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Våga vilja växa
Under en följd av år har vi i Kumla envist och envetet framhållit vikten av att växa
och utvecklas. I växtkraften ligger möjligheter och förutsättningar att skapa nya
värden och dimensioner för staden och kommunen.
Text: Kommunalrådet Dan-Åke Moberg

D

hand mäter och strävar
efter är en kontinuerlig befolkningstillväxt. Med befolkningstillväxten ökar den
kommunala ekonomin både på plus- och
minussidan. Tillväxten ger med andra ord
möjlighet till förändring och utveckling.
I den utveckling som har präglat Kumla
de senaste åren bör särskilt framhållas
en stabil och god befolkningsutveckling
jämfört med vår storlek som kommun
och jämfört med omgivande kommuner –
Örebro undantagen. Vårt delmål 20 000
invånare beräknar vi uppnå redan i år.
et vi i första

en period de fem senaste åren
kunnat förverkliga mer än 300 nya lägenheter i centrala Kumla och vi har sålt ca
200 villatomter under dessa år. Dessutom
har det tillkommit många tomter genom
privata avstyckningar på landet där det
bedömts möjligt och lämpligt att uppföra
nya bostäder.
Vi har byggt en helt ny skola i Skogstorp
i norra delen av Kumla och kommer därigenom under många år framöver att tillvi har under

godose behovet av skollokaler som uppstår
till följd av en fortsatt bostadsbebyggelse
i Skogstorp, Loviselund, Smedstorp med
flera områden i norra Kumla.
Vi har under perioden byggt ett enastående bibliotek som markerar och befäster
Kumla som en kommun som vill och kan
ge invånarna en möjlighet till kultur och
litteratur mitt i staden.
vi har också, vilket inte sker i alla kommu-

ner, klarat av att renovera och underhålla
våra befintliga skolor, förskolor, vårdboenden etc. Så exempelvis har vi rustat
Vialundskolan utvändigt och Kumlaby
skola står på tur att rustas under kommande
år. Solbacka och Kungsgården har under
perioden haft ett förstärkt underhåll och i
Sannahed kommer under innevarande år de
olika vårdformernas lokaler att byggas till
och samtidigt få nödvändigt underhåll.
På det sättet arbetar vi oss runt i de kommunala fastigheterna för att underhålla,
förbättra och utveckla de lokaler och
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byggnader liksom de verksamheter som
bedrivs däri. Det gäller allt från Hardemo
i väster till Ekeby i öster, Sannahed i söder
och låt säga Skogstorp i norr. I Skogstorp
kommer dessutom snart att påbörjas en ny
förkola för att täcka det behov den växande
stadsdelen i norra Kumla medför.
av kommunens investeringar
går för närvarande till det vi kallar exploateringsverksamhet. Det avser utbyggnad
av gator och vägar liksom investeringar
i vatten- och avloppssystem, belysningsanläggningar, markförvärv m.m. Det är
givetvis en naturlig följd av den tillväxt vi
nu upplever i Kumla.
Samtidigt med denna expansion och
utveckling i den växande staden ska vi
skapa trevliga och attraktiva miljöer. Det
gäller bland annat för områdena öster och
sydöst om nuvarande Kumlasjön som vi
under åren framöver avser att utveckla till
en framtida grön oas - en stor stadspark
för det växande Kumla.
en stor del

måste också utvecklas
genom att skapa möjligheter för ytterligare
handel men också parkeringar och flera
små vilsamma mötesplatser med konst och
grönt för kumlabor
och övriga besökare.
miljön i centrum

tration och växer befolkningen så behövs
också mer förvaltningslokaler. Senaste
tillskottet av lokaler för Stadshuset var för
mer än 25 år sedan.
Man kan och bör se Stadshuset som ett
demokratins hus. Det måste finnas utrymme
för politiker att mötas och debattera om
nutid och framtid. Stadshuset är en sådan
plats. Vi i Sverige förutsätter att demokratin
bara finns men vi ser ständigt exempel i
världen där demokratin saknas. Tyvärr
finns idag i Sverige små grupper som har
värderingar som strider mot de grundläggande värdena om alla människors lika
värde och rätt.
Vi behöver därför alla kämpa för de
grundläggande mänskliga rättigheterna
och för demokratin.
för att kämpa för demokratin. Det behövs också mod för att våga
växa vidare och tro på Kumlas utveckling.
Vi ska gemensamt frammana den vilja som
befäster och utvecklar Kumla till en kommun som det är tryggt, bra och trivsamt
att bo och leva i. Det är inte fel att ställa
upp målsättningen för Kumla om 25 000
invånare år 2025.
det behövs mod

påbörjat en tillbyggnad av Stadshuset i
Kumla. Utbyggnaden
är nödvändig för att
rätt hantera och administrera ett växande
Kumla.
I en kommun måste
det finnas en adminisvi har dessutom
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Till hösten startar Kumla kommuns gymnasieskola, John Norlandergymnasiet.
Bakgrunden är att Kumla lämnar samarbetet med de övriga Sydnärkekommunerna om gymnasieutbildningar, från och med kommande höst. Motivet för
att lämna Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF) var att ge ungdomarna större
valfrihet samt att starta fler gymnasieprogram i Kumla.
Text: Rolf Östman, gymnasieansvarig vid John Norlandergymnasiet
Framtidsutbildningar i Kumla
John Norlandergymnasiet kommer att vara
en modern gymnasieskola med utbildningar
som ger jobb eller bra förberedelser för
fortsatt utbildning.
Alla program, även de teoretiska,
kommer att samarbeta med näringslivet
för att göra utbildningarna mer verklighetsanknutna. Skolan kommer också att
satsa på att anpassa innehållet i studierna
till varje elev. Eleverna kommer att tränas
i att ta eget ansvar, samtidigt som extra
stöd och hjälp kommer att finnas för dem
som behöver det.
I de utbildningar som redan finns i Kumla
finns en skön stämning och bra kontakt
mellan lärare och elever, och det kommer
skolan att arbeta hårt för att behålla även
när skolan växer.

Från och med årets gymnasieval kan
eleverna i Kumla, Sydnärke och Örebro
fritt välja mellan kommunala och fristående
gymnasier. I skrivande stund pågår intag-

Sex program erbjuds hösten 2008
Idag finns Handels- och administration,
Hotell- och restaurang samt Individuella
programmet i Kumla. Kommunen kommer att överta dessa och dessutom erbjuds
eleverna fyra nya program: Samhällsprogrammet, Fordonsprogrammet med
inriktning transport, Teknikprogram med
elektronikprofil samt Byggprogrammet
med profil S-yrken.
4
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ningsarbetet till gymnasierna i länet. Klart
är att av de nya programmen har Fordon
fått många sökande. De studieförberedande
programmen har lockat färre sökande.
Skolan kommer nästa läsår att finnas i
Folkets Hus och Kumla Stadshotell.
Långsiktig satsning
Att starta en ny gymnasieskola samtidigt
som elevkullarna minskar och konkurrensen ökar är en stor utmaning för Kumla
kommun. I kommunen är man medveten
om det och är beredda på att det tar ett
antal år innan skolan har etablerat sig på
allvar.
Ett exempel på den långsiktiga satsningen
är att Kumla Stadshotell nu blir ett utbildningshotell för Hotell- och restaurangprogrammet , samtidigt som hotellet kommer
att renoveras för att svara mot kraven från
en modern utbildning och från hotell- och
restauranggästerna.

kände kumlabo föddes år 1900 och flyttade
till Kumla på 1930-talet. Han arbetade
som folkskolelärare och engagerade sig
oerhört mycket i barn och ungdomar.
Bland annat jobbade han för att kunna
ge Kumlabarnen en skön sommarvistelse
ute vid havet – med sol, varma klippor,
salta bad och kamrater. Som den eldsjäl
han var, lyckades han engagera en mängd
människor som tillsammans åstadkom en
Barnens dag-koloni i Åsa på Västkusten.
De startade även traditionen med Barnens
dag-firande vid Kumlasjön och ett årligt
karnevalståg, ett arrangemang som snart
blev ett begrepp i hela Mellansverige.

Frågor?
Har du frågor eller funderingar kring John
Norlandergymnasiet är du välkommen att
kontakta Rektor Rolf Östman på telefon
019-58 80 80.

Vem var John Norlander?
Den nya skolan är döpt efter John Norlander. Denna, för den äldre generationen,

Radio- och WebbTV-sändningar från
kommunfullmäktige!
Ä r du nyfiken på vilka beslut som fattas av
kommunfullmäktige? Nu har du möjlighet
att både höra och se fullmäktiges sammanträde. Radio 94,3 direktsänder från
fullmäktiges sammanträde så att du kan
sitta hemma vid radion och lyssna.
kumlanytt.se bevakar fullmäktige vilket
innebär att det ett par dagar efter sammanKumlan 1 2008

trädet finns att se på vår hemsida. Klicka
bara på länken som finns längst ner på vår
förstasida i högerspalten. Allmänheten är
också välkommen att närvara vid sammanträdena. Fullmäktige sammanträder
i Folkets Hus där lokalen är utrustad med
hörselslinga och är rökfri och tillgänglig
för rullstolsburna.
5

Kumla kommuns "25-åringar"
Måndagen den 17 december hölls 2007 års sista kommunfullmäktige. I samband
med detta delades det ut minnesgåvor till de personer som varit anställda inom
Kumla kommun i 25 år.

F

fylldes denna afton av 21
glada och stolta "25-åringar". Av
dessa personer kom 1 person från
kommunledningskontoret, 1 person från
tekniska kontoret, 1 person från kulturoch fritidsförvaltningen, 8 personer från
socialförvaltningen samt
10 personer från barn- och
utbildningsförvaltningen.
olkets hus

2007 års kulturpristagare,
Ingemar Andersson, fick
också mottaga sitt pris
denna kväll.

Under kvällen delade kulturoch fritidsnämnden ut sina
årliga ungdomsledarstipendier som detta år gick till Per
Svensson; Kumla handboll
och Therese Pettersson;
Kumla gymnastikförening.

Välkommen med ansökan om
medel ur Ungdomsstipendiet
Procordia/Kumla kommun
tidigare kallade ICA/BOB stipendiet, nu med namnet Ungdomsstipendiet
Procordia/Kumla kommun.
detta är det

Fondens ändamål är att främja kulturoch idrottsverksamhet i Kumla kommun,
genom årliga stipendier till personer från
Kumla, för utbildning inom något kulturområde eller för personlig satsning inom
någon idrottsgren.

Skicka din ansökan till
Kumla kommun, Kulturoch fritidsförvaltningen,
692 80 Kumla.
Mer information
lämnas av Gertrud
Åstrand, Kulturavdelningen,
tfn 019-58 81 96, 070-558 81 82 eller
e-post kultur.fritidsnamnd@kumla.se

Sista ansökningsdag är
måndag den 21 april 2008.
6
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Kumla kommunfastigheter
Från och med den 1 januari 2008 finns en ny förvaltning i Kumla kommun som
heter Kommunfastigheter. Tillförordnad förvaltningschef är Jan Öholm.

d

en nya förvaltningen, kommunfastigheter är en del av tekniska kontoret
som i och med detta har delats i två delar.
Under den nya förvaltningen ligger fastighetsskötsel, städning, drift och underhåll
av kommunens fastigheter, byggledning,
Kvarntorps bostadsområde samt vissa
kulturfastigheter från projekt Yxhult.

Taxi i Kumla
Från den 1 mars 2008 har det blivit billigare
att åka taxi i Kumla. Örebro läns taxi tar,
under en prövoperiod, bort den förhöjda
framkörningsavgiften.
Taxiföretaget har tidigare tagit ut en sådan
Kumlan 1 2008

samt kontaktuppgifter för
kommunfastigheter hittar du på kommunens
hemsida, under rubriken Bygga & bo.
mer information

förhöjd framkörningsavgift under vardagkvällar och nätter. Prövoperioden sträcker
sig till den 31 maj 2008.
Örebro läns taxi har ett särskilt telefonnummer som invånarna i Kumla kan
ringa vid beställning och det numret är
019-12 34 50.
7

Äldreomsorgen satsar
medvetet och långsiktigt på ett
rehabiliterande arbetssätt
Att jobba med rehabilitering av äldre kan ge ökad livskvalitet och skjuta
upp behovet av större stödinsatser. Det är viktigt att all personal inom
äldreomsorgen har ett rehabiliterande arbetssätt. Målet är att de äldre ska
klara sitt dagliga liv så självständigt som möjligt och att de som önskar ska
kunna bo kvar hemma.
Text: Margit Gehrke Flyckt, Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

H

ur ser framtiden ut?

Den frågan ställer sig nog alla ibland. En naturlig
förhoppning är att få fortsätta vara frisk,
aktiv och självständig, vilket de flesta också
kan vara.
Det normala åldrandet eller minskad
fysisk aktivitet medför ofta nedsatt rörelseförmåga vilket kan påverka våra möjligheter att behålla vårt oberoende och vår
möjlighet till att bo kvar i det egna hemmet.
Aktivitet är därför en av hörnstenarna i
rehabilitering och förebyggande hälsovård
för äldre.
Vi kan undvika att bli beroende genom
att vara inriktade på att även som gamla
eller sjuka vara så aktiva som möjligt med
det som vi fortfarande klarar. Det kan vara
allt från att sköta den personliga hygienen,
gå och handla, baka, promenera eller
utöva fritidsaktiviteter. Allt som ingår i
vår dagliga livsföring är utmärkta sätt att
hålla kropp och själ i form.
förändras och
det blir aktuellt med stöd från äldreomsorgen är ambitionen att alla ges möjlighet att
få vara så aktiva och delaktiga som möjligt
utifrån sina egna förutsättningar. Äldreomsorgen satsar därför på att stärka det
rehabiliterande arbetssättet för att tillvarata
personens möjligheter till en aktiv och meningsfull vardag trots funktionsnedsättning
även om förutsättningarna

8

eller sjukdom. Denna satsning sker genom
utbildning av personal och genom utökade
resurser inom rehabiliteringsområdet.
arbetssätt menas att
på ett målinriktat och pedagogiskt sätt ta
tillvara personens egna resurser och ge hjälp
till självhjälp. Det handlar om att lägga in
träning och aktivering i vardagen, så kallad
vardagsrehabilitering.
Hemmet anses vara den bästa träningsmiljön för aktivitetsinriktad rehabilitering.
Rehabilitering av äldre ska sättas in tidigt,
det är ofta en långsiktig och ständigt pågående process. Att träna i hemmet kan
innebära att man i början behöver ha
personal bredvid sig i träningssituationen
för att känna sig trygg och säker.
med rehabiliterande

innebär att all
personal arbetar med ett rehabiliterande
förhållningssätt, d.v.s. planerar och utför
sina insatser på ett sådant sätt att personen
ges möjlighet att utveckla och bibehålla
sina förmågor.
Utgångspunkten skall vara att ha en
stödjande och inte hjälpande inriktning.
Personalens uppgift är att ge trygghet,
stödja, stimulera till aktivitet och utföra
sysslorna tillsammans utifrån personens
förutsättningar. Att väcka individens intresse för sina egna resurser och möjligheter
vardagsrehabilitering
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samt att motivera och uppmuntra till egen
problemlösning och eget handlande ingår
i personalens dagliga arbete.
Kumla har under de
senaste åren haft målsättningen att all personal ska arbeta utifrån ett rehabiliterande
förhållningssätt. Arbetet som sker i team
är en viktig förutsättning för att på bästa
sätt tillgodose den enskildes behov. I arbetet
ingår vårdplanering och uppföljning som
en betydelsefull del.
Vardagsrehabilitering bygger på ett
samarbete mellan biståndshandläggare,
arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, enhetschef och omvårdnadspersonal i
hemtjänsten eller på boendet. När verksamheten är uppbyggd kring ett rehabiliterande
förhållningssätt ser alla sin roll; personal,
närstående, brukare, och tar ansvar för
att det fungerar.
äldreomsorgen i

hemtjänsten utgår idag från ett biståndsbe-

slut. Biståndshandläggaren utreder och fattar beslut om hemtjänstinsatser med fokus
på personens egna resurser, möjligheter och
behov. Biståndsbeslut som gäller personlig

vård kan ibland föregås av en bedömning
av arbetsterapeut.
De som är motiverade och som bedöms
behöva träning i hemmet erbjuds hembesök
av arbetsterapeut och sjukgymnast. Arbetsterapeuten inriktar sig i första hand på
bedömning och träning av aktiviteter som
ingår i det dagliga livet, t.ex. personlig vård.
Sjukgymnasten bedömer och tränar framförallt gång, muskelstyrka och balans.
Omvårdnadspersonalen är nyckelpersoner i rehabiliteringsarbetet och deras synsätt
och stöd är avgörande för de rehabiliterande insatser som brukaren får.

• Vi uppmuntrar till att du ska
göra det du klarar själv
• Vi motiverar och lyfter fram
dina egna resurser och möjligheter
• Vi stödjer dig i det du inte
klarar själv och vi utför
sysslorna tillsammans med
dig utifrån dina förutsättningar

Valborgsmässoafton
vid Kumlasjön

Musik, vårtal, körsång,
tivoli och Valborgsmässoeld!
Brasan tänds ca kl. 20.00
För programtider se annons i dagspress.
Arr. Kumla kommun Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete
med IFK Kumla Fotboll.
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MIA

- mottagning, integration och arbete
Vad är MIA?
Alla flyktingar och invandrare som kommer till Kumla erbjuds att delta i ett
två år långt introduktionsprogram genom integrationsenheten MIA.
MIA är en förkortning av mottagning, integration och arbete. Under introduktionen får deltagarna bland annat lära sig svenska genom Svenska för
invandrare (SFI samt praktisera). Text: Caroline Eriksson

S

är att ge varje enskild
person som kommer som invandrare
eller flykting till Kumla, de bästa möjliga
förutsättningarna att bli självförsörjande
och effektivt integreras i det svenska samhället. Den som deltar i MIA:s introduktionsprogram får ersättning som baseras
på närvaro, är man sjuk eller frånvarande
av någon annan anledning, minskas ersättningen.
yftet med mia

introduktionsprogrammets första steg

handlar om att hitta ett boende till
Kumlas nya invånare, därefter anländer
personen.
Under nästa steg hjälper personalen på
MIA till med att handla möbler, ordna
personnummer, bank, skola till barnen,
SFI, hjälper till att söka bidrag och annat
som behövs när man ska starta ett nytt liv
i ett nytt land.
Under det tredje steget ställer handläggarna på MIA frågor som, hur ser din
framtid i Sverige ut? Vad har du gjort
tidigare och vad vill du göra nu? Frågorna
under steg tre ställs för att undersöka om

10
10

den nyanlände eventuellt ska praktisera
för att se hur hans eller hennes yrkesgrupp
arbetar i Sverige. Praktiken är viktig av
flera anledningar, och den kanske viktigaste
anledningen är att lära sig ”yrkessvenska”,
svenska specifik för just sitt yrke, och få
språkpraktik.
För kvinnor med svaga svenskkunskaper
finns en särskild kvinnogrupp. Det finns
även en grupp för föräldralediga. Grupperna leds av en kvinna som talar flera olika
språk och som kan hjälpa till med att lösa
problem och bekymmer i vardagen.
av MIA:s introduktionsprogram genomfördes under hösten 2007.
Resultaten visar hur det gått för dem som
skrevs ut från introduktionen under 2005,
med avseende på sysselsättning. I dagsläget har nära 70 procent ett arbete och 40
procent studerar.
Handläggarna på MIA konstaterade
direkt att det beroende av stöd och hjälp
som fanns vid utskrivningen från MIA för
cirka två år sedan har minskat. Någon
en uppföljning

Kumlan132008
2007
Kumlan

enstaka deltagare från 2005 har ringt eller
kontaktat handläggarna för att få hjälp och
stöd att svara på frågorna i enkäten.
Diagrammet nedan visar fördelningen
mellan olika sysselsättningar inom gruppen som skrevs ut från MIA 2005. En del
personer har flera olika sysselsättningar
parallellt, exempelvis kombinerar 12 procent arbete med studier.

Deltagarna från 2005 gavs även möjlighet
att kommentera MIA:s verksamhet, omdömena som lämnats var överlag mycket
positiva. Handläggarna på MIA-enheten
är mycket populära och flera av svaren
innehåller hälsningar och tack till dem
på MIA.

Dia gra m 1. Nuva ra nde s ys s els ä ttning
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Biblioteket och utställningshallen
Öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Valborg - Första Maj
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 (20/3)
Långfredag (21/3)
Påskafton (22/3)
Påskdagen (23/3)
Annandag påsk (24/3)

8.00-17.00
stängt
stängt
stängt
stängt

Valborgsmässoafton (30/4)
Fösta Maj (1/5)
Kristi Himmelsfärds dag (1/5)

8.00-17.00
stängt
stängt

Pingsthelgen
Fredag (9/5)
Pingstafton (10/5)
Pingstdagen (11/5)

8.00-17.00
stängt
stängt

Sveriges Nationaldag
Torsdag (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 2008
Ekeby/Kvarntorp - torsdagar
Ekeby (Macken) 16.45-18.15
Kvarntorp (Skiffervägen) 18.30-20.00
27/3, 10/4, 24/4, 15/5, 29/5 och 12/6.
Hällabrottet - torsdagar
Vid affären 17.00-19.30
3/4, 17/4, 8/5, 22/5, 5/6 och 26/6.
Sannahed - onsdagar
Tvärgatan, 18.00 – 19.30
26/3, 9/4, 23/4, 14/5, 28/5, 11/6 och 25/6.
Åbytorp - onsdagar
Stene skola 17.00 – 19.30
19/3, 2/4, 16/4, 7/5, 21/5, 4/6 och 18/6.

Landsbygdsturer
Brånsta
måndag 14/4, 12/5, 9/6.
Byrsta
måndag 21/4, 19/5, 16/6.
Eneby
måndag 31/3, 28/4, 26/5, 23/6.
Nynäs
måndag 7/4, 5/5, 2/6.
Berga
tisdag 1/4, 6/5, 10/6.
Hjortsberga tisdag 15/4, 20/5, 24/6.
Rala
tisdag 25/3, 29/4, 3/6.
Vallersta
tisdag 18/3, 22/4, 27/5.
Öja
tisdag 8/4, 13/5, 17/6.
Björka
torsdag 3/4, 8/5, 5/6.
Ekeby by
torsdag 3/4, 8/5, 5/6.
Frommesta torsdag 10/4, 15/5, 12/6.
Brändåsen* torsdag 10/4, 15/5, 5/6.
Östra
torsdag 3/4, 8/5, 29/5, 26/6.

Prästgårdsskogen - torsdagar
von Rosensteins väg 11.00 –12.00
3/4, 8/5, 29/5 och 26/6.
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Energicentrums gratis och
oberoende råd hjälper dig
att spara pengar!
Vad är Energicentrum?
På Energicentrum får du som bor i Örebro
län opartisk och kostnadsfri energirådgivning av länets kommunala energi- och
klimatrådgivare. Där finns också en ut
utställning med cirka 30 företag där du
kan se allt ifrån energieffektiva fönster
och isolering till olika värmesystem, informationsbroschyrer och energiverkstad
för barn. Vi ordnar även föreläsningar
eller andra speciella arrangemang. Allting
kostnadsfritt och under ett tak!

ergi- och klimatrådgivarna. Du kan även
mejla till info@energicentrum.nu. Vid mer
tidskrävande frågor är det rekommenderat
att boka tid och att du förbereder besöket
genom att ta med dig husritningar, elfakturor m.m.

Besök även!
Vår webbplats www.energicentrum.nu.
Där finns mer information om oss och om
aktuella aktiviteter.

Hur hittar jag till Energicentrum?
Energicentrum ligger vid Mariebergs
köpcentrum, Bolagsvägen 13 (bakom
Lamplagret) och har öppet måndag-torsdag
11-18 och lördagar 11-15.

Kan jag ringa eller mejla?
Du kan ringa till vårt gratisnummer
020-319 319 och får prata med en av en-

Sandupptagning
tekniska kontoret påbörjar sandupptagning, om vädret tillåter, från och med
måndag den 10 mars 2008. Nederbörd i form av snö eller mycket regn, liksom
alltför kallt väder försenar arbetet.
Sandupptagningen sker först i centrum samt på gång- och cykelvägar. Därefter
sker sandupptagning på gatorna i våra ytterområden.
Fastighetsägare kan sopa ut sandningssand från trottoar och egen avfart till
rännstenen fram till den 30 april. Efter den 30 april får fastighetsägare ordna egen
borttransport av eventuell sand.
Vid frågor kontakta Tekniska kontoret, Jan Bengtsson på telefon 019-58 82 90
eller e-post tekniska.kontoret@kumla.se
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Landsbygdsutveckling
enligt Leaderprogrammet
Under perioden 2008-2013 kan projekt, som rör landsbygdsutveckling och
som utformas av småföretagare, föreningsliv och offentlig sektor i samverkan, bli beviljade stödmedel via ett EU-program (Leader). Projekten kan till
exempel fokusera på lokal livsmedelsproduktion, grundläggande service,
natur- och kulturarv, besöksnäring och turism med mera.
Text: Joakim Öhrman

S

samverkansområden, i vilka ett antal kommuner/
delar av kommuner ingår, har bildats.
Till vardera området hör kansli samt en
föreningsstämma till vilken kommunerna
nominerar personer som kan representera
småföretagarsektorn, föreningslivet samt
den offentliga sektorn. Bland stämmans
ledamöter väljs sedan personer som får till
uppgift att fatta beslut kring vilka projekt
som ska beviljas stöd.
ärskilda geografiska

har valt att ansluta västra
delen av kommunen till området "Mellansjölandet", medan kommunens östra del
ska ingå i området "Gränslandet". Besök
gärna Kumla kommuns webbsida, www.
kumla kommun
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kumla.se, för att se hur gränserna mellan
samverkansområdena har dragits.
hör även kommunerna/delar av kommunerna Askersund,
Laxå, Hallsberg, Örebro, Karlskoga,
Degerfors samt Lekeberg, medan Gränslandet innefattar kommunerna/delar av
kommunerna Hallsberg, Örebro, Motala,
Finnspång, Vingåker, Katrineholm samt
Norrköping.
till mellansjölandet

om Leaderprogrammet är du välkommen att kontakta Kumla
kommun på telefon 019-58 82 72 eller
via e-post joakim.ohrman@kumla.se eller
kommun@kumla.se
för mer information
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Kumlahallen
Öppettider
Måndag och torsdag		
Tisdag, onsdag och fredag
Lördag och söndag		

9.00-20.30
7.00-20.30
9.00-15.30

Kassan stänger 30 minuter innan badet.
Allmänhetens bad i lilla bassängen (28 grader)
Måndag		
15.00-20.30
Tisdag		
17.00-19.00 (33 grader)
Onsdag		
stängt pga simskolor
Torsdag		
17.45-20.30
Fredag		
15.00-20.30
Lördag		
09.00-15.30 (33 grader)
Söndag		
09.00-15.30 (33 grader)
Önskar du bada under dagtid när skolan nyttjar
lilla bassängen, ring simhallen på telefon 019-58
86 73 för besked om lediga tider. Delar av stora
bassängen är alltid tillgänglig.

Simhallen

I Kumlahallen finns det alltid utrymme för dig
som vill utöva motionssim. Tre dagar i veckan
öppnar vi redan klockan 07.00 för morgonsim.
Simma bland tända stearinljus i en lugn och
avslappnande miljö.
Vuxenkvällar, onsdagar
kl. 18.00-20.15
Här kan du njuta i en avspänd miljö med soft
musik och undervattensbelysning.
Ålder 17 år och äldre.
Barn- och familjekvällar,
fredagar kl. 18.00-20.15
På fredagar står badets bassänger och lokaler
öppna för barnfamiljer. Alla lekredskap är
tillgängliga, hopptorn och sviktar är öppna.
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Ta gärna med dina egna simleksaker samt
picknickkorg och gör en helkväll tillsammans. Givetvis är alla andra badgäster också
välkomna.

Kumlahallen SPA

Tisdag - torsdag 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! Boka tid på Telefon 019-58 86 75

Kumlahallen Solarium

Vi har bytt ut alla våra solarier till helt nya.
Vill du sola billigt, köp vårt 5-kort. Du vet väl
att det även ingår bad och bastu i priset.

Kumlahallen Gym

Erbjuder helt nya maskiner för kondition och
styrketräning, för nybörjare till den vältränade
motionären. Vi vill att du ska ha fyllt 15 år innan
du börjar träna hos oss.

Bokningsexpedition

För bokning av övriga lokaler, ring bokningsexpeditionen på telefon 019-58 86 77.
För övriga upplysningar, kontakta Kumlahallens reception på telefon 019-58 86 75.

Folkhälsoenheten

Folkhälsoenheten vid Örebro läns Idrottsförbund bedriver folkhälsoinriktade insatser i
samarbete med kommun och landsting.
I Kumla kommun har vi bl a vattengymnastik,
ryggymnastik, promenadgrupp samt behandling för överviktiga barn och vuxna.
För mer information ring 019-58 86 80.
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Kultur- och fritidsnämnden
värnar om barn och ungdomars
simkunnighet
Ett av kultur- och fritidsnämndens mål för 2008 är att samtliga barn i skolår
tre ska vara simkunniga. Med simkunnighet menas att barnen ska kunna
simma 25 meter på djupt vatten. 2007 var simkunnigheten 85 procent och
personalen i Kumlahallen arbetar aktivt med att nå målet om 100 procent
simkunnighet! Text: Caroline Eriksson

L

ars-göran karlsson,

avdelningschef
på Kumlahallen, berättar att för att
nå nämndens mål, har en ansvarig simlärare anställts, fler barn tagits emot samt
föräldrar uppmanats att aktivt delta i sina
barns inlärning.
kultur- och fritidsnämnden

har i uppdrag
att samordna simundervisningen i kommunen. Skolsimskola erbjuds på dagtid
och vanlig simskola på kvällstid. På dagtid
finns simlärarna med när skolklasser är i
simhallen som stöd till de barn som behöver
extra träning. I den vanliga simskolan ingår
16

babysim, vattenlek, simskola för nybörjare
respektive fortsättningskurs samt vuxensimskola. På sommaren finns sommarsimskola vid Djupadalsbadet där barnen
simtränar varje dag under en vecka.
för att förbättra simkunnigheten bland
barn i skolår tre och säkerställa att alla
barn får den hjälp som de behöver används
stegmodellen. Modellen innebär i korthet
att samtliga barn i början av skolår tre får
”simma upp”. Därefter delas klassen upp
i en grupp simkunniga och en grupp som
inte kan simma. De simkunniga fortsätter
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att träna simning tillsammans med sin
idrottslärare och de som inte ännu kan
simma tränas av Kumlahallens simlärare.
Nästa steg i modellen är att erbjuda intensivsimskola på kvällstid under våren. För
de som behöver träna mer efter läsårets
slut gäller förtur till sommarens simskola.
Efter att sommarsimskolan avslutats mäts
simkunnigheten på nytt.
simskolan består av tre olika
nivåer, vattenlek, nybörjar- och fortsättningskurs. För de barn som vill fortsätta
simträna efter fortsättningskursen spelar
simklubben Nautilus en viktig roll. I vattenleken får barnen vattenvana och det
är åtta barn per grupp. I nybörjarkursen
är målet att barnen ska kunna simma
fem till tio meter bröst- och ryggsim med
eller utan simhjälpmedel, ha god vattenvana och kännedom om livräddning.
Fortsättningskursens mål är att barnen
ska kunna simma fem till tio meter utan
simhjälpmedel, kunna hoppa och dyka i
stora bassängen samt ha kännedom om
och provat på livräddning och flera simsätt. I nybörjar- och fortsättningskurserna
är det tolv barn per grupp och totalt finns
cirka 120 barn inskrivna i dagsläget.
För att fördela platserna rättvist mellan
barnen tillämpas ett kösystem, det är lagom
att ställa sig i kö till grundkursen det året
barnet fyller fem år och hittills har alla
som gått grundkursen och velat gå vidare
till fortsättningskursen fått plats.

förespråkar föräldrarnas egna träning med
barnen, både i hemmet och i simhallen”,
säger Linda som menar att denna träning
ger mycket goda resultat och att barnen
snabbare lär sig simma. Övningarna är
enkla och handlar om att ”simma torrsim”
där bensimtag tränas eller om att ge barnet
vattenvana genom att öva i badkaret eller

den vanliga

för de flesta barn krävs tre terminer simskola för att de ska lära sig simma, bestående av exempelvis vattenlek, nybörjarkurs
och fortsättningskurs. Kumlahallens huvudsimlärare, Linda Arnbo, påpekar att det
finns mycket som föräldrarna kan hjälpa
till med som gör det enklare för barnen
att lära sig simma. ”Vi på Kumlahallen
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i handfatet. Bara fantasin sätter gränser.
Linda och Lars-Göran pratar sig varma om
metoden som de kallar ”självsimskola”.
Självsimskolan rekommenderas för barn
från tre till fem år som ännu inte deltagit i
vattenlek eller behöver extra övning.
för att uppmuntra föräldrar och barn att
själva besöka Kumlahallen finns två olika
typer av klippkort, Badkul och Simkul.
Korten är kraftigt rabatterade och det
första vänder sig till barn som ännu inte
fyllt sju och det andra kortet till barn från
skolår ett till tre.
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Sydnärkes första
I Ur och Skur - förskola
I Ur och Skur förskolan Tallen, Tallängens förskola i Hällabrottet, startades
hösten 2007. Förskolan ligger i direkt anslutning till skogen i den södra delen av Hällabrottet. Närheten till skogen ger oss härliga förutsättningar att
vistas mycket i naturen. Halva förskolegården består dessutom av skog.
Text: Ingela Jansson, Eva Larsson och Carina Lauri.

v

år förskoleav-

delning består
av 20 barn i åldrarna
3-5år och 3 vuxna.
Vi som jobbar här
har alltid tyckt att
det är viktigt med
utevistelse för barnen.
efter ett studiebesök på I Ur och Skur

förskolan Lergöken i
Örebro, våren 2005,
blev vi inspirerade
att söka och gå en
grundutbildning i
I Ur och Skur. En
utbildning i Friluftsfrämjandets regi i
samarbete med Lärarhögskolan.
Efter utbildningen ansökte vi till Friluftsfrämjandet och blev godkända att starta en
I Ur och Skur förskola hösten 2007.
vad innebär det då att vara en I Ur och Skur

förskola? Jo, det är ett samarbete med Friluftsfrämjandet och innebär en pedagogik
som innehåller mycket utomhusaktiviteter.
Pedagogiken bygger på upplevelsebaserad
inlärning. Vi genomför en del av Friluftsfrämjandets friluftsskolor med barnen,
18

såsom Skogsmulle, Skogsknytte, Skrinna
och Lagga.
grundidén i I Ur och Skurpedagogiken är
att barns behov av kunskap, rörelse och
gemenskap tillfredsställs genom vistelse
i naturen.
Pedagogiken bygger på att barnen skall
få hjälp i sin egen utveckling av sådant som
finns i naturen. De lär sig att balansera,
krypa, hoppa och klättra på trädstammar
och stenar. Det finns ingen bättre lekplats
än naturen.
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De får känna gemenskap vid sagostunden
under granen och när
matsäcken delas med
andra.
De övar sina sinnen
genom att smaka, lukta,
känna, titta, lyssna och
jämföra sådant som
finns runt omkring på
ängen, i skogen och vid
sjön. Allt detta bidrar
till att barnen på I Ur
och Skur får en inbyggd
känsla för naturen med
sig ut i livet.
på vår förskola vistas
vi ute i snitt 5 timmar
per dag. 2 förmiddagar i veckan går vi till
skogen där vi har samling, leker, utforskar
och undersöker naturen. På måndagar
har vi med oss egen liten matsäck på
våra skogsutflykter. Det är spännande
och ansvarstagande med en egen liten
ryggsäck.
Vi utforskar vår närmiljö, går till lekparker och andra skogar. Vi går till skogen
och äter mellanmål 1 gång i veckan. Övriga

dagar äter vi mellanmålet ute på förskolans
gård om vädret tillåter.
vi personal mår bra av
att vara ute mycket. Vi trivs och har roligt
tillsammans. Konflikterna mellan barnen
minskar utomhus där det finns gott om
plats. Vi ser bara fördelar med att arbeta
med I Ur och Skur pedagogiken.
både barnen och

Kumla – årets folkbildningskommun 2007/2008
17 maj
10.00-14.00
djupadalsparken kl. 15.00-23.00
lördagen den

kumla torg kl.

Prova på bland annat, smide, silversmide, målning på keramik,
chi gong, klaffgitarr, sjönavigation och mycket mer.
Underhållning av bl.a. Tangerine. Konfrencier är Systrarna K.
Lyssna på Martin Bengtsson som berättar om sin bok "I skuggan av San-Siro".
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Närståendestöd

Program för våren 2008

Kumla Kommun, Röda Korset och Kumla Församling erbjuder, i samarbete med
Sensus studieförbund, verksamhet för dig som är närståendestödjare. Vi vänder
oss till Dig som vårdar/stöttar en sjuk eller funktionshindrad närstående.
Vår verksamhet består av föreläsningar, öppna träffar och samtalsgrupper.
Bikupan
Samtal om livet med utgångspunkt från
boken, Konsten att vara snäll, Stefan
Einhorn. Ledare: Diakon Gunnel Åkerlund. Datum: 26/3, 9/4 och 23/4.
Övriga onsdagar med start den 30 januari har vi öppet hus. Kom och dela dina
erfarenheter och fika tillsammans.
Tid: kl 10.00-12.00
Plats: Röda Korset, Trädgårdsg. 1.

Må bra tillsammans!
Vi bjuder in dig att prova på och göra
saker tillsammans med andra människor
som befinner sig i liknande situation som
du. Vi fikar tillsammans.
Tid: tisdagar kl. 13.00 – 15.00
(om ej annat anges)
Plats: Kumla församlingshem
(om ej annat anges)

Program
25/3 Knytkalas, vi delar med oss av
våra bästa recept.
8/4 Vi rör oss till musik
22/4 Vi besöker Anhörigcentrum i 		
Örebro. Samling på parkeringen
vid församlingshemmet kl. 13.00.
6/5 Vi besöker Anne-Maries Hälso
produkter i Kumla. Samling på
torget kl. 17.45.
20/5 Utflykt, program kommer senare
Kumla kommun, närståendekonsulent
Marie Eneman, tfn 019–58 83 70
Telefontid tisd 08.00–09.30
Övrig tid tfn svar.
Kumla kommun, demenssjuksköterska
Iréne Fransén, tfn 019–58 86 05
Kumla kommun, demensarbetsterapeut
Anna Granstedt, tfn 019–58 86 05
Kumla kommun, biståndshandläggare
Kristina Michaelsen, tfn 019–58 86 28
Kumla församling, diakon
Gunnel Åkerlund, tfn 019–58 93 11
Röda Korset, Kumla
Siw Zetterberg, tfn 019–58 29 82
Sensus studieförbund, studiekonsulent
Malin Norberg, tfn 019–19 27 56
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Renhållningsverket
informerar!
Grovavfallshämtning
Snart är det dags för vårens grovavfallshämtning, som sker under veckorna 16-17.
Grovavfallet ställs ut i anslutning till hämtningsvägen senast måndag klockan 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, information skickas till
fastighetsägaren.
Vad är grovavfall?
Stort och skrymmande avfall (från hushållen) som inte går ner i sopkärlet, exempelvis
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) m.m. Se mer i foldern
"För ett renare Kumla, Renhållningsinformation för Kumla kommun 2008".
Återvinningscentralen
Kommunkortet ger hushåll, som har ett renhållningsabonnemang, rätt att lämna grovavfall och farligt avfall vid Återvinningscentralen i Kvarntorp eller Hallsberg. Kortet
skall medföras och visas upp, saknas kortet vid besök kommer man att bli debiterad
en tippavgift.
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).
Sophämtning
Tänk på att skotta (även locket på soptunnan) och sanda 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 flyttning på telefonnummer
019-58 80 99.
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Vet du vad gatan heter?
Har du nu kommit fram till vad gatan heter?
Skriv då gatans namn på ett papper jämte
ditt namn, adress och telefonnummer och
lämna in på Kumla bibliotek senast den 20
april 2008. De först öppnade rätta svaren vid
samtidig dragning kommer att belönas med
var sin del av bokverket Kumlabygden.

Rätt svar på gatunamnsfrågan i förra numret av Kumlan är "Stationsgatan". 35
riktiga svar lämnades in. Kurt Liljegren, Barbro Lindelöf och Erik Eriksson (Hagendalsv. 22) kan hämtar var sin vinst på biblioteket. Grattis!
Text och bild: Mats Runering

s

tationsgatan,

den äldsta gatan i centralorten, är värd en extra utläggning.
På 1800-talet var den mark, som idag
utgör centrala delen av Kumla stad, vattensjuk, skogbevuxen, värdelös utmark till
främst Kumla by. När järnvägen, Västra
stambanan, anlades mellan Stockholm och
Göteborg ville man få en anknytning till
Örebro. Detta skedde genom en bibana,
anlagd år 1862, från Hallsberg rakt norrut
över den värdelösa, och glest befolkade,
marken mitt i Kumla socken. Ett stationshus i trä uppfördes 1862 väster om järnvägsspåret, norr om järnvägens korsning
med den urgamla öst/västliga landsvägen,
nuvarande Kyrkogatan/Stenevägen. Detta
första stationshus låg lite söder om den
plats där det nuvarande stationshuset, från
1902, ligger. En vägstump anlades från
landsvägen till stationshuset. Vägen kallades Järnvägsgatan, senare namnändrad
till Stationsgatan.

V
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till formuleringarna i
förra numret av Kumlan. ”Ett specifikt objekt med plats för skrivare och inspektor”
är givetvis stationshuset. I stationshuset
hyrde posten in sig tills posthuset på andra
sidan Stationsgatan togs i bruk 1949. ”Gula
faran” var ett gult hus i Stationsgatans
förlängning, i en kurva där Stationsgatan
mötte Nygatan och Järnvägsgatan. Genom
sin placering i kurvan ansågs huset trafikfarligt och revs i början av 1960-talet.
Söder om nuvarande stationshus finns ett
rödmålat hus, uppfört som bostadshus för
järnvägspersonal. På andra sidan gatan
etablerades år 1874 Kumla Sparbank, kommunens äldsta kvarvarande företag grundat
1848. År 1922 underlättades åtkomligheten
till stationen och Stationsgatan genom en
gångtunnel från Hagendalsvägen/Odengatan. SJ ville av kostnadsskäl bygga en bro
men tack vare privata gåvomedel kunde det
dyrare tunnelalternativet antagas.
några kommentarer
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i mitten av 1960-talet
en förändrad anslutning i sin södra del
till följd av en ”undergångsdiskussion”.
Då anlades en planfri korsning genom
att Kyrkogatan/Stenevägen sänktes under järnvägsspåret varvid Stationsgatans
anslutning till Stenevägen måste flyttas
västerut, Sturegatan.
stationsgatan fick

pingstkyrkan ligger idag
fanns tidigare ett hus, Lundby, uppfört i
slutet av 1800-talet som det största huset
väster om järnvägen. Från1910-talet fanns
här läkare och senare en blygsam hotellrörelse, Järnvägshotellet. Huset brann ned
1964 och ersattes senare av den nuvarande
pingstkyrkan med hotellbyggnad, tagen i
bruk 1972, samma år som stadshotellet vid
torget lades ned. Under namnet ”Hotell
Närke” var verksamheten spritfri. 1975
blev det ny regim, Star Hotell Närke, som
tillhandahöll nubbe och grogg samt restaurangdans och artistframträdanden.

frisérsalong. ”Stureborg”, gatans sydligaste
byggnad, uppfördes 1937 och inköptes
1948 av en grannkommun till Kumla
stad, nämligen Kumla landskommun för
att få administrativa lokaler. Efter sammanläggningen av Kumla stad och Kumla
landskommun från 1967 kom byggnaden,
nu kallad Nämndhuset, att inrymma flera
nämnder.

där nuvarande
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den modernistiskt uppåtvända byggnaden
är Centrumkyrkan, uppförd av Helgelseförbundet 1965. För att bereda plats för
kyrkbygget revs stadens äldsta hus, uppfört
före 1870, som under många år inrymde
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blotta förekomst innebar
en tryckt stämning var givetvis Kumla
Tryckeri. Den byggnad som medförde att
kumlaborna kunde tvätta sina kroppar och
där det senare vankades andra bullar var
Skofabriken Sture. Skofabriken brann ned
1932 varvid alla anställda blev arbetslösa,
vilket medförde att anläggandet av Kumlasjön kom igång som statligt nödhjälpsarbete och resulterade i en efterlängtad
badmöjlighet för kumlaborna. Bottenplanet
i den brunna fabriken återuppfördes 1938
och inrymmer numera Sveas Bageri och
Konditori.
företaget vars

Kumlan 1 2008

är du nu beredd att testa ditt kunnande
på en ny gata? Den nya gatan är egentligen inte så gammal men har fått sitt
namn efter en uråldrig företeelse, som för
länge sedan utövades i en särskild form i
närheten av vår gata. Företeelsen i sig har
funnits så länge det funnits liv på jorden.
Denna företeelse, eller sysselsättning, är
nödvändig för människan och all mänsklig
utveckling. Man kan kalla den ”en uti Gud
behaglig gärning” och den är sanktionerad
av Bibeln. Företeelsen har givit upphov till
en mängd ordspråk, bevingade ord, dikter
och visor. En del skulle säkert kalla den
för den främsta doktorn. Andra att den
föder kreativitet. Därifrån är dock steget
långt till att säga att de som bor på ”vår”
gata är ovanligt kreativa – trots allt är det
bara ett gatunamn.

men – det särskilda slag av den aktuella
företeelsen som motiverat valet av ”vårt”
gatunamn uppkom därför att den enda
kraft som stod till buds för länge sedan
var muskelkraft. Eftersom ”vi alla skall
den vägen vandra” så var närheten till en
uråldrig landsväg mot Kumla nödvändig
för den speciella art av den sökta företeelsen
som givit namn åt gatan. När en särskild
spejare fick syn på dem som hängav sig
åt den sökta företeelsen föranledde detta
en särpräglad aktivitet av mer högtidlig
karaktär.
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Motorheart
Nedgrävd gjuten motor, bensinpump i stål, solcell på stolpe
Kvarntorpshögen
Kumla kommun, 2007

I

skulle den räcka, den
oljestinna alunskiffern i Närke. Framtiden
låg i skifferoljan. Om vi hade slutbrutit
skiffern så hade vi fått kanske sexton
Kvarntorpshögar som resultat, vi hade fått
ett småfjälligt rödskimrande landskap på
Närkeslätten. Nu blev det inte så. En enda
Kvarntorpshög blev det. 400 år reducerades
till ”bara” 25 år.
fyra hundra år

forskarna är ense - om jorden inte ska bli
en mer eller mindre öde planet så måste
utsläppen av växthusgaserna minska dramatiskt. Många forskare har påvisat att
solen är en enorm och ren energikälla,
därtill förhållandevis ren. Det räcker att
vi tar tillvara en bråkdel av den solenergi
som når jorden för att förse oss alla med
all den energi vi behöver.
i sveriges största industriminne,

i askan
från vårt största oljeäventyr, i resterna
från den mest miljöpåverkande näring vi
någonsin haft i landet har två konstnärer
år 2007 grävt ned en rödmålad V8-motor,
sinnebilden för den oljeslukande aningslösa
motoroptimismen. Symboliken är glasklar.
Det som spelat ut sin roll är dött, det som
är dött begravs, det som är begravt måste
ersättas av något nytt. Det nya är solenergin
som driver bensinpumpen.

i maskinen och oljan som dess blodomlopp utgör den konkreta sinnebilden och
skulpturens väsentliga men osynliga del.
Skulpturen består av en nedgrävd Ford V8
motor från 1932, en av motorkulturens
mest värdeladdade ikoner. V-formad likt
ett hjärta glöder den i skifferaskans inre.
Hjärtats blodomlopp kopplas via ett rörsystem blottat på den röda markytan som
ett blankförkromat tankhål.
bensinpump i
rostfritt stål vars räkneverk långsamt tickar
fram som en puls. Pumpens flöde drivs av
solenergi via en solcell på en galvaniserad
stolpe. En gummislang med pumphandtaget fastsvetsat i rörsystemets öppning
kopplar ihop den synliga, ovan jord stående
kroppen med det underjordiska hjärtat.
Bensinpumpen får ett
nytillverkat rostfritt
skal med ett emaljerat
emblem föreställande
ett stiliserat brinnande
motorhjärta, en utveckling av kristendomens
ofta använda symbol
för medmänsklighet.”
på marken står en ensam

vad säger då konstnärerna: ”Vår idé är en

den
nya tidens konstverk
på Kvarntorpshögen.
Ett verk som i högsta
grad är platsspecifikt,
avskalat minimalistiskt, med en bärande
idé där teknik och naturlagar samverkar
med konsten.

poetisk betraktelse av den energiomvandling från värme till rörelse som har styrt
industrialismens och hela det moderna
samhällets historia. Motorn som hjärtat

Motorheart - en energipump med ett tickande
hjärta försörjd med ren och god el från solen,
allt livs upphov och förutsättning. Allt annat
är en parentes.
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så har vi då fått
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