar från högstadiet och
uppåt. Även föräldrar och skolpersonal
involveras i arbetet då behov finns. Athena
stöder familjer med eller utan barn. De
former av stöd som kan ges är bland annat
samtalsstöd och stöd i föräldrarollen. Av
Athena kan hjälp fås utan biståndsbeslut,
detta är något som många uppskattar då
det ibland kan vara svårt att ta kontakt
med socialförvaltningen av just den anledningen.
TER OCH
TUPPGIF
KONTAK ER
ÖPPETTID
tion
cep
ntorets re
Socialko
42
9-58 83
Telefon 01

:
Öppettider dag
Fre
Måndag .00
& 13.00-15
8.30-12.00

Rättelse
I Kumlan nummer 4 2006 och i texten om "Äldreomsorgen i
Kumla kommun" hade ett fel smugit sig in. Antalet äldre som får
någon form av hjälp och stöd av äldreomsorgen är idag ca 500
personer, vilket utgör cirka 15 procent (inte 1,5 procent som vi
hade skrivit) av Kumla kommuns invånare över 65 år.
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Nanny-akuten?
Familjeteamet i Sydnärke är en verksamhet som startade i mitten av januari
2006. Det är ett samarbetsprojekt mellan de fem Sydnärkekommunerna Kumla,
Hallsberg, Lekeberg, Askersund och Laxå.
Text: Dick Johansson och Veronika Priebe Jakobsson, Familjeteamet

F

amilJeteamet består av Veronika Priebe

Jakobsson, socialpedagog och Dick
Johansson, socionom. Teamet bedriver
förändringsarbete i familjer och arbetar
på uppdrag av socialtjänsten. Det övergripande syftet är att undvika att barn och
ungdomar placeras utanför hemmet samt
att bidra till att kunna avsluta pågående
placeringar tidigare.
Familjeteamet ska inte vara en långvarig
insats i en familj, utan finns med i ett tiotal
veckor. Därefter är avsikten att familjen
ska ha fått verktyg för att få tillvaron att
fungera på egen hand. Ibland kan Familjeteamets arbete även leda till att andra
stödinsatser blir aktuella.
Under det år som projektet varit igång har
ett 30-tal familjer varit aktuella i verksamheten. Problematiken i familjerna har varierat
men en viss övervikt av svårigheter med
gränssättning och struktur för tonårsbarn
kan skönjas. Ofta finns även svårigheter i
kommunikationsmönster i familjerna.
Är det här Kumlas svar på Nanny-akuten?
Nej!, Svarar Dick och Veronika med en
mun. Men visst finns det likheter. Vi jobbar mest hemma i familjerna och en hel del
av arbetet handlar om att hjälpa föräldrar
med struktur och gränssättning. Men vi
kommer inte med några pekpinnar eller
någon förutbestämd uppfattning om hur
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saker och ting ska vara. Vårt uppdrag
formuleras tillsammans med familjen och
utan deras aktiva medverkan blir det inget
resultat. Varje familj är unik och måste hitta
sitt sätt att fungera. Mycket av vårt jobb
handlar om att bygga vidare på de delar
av familjelivet som faktiskt fungerar. Samt
försöka hitta andra vägar på de områden
som inte fungerar och där man hamnat i
destruktiva mönster. Vi tycker jobbet är
otroligt stimulerande och familjerna lär
oss nya saker hela tiden.
Hur gör ni?
Det mesta handlar förstås om samtal i olika
former. Det kan vara med hela familjen
eller delar av den. Det är viktigt att alla
kommer till tals och att man blir lyssnad
på. Vi kan dessutom vara med i konkreta
situationer i hemmet när det brukar uppstå
svårigheter. Det kan till exempel vara svårt
att få till matsituationen på ett bra sätt. Då
kan vi finnas med och ge konkreta tips om
hur man kan göra.
Gör ni någon nytta då?
Det vill vi tro. Det finns ännu ingen utvärdering gjord och det är naturligtvis så att
det inte blir bra i alla familjer där vi finns
med. Vår uppfattning är ändå att flertalet
av familjerna som vi arbetat i har fått en
bättre situation efter att insatsen avslutats.
Det beslut som finns idag är att verksamheten ska fortgå året ut och att en ordentlig
utvärdering av verksamheten kommer att
genomföras senare under detta år.
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Kumla kommuns
pedagogiska pris år 2007
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 december 2006
delades Kumla kommuns pedagogiska pris ut för andra gången.

P

efter ett idogt och
besvärligt arbete bland alla goda
nomineringar beslutat att tilldela priset
förskollärare Carina Lauri och barnskötarna Ingela Jansson och Eva Larsson på
Tallängens förskola, avdelning Tallen, vilka
nominerats av en nöjd förälder.
Dessa tilldelades priset för att de etablerat
ett arbete utifrån verksamhetsidén ”I Ur och
Skur”, vilket innebär att största delen av
barnens tid på förskolan tillbringas
ute i naturen. Syftet med detta är
att ge barnen friluftsupplevelser
och natur- och miljökunskaper
samt att barnen skall utvecklas i
samklang med de möjligheter som
naturen ger och att naturen skall
bli en given lekplats.
Allt arbete sker i nära samarbete
med föräldrarna, vilket främjar
föräldrarnas delaktighet i förskoleverksamheten.
riskommittén hade

Arbetslaget har även lyckats få barnen att
känna glädje och stolthet över att visa sin
omgivning vad de lärt sig på förskolan.
vid prisutdelningen gavs pristagarna möjlig-

het att närmare berätta om verksamheten
för barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare, vilka lyssnade med stort
intresse samt blev ännu mer övertygade om
det rättmätiga valet av pristagare.

den formella motiveringen till valet

av pristagare var att:
Arbetslaget har genom intresse, engagemang och kreativt nytänkande
utvecklat förmågan att lära barn
mer och bredare kunskap genom
verksamheten "I Ur och Skur".
De har tagit eget initiativ att
utveckla sig själva genom utbildningar och härigenom initierat pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kumla kommuns pedagogiska pris 2007
tilldelades förskollärare Carina Lauri samt
barnskötarna Eva Larsson och Ingela Jansson.
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Kumlahallen
Öppettider
måndag och torsdag
tisdag, onsdag och fredag
lördag och söndag

09.00-20.30
07.00-20.30
09.00-15.30

Kassan stänger 30 minuter innan badet stänger.
Skolbad förekommer vardagar klockan 08.0015.30. 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 33 grader.
Simundervisning för barn och vuxna ordnas
regelbundet.
Vid lov och studiedagar är bassängerna
disponibla i mycket större utsträckning under
dagtid, då inga skolbad förekommer.
I Kumlahallen finns alltid utrymme för
motionssim.

Vuxenkvällar, onsdagar kl. 18.00-20.30
Här kan du njuta i en avspänd miljö med soft
music och undervattensbelysning. Ålder 17
år och äldre.
Barn- och familjekvällar,
fredagar kl. 18.00-20.30
På fredagar står badets bassänger och lokaler
öppna för barnfamiljer. Alla lekredskap är
tillgängliga, hopptorn och sviktar är öppna.
Ta gärna med dina egna simleksaker samt
picknickkorg och gör en helkväll tillsammans. Givetvis är alla andra badgäster också
välkomna.
SPA-avdelningen
Tfn 019-58 86 75
Tisdagar och torsdagar kl. 16.30-20.30
Unna dig själv en stunds avkoppling, en
stund som ger dig energin åter, en stund du
kan leva länge på!
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Relaxavdelningen
Välkommen till Kumlahallens relaxavdelning
som du antingen kan besöka i samband med att
du badar eller så kan du som företag, förening
eller annan grupp hyra relaxavdelningen. Är
du intresserad? Kontakta badkassan på tfn
019-58 86 75.
Friskvårdsmassage
Tfn 019-58 86 73
Få igång kroppen, blodcirkulationen stimuleras och musklerna blir mjuka och smidiga.
Kumlahallens gym
Träningslokalen är öppen under badets öppettider. Två nya löpband och två Crosstrainer
i renoverade lokaler.
Rackethallen
Spela tennis och badminton, bokning av strötider via Kumlahallens reception, tfn 019-58
86 75. Långtidsbokning sker via bokningsexpeditionen på tfn 019-58 86 77.
Bokningsexpedition
För bokning av övriga lokaler ring bokningsexpeditionen på tfn 019-58 86 77.

För övriga upplysningar, kontakta Kumlahallens reception på tfn 019-58 86 75.
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Öppettidern
Biblioteket och
utställningshallenn
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-19.00
8.00-19.00
8.00-18.00
10.00-14.00
14.00-18.00

Påsk
Skärtorsdag (5/4)		
Långfredag (6/4)		
Påskafton (7/4)		
Påskdagen (8/4)		
Annandag påsk (9/4)		

8.00-17.00
stängt
stängt
stängt
stängt

Valborg - Första Maj
Valborgsmässoafton (30/4)
Första maj (1/5)		

8.00-17.00
stängt

Kristi Himmelsfärdshelgen
Onsdag (16/5)		
Kristi Himmelsfärds dag (17/5)

8.00-17.00
stängt

Pingsthelgen
Fredag (25/5)		
Pingstafton (26/5)
Pingstdagen (27/5)

8.00-17.00
stängt
stängt

Sveriges Nationaldag
Tisdag (5/6)		
Sveriges Nationaldag (6/6)

8.00-17.00
stängt

Mer information om biblioteket och dess
verksamhet hittar du på:
www.kumla.se/bibliotek

Bokbussens turer 2007
Ekeby/Kvarntorp - torsdagar
Ekeby (Macken) 16.45-18.15
Kvarntorp (Skiffervägen) 18.30-20.00
22/3, 12/4, 26/4, 10/5, 31/5, 14/6.
Hällabrottet - torsdagar
Vid affären 17.00-19.30
29/3, 19/4, 3/5, 24/5, 7/6, 28/6.
Sannahed - onsdagar
Tvärgatan, 18.00 – 19.30
21/3, 4/4, 18/4, 2/5, 23/5, 13/6, 27/6.
Åbytorp - onsdagar
Stene skola 17.00 – 19.30
28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 30/5, 20/6.

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

Prästgårdsskogen - torsdagar
von Rosensteins väg 11.00 –12.00
22/3, 19/4, 24/5, 14/6.
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Konsumentvägledning
Hos konsumentvägledaren kan du få information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Rådgivningen är gratis för invånare i Kumla kommun.
Här kan du bland annat få vägledning vid reklamationer samt råd och information inför köp av varor och tjänster.
Kommunens konsumentvägledare når du
på telefon 019-58 81 29 eller via e-post:
konsumentrad@kumla.se
Här nedan följer lite kort information om
sådant som kan vara bra att känna till som
konsument.
Öppet köp
Att handla på öppet köp betyder att du
får pengarna tillbaka om du ångrar köpet
och lämnar tillbaka det du köpt inom en
viss tid.
Det finns ingen lag som ger dig rätt till
öppet köp när du handlar i butiker. Men
det finns många butiker som tillämpar
öppet köp utan att du behöver be om det.

pengar. Dina skyldigheter när du köper med
bytesrätt är i stort sett desamma som vid
öppet köp. Innan du betalar, fråga när du
senast måste lämna tillbaka varan. Spara
alltid kvittot.
Garanti
En garanti innebär att säljaren ansvarar för
att varan fungerar under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier.
Det vanligaste är att garantin gäller för en
viss tid, till exempel ett år. Garantin kan
också vara utformad så att en viss egenskap
hos varan garanteras. Kontrollera alltid
noga vad som står i garantin och vad den
omfattar.

Det är alltså inte självklart att du kan
återlämna en vara och få pengarna tillbaka
om du ångrar ett köp. Vill du köpa en vara
på öppet köp bör du be om det innan du
betalar. Spara alltid kvittot. Lämna tillbaka
varan i tid, det vill säga innan öppet köptiden går ut. Varan ska återlämnas i samma
skick som när du köpte den.
Bytesrätt
En del affärer som inte tillämpar öppet
köp kan i stället erbjuda dig bytesrätt.
Det innebär att du kan lämna tillbaka varan och välja en annan i stället.
Ibland erbjuds du ett tillgodokvitto om du
ångrar köpet. Du får alltså inte igen dina
10
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Reklamation
En reklamation innebär att du meddelar säljaren att du inte godtar varan och att du anger
på vilket sätt du anser att varan är felaktig.
Du måste lämna ett meddelande om felet
”inom skälig tid” efter det att du har
upptäckt det. Om du reklamerar inom
två månader räknas det alltid som att det
skett i rätt tid. Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens sak
att bevisa att felet inte fanns från början.
Annars räknas felet som ursprungligt.
När det har gått mer än sex månader efter
köpet är det du som köpare som måste

kunna bevisa att felet fanns från början.
Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen ut tre år efter det att du
har tagit emot varan. Reklamationstiden
förlängdes den 1 april 2005 från två till
tre år. Det gäller varor och tjänster som
du köpt den dagen eller senare. För varor
och tjänster som du köpt före den 1 april
2005 gäller fortfarande två års reklamationstid.
Varan kan ha en garanti som är kortare
än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden enligt lagen.

Välkommen med ansökan om medel ur

ICA/BOB Stipendiefond 2007
Fondens ändamål är att främja kultur- och
idrottsverksamhet i Kumla kommun genom
stipendier till personer från Kumla kommun
för utbildning inom något kulturområde
eller för personlig satsning inom någon
idrottsgren.

Ytterligare upplysningar lämnas av kulturavdelningen, Gertrud Åstrand på telefon
019-58 81 96, 070-558 81 82 eller via e-post
bibliotek@kumla.se

Ansökan skall ha inkommit senast måndagen den 23 april 2007 till: Kumla kommun,
Kulturavdelningen, 692 80 Kumla.
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Kumla kommuns "25-åringar"
I samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året delas minnesgåvor ut till de personer som varit anställda i Kumla kommun i 25 år.

Å

40 glada och stolta ”25åringar” ta emot minnesgåva och
blommor. Av dessa kom två personer från
kommunledningskontoret, fyra personer
från tekniska kontoret, 14 personer från
socialförvaltningen samt 20 personer från
barn- och utbildningsförvaltningen.
r 2006 fick

delade kultur- och fritidsnämnden ut sina årliga ungdomsledarstipendier till en ungdomsledare som ej fyllt
26 år samt en äldre ungdomsledare inom
kultur- och fritidsförvaltningens registrerade föreningar, som bedriver ungdomsverksamhet i Kumla kommun. 2006 års
stipendiater var Emma Ahlberg och Rolf
Pettersson. Under kvällen firades även 2006
års kulturpristagare, Inger Andersson.
under kvällen

Ulf Parczyk var en av kvällens glada "25-åringar".

Valborgsmässoafton
vid Kumlasjön

Musik, vårtal, körsång, tivoli
och Valborgsmässoeld!
Brasan tänds ca kl. 20.00
För programtider, se annons i dagspress den 28/4.
Arr. Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med IFK Kumla.
12
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Mitt arbete som
genuspedagog
Genus och traditionella könsmönster handlar om vilka budskap och förväntningar som förmedlas till barn. Arbetet runt detta bygger på att stärka både flickors
och pojkars självkänsla, för att på så vis ge dem möjlighet till fria val.
Text: Linda Meriloo, Genuspedagog

I

jämställdhet kan vi förebygga kränkningar och medvetandegöra
våra egna normer och värderingar.
arbetet med

i min roll som genuspedagog skall ha en ”igångsättande” funktion, där det dels handlar om att sprida
en grundläggande genusmedvetenhet och
ge människor som arbetar i förskola/skola
en gemensam kunskapsbas att stå på, dels
hjälpa och stötta pedagogerna med strategier och redskap i arbetet med jämställdhets- och genusfrågor.

tips om litteratur och lärarhandledningar
som passar ändamålet, och ser själv till att
hålla mig uppdaterad genom att delta i ett
nätverk för Sveriges genuspedagoger.

Jag anser att Jag

ett år sedan jag på halvtid
började arbeta som genuspedagog. Ett
uppdrag som hittills har varit mycket spännande och givande. Efter att ha träffat de
flesta av förskolans och skolans personal,
har jag bara goda erfarenheter. Det finns en
vilja att öka sin medvetenhet, och på så vis
hitta ett mer könsneutralt arbetssätt.
det har nu gått

målet för mig är att alla skall ha en gemen-

sam grund att arbeta utifrån, och vägen dit
kan såklart se olika ut. Just nu varvas mina
dagar med handledning av personalgrupper, enskilda föreläsningar, pedagogiska
träffar, och naturligtvis planering inför
detta. Jag försöker så långt det är möjligt
att ”skräddarsy” handledningen beroende
på vilken ålder som skall undervisas, vilken
tid som skall läggas ned, och väger även
in pedagogernas önskemål. Jag servar med
Kumlan 1 2007
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Jämställdhetsarbete handlar mycket om att

sluta förneka att det ﬁnns oönskade könsmönster. Därför anser jag att jämställdhet
faktiskt är en kunskapsfråga.
Ett vanligt uttryck för motstånd är att
inte själv ta ansvar. Arbetslivet brukar säga
att skolan måste ta sitt ansvar. Skolan säger
att man måste börja tidigare, i förskolan.
Förskolan säger att föräldrarna måste
börja. Föräldrarna skyller på att media har
format deras barn. Media hävdar i sin tur
att de speglar samhället etc. Just den här
typen av försvarsställning måste jag vara
beredd att möta, men jag tror att det med
rätt attityd, och utan att lägga skuld på
någon, går att arbeta väldigt konstruktivt
runt jämställdhet.
en viktig del är såklart att få med föräldrarna ”på tåget”, vilket gör att jag brukar
presentera jämställdhetsarbetet som ett
”vinna vinna koncept”. Det är viktigt att
förstå att inte det ena könet behöver bli
förlorare för att man stärker det andra.
Vi skall följa styrdokumenten och ge såväl
pojkar som flickor samma möjligheter och
förutsättningar att lyckas.

1

Kulturavdelningens program
Våren 2007

Vårens utställningar
Utställningshallen
10 mars - 1 april
LÄNETS KONST
Örebro läns vårsalong 2007 visas i Kumla, Hallsberg
och Lekeberg, Huvudarr. Örebro läns museum
10 - 29 april
MELLAN HIMMEL OCH JORD
Konstproduktion av Ingela och Lars Agger. Konstutställning för alla men med speciell inriktning på
barn.

Idrotten - vårt liv, föreläsning
Tisdag 3 april kl. 18.30
Kumlaidrotten genom tiderna. Rolf Hallgren.
Arr. Örebro läns idrottshistoriska sällskap.
Från sänghalm till dunbolster, föreläsning
Tisdag 10 april kl. 18.30
Bouppteckningar berättar. Ingrid Söderberg.
Arr. Kumla släktforskarklubb.
Lek med färg inspirerad av sagan
Söndag 22 april kl. 14.00
Måleri med Ingela Agger. För barn och föräldrar.

1 - 20 juni
ULL
En textil konstutställning. Eira Atterfors.

Hatthistoria med hattparad
Tisdag 24 april kl. 18.30
Ingela Oxelgren.

Utställningshörnan på biblioteket visar verk av:
24 mars - 15 april
Kumlaflickan Birgit Westin-Kostenius.

Blomsterverkstad på Björka trädgård,
föreläsning och utflykt
Tisdag 8 maj kl. 18.30
Tips och råd inför sommarplanteringen. Carin Karlsson. Tag med egna krukor för plantering. Samling
och samåkning från Kumla bibliotek.

18 april - 29 april
Barn från förskolan.
5 -20 maj
Grupp 91.
5-25 maj
MÅLERI OCH TECKNING
Tanja Ahola Rothmaier
23 maj - 10 juni
Maria Norefors och Charlotta Gredenborn.

Föreläsningar, författarmöte m.m.
Mellan Svear och Götar, föreläsning
Tisdag 20 mars kl. 18.30
David Damell. Arr. Kumla föreläsningsförening.
Lek med färg inspirerad av sagan
Söndag 25 mars kl. 14.00
Måleri med Ingela Agger. För barn och föräldrar.
Ove Wikström, författarmöte
Måndag 26 mars kl. 18.30
Vem bryr sig? Ove Wikström – om medkänsla i en
självupptagen tid. Medarr. Svenska kyrkan i Kumla.

Vandring och guidning i engelska parken, Säbylund, föreläsning och exkursion
Tisdag 15 maj kl. 18.30
Medarr. Naturskyddsföreningen.

Händer varje vecka
Berättarstund på sagomattan
Tisdagar och Torsdagar kl. 10.00
Barn från 3 år. Lisbeth Evaldsson.
Hjälp med korsord
V. 3-5, onsdagar och torsdagar kl. 13.00-15.00.
Fr.o.m. v. 6, onsdagar kl. 9.00-11.00 och torsdagar
kl. 13.00-15.00
Gunnar Wahlberg, tfn 076-231 80 95.
Hitta rätt bland böcker och databaser.
Boka en bibliotekarie!
Ring 019-58 81 90 (Thomas)
Eventuella programförändringar presenteras i
dagspress, på kumlasidan.

Varg och lodjur i Sverige, föreläsning
Tisdag 27 mars kl. 18.30
Jens Karlsson, Grimsö forskningsstation.
Arr. Kumla naturskyddsförening och Studiefrämjandet.

14
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Brottsförebyggande
rådet arrangerar
Manifestation mot våld
Antivåldsvecka v. 16
BRÅ (Brottsförebyggande rådet) i Kumla ser 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 runtom i
kommunen där skolan, biblioteket, föreningar m.fl. kommer att medverka.
Antivåldsveckan kommer att avslutas med en

Manifestation mot våld på
Råbergaplatsen, lördagen den 21 april

Sandupptagning
T

påbörjar sandupptagning, om vädret tillåter, måndagen
den 19 mars 2007. Nederbörd i form av
snö eller mycket regn liksom alltför kallt
väder försenar arbetet.
ekniska kontoret

vid eventuella frågor kontakta tekniska kon-

toret, Jan Bengtsson på telefon 019-58 82 90
eller via e-post jan.bengtsson@kumla.se

sker först i centrum
samt på gång- och cykelbanor. Därefter
sker samdupptagningen på gatorna i ytterområdena.
sandupptagningen

kan du sopa ut sandningssand från trottoar och egen infart till
rännstenen fram till och med den 30 april.
Därefter får du som fastighetsägare ordna
egen borttransport av eventuell sand.
som fastighetsägare

Kumlan 1 2007
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Renhållningsverket
informerar
Grovavfallshämtning
Snart är det dags för vårens grovavfallshämtning som sker under vecka 16-17.
Grovavfallet ställs ut i anslutning till
vägen senast måndag 06.00 respektive
hämtningsvecka.
Du som har hämtning av sopor var 14:e
dag har hämtning av grovavfallet samma
vecka som ordinarie sophämtning.
Hyreshusen får sitt grovavfall hämtat
enligt fastställd dag som skickas till fastighetsägaren.
Vad är då grovavfall?
Stort och skrymmande avfall (från hushållen) som inte går ner i sopkärlet t ex
elektronik, vitvaror, återvinningsbart
(trämöbler, metallmöbler), brännbart
(madrasser, möbler, stora mattor).
Vi hämtar ej avfall i säckar eller i kartonger,
återvinningsbart (tidningar, kartonger,
plastförpackningar), farligt avfall, byggmaterial (rivningsmaterial). För mer information, se foldern Renhållningsinformation
Kumla kommun 2007.
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Återvinningscentraler
Kommunkortet ger hushåll som har ett
renhållningsabonnemang rätt att lämna
grovavfall och farligt avfall till Återvinningscentralen i Kvarntorp eller Hallsberg.
Kortet skall medföras och visas upp, saknas
kortet vid besök kommer man att bli debiterad för det avfall som man har.
Var noggrann vid besöken på återvinningscentralen, en felaktig sortering innebär
en ökad kostnad för driften som i sin tur blir
en kostnad för hushållen (soptaxan).
Vi har nya sorteringsskyltar så att det skall
underlätta för dig vid besöket. För att spara
tid kan man försortera sitt grovavfall hemma
i samband med att man lastar bilen.
Sophämtning
Tänk på att skotta (även locket på soptunnan) och sanda vid din soptunna. Gör det
för sopåkarna, det är deras arbetsmiljö det
handlar om. Håll soptunnan ren, även under vintern, det är lätt att soporna fastnar i
kärlet och då blir den inte helt tömd.
Vid flytt
Anmäl flytt av renhållnings- och vattenabonnemang i god tid före flytt på
telefonnummer 019-58 80 99.
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Nöjda invånare i
Kumla kommun!

Under hösten har Kumla kommun i samarbete med Statistiska Centralbyrån
(SCB) frågat cirka 1000 av kommuninvånarna om vad de tycker om Kumla. Resultatet är glädjande, vi har övervägande nöjda invånare i Kumla kommun!
Text: Lena Larsson, Utredningssekreterare
Medborgarenkäten 2006 i korthet
Enkätfrågorna har behandlat tre olika
delar, hur man uppfattar Kumla som en
plats att bo och leva på, hur man bedömer
kommunens verksamheter samt vilket inflytande invånarna tycker att de har på de
kommunala besluten. Här kan vi konstatera
ett positivt resultat för samtliga tre delar.
Kumla som en plats att bo och leva på
får ett gott betyg av kommuninvånarna,
ett betyg som ligger över det medelbetyg
som räknats ut för de 68 kommuner som
deltagit i undersökningen under 2006.
Kumla kommuns invånare är mer nöjda
med arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer och det
kommersiella utbudet, än vad man är med
miljö och fritid.
Kumlan 1 2007

Kommunens verksamheter får också ett
betyg över medelvärdet. Här är invånarna
mer nöjda med fritid – idrott, vatten och
avlopp, renhållning och Räddningstjänsten än vad man är med gymnasieskolan,
äldreomsorgen, stöd för utsatta personer
samt gator och vägar.
Inom området inflytande är invånarna mer
nöjda med information/öppenhet, och förtroende än vad man är med påverkan. Även
här ligger betyget över medelvärdet.
Resultatet av enkäten kommer att användas
som ett underlag i arbetet med att utveckla
våra verksamheter.
Vid frågor om medborgarundersökningen,
kontakta utredningssekreterare Lena Larsson, tfn 019-58 81 27.
17

När är "lagom" för mycket?
Alkoholism är ett kroniskt sjukdomstillstånd som cirka 5 % av Sveriges vuxna
befolkning lider av. En motsvarande grupp på 5 % dricker ingen alkohol.
Text: Ruth Wistrand, Distriktsläkare

i

finns ett ”Riskbruk”
som handlar om en alkoholkonsumtion
som om den fortsätter i den nuvarande
omfattningen kommer att leda till ett
missbruk. Detta i sin tur leder till svåra
medicinska skador som kan yttra sig i t ex
depression, ångest och sömnstörningar.
Problem som högt blodtryck, magkatarr,
hjärtsjukdom(arytmi) lever och bukspottssjukdomar, nervsjukdomar såsom epilepsi,
samt känslobortfall kan också vara tecken
på en för hög alkoholkonsumtion som
också leder till en ökad dödlighet.
gruppen emellan

Ingen immun
Alkohol är beroendeframkallande och
leder till frisättning av dopamin i hjärnan
som är förknippad med lustkänslor. Hos
missbrukare finns en obalans mellan kroppens eget morfin (endorfin) och gynorfin
som leder till ett sug. Ett kroniskt intag av
alkohol leder till långvariga förändringar
i hjärnan.
Exponering till en drog ökar risken
att bli beroende av andra droger. Ingen
människa är immun. Alla blir beroende
om man exponeras ofta och mycket. För
att bli fast i ett beroende krävs ett par års
exponering. Jämfört med heroin där man
blir ”fast” efter ett par gånger.
Riskbruk
Riskbruk är när ”lagom blir för mycket”.
Det finns ingen klar definition av detta men
det finns ett accepterat samförstånd av var
gränserna ligger. Över 14 standardglas för

18

män och över 9 för kvinnor. Med standardglas menas alkohol innehållande 12 g 100%
alkohol, ungefär denna mängd alkohol finns
i 2 flaskor lättöl, 45 cl folköl, 33 cl starköl
15 cl vin, 8 cl starkvin och 4 cl sprit.
Behandling av riskbruk
Inom Primärvården vill vi vara med och
hjälpa till att ”riskbruk” inte skall utvecklas
till ”missbruk”. Vid besök för andra åkommor kan du som patient bli tillfrågad om dina
alkoholvanor i syfte att erbjuda dig hjälp.
På mödravårdscentralen har vi en Audit som utvecklats av WHO som är ett
formulär där man frågar blivande mödrar
om deras alkoholvanor. På nätet finns ett
formulär som kan användas av alla som
ett test på var din konsumtion av alkohol
ligger i förhållande till ”bruk”, ”riskbruk”
och ”missbruk”
För att minska bruket av alkohol finns
viss medicinsk hjälp att få. Antabus Campral, Revia är läkemedel som har visat
effekt på alkoholkonsumtion. Effekten
blir större om de används tillsammans
med samtal eller terapi(KBT). Statliga
utredningar(SBU) visar:

• att behandling som fokusera på missbruk
har effekt.

• att barn tar intryck och utvecklar be-

roende snabbare än vuxna. Skadorna blir
också värre hos barnen

• att som vuxen förebild är det viktigt att

våga säga ”Nej” till ungdomars alkoholbruk. Ditt ”Nej” gör skillnad.
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Radiosändningar från
fullmäktige!
Ä

r du nYfiken på vilka beslut som fattas

av kommunfullmäktige? Radio 94,3
direktsänder från fullmäktiges sammanträden så att du kan sitta hemma vid radion
och lyssna.
Allmänheten är välkommen att närvara
vid sammanträdena. Fullmäktige sammanträder i Folkets Hus där lokalen är
utrustad med hörselslinga och är rökfri
och tillgänglig för rullstolsburna.

Visfest på Högen!
Lördagen den 16 juni
Louise Hoffsten & CajsaStina Åkerström
med ﬂera
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Vet du
vad
gatan
heter?
I förra numret av Kumlan efterlyste vi namnet på en gata uppkallad efter en person som skänkte "sin" gata till kommunen. Rätt svar är grosshandlare Carl Adolf
Hagendahl, född i Örebro 1825. Rätt svar har lämnats av 16 personer. Vinnarna
Catarina Widström och Esso Engwall kan hämta var sitt exemplar av del 8 av det
förnämliga verket Kumlabygden på Kumla bibliotek.
Text och bild: Mats Runering,

N

vidare med en ny gata. Den
sökta gatan är uppkallad efter en
person, som föddes i Uppsala år 1766.
Han hade 6 syskon, blev tidigt faderlös
och adopterades av sin morfar som var
professor i medicin. Sin första framgång fick
vår person den 3 mars 1786 när kungen,
Gustav III, närvarade vid en disputation
där vår person hade en framträdande roll.
Senare blev vår person bosatt i Kumla
åren 1798-1812. Här spred han, förutom
förkunnelser rörande mer högtstående
förhållanden, även kunskaper i jordbruk.
u går vi

20

Han var sekreterare i länets hushållningssällskap, sammanställde olika skrifter
samt ägnade sig särskilt åt skol- och fattigvårdsfrågor. Personen ifråga och hans
hustru, makarna var barnlösa, var mycket
omtyckta under sin tid i Kumla. Under
denna tid tog makarna hand om många
av sina syskonbarn.
14 år i Kumla flyttade makarna till
Linköping, till en ny uppgift. Vår persons
hustru sedan 1793, Henrietta Cederström,
drabbades här av en periodvis återkomefter
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mande sinnessjukdom som hon aldrig blev
frisk från. 43 år gammal blev vår person
politiskt engagerad och var sitt stånds vice
talman 1809-1818, under ståndsriksdagens
tid. Vår person lär ha utövat ett stort inflytande vid utarbetandet av 1809 års regeringsform – då ett mycket känsligt ämne.
Ledande kretsar hade avsatt den svenske
kungen Gustav IV Adolf och landet stod
inför risken av inbördeskrig. Hotet avvärjdes, den avsatte kungens barnlösa farbror
blev kung, Karl XIII, och en tronföljare
hämtades från Frankrike, Jean Baptiste
Bernadotte. Vi firar Sveriges nationaldag
6 juni, som är årsdagen för just 1809 års
regeringsform och valet av Gustav Vasa som
Sveriges kung 1523. 1809 års regeringsform
var länge världens näst äldsta skrivna författning, efter USA:s, och ersattes med en
ny först år 1974. Tänk, och imponeras – en
författning som, visserligen med ändringar
och tillägg, var i bruk i 165 år! Vår person
var även medlem av konstitutionsutskottet. Vid unionsöverenskommelsen 1814,
när Sverige och Norge i Napoleonkrigens
efterdyningar bildade union, var vår person
ett av Sveriges ombud. 1814-1817 var han
framskjuten medlem av uppfostringskommissionen, vars betänkande han till större
delen avfattade och som utmynnade i 1820
års skolordning. 1819 utnämndes han till
det högsta ämbete någon kunde få i Sverige, åtminstone i vertikal ordning, samma
år blev han prokansler och ordförande
i bibelkommissionen. 1831 ledamot av
Serafimerorden. Vår person hedrades med
en framskjuten roll vid vigseln 1823 av
kronprins Oscar (blivande Oscar I) och
prinsessan Josefina, vid dopen av deras fem
barn, vid kröningen av Karl XIV Johans gemål drottning Désirée (Desideria) 1829 och
vid jordfästningen samma år av prinsessan
Sofia Albertina. Vår person blev ledamot
av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället
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i Göteborg 1807, Vetenskapsakademien
1809, Vitterhets-, Historie, - och Antikvitetsakademien 1810, Lantbruksakademien 1812, Svenska akademien 1819,
Vetenskapssociteten i Uppsala 1820 och
Musikaliska akademien 1822.
obönhörligen medan
människor ofta har svårt att hänga med. Så
blev det också för vår person som på ålderns
höst hade svårt att ta till sig de nya strömningarna. Han var hemmastadd med klassiska språk, riksdagsärenden och lantbruk.
Trots anspråkslöshet i uppträdande hyste
han aristokratiska sympatier och umgicks
gärna med adelsmän och officerare. Han
har karaktäriserats som en sammansmältning av förkunnare, adelsman, officer och
lantbrukare. Förutom av hustruns sjukdom
fördunklades de sista årtiondena av en dålig
ekonomisk ställning trots goda inkomster.
Orsaken till den dåliga ekonomin var att vår
person gärna hjälpte behövande släktingar
och att han tidvis hade en mycket utbredd
och dyr representation.
samhället utvecklas

en person långt utöver det
vanliga. Även om vår person ”bara” bodde
i Kumla i 14 år så kan vi ändå utropa honom till kumlabo, särskilt som det ibland
framhållits att åren i Kumla var den lyckligaste delen av hans liv. Nog är det riktigt
att denna febrilt verksamma person fått en
gata uppkallad efter sig i Kumla. Om du vet
hans namn så vet du också vad gatan heter.
Skriv gatans namn på ett papper jämte
ditt namn, adress och telefonnummer och
lämna in på Kumla bibliotek senast den 20
april. De två först öppnade rätta svaren vid
samtidig dragning kommer att belönas med
en del av bokverket Kumlabygden.
visst är detta
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Du som målar, tecknar, skulpterar m.m.

Kom och var med i vår
Försommarsalong!
Det är nu två år sedan vi hade en vårsalong i
Kumla så det börjar bli dags igen. I avsikt att
bredda urvalet och göra salongen intressantare
har kommunens kulturavdelning tillsammans
med arrangören av utställningar i Hallsberg,
Hallsbergs Bild- och Konstförening, diskuterat
möjligheten att ha en gemensam salong.
Tanken är att arrangera en gemensam jurerad
salong för de som har någon slags knytning, oftast boendet, till Kumla- och Hallsbergsbygden.
Salongen förläggs till lämplig lokal i Hällabrottet
den 19 maj – 9 juni 2007 med vernissage lördagen
den 19 maj kl 11-14.

kunniga personer som väljer ut objekt till
utställningen.
Meddelande om juryns beslut delges varje
inlämnare före utställningens början.
De av juryn antagna verken kommer att ingå
i försommarsalongen. Kostnaderna för jury,

Du lämnar in minst tre och högst fem verk, dessa
bör rymmas på 3 löpmeter väggyta eller 2 kvm
golvyta. Tid och plats för inlämning meddelas
senare. För att underlätta kommande kontakt
är det bra om du snarast anmäler intresse till
Kumla kommun, Kulturavdelningen, Mats
Runering, 692 80 Kumla. Använd gärna e-post:
mats.runering@kumla.se
Verken bör vara utförda i samma
teknik. De bör vara till salu och får
ej tidigare ha varit utställda i jurerat
sammanhang. Verken ska vara
signerade och försedda med uppgift
om försäljningspris och tillkomstår.
Verken ska vara monterade och helt
klara för hängning.
Vid inlämningen tas en anmälningsavgift på 100 kronor ut per
utställare.
Inlämnade arbeten bedöms av
en jury bestående av två konst22
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marknadsföring, lokal och övriga med Sommarsalongen förenade kostnader, bortsett från
försäkringskostnad, betalas av arrangörerna.
Inlämnade verk är inte försäkrade. Respektive
utställare står själv för den risken. Arrangörerna tar inte någon provision på eventuell
försäljning.
Eftersom försommarsalongen erfordrar tillsyn
och arrangörernas insats till största delen ligger
på ideell basis är det önskvärt med tillsynsinsatser från de deltagande utställarnas sida. Det är
en fördel om det under öppettiderna finns två
personer ”i tjänst”. I samband med inlämningen
finns ett ”värdschema” där du kan skriva upp dig

på lämplig tid. Arrangörerna är medvetna om att
det givetvis finns de som inte har möjlighet att
ställa upp för tjänstgöring men hoppas att det
är tillräckligt många som bokar in sig. Förutom
att man gör en värdefull insats genom att vara
värd vid utställningen är det dessutom trevligt.
Du träffar intresserade besökare som du kanske
kan hjälpa på olika sätt.
Utförligare regler för salongen med aktuella
datumangivelser kommer att finnas på Kumla
bibliotek samt på kommunens hemsida från
måndagen den 2 april 2007.

Medborgarförslag
i Kumla kommun kan lämna medborgarförslag till
kommunfullmäktige om den kommunala
verksamheten.
den som är folkbokförd

vara skriftligt
och undertecknat av en eller flera personer.
Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall anges. Ämnen av olika slag
får inte tas upp i samma medborgarförslag.
medborgarförslaget skall

Förslaget kan också lämnas direkt vid
fullmäktiges sammanträde.
bör beredas så att
beslut kan fattas senast inom ett år från
det att förslaget lämnades. Den som har
ställt förslaget kommer att få meddelande
om när fullmäktige kommer att fatta beslut
i ärendet.
ett medborgarförslag

Kumla kommun,
Kommunledningskontoret, 692 80 Kumla
eller lämnas till kommunkansliet.
förslaget skickas till

Kumlan 1 2007

23

Gruppförsändelse

Konstsidan
Text: Mats Runering
Konstnär:
Objekt:
Titel:
Teknik:
Placering:
Ägare:

Ulla Viotti (Brantevik, f. 1933)
Tegelskulptur
Skohörnan
Murat tegel, glaserad ovansida
Hörnet Sveavägen/Köpmangatan
Kumla kommun/Kumla bostäder 2006

K

sätter fokus på skoindustrin som präglat Kumlas framväxt och
nutida utseende. Skulpturen är utformad
som två skodon som möts. Man ser lätt
att den lägre delen har en skoform. Den
högre skulpturdelen upplever man som en
obestämd form tills man ser den uppifrån
– då syns skoformen. Några tegelstenar bär
skulpturens namn ”Skohörnan” i djuptryck
liksom ordspråket ”I Kumla finns det mer
skomakare än folk”. Översta tegelskiftet
är glaserat. Murning har skett med både
stående och liggande tegel.
onstverket

ulla viotti ville i sitt skapande anknyta till

orten och själv vara med från början och
forma hela miljön vid skulpturen. Så har
nu Kumla fått ett ”berättande” skulpturhörn, med sittbänkar nära affärerna. En
död asfaltyta, som kunde ha sett trist ut,
har blivit tillgänglig och ett positivt inslag
i stadsbilden.
är 13x7 meter stort. Mot
söderväggen finns en plantering och mot
öster har en vacker mur av stående tegelstenar med rundat krön uppförts på sockel
av kalksten. Muren är 7 m lång och 1,5
m hög. Hörnan öppnar sig mot väster och
norr, dvs mot gående och trafikanter, endast
avskild med två låga kalkstensmurar och tre
låga stenpelare. Markbeklädnad av sågade
kalkstenshällar och gatsten lagda i diagonala remsor. Kalkstenen används eftersom
den spelat så stor roll för Kumlabygden. De
skulpturhörnet
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båda bänkarna består av järnvägsslipers,
påminnande om järnvägens betydelse för
Kumlas framväxt.
flyttade från Wadköping
till Skåne för många år sedan blev hon
snart framstående konstnär med tegel som
uttrycksmedel. Ofta använder hon, som i
”Skohörnan”, ett kolbränt tegel från Pedersen på Sydjylland – ett tegel som kan
variera från riktigt rött till svart och som
blir uttrycksfullt och nyansrikt. Det blir liv
i teglet som lämpar sig väl till konstnärliga
arbeten och mer exklusiva fasader. Som
framgår av ”Skohörnan” räcker det oftast
inte med tegelbrukets standardstorlekar
utan Ulla Viotti får göra formtegel, dvs
manuellt göra formar som används för
särskilda tegelformer.
när ulla viotti

skulpturerna i Kumla har ingen
anknytning till bygdens historia. Men det
finns några som har det i likhet med ”Skohörnan” - till exempel de två i Kvarntorp
som Ulla Viotti skapat - ”Energi-Magi”
(Kumlan 2000:3) och ”Odens trädgård”
(Kumlan 2004:2). Andra exempel är Aggers skulptur i He´a, Bergs ”Årstiderna”
i stadshuset, Blomqvists ”Vågrörelse” i
Kumlahallen och ”Marmorgolvet” i Hällabrottet, ”Millenieklockan” på torget,
Marklunds ”Staden vaknar” på stadshuset,
Fritz Johanssons skulptur vid S Kungsvägen, Medins
”Högborg”
vid Ericssonfabriken, Meiers
”Figurgrupp” i
Kumlaby samt
Molanders ”Fossil” vid Kumla
vårdcentral.
de flesta

Tegelskulpturen "Skohörnan" finns att beskåda
i hörnet Sveavägen/Köpmangatan.
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