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Ledarskifte
i dubbel bemärkelse
En av Kumlas samhällsbyggare, den kände Dan-Åke Moberg, har lämnat över
ordförandeklubban i kommunstyrelsen till en byggnadsarbetare från Hardemo
och därmed också ansvaret för att skriva några rader i Kumlan – ett ledarskifte
har därmed skett både på ordförandeposten i kommunstyrelsen och ledarsidan
i Kumlan. Text: Kommunalrådet Lennart Eriksson
Jag vill börja mitt
skrivande i Kumlan med att tacka
Dan- Åke Moberg
för ett utmärkt
jobb som kommunstyrelsens ordförande och jag är
övertygad om att
Dan-Åke ännu inte
gjort sitt i kommunen. Han finns
kvar både som
ersättare i kommunstyrelsen och
som ordförande
i de kommunala
bolagen – Kumla fastighets AB, Kumlabostäder AB samt Stadsnät AB.
D å det är första gången jag skriver i
Kumlan vill jag ta chansen att presentera

mig själv – Lennart Eriksson. Jag är 60 år
gammal och kom till Kumla från Karlskoga
som femåring. Byggnadsarbetare till yrket
men jag har de senaste sju åren jobbat
på MIA-enheten (Migration, Integration
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och Arbete) inom Kumla kommun. En
del kanske känner igen mig från att jag är
ordförande i LO-facken här i Kumla och
har så varit i tretton år.

e-service blir utöver personliga möten och
skrivelser ännu ett sätt för mig att kunna
ha en dialog om frågor som är viktiga för
dig som kommuninnevånare.

Min politiska bana i Kumla kommun började jag som suppleant i socialnämnden
åren 1982-1992. Därefter valde jag bland
annat att prioritera mina barn fram till förra
mandatperioden då jag åter engagerade
mig i politiken, som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden. Sedan 2007 har jag
varit ordförande för socialnämnden. Åren
i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens arbetsutskott och som
kommunal revisor har gett mig värdefulla
erfarenheter om helheten i det kommunala
arbetet.

För mig som nyvald kommunstyrelseordförande är det naturligtvis en tung och krävande period som väntar med nödvändiga
förändringar i den kommunala verksamheten, men det ska ske på bästa sätt för våra
uppdragsgivare – Kumlaborna.

De sociala frågorna har legat och ligger
mig fortfarande varmt om hjärtat. Andra
frågor som kommer att ha stor betydelse
de närmaste åren och i framtiden är miljöfrågorna. Det är många tankar och idéer
som finns kring Kumla kommuns framtida
energiförsörjning. Bland annat har beslut
fattats om att hitta ett samarbete med Kumlabostäder där frågan om vindkraft som en
möjlighet ska försöka lösas. Andra frågor är
hur vi kan få energi ur reningsverket? Allt
för att kommunen ska hitta "klimatsmarta"
lösningar för vår energiförsörjning.

Avslutningsvis hoppas jag att vi inom politiken kan nå samförstånd där vi arbetar för
att ett bra Kumla ska bli ännu bättre.

E-service är ännu ett framtidsbegrepp.
Arbetet med att all verksamhetsutveckling
i kommunen ska genomsyras av visionen
om en myndighet som erbjuder e-tjänster
pågår för fullt. Medborgaren ska sättas i
centrum och dennes behov ska styra kommunens utveckling samt leda till att service
och tillgänglighet för medborgare och
näringsliv förbättras och effektiviseras för
att underlätta kontakten med politiker och
tjänstemän i Kumla kommun. En utvecklad
Kumlan 1 2009

Jag är helt övertygad om att det måste
gå att både bromsa i verksamheten och
kunna gasa samtidigt för att Kumla ska
fortsätta att utvecklas. Därför är vi fast
beslutna att genomföra ett framtidsinriktat
och modernt nytt bad.

Dan-Åke Moberg avtackades på
middagen i samband med årets sista
kommunfullmäktige.
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Europaparlamentsval
Vart femte år utser alla medlemsländer företrädare till Europaparlamentet. Söndagen den 7 juni är det dags igen. Sverige ska vid valet utse 18 ledamöter.
Text: Lars Claeson, Handläggare

R

till Europaparlamentet
har svenska medborgare som fyller 18
år senast på valdagen och som är eller någon gång har varit folkbokförda i landet.
Svenska medborgare bosatta i något
annat EU-land kan välja att rösta i det
landet i stället.
östrätt vid val

Röstkort
Var och en som har rösträtt och har en
känd adress ska få sitt röstkort med posten.
Röstkorten kommer att skickas ut under
perioden 13-19 maj. Röstkortet innehåller
information om var väljaren kan rösta.
Förlorat röstkort
En väljare som har förlorat sitt röstkort eller
inte har fått något ska få ett dubblettröstkort om han eller hon begär det. Väljaren
kan kontakta den centrala valmyndigheten,
länsstyrelsen eller kommunen för att få ett
dubblettröstkort.
Det är inte något krav att ha med röstkortet när man röstar i vallokal, men det
underlättar arbetet för röstmottagarna.
Däremot måste man ha med sig en idhandling. Om väljaren saknar id-handling
kan någon annan följa med för att intyga
vem väljaren är.
En väljare måste ha med sig röstkortet
vid förtidsröstning.

med sig sitt röstkort och en id-handling.
Förtidsröstning är möjlig från och med
den 20 maj.
Mer information i nästa nummer av
Kumlan
I nästa nummer av Kumlan, som utkommer
den 26 maj, kommer mer information inför
Europaparlamentsvalet. Har du frågor kring
valet kan du kontakta Kumla kommun och
Jenny Gustavsson-Rylander, 019-58 81 22,
e-post: jenny.gustavsson-rylander@kumla.
se, eller Lars Claeson 019-58 81 21, e-post:
lars.claeson@kumla.se

Är du intresserad av att läsa mer om valet
kan du besöka www.valmyndigheten.se.

Förtidsröstning
Från och med de allmänna valen 2006
har kommunerna ansvaret för förtidsröstningen.
För att få förtidsrösta måste väljaren ha
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Gå på teater i vår
In the garden - ett musikaliskt drama i en

Dagen är nattens mormor

akt om livet, kärleken och en trädgård.

En komedi om en småföretagarfamilj

Lördag 21 mars, kl. 18.00
Spektrum Folkets Hus, Hallsberg
Arr. Hallsbergs teaterförening

Torsdag 23 april, kl. 19.00
Kumla Teater Folkan
Arr. Kumla Riksteaterförening

En gammal koffert

Rum för rasande - ett utbrott i två akter
med komikern Ronny Eriksson.

Söndag 29 mars, kl. 16.00
Mässen i Sannahed
Arr. Kumla Riksteaterförening och Kumla
Hembygdsförening

Onsdag 6 maj kl. 19.00
Folkets Hus Hallsberg
Arr. Hallsbergs Teaterförening

Biljetter till vårens föreställningar säljs på följande ställen:
Folkets Hus expeditionen i Hallsberg, tel 0582-61 18 38
Stigs bokhandel, tel 0582- 100 49
Kumla bokhandel, tel 019-57 00 56
Eiwors kiosk, Folkets Hus, tel 019-58 24 50

Valborgsmässoafton
vid Kumlasjön

Musik, vårtal, körsång,
tivoli och Valborgsmässoeld!
Brasan tänds ca kl. 20.00
Kumlan 1 2009
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"25-åringar" firades

Den årliga ceremonin då anställda i kommunen uppvaktas för
sin 25-åriga långa tjänst i samband med årets sista kommunfullmäktigesammanträde.

D

en 1 januari 1983 hade Kumlahallen
sin miljonte besökare. Sven Åke Johansson motionerade om familjekort och
fri entré för minderåriga i Kumlahallen
vilket resulterade i att ett kort för en vuxen
med barn kom att kosta 180 kr. Stadsduvor
(inte kajor) var en sanitär olägenhet och
kommunens miljöchef, Staffan Åkerby,
beordrade ut jägare. I juli invigdes den nya
gång- och cykeltunneln under järnvägen,
vid Kvantumhuset, och en arbetsgrupp
för skapandet av ett skoindustrimuseum i
Kumla hade bildats. 1983 rådde bensinkrig
i Kumla och en liter 93 okt kostade 3:36.

för att medverka vid den årliga ceremonin
då de uppvaktas för sin 25 år långa tjänst
i Kumla kommun.

1983 var även året då många av 2008
års "25-åringar" började sin tjänst inom
Kumla kommun.

Dan-Åke Moberg avtackades samtidigt som
kommunstyrelsens ordförande.

Under kvällen var det även tid för kultur- och fritidsnämnden att dela ut årets
ungdomsledarstipendium. Priset för
ungdomsledare yngre än 25 år gick till
Christian Liljenhed, IFK Kumla Fotboll
och priset för ungdomsledare över 25 år
tilldelades Jan Lindqvist och Bergliot Lindqvist, Kumla Hockey. På plats fanns även
2008 års Kulturpristagare, Anne-Christin
Pettersson, för att ta emot sitt pris.

I samband med kommunfullmäktiges
sista sammanträde för året, som ägde rum
måndagen den 15 december, var 17 glada
"25-åringar" samlade i Kumla Folkets Hus
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Klimp-bidrag för
miljögodkänd vedpanna
Genom Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram kan så kallat Klimp-bidrag
sökas för utbyte av vedpannor. Bidraget kan sökas av dig som bor i småhus och
använder ved som uppvärmningskälla. Om du byter ut den gamla vedpannan
mot en miljögodkänd vedpanna med ackumulatortank kan bidraget beviljas.
Text: Miljö- och klimatrådgivare Aris Zenicanin

G

enom att byta ut en vedeldad panna till

en miljögodkänd kan många miljövinster göras, bland annat minskar utsläppen
vid uppvärmning och närmiljön förbättras.
Fördelarna med en miljögodkänd vedpanna
är många jämfört med en äldre omodern
panna. En miljögodkänd panna släpper
ut mindre miljöfarliga ämnen än en äldre
panna, eftersom den drar mindre ved. Att
den miljögodkända pannan drar mindre ved
beror på att den har bättre förbränning och
högre verkningsgrad. En ackumulatortank
ger jämnare värme över hela dygnet och
då behöver du inte elda lika ofta.

ningsblankett finns på Regionförbundet i
Örebros hemsida, www.regionorebro.se.
Har du frågor om uppvärmning eller
energiförbrukning är du välkommen med
frågor till energi- och klimatrådgivningen
på miljö- och byggnadskontoret eller till
Energicentrum i Marieberg.

Klimp-bidraget kan sökas till och med den
1 oktober 2011, ansökan måste beviljas
innan pannan köps in och installeras. Villkor och beskrivning av vilka krav som ställs
på pannan/ackumulatortanken och ansök-

Från och med årsskiftet ställs krav på att alla villor som säljs eller byggs måste
energideklareras. Miljö- och byggnadskontoret får många frågor om detta.
Kommunen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att energideklaration finns.
Deklarationen ska lämnas till Boverket. På Boverkets hemsida www.boverket.se
finns mer information om energideklaration.

Kumlan 1 2009
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Matildelunds förskola
Kumla kommun uppför just nu en ny förskola på nordvästra delen av Kumla tätort,
benämnd Matildelunds förskola. Byggnaden är placerad längs Täbyvägen, ca
400 m från nyligen byggda Skogstorpsskolan. Text: Projektledare Hans Nilsson
efter sin ursprungsstad i norra Italien.
Grundaren Loris Malaguzzi tror på människans inneboende förmågor, drivkraften
att utforska. Pedagogikens ledord är
utforskande och delaktighet. Barnen får
möjlighet att upptäcka spännande miljöer
och saker och utvecklas efter sina egna
förutsättningar. Vi har gjort en tydlig miljö
som samtidigt uppmuntrar till utforskning.
I denna trygga och genomtänkta miljö får
barnen lära genom upplevelser snarare än
undervisning. Personal från barnomsorgen
har aktivt medverkat i förplaneringen och
är väl förtrogen med pedagogikens intentioner, som ser till det goda i varje barn.

I

finns de nyexploaterade
småhusområdena Smedstorp, Loviselund, Gelinelund samt Skogstorp etapp 1
och 2. Dessa bostadsområden utgörs av
ca 150 småhus och bebos till stor del av
småbarnsfamiljer som troligtvis längtar
till närliggande barnomsorg i en nybyggd
förskola.
grannskapet

B yggnaden är ritad av arkitekt Jonas
Kjellander, Örebro, inspirerad av Reggio
Emilias pedagogiska filosofi, namngiven
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Förskolan innehåller fyra avdelningar med
plats för totalt 70-75 barn. Varje avdelning
består av allrum, grupprum, skötrum och
WC-utrymmen. Gemensamma utrymmen
finns i form av stor matsal, hjärtrum och
ateljéutrymme. Den kringbyggda uppglasade innergården med trädäck, atriumgård,
där det bildas vattenfall när det regnar,
skänker ljus och närhet till luft och rymd.
Köket är ett mottagningskök, och leverans
av mat kommer från Skogtorpsskolans
centralkök. I anslutning till köket finns
nödvändiga personalutrymmen med samtalsrum och kontor. Plan 2, som delvis är
inrett, innehåller fyra mysiga läsloft, samt
två spännande rum som benämns ”tyst
rum” och ”camera oscura”, där trevliga
aktiviteter kan förekomma.
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Byggnaden präglas av rymd, öppenhet,
genomsiktlighet, miljömedvetna materialval, barnvänlig skön golvvärme, trevlig
kulörsättning samt en icke traditionell
exteriörutformning. Stor hänsyn i projektet har givetvis tagits till ljuddämpande
byggnadstekniska åtgärder. Den mesta
inredningen är nedskalad till barnens mått
och den diskreta belysningen håller fram
detaljer åt barnen.
Utemiljön är anpassad och formgiven efter
samma filosofi som pedagogiken. Borta är
gungor och ställningar som tar för mycket
utrymme. I stället finns det ytor och material för utforskning. Olika teman ute,
som en ”japansk hörna”, tillfredsställer en
litens nyfikenhet. Projektering av byggnad
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och utemiljö har utförts med hänsyn till att
i så stor utsträckning som möjligt bevara
de befintliga trädridåer i form av björkdungar som funnits på byggplatsen under
lång tid. Hela tomtens lekyta är inhägnad
med staket mot angränsande områden och
trafikytor, för att säkerställa barnens och
personalens trygghet.
Byggnadsarbetena ska vara klara i slutet
av april. Därefter tar finplaneringsarbetena vid.
Hela projektet är klart till semestern och
inflyttning i nya, fräscha och spännande
lokaler kan påbörjas när höstterminen
startar i början av augusti.
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Hur går det för Kumla Stadsnät?
I en artikel i NA tidigare i år kunde vi läsa att det går trögt för Kumla Stadsnät.
Frågan är hur trögt det egentligen går.

V

frågat Lars Hallbergson
som är ansvarig för stadsnätet i Kumla
hur läget egentligen är.
i har därför

Kumlan – Hur går det Lars?
Lars – Det kunde alltid gå bättre och snabbare förstås, men jag tror att vi närkingar
ofta fokuserar på det negativa i stället för
att se det som är bra.
Kumlan – Vad är det som är bra då?
Lars – Stadsnätet når i dag 2 300 hushåll
och många företag i Kumla. De som har
tillgång till Kumla Stadsnät kan välja
mellan hela 92 tjänster som är mycket
prisvärda.
Kumlan – Kan du ge några exempel?
Lars - En Internettjänst 100/10 mbps
kostar från 235 kr/mån, vilket är otroligt
prisvärt. 10 mbps i båda riktningarna
kostar 189 kr/mån.
Kumlan – Kostar det inte att bli ansluten
också?
Lars – För de som bor i flerbostadshus
betalas anslutningen till nätet av fastighetsägaren så man betalar inget mer som
hushållskund. Är man villaägare så har
man två hattar på sig så att säga, både
fastighetsägarens och slutkundens. Då
innebär det visserligen en investering att
ansluta sig till nätet, men den får man se
som en investering som ökar värdet på
fastigheten precis som en garageuppfart
eller fjärrvärmeanslutning. Man får slå ut
den investeringen på flera år.
Kumlan – Men det kan ju upplevas som
lite dyrt för en villaägare att betala över
20 000 kr för en anslutning?
Lars – Jo, det är sant. Men faktum är att
10

de flesta i dag betalar ganska mycket för
sin Internet och telefoni via telenätet och
det blir en rejäl prissänkning på tjänsterna
om du använder Kumla Stadsnät.
Kumlan – Vilka andra fördelar ser du med
Kumla Stadsnät?
Lars – I Kumla råder fri konkurrens och
alla tjänsteleverantörer konkurrerar på
lika villkor. Det innebär att användarna
har full valfrihet att välja de tjänster du
vill utan att fastna i långa bindningstider.
Är man inte nöjd med en leverantör kan
man alltid byta. Jämför du med andra
aktörer där man inte har den valfriheten
så ser man att nya kostnader tillkommer
hela tiden utan att du som kund kan göra
så mycket åt det.
Kumlan – Några avslutande ord Lars?
Lars – Jag tycker det är viktigt att vi har ett
Stadsnät i Kumla eftersom det skapar förutsättningar för konkurrens och förhindrar
att Kumla som kommun hamnar i klorna
på enskilda leverantörer. Det är bra med
mångfald. Sen skulle jag förstås önska att
det var fler som upptäckte möjligheterna
med Stadsnätet. Där tror jag att vi själva
kan bli bättre att berätta om möjligheterna
för alla som bor i Kumlabostäder t.ex.
Kumlan – Tack!
Kumlan 1 2009

Närståendestöd
Kumla Kommun, Röda Korset och Kumla Församling erbjuder verksamhet för
dig som är närståendestödjare. Vi vänder oss till dig som vårdar/stöttar en sjuk
eller funktionshindrad anhörig. Vår verksamhet består av föreläsningar, öppna
träffar och samtalsgrupper.

Program för våren 2008
Bikupan
Samtal om livet med utgångspunk från
Stefan Einhorns bok ”Medmänniskor”
Ledare: Diakon Gunnel Åkerlund
Datum: 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4 och
15/4.
Tid: 10.00-12.00
Plats: Röda korsets lokaler, Trädgårdsgatan 1.

Må bra tillsammans!

Kom och dela dina erfarenheter och fika
tillsammans.

Program
24/3
Vi gästas av strokeföreningen

Torsdagsträff
Arrangeras torsdagar kl 12.00 – 16.00,
med start torsdagen den 8 januari, avslut
9 juli 2009.
Plats: Solbackas dagcentral.

7/4

Tankar och meditation i stilla
veckan

21/4

Vi rör oss till musik

5/5

Vad gör man på väntjänsten?
Att arbeta tillsammans 		
med frivilliga.

19/5

Vår utflykt!
Program kommer senare.

Kumla kommun, närståendekonsulent
Marie Eneman, tfn 019–58 83 70
Telefontid tisd 08.00–09.30
Övrig tid tfn svarare.
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

Kumlan 1
2 2009
2008

Vi bjuder in dig att prova på att göra saker
tillsammans med andra människor som
befinner sig i liknande situation som du.
Vi fikar tillsammans.
Tid: kl 13.00-15.00 (om ej annat anges)
Plats: Kumla församlingshem (om ej annat anges)
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Vet du vad gatan heter?
Rätt svar på gatunamnsfrågan i Kumlans förra nummer är Odengatan. Några ledtrådar kan behöva förklaras. En av de fornnordiska gudarna, asarna, var Oden, som
ansågs mycket vis, till stor del därför att han hade två korpar, Hugin och Munin,
som varje morgon flög iväg och varje kväll kom tillbaka och berättade vad de sett
och hört. 44 riktiga svar lämnades in. Tre vinnare får var sitt exemplar av del 8 av
bokverket Kumlabygden. Gunbritt Davidsson, Malte Hammarin och Birgitta Lifgren
är välkomna till biblioteket för att hämta sina vinster. Text och bild: Mats Runering

N

drogs fram i bygden
fanns inga gator i det som är dagens
samhälle, bara de uråldriga landsvägarna.
Järnvägen korsade en av landsvägarna (nuv.
Kyrkogatan/Stenevägen). Väster om korsningen byggdes en väg (nuv. Stationsgatan)
från landsvägen till stationsbyggnaden
uppförd 1862. På andra sidan spåret,
ungefär där Hagendalsvägen slutar i dag,
uppfördes samtidigt ett godsmagasin med
lastkaj. Granne med godsmagasinet uppförde fröhandlare Hagendahl ett magasin.
En knagglig grusväg (nuv. Odengatan)
anlades från landsvägen längs järnvägen till
godsmagasinet så att varor kunde hämtas
och lämnas med häst och flakvagn.
är järnvägen

fick mycket gods via järnvägen och hade
behov av stora magasinsutrymmen. De
uppförde sina magasin vid järnvägsspåret,
på andra sidan Odengatan, där det fanns
relativt gott om mark under 1800-talets slut
eftersom banområdet först senare byggdes
ut med diverse stickspår och dubbelspår.

C
O
A

L
V
TÄ

V id O dengatans ”guldläge”, närmast
landsvägen, etablerade handlaren Fosselius omkring 1870
samhällets första
speceri- och diversehandel. Som
närmaste granne
fick Fosselius snart
grosshandlare Johan Andersson,
en storhandlare
i speceri- och diversebranschen
med omfattande
affärer i spannmål.
Både Fosselius och
Johan Andersson
12

!
N
IN

V
H

Vid magasinen fanns en stor öppen yta som
Johan Andersson ställde till förfogande
(ungefär mitt för nuv. Sveavägen) och
som blev Kumlas första salutorg. Kumla
Julblad: ”En gång i veckan kunde man
där köpa köttvaror av slaktaren Steén
från Stene, grönsaker av trädgårdsmästaren från prostgården och strömming
och färsk sill av stationskarlen Boström.
Traktens bönder saluförde där också sina
produkter, bl.a. spädkalvar. Dessa delades
i fjärdedelar. En framdel kostade 1:25 och
en bakdel 1:50.”

Samhället kallades Kumla station. De som
bodde där kallades ”stationare”. Samhället växte snabbt och redan på 1880-talet
började vissa stadgor tillämpas för att
kunna reglera bebyggelse med mera. Det
är nu Odengatan växer fram i ett mera
”tuktat” skick.
När man i dag åker på Odengatan är det
svårt att förstå att den en gång var Kumlas
första affärsgata med ett flertal livsmedelsoch diverseaffärer, järnhandel, mjölkbar,
Kumlan 1 2009

frisérsalong, begravningsbyrå, bankkontor,
centralföreningens kontor, bryggeri, bensinstation, folkbibliotek, kommunalkontor,
modeaffär, charkuteriaffär, elfirma, fruktaffär, bageri m.m. Kundkretsen bestod främst
av landsbygdsbefolkningen, vars behov av
varor och tjänster till större delen kunde
tillgodoses av Odengatan.

1900-talet att Odengatans roll som affärsgata nalkades sitt slut.

”Gula stugan”, en tid kafé men därefter
under många år livsmedelsaffär, inhyste
även urmakare Dahlgrens affär i ett rum
som senare blev telefonstation (norr om
Johanneskyrkogata). Öster om Gula stugan
uppfördes 1892 ett bryggeri som brann
ned 1904 och då ersattes av Kumla Hotell,
uppfört av grosshandlare Johan Andersson.
Kumla Hotell var länge Kumlas enda hotell,
faktiskt nästan ända till 1900-talets mitt.

Nu till vår nya gata, som började som en
gångstig utefter en bäck med en damm där
folk samlades och man kunde spruta. Anknytning till Venedig och Rotebro liksom
gammalt företag med många inslag för
husdjur. Vår gata är backig och skogig men
trots sitt enkla ursprung kan man säga att
den ansluter till Silvia. Den har slutat som
den började. Gatans verksamhet har ofta
gisslats, mest tidigare, men nu försöker
alla stödja, även Barack Obama. Även
vikingarna gjorde det. Invånare vid vår gata
undersökte kött och slutade bada. När man
åker på vår gata kan det knaggla till och
man påminns om fornstora da'r med oljig
krydda. Fast det är hälsosamt att gå där.
Samverkan var ett honnörsord, på latin,
men finns inte längre, jo – på sätt och vis.
Detsamma gäller ”hus”, fast på latin. Vår
gata har varit plats för upptåg, i dubbel
bemärkelse. Där har man kunnat leka, spisa
och besöka namne till känd höjdhoppare.
När det första huset uppfördes vid vår
gata, där vid bäcken och stigen, väckte det
uppståndelse, nja – kanske inte helt riktigt
men något åt det hållet.

Så småningom blev det gamla salutorget för
trångt och ett nytt torg, nuv. Kumla torg,
togs i bruk 1909. Köpenskapen flyttades
allt mer till Köpmangatan och i viss mån
Hagendalsvägen och Trädgårdsgatan, en
tendens som påskyndades av bilismens
utveckling. De flesta förstod i början av

Om du tror att du vet vad gatan heter, skriv
gatunamnet på ett papper jämte ditt namn,
adress och telefonnummer. Lämna in på
Kumla bibliotek senast den 23 april 2009.
De först öppnade rätta svaren vid samtidig
dragning kommer att belönas med var sin
del av bokverket Kumlabygden.

Adolfina Hellgren hade pensionat för
”bättre herrar”, exempelvis det högre
järnvägsbefälet, i ett hörnhus (norr om
nuv. Sveavägen). Speceri-, mjöl-, garn-,
väfnads & Diversehandel stod det på
skylten till affären ”Bolagsboa”, ägd av
Kumla Handelsaktiebolag, som var ett av
de större husen i 1880-talets Kumla (söder
om Johanneskyrkogata).
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Biblioteket och utställningshallen
Öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Påsk

Skärtorsdag (9/4)
Långfredag (10/4)
Påskafton (11/4)
Påskdagen (12/4)
Annandag påsk (13/4)

Valborg-Första maj

Valborgsmässoafton (30/4)
Första maj (1/5)

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

8.00-17.00
stängt
stängt
stängt
stängt

8.00-17.00
stängt

Kristi Himmelsfärdshelgen

Onsdag 20/5
8.00-17.00
Kristi Himmelsfärdsdag (21/5)
stängt

Pingsthelgen

Fredag (29/5)
Pingstafton (30/5)
Pingstdagen (31/5)

Sveriges nationaldag
Fredag (5/6)
Nationaldagen (6/6)

8.00-17.00
stängt
stängt

8.00-17.00
stängt

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

Bokbussens turer våren 2009
Ekeby/Kvarntorp - torsdagar
Ekeby (Macken) 16.45-18.15
Kvarntorp (Gasolvägen) 18.30-20.00
19/3, 2/4, 23/4, 14/5, 4/6 och 25/6.
Hällabrottet - torsdagar
Vid affären 17.30-19.30
12/3, 26/3, 16/4, 7/5, 28/5 och 11/6.
Sannahed - onsdagar
Tvärgatan 18.00-19.30
11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 27/5, 10/6 och 24/6.
Åbytorp - onsdagar
Stene skola 17.00 – 19.30
18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 3/6 och 17/6.

Landsbygdsturer
Brånsta
måndag 9/3, 6/4, 11/5, 8/6.
Byrsta
måndag 16/3, 20/4, 18/5, 15/6.
Eneby
måndag 23/3, 27/4, 25/5, 22/6.
Nynäs
måndag 30/3, 4/5, 1/6, 29/6.
Berga
tisdag 3/3, 7/4, 12/5, 16/6.
Hjortsberga tisdag 17/3, 21/4, 26/5, 30/6.
Rala
tisdag 31/3, 5/5, 9/6.
Vallersta
tisdag 24/3, 28/4, 2/6.
Öja
tisdag 10/3, 14/4, 19/5, 23/6.
Björka
torsdag 12/3, 16/4, 7/5, 11/6.
Frommesta torsdag 12/3, 16/4, 7/5, 11/6.
Brändåsen* torsdag 12/3, 16/4, 14/5, 4/6.
Östra*
torsdag 5/3, 2/4, 7/5, 28/5, 25/6.
* förmiddagstur

Prästgårdsskogen - torsdagar
von Rosensteins väg 11.00 –12.00
5/3, 2/4, 7/5, 28/5 och 25/6.
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Simskolan i Kumla

Text: Lars-Göran Karlsson, avdelningschef Förenings- och fritidsavdelningen

Vad är simskolan för dig? Ett minne från
den dag det bekräftades att du var simkunnig och kunde simma flera meter i följd och
kanske köpa ditt första märke. Eller förknippar du det med den trygghet du känner
i att vara simkunnig? För att få uppnå det
krävs en hel del träning men kanske framför
allt att tidigt komma i kontakt med vatten.
Därför har Kumla kommun en strategisk
satsning på att främja simkunnigheten i
kommunen och högt ställda mål – att alla
barn i skolår 3 ska klara att simma 25 m
på djupt vatten.
För att nå det angivna målet krävs att barnen tidigt kommer i kontakt med vatten så
att färdigheterna utvecklas. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder därför simskolor
för barn på fritiden: babysim och vattenlek
samt nybörjar- och fortsättningskurser
i Kumlahallen. På somrarna ordnas det
alltid simskola vid Djupadalsbadet, se information längst ner på sidan. Simklubben
Nautilus ordnar också simskolor för barn
i egen regi vilket bidrar till ökad simkunnighet och nya fritidsintressen.
Alla skolbarn i Kumla kommun besöker
regelbundet Kumlahallen och kommer
på så sätt i kontakt med skolsimskolan. I
skolår 3 genomförs en kontroll av elevernas simkunnighet. De barn som behöver
extra träningstid erbjuds att delta i intensivsimskola under våren samt förtur till
sommarsimskolan om det behövs.

ett hjälpmedel för dig och ditt barn, där du
finner tips och enkla övningar. Övningarna
passar barn i åldern 3-5 år som ännu inte
deltagit i simskola eller behöver mer övning
för att utvecklas. Genom att börja träna
simrörelser i det trygga hemmet ökar du
chansen att barnet lär sig simma i tidig
ålder. Denna inlärda simrörelse gör att
barnet sedan är fullt förberett på att träna
med dig som förälder i vattnet. Träna sakta
och kort tid till en början och tänk på att
det alltid ska vara roligt för barnet.
Självsimskolan finns att ladda ned på
www.kumla.se eller hämta i simhallen.
För att främja ännu mer egenträning i
familjen finns ”Simkul-kortet” som gäller
tio badtillfällen i Kumlahallen. Kortet är
kraftigt rabatterat och gäller för en målsman i sällskap med ett barn. Kortet finns
att köpa i Kumlahallens badkassa.
Så passa på att ge ditt barn möjligheten att
komma i kontakt med vatten eller arbeta
vidare på de färdigheter som barnet lärt sig i
sim- eller skolsimskolan. Under våren finns
det oftast gott om plats i lilla bassängen
särskilt efter att simskolan slutat v 16.

Välkomna till Kumlahallen!

För att du som förälder ska kunna hjälpa
ditt barn med simutvecklingen har vi tagit
fram en modell för ökad simkunskap som
vi kallar självsimskolan. Självsimskolan är
Anmälan till sommarsimskolan för barn födda -02 eller tidigare.
Anmälan tidigast från v 19 på telefon 019-58 86 73
Kumlan 1 2009
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Kumlahallen

Välkommen till Kumlahallen

I Kumlahallen finns tillgång
till bad, gym, spa, bastu,
solarium, en relaxavdelning
en servering
samt till
möjI och
Kumlahallen
finns tillgång
bad, gym,
lighet
att
delta
i
olika
förenspa, bastu, solarium, en relaxavdelning
ingsaktiviteter i sporthallen.
och en servering samt möjlighet att delta
Hallen är öppen från slutet
i olka föreningsaktiviteter i sporthallen.
av augusti till mitten av maj.

Hallen är öppen från slutet av augusti till
mitten
av maj.
Öppettider

Tider
för allmänhetens
bad
Tider
för allmänhetens
bad i lilla bassängen

Måndag			
i lilla bassängen 15.00-20.00
Måndag & torsdag 9.00-20.30
Tisdag			
Måndag 15.00-20.00 17.40-19.00
Tisdag, onsdag & fredag 7.00-20.30
Öppettider
Onsdag
		 17.40-19.00
upptaget pga simskolor
Tisdag
Måndag
torsdag 9.00-15.30
9.00-20.30
Lördagoch
& söndag
Torsdag			
Onsdag Upptaget pga.18.00-19.30
simskolor
Tisdag, onsdag och fredag 7.00-20.30
Fredag			
16.00-20.00
Torsdag
18.00-19,30
Lördag
och
söndag
9.00-15.30
Kassan stänger 30 minuter innan badet
Lördag			
Fredag 16.00-20.00 09.00-15.00
stängs.
Kassan stänger 30 minuter innan badet.
Söndag			
Lördag 09.00-15.00 09.00-15.00
Söndag 09.00-15.00
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Kumlahallen fyller
40 år!
Det firar vi med
40:- rabatt
på valfri behandling
tom 29/5!

Kom och bada!
Köp säsongskortet till
Djupadalsbadet redan nu!

Så badar Du
GRATIS i
Kumlahallen
hela maj!

Ej presentkort
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Radio- och Webb-TV-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 sammanträdet 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.

Vi bygger om Kumla bangård
Under försommaren och sommaren planerar Banverket att bygga om Kumla
bangård. Det är ett första steg i upprustningen av spåret på sträckan Hallsberg–Örebro.
Vi kommer bland annat att
• gräva upp och byta makadamen under spåren
• byta ut rälsen
• korta av kontaktledningsbryggorna på den östra sidan
• byta ut kontaktledningar.
En del av arbetena kan upplevas som störande.
Vi planerar att starta förarbetena i maj. De största arbetena pågår under v 2732 och sedan återstår efterarbeten in i oktober.
Mer information i Kumlan nr 2 den 2 juni, i annonser i NA och ﬂygblad.
Vi planerar också ett allmänt informationsmöte under våren.

Läs mer på www.banverket.se/kumlabg
Kumlan 1 2009
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Servicetjänst i kommunen
Den första januari infördes en servicetjänst för äldre personer i Kumla kommun.
Genom en lagändring 2006 blev det möjligt för kommunerna att tillhandahålla
enklare servicetjänster åt äldre utan biståndsbedömning. Text: Albin Lindström,
utredningssekreterare

M

har infört servicetjänster sedan dess och nu alltså
även Kumla.
ånga kommuner

Syftet med servicetjänsterna är främst att
förebygga skador, olycksfall och ohälsa
bland äldre. Det handlar om enklare tjänster som en yngre, frisk person kan utföra
själv, men som du inte orkar, kan eller vågar
göra hemma längre.
Exempel på sådant som du kan få hjälp med
är byte av glödlampor och lysrör, enklare
städning av källare, balkong och vind, hjälp
med att torka skåp och lådor, plantera om
blommor, möblera om eller mangling.
Servicetjänsten utför inte de uppgifter som
erbjuds av hemtjänsten, det som kräver
fackkunskap eller det som Väntjänsten

hjälper till med. Tanken är inte att servicetjänsten ska ersätta det som redan görs
och inte heller konkurrera med företag på
den privata marknaden. Om du söker mer
omfattande hjälp och stöd i hemmet kan
du kontakta en biståndshandläggare och
ansöka om hemtjänst.
Kostnaden för servicetjänsten är 75 kronor
i timmen plus moms, alltså samma summa
som kommunen i dag tar för gräsklippning
och snöskottning. Du betalar för varje
påbörjad halvtimme. Under en månad
kan du som mest utnyttja fyra timmar av
servicetjänsten.
Om du har frågor eller vill använda dig av
servicetjänsten ringer du Maria Svanborg
på 019-58 84 95 (träffas säkrast under
förmiddagar).

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 ska anges. Ämnen av olika slag får
inte tas upp i samma medborgarförslag.
medborgarförslaget ska

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
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Ungdomsstipendiet
Procordia/Kumla kommun
Utbildar du dig inom något kulturområde eller gör du en personlig satsning inom
någon idrottsgren? Vill din organisation eller förening genomföra ett projekt som
främjar kultur- och idrottsverksamhet i Kumla? I så fall finns möjlighet att ansöka
om medel från Ungdomsstipendiet Procordia/Kumla kommun.

S

tipendiets ändamål är att främja kultur-

och idrottsverksamhet i Kumla samt
annan jämförlig verksamhet av betydelse
för samhällets utveckling.

Ändamålet ska främjas genom stipendier
till personer bosatta i Kumla för utbildning inom något kulturområde eller för
personlig satsning inom en idrottsgren.
Bosättningskravet utgör inget hinder för
personer från Kumla som för studier eller
motsvarande är bosatta på annan ort. Bidrag kan även lämnas till föreningar eller
organisationer verksamma inom Kumla
kommun avseende projekt som främjar
kultur- och idrottsverksamhet m.m.
För stipendier och anslag gäller att underskriven ansökan gällande 2009 ska
ha inkommit till Kumla kommun senast
17 april 2009 under adress: Kumla kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen,
692 80 Kumla.
I ansökan ska du ange på vilket sätt stipendiets ändamål främjas. Du ska vidare
beskriva din satsning på utbildning eller
sportgren eller din förenings projekt.
Beskriv gärna vilken betydelse den sökta
summan kommer att få för dig om den
beviljas.

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde före
sommaren. Medel kan lämnas för fleråriga
projekt. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen efter gemensamt förslag från
kulturpriskommittén och representant för
Procordia Food.
Stipendiet delades även ut 2008.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Kulturavdelningen, Gertrud Åstrand, tel 019-58 81 96,
070-558 81 82, fax 019-58 81 88 eller e-post: kulturochfritidsnamnd@kumla.se
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Renhållningsverket informerar
Nu är det dags för vårens grovavfallshämtning, den sker under vecka 12-13, grovavfallet ställs ut i anslutning till vägen senast måndag 06.00 respektive hämtningsvecka. Text: Anders Larsson, Renhållningsverket

D

hämtning av sopor var
fjortonde dag har hämtning av
grovavfallet samma vecka som ordinarie
sophämtning. Hyreshusen får sitt grovavfall
hämtat enligt fastställd dag som skickas till
fastighetsägaren.
u som har

Vad är grovavfall då?
Stort och skrymmande avfall (från hushållen) som inte går ner i sopkärlet.
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), se mer i Renhållningsinfo 2009 eller på www. kumla.se.
Återvinningscentralen
Kommunkortet ger hushållen som har ett
renhållningsabonnemang rätt att lämna
grovavfall och farligt avfall till Återvinningscentralen i Kvarntorp eller Hallsberg.
Kortet ska medföras och visas upp, saknas
kortet vid besök kommer man att bli debiterad för det avfall som man har.

20

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).
Nu har vi nya sorteringsskyltar så att det
ska underlätta för dig vid besöket, det är ej
tillåtet att slänga ”blandsäckar”, säckarna
ska öppnas och sorteras, allt som är förpackningar ska sorteras och läggas i återvinningsstationernas containrar. (spara tid
genom att försortera ditt grovavfall hemma
i samband med att du lastar bilen).
Sophämtningen
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. Var uppmärksam
på att det är ändrade hämtningsdagar i
påskveckorna, se renhållningsinformationen eller hemsidan.
Vid flyttning
Anmäl flytt av renhållnings- och vatten
abonnemang i god tid före flyttning på
telefonnummer: 019-58 80 99.

Kumlan 1 2009

Rustning i Viaspåret
Motionsspåret i Viaskogens naturreservat har under hösten varit svårt att använda.
Långa sträckor har varit vattensjuka och gyttjiga. Nu pågår en upprustning där de
mest utsatta partierna av spåret förstärks och byggs upp med en ny underbyggnad
och ett nytt lager av grus och stenmjöl. Text: Edith Ugrai, Stadsträdgårdsmästare

D

viktigt att få spåret i
ordning. ”Viaspåret” fyller en viktig
funktion för alla former av motionärer men
också för promenader och naturupplevelser.
Det används flitigt året runt, genom att
det är belyst också under vinterhalvårets
mörka kvällar.
et har känts

Vi hoppas att än fler Kumlabor upptäcker
detta fina naturområde som ligger så nära,
i söder direkt inpå Kumla tätort.
Genom att spåret ligger i Viaskogens
Kumlan 1 2009

naturreservat ger det också möjlighet för
både barngrupper, skolklasser och vuxna
att få uppleva och lära känna områdets
skiftande och intressanta natur. Entrén och
samlingspunkten har också utformats så att
de är tillgängliga för handikappade.
Önskas mer information om reservatet eller
motionsspåret kontakta oss gärna:
Kultur- och fritidsförvaltningens parkavdelning Kumla kommun tfn: 019-58 80 00
www.kumla.se
21

Väntjänsten i Kumla
Väntjänstens telefonjour
Judith Gustavsson sitter på Väntjänstens telefonjour och svarar i telefonen.
Text: Helena Larserö

H

on tjänstgör en förmiddag var fjärde

vecka mellan kl 10.00 och 11.45 och
det har hon gjort i tio års tid. Judith tycker
att det är ett trevligt och bra uppdrag, man
lär känna många människor och samtidigt
gör man nytta.
Jag frågar Judith vad det är folk mest vill
ha hjälp med. Hon funderar en stund och
säger att det måste vara ledsagning till olika
inrättningar såsom vårdcentraler, tandläkare och apotek etc. Här finns ett problem,
säger hon, för många som behöver hjälpen
sitter i rullstol och det kan bli tungt att
köra för Väntjänstpersonalen. Många
orkar/vill inte köra rullstol. Hon betonar
att Väntjänstuppdrag är frivilliga och man
väljer själv om man vill ta uppdrag som
innebär att man ska köra rullstol.
Ett annat uppdrag som efterfrågas
mycket är lagning av persienner. Det kan
man få hjälp med och betalar bara för
materialet.
Uppdrag som man också utför inom
Väntjänsten är hembesök för en pratstund
och sällskap, men det är inte så många
som efterfrågar det och det förvånar
Judith. – Det talas ju så mycket om ensamma pensionärer som skulle må bra
av att få besök.
Ibland kan det vara svårt att få tag i uppdragstagare, pensionärer är ju så upptagna,
säger Judith. Det vore bra att få in fler som
vill ta uppdrag inom Väntjänsten.
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Pensionärernas Väntjänst
Pensionärernas Väntjänst bildades
1989 av pensionärsföreningarna PRO,
SPF och RPG samt Röda Korset.
Drygt 100 pensionärer arbetar frivilligt
inom Väntjänsten.
Text: Helena Larserö
Väntjänsten arbetar med
• Uppdragsverksamhet genom telefonjouren
• Områdesträffar och musikcaféer för
umgänge och trevnad
• Inflytande för äldre genom brukarråd,
talesombudsman och Sociala rådet
Telefonjouren är bemannad måndag till
fredag kl. 10.00-11.45, tel: 019-56 05 20
P å kommunens kulturavdelning finns
tre anställda som arbetar tillsammans
med Väntjänsten. De har sina kontor i
Väntjänstens lokal på S Kungsvägen 17.
Kontaktuppgifter se rutan till höger.
Har du frågor om Väntjänsten eller är
du intresserad av att börja arbeta inom
Väntjänsten så är du välkommen att kontakta oss.
Kumlan 1 2009

Naturskyddsföreningen 100 år
I maj 2009 fyller Naturskyddsföreningen 100 år. Bildandet blev till i samband
med att de första naturskyddslagarna och de första nationalparkerna kom till.
Text: Åke Teljå, Ordförande Naturskyddsföreningen i Kumla

E

nationalparken i Garphyttan och där kommer det att firas
söndagen den 24 maj, se vidare i tidningsannonser från länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och Hopajola.
n av dessa var

Naturskyddsföreningarna i Kumla och
Hallsberg kommer att fira det hela med
bussresor i de båda kommunerna tisdagen
den 26 maj och torsdagen den 28 maj, två
bussar varje kväll för att bese naturens
smultronställen i kommunerna. Se vidare
annons i tidningarna. Kostnaden blir 30 kr
för vuxen och 15 kr för barn och då ingår
kaffe och varm korv. Bussturen blir ca
sju mil och håller på i fyra timmar. Mer
information och biljetter finns på biblioteket i vår.

Fotograf Patrik Ritzén

Vill du engagera dig i
föreningen Väntjänsten? Det
finns en uppgift för alla!
Kontakta:
Lilian Edström		
Helena Larserö		
Hansjöran Eriksson
Kumlan 1 2009

019-58 86 24
019-58 86 22
019-58 86 90
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Olle Medin
Skulptur
Regent för en dag
Svart indisk granit, rostfria stålrör
och guldförgylld kopparkrona
Solplatsen (Hagendalsvägen 1)
2008
KumlaBostäder AB

Vid platsen vid Villa Solgården och Smyckabutiken står konstverket, ”Regent för en
dag” av Olle Medin. Man kan tro att
namnet syftar på ”Kumla-Kungen”, dvs.
Per Johan Carlsson, en av Sveriges största
skogrossister som uppförde den närliggande
Villa Solgården 1895. PJ Carlsson, född
1856, var dominerande politiker i Kumla
från 1900 till sin död 1920.
Epitetet Kumla-Kungen fick PJ Carlsson av
flera skäl. Hans ekonomiska och politiska
dominans gjorde säkert att han upplevdes
styra och ställa i Kumla. Han månade om
Kumla med en ”landsfaderlig” framtoning.
Ett skäl var säkert även att PJ Carlsson
hade ”kungligt” påbrå.
Fadern, Carl Erik Persson (1823-1890),
kallades nämligen Kumla-Kungen på sin
tid. Troligtvis Kumla sockens förste skogrossist, en av de största i landet och fick
benämningen ”Den svenska skohandelns
fader”. Han sades kunna gå omkring
bland besökarna på salutorget och bjuda
på cigarrer eller rökpipor av krita.
2008 skulle markytan söder om Villa
Solgården och Smyckabutiken stöpas om,
öppnas och bli mer tillgänglig och offentlig.
En tidigare ”icke-plats” skulle bli en ny
samlingsplats. En av flera åtgärder var att
placera ett konstverk på den nya platsen,
”Solplatsen”. Utsmyckningsuppdraget gick
till Olle Medin som nalkades uppgiften på
sitt vanliga, ofta lekfulla sätt.
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En f.d. statsminister blir regent för en dag
och en kommunstyrelseordförande väntar
på sin tur.

”Regent för en dag” har ett fundament av
svart indisk granit med trappavsats som
kan fungera som sittbänk. Ur fundamentet
reser sig sex rostfria stålrör som upptill
hålls samman och kröns av en kungakrona
i guldförgylld kopparplåt. Vem som helst
kan ställa sig under kronan och bli regent
för en dag eller bara en stund. Annars kan
man sätta sig på fundamentet en solig dag
och meditera, kanske över vad man skulle
göra om man fick makten för en dag. Visst
passar det bra att ”Regent för en dag”
hamnade alldeles bredvid Kumla-Kungens
högreståndsvilla?
Förre statsministern Göran Persson påpekade när han invigde skulpturen den
11 oktober 2008 att en statsminister aldrig
är regent, den titeln tillkommer kungar m.fl.
Det hindrade honom dock inte att prova
kronans passform tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg. Kan de så kan du! Välkommen att
bli regent för en dag. Det kan bara ske i
Kumla.
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