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När väl hjulen rullar går det lätt
Inledningen på denna spalt kan lämpligen få denna rubrik. För så är det
– just nu rullar hjulen lätt i Kumla. Så är det förvisso i hela Sverige och Europa
också för den delen - åtminstone på de flesta håll. De som är lokomotiv och
får hjulen att rulla lätt är de befolkningsrika länderna i Asien genom i första
hand Kina och Indien som ser till att världsekonomierna drar fram i god fart.
Text: Kommunalrådet Dan-Åke Moberg

F

innebär det att vi också
ökar vår befolkning om än i blygsammare takt än utvecklingsländerna. Vi har
under de senaste åren kunnat notera en god
inflyttning och därmed ökad befolkningstillväxt. Målet 20 000 invånare skall vi klara
inom något år eller två och vi kommer med
stor sannolikhet att få börja planera för ett
Kumla med 25 000 invånare inom en inte
allt för avlägsen framtid.
ör kumlas del

framåt så
är det vårt ansvar och vår skyldighet att bedriva den långsiktiga samhällsplaneringen
på sådant sätt att det svarar mot de behov
som vi tror kommer att finnas för Kumla
– Örebroregionen.
även om det ligger ett antal år

att vi långsiktigt
måste planera för en god markreserv som
tryggar en fortsatt expansion av Kumla
med dess övriga tätorter.
det innebär bland annat

under detta år att sälja
mellan 40 och 50 småhustomter och det
kommer att färdigställas minst 90 hyresrättslägenheter. Det innebär att befolkningstillväxten under året kan beräknas till drygt
200 personer. Givetvis kommer det inte
att se ut så alla år framöver men som sagt
– när hjulen väl rullar går det lätt.
i kumla kommer vi
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i befolkningen innebär
också att vi måste planera för utbyggnad
av förskolor och skolor. I Skogstorpsområdet i norra Kumla kommer vi under
år 2008 att färdigställa en förskola med
fyra avdelningar för att täcka det växande
behovet av förskoleplatser. Den nybyggda
Skogstorpsskolan är just nu hårt ansträngd
om man ser till antalet elever som önskar få
studera i den skolenheten. Med vissa omdisponeringar och med den nya förskolan
i området så kommer vi att kunna hantera
den kraftiga tillväxt som varit sedan skolan
togs i bruk år 2003.

av Stadshuset i goda tider och vi har ändå
möjligheter att genomföra andra angelägna
investeringar.

behöver vi se
över antalet förskoleplatser och komplettera där avdelningar saknas.

ett ytterligare bidrag till klimatfrågan,
om än i det lilla formatet, är att vi under
kommande år kommer att fördubbla våra
ansträngningar att bygga cykelvägar i Kumla. Vi kommer med andra ord att utöver
cykelvägar i exploateringsområden m m där
ett cykelvägnät generellt ingår lägga minst
två miljoner kronor per år för utbyggnad
av det allmänna cykelvägnätet i Kumla.
Det gör vi givetvis för att hjulen ska rulla
lätt - för hälsans och miljöns bästa.

en ökad tillväxt

även i övriga delar av kumla

som naturaliserad närking
tänka och säga – ”det går lätt nu ja men
vänta bara, snart vänder det”.
det är lätt att

visst, det kommer sämre tider

men vi har
ett ansvar att planera och agera när det
finns förutsättningar. Samtidigt måste
vi se till att snabbt kunna ställa om när
förutsättningarna ändras. Just nu rullar
det på och det är bra.
en fråga som lätt kan göras kontroversiell,

inte minst i den politiska debatten, är den
som avser om- och tillbyggnaden av vårt
Stadshus. Visst kommer det att ta investeringsmedel i anspråk men samtidigt är
det viktigt att i en växande kommun också
skapa utrymme så att förvaltningsverksamheten kan utföras på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt. Det är ett bra läge nu
– när hjulen snurrar – att göra denna typ
av investering. Det är värre att tvingas till
halvdana och dåliga lösningar i sämre tider
då inga andra alternativ står till buds. Nu
har vi planerat för en om – och tillbyggnad
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allt mer i fokus.
När vi investerar i byggnader antingen
vi bygger nytt eller renoverar så kommer
energifrågorna även i fortsättningen att
ha en avgörande betydelse för hur vi formar och genomför investeringarna. Våra
byggnader och anläggningar skall även i
framtiden vara energisnåla och de skall
inte i materialval eller annat ge negativa
effekter för vårt klimat.
miljöfrågorna kommer

krav på att
de fordon som vi i fortsättningen köper
in till den kommunala verksamheten skall
vara miljöklassificerade och miljögodkända
Också detta gör vi för att hjulen skall
rulla………….. och givetvis för att våra
barn och barnbarn skall kunna leva och
andas frisk luft i sin kommun – Kumla.
slutligen kommer vi att införa



Kumla
– en blomstrande kommun
I början av juni, efter de så kallade järnnätterna, planteras de 8700 sommarblommor som kommer att pryda kommunen under sommaren.
Text: Birgitta Magnusson, Trädgårdstekniker

p

planterar 360 m 2
fasta ytor vid exempelvis stationen,
vägtorget, stadshuset och djupadalsparken.
Ett 60-tal planteringslådor och 86 räckeslådor placeras ut främst i kommunens
centrala delar.
arkavdelningen

används speciell urnjord
som är välgödslad med tanke på sommarblommornas stora behov av näring.
Blommorna vattnas två till tre gånger i
veckan hela säsongen och får dessutom två
till tre gånger en extra giva av näring för att
hålla sig fina, samt putsas en gång i veckan.
Uppbindning, luckring och ogräsrensning
sker vid behov. Blommorna planteras
ganska tätt, ca 25 blommor per m2, för
att minimera ogräsrensningen.
till alla lådor



i år kommer vi att plantera ut 23 olika sorter

och varje år provas några nya förutom trotjänare som rudbeckia, tagetas och petunia.
Nyheterna i år är bland annat snöflinga
samt några nya sorter av petunior. För mer
information som exempelvis växtritningar
kontakta kultur- och fritidsförvaltningen,
019-58 80 00.
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Nationaldagsfirande
den 6 juni
Vid Kumlasjön kl. 14.00
Samling vid Kumla torg kl. 13.30 för avmarsch.
Nationaldagens program omfattar bland annat
tal av Anna Apell Källström; präst i Hardemo, Uppvisning i Agility;
Kumla brukshundsklubb, Unga gymnaster, Folkdansgillet,
Sång av Cumvox, Dansare från Burundi samt Kulturskolans blåsorkester.

Barnens egen dans!

Vill du vara med och skapa en dansföreställning? Är du minst 8 år och tycker
om att dansa, då har du möjlighet att vara
med och skapa en dansföreställning.
Tid: 19, 20 och 21 juni klockan 10-15
Plats: Officersmässen i Sannahed
De tre dagarna innehåller improvisationsövningar samt danslekar och inga förkunskaper behövs. Kostnaden är 100:-. Lärare
är Minna Krook och Kerstin Abrahamsson,
dansare och danspedagoger. För musiken
står Nils Berg på saxofon.
Vill du vara med och dansa?
Anmäl dig till Kumla Bibliotek på telefon
019-58 81 89 eller via e-post lisbeth.
evaldsson@kumla.se
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Gör en kortfilm!

Under två dagar har du nu möjlighet att
göra film – från manus till färdig film!
Martin Jernberg, som gör film hela dagarna,
blir din lärare.

Tid: 15-16 augusti
Plats: Kumla Bibliotek
Ålder: 12-15 år
Kostnad: 50 kr

Då vi endast kan ta emot 12 personer så
är det först till kvarn som gäller. För mer
information och anmälan ring Kumla
Bibliotek på telefon 019-58 81 89.



Budgetrådgivning
Det är ibland svårt att få pengarna att räcka till när alla i familjen måste och vill
ha en massa saker. Mat, hyra, telefon, tidningar, kläder, dataspel, biobesök,
köpa egen bostad eller bara slippa oroa sig för att pengarna inte ska räcka månaden ut. Ja, listan kan göras nästan hur lång som helst men allt kostar. Det är
lätt att hamna i skuldfällan om man inte har kontroll över sin ekonomi.

E

n budget ger överblick över inkomster

och utgifter och är ett viktigt hjälpmedel om du vill förändra något i din ekonomi.
Jämför dina kostnader med Konsumentverkets beräkningar* så får du en uppfattning
om du spenderar mycket eller lite pengar på
olika saker. Du kanske, utan att tänka på
det, har mycket höga kostnader för något?
Med hjälp av din budget kan du förändra
dina utgifter så att du får råd med något
annat du kanske hellre vill ha.
Spara kvitton och för kassabok under
en tid, den ger dig svart på vitt hur du
gör av med dina pengar. Skriv upp allt!
Snart blir alla småinköp som dricka och
chokladbitar så pinsamma att skriva upp
att du hellre avstår att handla dessa. Kolla
också jämförpriser när du handlar mat och
förbrukningsvaror.

öka din arbetstid. Du kanske kan begära
skattejämkning. Har du ansökt om de
bidrag du kan vara berättigad till? Fråga
hos Försäkringskassan eller kommunen.
Kan du få stöd till utbildning eller praktik?
Vänd dig till arbetsförmedlingen. Du som
har studiestöd kan förvärvsarbeta, men
inte hur mycket som helst för då sjunker
både lån och bidrag. Hör efter hos CSN
vad som gäller för dig.
vanliga skuldfällor som du bör undvika är

Källa: Konsumentverkets tidskrift "Koll på pengarna"

bl a mobillån eller så kallade sms-lån. Den
effektiva räntan är flera hundra procent på
lånebeloppet. Försök istället att spara en
summa under några månader så kan du
köpa det där lilla extra utan att behöva
skuldsätta dig.
En god regel är också att inte gå i borgen
för någon som du inte skulle vara bered att
låna ut lika mycket pengar till. Tänk på att
borgensansvaret inte försvinner förrän hela
skulden är betald. Utgå ifrån att du kan
bli skyldig att uppfylla hela det åtagande
som du borgar för, till exempel betala hela
skulden plus räntor och avgifter.

andra saker som kan påverka din budget. Du kan se över dina kostnader för bilen, se över dina försäkringar
och jämföra med olika bolag, detta gäller
även el, telefon, mobil och internet. Men
tänk på eventuella lösenavgifter om du vill
byta leverantör innan avtalet gått ut.
Du kan t ex fundera över om du kan

Ytterligare några tänkvärda råd
och tips!
• Betala kontant, har du inte råd
– Avstå!
• Betala löpande räkningar i tid så
slipper du alla avgifter.
• Skaffa inte nya skulder.
En obetald räkning är en ny skuld.

Här följer några exempel på småköp som lätt gröper ur din plånbok. Kostnaden per år blir följande
om du köper
Chokladbitar, 3 st á 10:-, 3 ggr per vecka 1560:Chips, 200 g, 2 per vecka á 22:2290:Läsk, 33 cl, 1 per dag á 10:3650:Cigaretter, 1 paket per dag á 40:14600:-

det finns också
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• Ta aldrig nya lån för att betala räntor
och amorteringar på gamla lån.
• Låna inte till att konsumera.
Spara först, handla sedan.
• Tänk först – låna sedan.
Kolla alltid villkoren noga.
* Konsumentverkets tidskrift "Koll på
pengarna" hittar du på www.konsumentverket.se under fliken ekonomi, eller genom
kommunens konsumentvägledare eller
budget- och skuldrådgivare.

Tips på bra hemsidor
att besöka
www.konsumentverket.se
www.radron.se
www.kronofogden.se
www.skatteverket.se
Telefon till kommunens budget- och skuldrådgivare, 019-58 80 00.

Skuldrådgivning
Anledningarna kan vara många till att man inte klarar sin vardagsekonomi och att man hamnar
på obestånd och inte kan betala sina skulder inom överskådlig tid och där det inte räcker med
en budgetrådgivning för att komma till rätta med sin ekonomiska situation. Då kan en ansökan
om skuldsanering vara ett alternativ till lösning.
Den 1 januari 2007 infördes en ny lag som ska göra det enklare att ansöka om skuldsanering.
- Den skuldsatte behöver inte själv först försöka nå en frivillig uppgörelse med fordringsägarna,
utan kan ansöka direkt hos Kronofogden.
- Enligt den nya lagen är det Kronofogden som beslutar om skuldsanering även om en fordringsägare skulle vara emot en sådan.
- Kronofogdens beslut kan överklagas till Tingsrätten.
- Den skuldsatte ska få råd och stöd från sin kommun under hela skuldsaneringstiden.
Utöver dessa punkter är kraven för skuldsanering restriktiva och många kriterier måste uppfyllas
vid en ansökan om skuldsanering.
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Kumla kommuns bokslut
för år 2006
Text: Ronny Salomonsson, ekonomichef
Det ekonomiska resultatet
Verksamhetsåret 2006 uppvisar ett ekonomiskt resultat på driftsidan som uppgår
till +29,2 miljoner kronor vilket är 23,4
miljoner kronor bättre än det budgeterade
resultatet. Kommunen klarar därmed det
lagstadgade balanskravet om minst noll
resultat med god marginal. Kommunens
egen målsättning att visa ett årligt resultat
på minst +7,5 miljoner kronor uppnås
också för år 2006. De kommunala nämn
derna uppvisar totalt ett underskott som
uppgår till 7,7 miljoner kronor. Det nega
tiva resultatet för nämnderna är främst
en följd av att kommunen bekostat sane
rings- och rivningsarbete för återställning
av Yxhulstsområdet. Den ”ordinarie”
nämndverksamheten visar överskott med
0,9 miljoner kronor vilket är positivt.
Finansförvaltningen visar överskott med
31,2 miljoner kronor. Överskottet på
finansförvaltningen beror bland annat på
högre sysselsättningsstöd än beräknat från
staten, högre bidrag för inkomstutjämning
än budgeterat, högre bidrag för LSS-utjämning än beräknat, realisationsvinster vid



försäljning av fastigheter, högre avkastning
än beräknat på ”pensionsfonden” samt
lägre kostnader än budgeterat för arbetsgi
varavgifter och pensioner.
Verksamhetens nettokostnader
De kommunala nettokostnaderna (totalt
750 miljoner kronor) omräknade per
kommuninvånare för de olika verksam
hetsområdena år 2006 framgår av nedan
stående tabell. I tabellen anges också respektive nämnds procentuella andel av den
totala nettokostnaden. Med nettokostnad
menas respektive nämnds kostnader efter
avdrag för avgifter (tex hemtjänstavgifter,
förskoleavgifter, VA-avgifter), hyror och
ersättningar mm. Nettokostnaden är den
del som måste finansieras med kommu
nalskattemedel.
Kommunstyrelsen svarar bland annat för
kommunfullmäktige, central administra
tion, räddningstjänst, arbetsmarknadsåtgärder, väghållning, vatten och avlopp, sop
hämtning, skötsel av fastigheter, kostverksamhet mm. Miljö- och byggnadsnämnden
fullgör kommunens uppgifter inom plan-

Nämnd					
					

Kronor/		
invånare		

Andel av nettokostnad, %

Kommunstyrelse
Miljö- och byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd

4.646
513
2.181
18.223
12.642

12,2
1,3
5,7
47,7
33,1

Totalt		

38.205

100,0
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kommunalt bolag, Stadsnät i Kumla AB.
och byggnadsväsendet samt miljö- och
Investeringsnivån i kommunen var under
hälsoskyddsområdet. Kultur- och fritidsåret mycket hög och investeringarna uppnämnden svarar för biblioteksverksamhet
gick brutto till 79,7 miljoner kronor.
samt skötsel av parker, idrottsanläggningar
och fritidsgårdar. Under barn- och utbild  Bostadsbyggandet som tagit fart under
de senaste åren fortsatte i oförminskad takt
ningsnämndens ansvarsområde finns förunder år 2006. Kommunen har sålt ett antal
skola, grundskola, särskola, gymnasieskola

tomter i Smedstorp, Loviselund och Skogsmm. Socialnämnden svarar bland annat
torp i norra delen av Kumla. I kvarteret
för stödinsatser vid sociala problem och
 Fiskalen i centrala Kumla färdigställdes 38
omsorg om äldre och handikappade.
hyreslägenheter och i kvarteret Urmakaren
Finansiering och satsningar under 2006
färdigställdes 10 hyreslägenheter under år

2006. Arbete pågår vidare med uppförande
Kommunens verksamhet finansierades
av 60 hyreslägenheter i kvarteret Dykaren
under 2006 enligt följande:
 samt 30 lägenheter med bostadsrätt i kvarFörsäljningsmedel 1,3 %
teret Skytteln (Lundabacken).
Övrigt 1,2 %
 Arbetslösheten, som varit relativt hög unStadsbidrag
der de senaste åren, minskade något under
mm 9,6 %
år 2006. I jämförelse med rikssnittet är dock
Hyra och
avgifter 11,6 %
arbetslösheten i Kumla på en högre nivå
Skattemedan den är något lägre än genomsnittet
utjämningsi Örebro län. Kommunen arbetar främst
bidrag
15,7 %
genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgär

Kommunalskatt
der för att mildra effekterna av den ökande
60,6 %
arbetslösheten.
Kommunens folkmängd ökade för femte
Som framgår av diagrammet är kommunalskatten som betalas av kommuninvånarna året i rad. År 2002 ökade folkmängden
med 170 personer. År 2003 ökade den med
den viktigaste finansieringskällan för kommunen. Skatten och skatteutjämningsbi- 174 personer. År 2004 var ökningen 104
personer. År 2005 var ökningen 90 personer
draget utgör tillsammans drygt 76 % av
kommunens intäkter. Cirka 12 % utgörs av och år 2006 var ökningen 170 personer.
Kommunens folkmängd vid årsskiftet upp
hyror och avgifter medan finansieringskällorna i övrigt endast utgör en mindre del. gick till 19.643 personer.
Stora investeringar har under året gjorts
genom upprustning av gatu- och lednings- Den närmaste framtiden
Under åren 2002-2004 minskade sysselnäten i kommunen. Omfattande investesättningen på riksnivå. Denna negativa
ringar i gator, ledningar och iordningstäl
utveckling fick till följd att de samlade skatlande av lokaler för uthyrning har skett i
teintäkterna inte ökade i den utsträckning
Yxhulstsområdet. Stora investeringar har
man tidigare prognosticerat. För Kumla
gjorts för exploatering av bostadsmark
kommun innebar det att den ekonomiska
framför allt i norra delen av Kumla tätort.
utvecklingen blev sämre än planerat vilket
Arbetet med utbyggnad av bredbandsnät
ledde till en viss inbromsning i ekonomin.
i kommunen har fortsatt. Bredbandsnätet
Sysselsättningen ökade återigen åren
överfördes under år 2005 till ett nybildat
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2005 och 2006 vilket inneburit att den
kommunala ekonomin förbättrats genom
att skatteintäkterna ökat snabbare än de
föregående åren. Sveriges kommuner och
landsting bedömer i dagsläget att syssel
sättningen kommer att öka även under de
närmast kommande åren.
Hur den kommunala ekonomin kommer
att utvecklas i framtiden beror mycket
på hur man på riksnivå lyckas med att
sänka arbetslösheten och samtidigt öka
sysselsättningen. Detta har mycket stor

betydelse framför allt på de framtida
skatteinkomsterna i kommunen men
också på kostnaderna för bland annat för
sörjningsstöd och arbetsmarknadspolitiska
insatser.
En annan viktig faktor är befolkningsutvecklingen och befolkningsstrukturen
i kommunen. Den positiva befolkningsutvecklingen under år 2006 måste fortsätta
för att i första hand skatteintäkterna även
fortsättningsvis skall utvecklas i positiv
riktning.

Några statistiska nyckeltal
Förutom de nyckeltal som angivits tidigare i artikeln kan följande statistiska uppgifter för
åren 2005 och 2006 hjälpa till att ge information om den kommunala verksamheten.

Vägunderhåll, barmark, kronor/kvadratmeter
Gatubelysning, driftkostnad, kronor/belysningspunkt
Vatten- och avlopp, driftkostnad, kronor/kubikmeter
Städkostnad, förskolor, kronor/kvadratmeter
Städkostnad, skolor, kronor/kvadratmeter
Lokalkostnad, förskolor, kronor/kvadratmeter
Lokalkostnad, skolor, kronor/kvadratmeter
Kumlahallen, simhallen, kostnad/besök
(2005=59.267 besök, 2006= 62.163 besök), kronor
Kumlahallen, sporthallen, kostnad/besök
(200.000 resp. 200.000 st), kronor
Djupadalsbadet, kostnad/besök
(39.725 resp. 51.488 st), kronor
Campingen, kostnad/gästnatt (7.287 resp. 8.361 st), kronor
Biblioteket, kostnad/lån (214.061 resp. 228.400 st), kronor
Ishallen, kostnad/besök (100.000 resp. 100.000 st), kronor
Parker, gatuplantering, kostnad per invånare
(19.476 resp. 19.645), kronor
Fritidsgårdar, kostnad/besök (372.761 resp. 476.453 st), kronor
Grundskola, nettokostnad/elev (2.450 resp. 2.425 st), kronor
Kulturskola, nettokostnad/elev (414 resp. 415 st), kronor
Förskoleverksamhet, nettokostnad/barn
(1.042 resp. 1.035 st), kronor
Skolbarnomsorg, nettokostnad/barn
(998 resp. 1.071 st), kronor
Institution/familjehem, kostnad/årsplats
(24,0 resp. 23,3 st), kronor
Särskild boendeform, genomsnittlig nettokostnad/vårdtagare
(144 resp. 150 st), kronor
Hemtjänst, genomsnittlig kostnad/vårdtagare
(307 resp. 303 st), kronor

10

2005

2006

9,34
448,00
9,48
179,00
123,00
937,00
802,00

9,18
473,00
8,11
181,00
134,00
867,00
836,00

30,05

29,87

7,99

10,57

51,50
21,07
42,71
23,67

45,72
7,23
40,37
25,35

206,54
11,08
68.426,00
9.290,00

201,97
9,74
71.173,00
9.600,00

67.736,00

68.575,00

25.084,00

25.470,00

496.143,00

525.645,00

597.800,00

597.250,00

212.100,00

225.200,00
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Fira midsommar
i Sannahed!
Fredag den 22 juni kl. 13.00
Traditionellt midsommarfirande
med stångresning och dans kring
midsommarstången, musikuppträdande, servering m.m.
(se utförligt program i lokalpress)
Välkommen!

Välkommen
på besök!
Skolmuseet Lundmarkska skolan i Hardemo visas genom Hardemo hembygdsförening följande söndagar kl. 13.00-16.00:
1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 aug
och 12 aug.
Modellsamlingen i Hyvlarverkstaden i
Hällabrottet visas genom Yxhultsbygdens
kultur- och hembygdsförening följande
söndagar kl. 14.00-17.00: 1 juli, 8 juli, 15
juli, 22 juli, 29 juli, 5 aug och 12 aug.
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Officersmässen i Sannahed med militärmuseum, Pukestugan, Skomakarstugan,
Soldattorpet och Husarofficersstugan
visas genom Kumla Hembygdsförening
följande söndagar kl. 14.00-17.00: 1 juli,
8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 aug och
12 aug. Försäljning av kaffe och glass
sker samtliga dagar.
Lördagen den 2 juni är det "vårmönstring" från kl. 13.00, dvs utökade öppettider med guidningar och andra aktiviteter. Se utförligt program i dagspress.
Blackstastugan visas söndagen den 17
juni kl. 14.00-17.00 samt söndagen den
9 september kl. 13.00-16.00 (Kulturhusens dag).
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Kumla kommuns
LSS-verksamhet
I denna del av vår artikelserie om socialförvaltningen i Kumla kommun ska vi
fördjupa oss i LSS-verksamheten. En viktig del av förvaltningen som berör en
stor grupp av kommunens invånare på ett eller annat sätt.
Text: Albin Lindström, Utredningssekreterare

L

som används inom
socialförvaltningen och som givetvis är
välkänt för dem som arbetar inom den verksamheten, för en stor del av befolkningen
i övrigt är det däremot inte lika självklart
vad begreppet står för. LSS är en förkortning för Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Lagen är en så kallad
rättighetslag och ska garantera personer
med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor samt även ge
dessa personer en chans att påverka vilken
stöd och service de får. Vem som har rätt
till hjälp och stöd enligt LSS avgörs genom
biståndsbedömning av kommunens LSShandläggare. De beslutar om och vilken
insats som är aktuell för brukaren i fråga.
Detta görs genom att dels se på brukarens
förutsättningar, dels beroende lagstiftningen
samt vilka insatser som kommunen har att
erbjuda. De olika insatser och delar som
LSS-verksamheten i Kumla kommun består
av presenteras här nedan.
ss är ett begrepp

Personlig assistans riktar sig till personer
med stora funktionsnedsättningar som
behöver personlig hjälp för att klara de
praktiska problem som kan dyka upp i
vardagen. Ett 30-tal personer i Kumla kommun har personlig assistans och de flesta av
dessa har 3-4 assistenter som hjälper dem.
Något som vi inom kommunen har satsat
på är att brukarna ska vara så delaktiga
som möjligt i rekryteringen av assistenter,
12

eftersom brukaren och assistenten spenderar mycket tid ihop är det viktigt att de
har bra kontakt med varandra. För dem
som vill ha personlig assistans finns en
valmöjlighet i att välja kommunen eller
en privat entreprenör som utförare. Ofta
har de privata utförarna valt att rikta in
sig mot en speciell grupp, exempelvis barn.
Under våren har en brukarundersökning
genomförts där brukarna har fått chansen
att tycka till om sin assistans, resultatet
av undersökningen kommer presenteras
för brukare och personal inom kort.
Ledsagarservice är en annan insats som
kommunen har att erbjuda. Insatsen ger
en möjlighet för brukaren att med hjälp av
en ledsagare kunna utöva fritidsaktiviteter
utanför hemmet. Ungefär 35 personer har
ledsagarservice idag i kommunen.
Kontaktperson innebär att brukaren med
hjälp av en medmänniska får chansen att
bryta ensamhet och isolering. Kontaktpersonens roll är även att ersätta eller
komplettera kontakten med anhöriga
och vänner.
Korttidsvistelse och Avlösarservice är
insatser som riktar sig dels mot brukare
men även mot familj och andra anhöriga.
Korttidsvistelse i olika former kan erbjudas
barn och ungdomar. Korttidsboende, kontaktfamilj och den mycket uppskattade kolloverksamheten under sommaren är olika
Kumlan 2 2007

insatser som barn kan få. Dessa insatser
ger barnen en möjlighet till miljöombyte
och vila samtidigt som möjligheten finns
till att träffa andra barn och ungdomar i en
liknande situation. Ett nytt korttidsboende
kommer under 2007 att byggas i Smedstorp, sedan tidigare finns ett korttidsboende
i området men på grund av den ökade
efterfrågan efter denna insats utvidgas nu
verksamheten. Avlösarservice innebär att
en person besöker den funktionshindrade
i hemmet, de anhöriga kan på detta sätt
kan ägna sig åt annat för en stund. Just
möjligheten för den funktionshindrades
anhöriga att få en chans till avlösning
och kunna göra ärenden och annat är ett
ytterliggare syfte med korttidsvistelse och
avlösarservice. Kumla kommun har även
några barn boende i andra kommuner,
denna insats kallas Bostad med särskild
service för barn och ungdomar och ibland
även internatboende.
För vuxna personer med funktionshinder
finns bostad med särskild service som en
insats. Den vanligaste formen av boende är
i gruppbostad. I Kumla kommun finns nio
gruppbostäder av olika storlek och karaktär, vissa i form av villor och andra i hyreslägenheter. Bland annat finns gruppbostäder
för äldre personer med funktionshinder
samt för vuxna med förvärvade hjänskador.
En del brukare med lättare funktionshinder bor i stödlägenheter i anslutning till
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gruppboenden. Dessa personer har inte
samma hjälpbehov och klarar därför mer
av det dagliga livet på egen hand. För att
ge brukarna mer inflytande och öka deras
delaktighet håller brukarråd på att införas
bland dem som bor i våra gruppboenden
och stödlägenheter.
Många av de personer med funktionshinder
som befinner sig i yrkesverksam ålder och
saknar arbete eller annan sysselsättning
har rätt till daglig verksamhet. Ett av de
främsta målen med denna verksamhet är
att ge brukaren en så meningsfull aktivitet
som möjligt. Vad som menas med en meningsfull aktivitet skiljer sig mycket mellan
olika personer beroende på intresse och
kunskap. Många av de yngre brukarna vill
till exempel kunna använda sig av datorer
i sin verksamhet, något som vi försöker
tillgodose så gott det går. Daglig verksamhet har sedan 2005 fått ett nytt centrum
kallat Resurscenter. Verksamheten har i
och med detta fått ett stort lyft eftersom
många verksamheter som tidigare var utspridda nu samlats under ett tak. Mycket
av arbetet som utförs på resurscenter är på
uppdrag av olika företag i Kumla. Utöver
detta finns möjlighet till att lära sig olika
träningsprogram samt tillgång till ett avslappningsrum.
Som ni ser finns det en hel del olika
verksamheter som faller under LSS tak.
Eftersom Kumla kommun har ett bra rykte
inom många av dessa olika delområden
söker sig många till kommunen vilket gör
att verksamheterna kan utvecklas och växa.
Under 2007 och kommande år kommer fler
brukarundersökningar att genomföras på
LSS-området vilket ger oss en bättre koll på
hur brukarna uppfattar den hjälp och stöd
som LSS-enheten står för, förhoppningsvis
är de lika nöjda som vi är.
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Biblioteket och
utställningshallen
Öppettidern
Sommarlån gäller 28/5-27/8
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

Sommartider 18/6-19/8
Måndag - fredag
Lördag - söndag

9.00-18.00
stängt

Midsommarhelgen
Torsdag (21/6)
Midsommarafton (22/6)		

9.00-17.00
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
9/8, 23/8, 6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11,
29/11 och 13/12.
Hällabrottet - torsdagar
Vid affären 17.00-19.30
16/8, 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11,
6/12 och 20/12.
Sannahed - onsdagar
Tvärgatan, 18.00 – 19.30
15/8, 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11,
5/12 och 19/12.

Landsbygdsturer
Brånsta
måndag 11/6, 13/8, 10/9, 8/10, 5/11, 3/12.
Byrsta
måndag 18/6, 20/8, 17/9, 15/10, 12/11, 10/12.
Eneby
måndag 25/6, 27/8, 24/9, 22/10, 19/11, 17/12.
Nynäs
måndag 6/8, 3/9, 1/10, 29/10, 26/11.
Berga
tisdag 12/6, 21/8, 25/9, 30/10, 4/12.
Hjortsberga tisdag 26/6, 4/9, 9/10, 13/11, 18/12.
Rala
tisdag 5/6, 14/8, 18/9, 23/10, 27/11.
Vallersta
tisdag 7/8, 11/9, 16/10, 20/11.
Öja
tisdag 19/6, 28/8, 2/10, 6/11, 11/12.
Björka
torsdag 7/6, 9/8, 6/9, 4/10, 1/11, 29/11.
Ekeby by
torsdag 7/6, 9/8, 6/9, 4/10, 1/11, 29/11.
Frommesta torsdag 14/6, 16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 6/12.
Brändåsen* torsdag 7/6, 23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12.
Östra*
torsdag 14/6, 16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 6/12.
*förmiddagstur

Åbytorp - onsdagar
Stene skola 17.00 – 19.30
8/8, 22/8, 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11,
28/11 och 12/12.
Prästgårdsskogen - torsdagar
von Rosensteins väg 11.00 –12.00
16/8, 13/9, 11/10, 8/11 och 6/12.
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Djupadalsbadet och Kumlahallen
Djupadalsbadet
Telefon 019-58 86 78 (badkassan)
019-58 86 87 (badvakt)
Öppettider för säsongen 25/5-26/8
måndag - fredag
09.00-20.00
lördag - söndag
09.00-18.30
tisdag och fredag		
07.00-08.00
Midsommarafton och nationaldagen har vi
öppet kl. 09.00-15.30.
Kassan stänger 30 minuter innan badet.
Simundervisning kommer att bedrivas
i två tvåveckorspreioder från och med
vecka 26. För anmälan, se annons i NA
under vecka 25.
Djupadalsbadets camping
Telefon 019-58 86 83
Fullständig service under perioden 1/6-26/8.
Lugn 3-stjärning familjecamping belägen ca
1 km öster om Kumla centrum. Här finns 4
st fyrbäddsstugor, 4 st tvåbäddsstugor och
70 st campingplatser, varav 32 st med el.
Djupadalsbadets tennisbanor
Nya tennisbanor finns i anslutning till
campingen. Bokning sker via campingens
reception på telefon 019-58 86 83.

Kumlasjöns servering Sjösidan
Telefon 019-57 07 85
Restaurang med både inne- och uteservering, öl- och vinrättigheter samt utsikt över
Kumlasjön.
Kiosk med försäljning av glass, godis,
läsk och lättare mat till Djupadalsbadets
gäster.
18-håls bangolfbana finns även i anslutning till serveringen.
Kumlahallen
Telefon 019-58 86 75.
Öppnar fredagen den 31 aug
med följande öppettider:
måndag - torsdag
09.00-20.30
tisdag, onsdag och fredag		
07.00-20.30
lördag och söndag			
09.00-15.30
Kassan stänger 30 minuter
innan badet.

Välkommen!
Kumlan 2 2007
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Skoltorg 2007 på
Skogstorpsskolan
En vacker fredag, den 16 mars, avhölls Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan, en
intern mässa för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med
Skoltorg 2007 var som programmet angav att vara en "mötesplats för erfarenhetsutbyte, samtal och reflektion".
Text: Anders Andersson, Utredningssekreterare
Bild: Per Ekström, Utvecklingsledare

d

med att barn- och utbildningschef Leif Lindström hälsade
de närvarande välkomna och han passade
även på att ta tillfället i akt för att tacka
alla för det vänliga välkomnandet han fått
sedan han börjat sin nya tjänst den 1 december förra året. Leif Lindström avlöstes av
barn- och utbildningsnämndens ordförande
Katarina Hansson, socialdemokraterna,
som deklarerade att hennes ledord för
verksamheterna var ”möt varje barn där
det är”. Efter Katarina Hansson gick ordet
till ordföranden i riksdagens utbildningsutskott, den Kumlabördiga Sofia Larsen,
agen inleddes
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centerpartiet. Hon presenterade den sedan
i höstas nya regeringens mål och riktlinjer
i utbildningspolitiken.
vidtog skoltorgets
huvudsakliga syfte, nämligen möjligheterna
att besöka ett mycket stort antal montrar
där såväl förskolorna, familjedaghemmen, fritidshemmen, grundskolorna och
särskolan visade upp delar av sitt arbete.
Det fanns i princip något för alla oavsett
intresseområde, exempelvis visade Hagaskolan upp sitt arbete med temat rymden,
Romarebäckens skola om hur de under
efter inledningstalen
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hösten arbetat med det svenska valet,
Trädgårdens förskola förevisade älgjakt,
Malmens skola berättade om stenåldern
och vikingatiden, Tallängens förskola
visade upp sin I Ur och Skur-verksamhet,
Malmens förskola demonstrerade arbetet
med barnens inflytande samt stödteamen
behandlade ämnet sex och samlevnad.
Nämnas bör även göras av förevisningen
av projektet Entreprenörskap som pågår
inom förvaltningen och presentationen av
den tämligen nyetablerade Naturskolan i
Kvarntorp. Dock bestod inte utställarna
enbart av förvaltningens verksamheter, utan
även av externa som Brottsförebyggande
rådet, Specialpedagogiska Institutet, Kumla
mot narkotika, öppenvårdsenheten för barn
och familjer Athena, Haluxa Arbetsmiljö
AB, Regionförbundet Örebro län, Örebro
universitet och Företagarna i Örebro län.
strosade runt bland
härligheten och fastnade först vid Ekeby
skolas monter där deckarhistorier ivrigt
lästes. Dessa gjorde denne alldeles skakig
i benen av rädsla, varför artikelförfattaren
förflyttade sig till Fylsta skolas demonstration av multipla intelligenser, något som
ovan nämnde person trodde sig passa
honom. Sedan gjordes ett tappert men
dessvärre fruktlöst försök att förkovra sig
i matlagningskonsten med hjälp av Myggans förskola. Generad och skuldmedveten
med anledning av det för stora intaget av
snabbmat, uppsöktes kommunens hälsopedagog som snabbt avkunnade sin dom
och strängt förmanade bot och bättring i
artikelförfattarens liv och leverne. Tyngd av
detta ägnade sig skribenten åt att kompetensutveckla sig i ett fritidsintresse genom
att få en lektion i bingo på engelska av
Fylsta skola.
artikelförfattaren
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nog med alla montrar, utan
övriga inslag under dagen var föreläsning
av Lisa Andersson Tegnèr om hur det går
att utveckla arbetet med genusperspektivet,
work-shops kring exempelvis utomhuspedagogik och en uppsjö av samtalsgrupper
som behandlade ämnen som samverkan
skola och polis, skriv- och lässvårigheter,
stresshantering, lärarutbildningen i dag och
i morgon, lyssnandets pedagogik, att söka
och driva EU-projekt med flera.
nu var det inte

paus tas i kunskapsinhämtandet via kulturella inslag. Skogstorpsskolans kör under ledning av musikläraren Åsa
Wikström sjöng smäktande låtar som ”The
Rose”, ”One of us” och ”Sommarnatt”
medan administrationens inom barn- och
utbildningsförvaltningen svar på Aretha
Franklin, Ulla Lundmark tillsammans med
Kulturskolans lärare rev av en repertoar bestående av i huvudsak blueslåtar, vilket fick
benen att spritta till. Detta kontrasterades
av att barnen på Skogstorps förskola sjöng
med späda stämmor så ögonen tårades.
Vialundsskoleelever i skolår 9 genomförde
en dansuppvisning som fick publiken att
svettas bara genom att titta på.
nu kunde även

Den samstämmiga bedömningen bland besökarna var att det var en mycket lyckad dag
där stora delar av den enorma verksamhet
som pågår inom barn- och utbildningsförvaltningen fick en chans att visa upp sig och
möjligheten gavs att möta kollegor från
andra enheter i kommunen. Ett bestående
minne för artikelförfattaren var det första
som mötte de besökande, ett bildspel
bestående av ansiktena på ledamöter och
ersättare i barn- och utbildningsnämnden,
följt av fotografier på de inom administrationen förekommande mer eller mindre
vackra anleten.
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Vet du vad gatan heter?
Rätt svar på gatunamnsfrågan i förra numret av Kumlan är "Von Rosensteins
väg". Med avsikt lät jag bli att skriva att han var ärkebiskop 1819-1836 för då
hade det säkert blivit alldeles för lätt att lista ut gatans namn.
Text och bild: Mats Runering,

L

ite svårare blev det,

men 42 riktiga
svar lämnades dock in och bland dessa
har två vinnare av var sitt exemplar av del
8 av det förnämliga verket Kumlabygden
dragits. Margareta Hellström och Christina
Gullberg kan hämta sina vinster på Kumla
bibliotek.

med nästa gata kommer här några kompletterande uppgifter
om Carl von Rosenstein som avsiktligt
inte togs med i förra Kumlan. Carl von
Rosenstein avlade teologie kandidatexamen
1790 varpå han utnämndes till docent i
kyrkohistoria och prästvigdes 1791. Efter
några år som skeppspräst avlade han
licentiatexamen och utnämndes 1793 till
regementspastor vid Livregementet. 1798
– 1811 var han kyrkoherde i Kumla och
Hallsbergs pastorat och åren 1812 - 1819
biskop i Linköping. Det stånd han var
politiskt verksam inom under ståndsriksdagen var givetvis prästeståndet även
om han umgicks mer med officerare och
adelsmän än med präster. 1819 blev Carl
von Rosenstein utnämnd till ärkebiskop,
kyrkans högsta ämbete, och är därmed den
enda av Kumlaprästerna som beklätt den
posten. Carl von Rosenstein avled 1836 och
begravdes i Uppsala domkyrka. Eftersom
Carl von Rosenstein var den siste av sin ätt
krossades hans vapen på Riddarhuset. Ett
minne efter honom är gatan i Kumla.
innan vi går vidare

på en ny gata, en gata
som är uppkallad efter en specifik industri.
Denna industri är den äldsta i samhället
och var under en inledande period mycket
beroende av hästar, något som också bidrog
till att öppna tidigare svårtillgängliga delar
av Kumla socken för bebyggelse. Under
den perioden kan man säga att industrin
i dubbel bemärkelse var beroende av det
som marken gav. Vid förra sekelskiftet
nu söker vi namnet
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övergick man till mer luftburen försörjning
men fortfarande tillfredsställde industrin
kumlabornas mer grundläggande behov.
Som en bieffekt kunde industrin genom
en resurs som den hade, tillfredställa ett
icke grundläggande men väl så omvittnat
behov, som kumlaborna hade svårare att
tillfredsställa än svenskarna i allmänhet.
Detta behov hos kumlaborna kunde i desto större utsträckning tillgodoses från år
1935. Åter besannades ordspråket ”Den
som väntar på något gott väntar aldrig
för länge”.
Vid sekelskiftet 1900 sysselsatte industrin
ifråga cirka 10 personer. Produktionsinkomsten varierade men kunde i bästa fall
uppgå till 50 000
k r o n o r. U n d e r
1950-talet ökade
det sammanlagda
försäljningsvärdet till 500 000
kronor per år,
vilket inte var
tillräckligt. Näringen rationaliserade och vår industri, stadens
äldsta, lades ner 1959. Årtalet är inte helt
säkert, även 1963 anges som nedläggningsår. Vet du vad industrin hette så vet
du också vad vår sökta gata heter. Skriv
gatans namn på ett papper jämte ditt namn,
adress och telefonnummer och lämna in på
Kumla bibliotek senast den 10 augusti. De
två först öppnade rätta svaren vid samtidig
dragning kommer att belönas med en del
av bokverket Kumlabygden.
om du ännu inte kommit på industrins namn

så kan du få några ytterligare ledtrådar.
Industrin har givit namn åt ett stycke
bebyggd mark, ett boende och en plats
att mötas i.
Kumlan 2 2007
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Kontakt med Vårdcentralen
Sommaren står för dörren och med det följer planering för sommarsemestern.
Text: Ruth Wistrand, Distriktsläkare
Sommaröppet
Under perioden vecka 28 – 32 ( 9 juli - 10 augusti) är endast Kungsvägsmottagningen öppen.
Det kan innebära att det ibland kan vara svårt
att komma i kontakt med oss.
Här kommer därför några tips inför semesterperioden: Förläng gärna alla recept så att de
räcker över semesterperioden. Det samma gäller
sjukintyg och andra intyg. Om dessa saker klaras
av med den läkare som du normalt träffar går
det så mycket enklare för alla parter.

Så når du oss

tidsbokningar då sköterskan är ”rörlig” och inte
har tillgång till all lämplig information.

E-post
Då det handlar om att förnya ett recept, avboka
en tid eller söka kontakt med oss använd gärna
e-post om du har tillgång till detta. Du slipper
då att sitta i telefon och frigör också tid för
sköterskan att ge råd till andra.
På vår hemsida www.orebroll.se/kumlavc kan
du välja vad du vill göra och fylla i lämplig
information.

Telefon
Vårdcentralen har ett telefonsystem som är
datastyrt. Detta innebär att när du ringer får
du en tid som är begränsad. Tiden är anpassad för att ta emot en önskan om besökstid till
läkare eller sköterska, råd eller receptförnyelse.
När det blir stort tryck på systemet, framförallt
måndag, tisdag och fredag, kan en ”spökröst”
be dig ringa senare på grund av att alla tider är
upptagna. Under dagen kan det sedan hända
att det öppnas upp nya tider. Det kan bero på
exempelvis återbud eller korta samtal.
Då du ringer kommer också rösten att be dig
som har tonvalstelefon att knappa dig fram till
rätt person så att du får tala med den ditt ärende
berör. Om du har svårt att följa instruktionerna
så dröj bara kvar tills du får meddelande om att
tala in ett meddelande om vilket telefonnummer
du vill att vi skall ringa för att nå dig.

Andra sätt att nå oss på

Akuttelefon

Viktiga telefonnummer:

Om något livshotande inträffar finns det ett
”akutnummer” att ringa. En sköterska bär
alltid denna telefon med sig under sitt arbete.
Denna telefon är till för att ge råd och INTE för

Kungsvägsmott. 019-602 91 20, akuttelefon 019-602 98 20.
Korstamott. 019-602 91 40, akuttelefon 019-602 98 40.
Fylstamott. 019-602 91 60, akuttelefon 019-602 98 60.
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Du kan även skriva ett kort eller brev till oss
med dina önskemål.

Förändringar
Till hösten hälsar vi två av våra polska läkare
tillbaka såsom färdiga distriktsläkare. Trots detta
är det stor brist på distriktsläkare. En stor hjälp
i den situationen ger våra utbildningsläkare.
Det sker också generationsförändringar
bland distriktssköterskorna. Några har gått i
väl förtjänt pension efter många år och andra
har tagit vid.
Under hösten blir det fortsatta utbildningseftermiddagar en gång i månaden. Annonseringen kommer att ske vid berörda vårdcentraler.
Med tillönskan om en skön sommar!
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Konst på Hög
Konst på Hög fyller 10 år
Jubileumsåret 2007 innehåller bland annat en viskväll på högen den 16 juni då CajsaStina
Åkerström och Lisa Nilsson uppträder tillsammans med en rad andra artister.
Det kommer även att tas fram en bok om Konst på Hög, den produceras under året och
beräknas vara klar i november.
Mellan den 29 juni och den 14 augusti kan du besöka Kumla Bibliotek för att titta på
sommarutställningen "Konst på Hög 10 år".
Öppettider
1 juni - 31 augusti, öppet alla dagar kl 10-20 (stängt 22 juni).
Kaffestugan har öppet kl 10-17, under juni - augusti (stängt 22 juni).
Vägbom låses kl. 20.00.
För mer information
Kumla Turistbyrå, tfn 019-58 81 06
Bokning av guide
019-58 81 06 eller 070-528 04 80
Konst på Hög sommaren 2007
1 juni			
Konst på Hög öppnar för säsongen.
1 juni - 10 juli		
Arken, Skolbarnen i Kumla visar sina målningar
			
på temat "Miljö".
12 juni			
Blomstervandring kl. 19 med Ingalill Teljå.
16 juni			
Visor på Hög, CajsaStina Åkerström, Lisa Nilsson
			
med fler.
15 juli - 31 augusti
Arken, skulpturutställning av Inger Hahn-Redin.
18 augusti		
Konsert med Orsa Spelmän kl 16.
31 augusti		
Konst på Hög stänger för säsongen.
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Under maj och september månad kan du besöka skulpturutställningen på lördagar och söndagar kl. 10-18.
Kaffestugan är inte öppen under dessa månader.
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Parkeringsförbud på
huvudled
Genom lokala trafikföreskrifter får kommunen bestämma att viss väg eller vägsträcka
skall anses som huvudled. Sedan nya trafikförordningen (1998:1276) trädde i kraft
råder det ett generellt förbud att parkera på
huvudled, även inom tättbebyggt område.
Tekniska kontoret kommer därför under
den närmaste tiden att ta ner de vägmärken
som inte längre behövs.

Självavläsning av
vattenmätare
Kumla kommun kommer att utöka servicen för
självavläsning av vattenmätare. Från och med den
1 september 2007 byter Kumla kommun företag för
självavläsning från Tradimus AB till ett företag som
heter IDATA AB. Det kommer då att vara möjligt att
kunna registrera sin mätarställning direkt via Internet
på IDATAS hemsida, på telefon, fax eller som förut
per post. Alla hushåll som berörs får, som tidigare,
avläsningskort hem i brevlådan när det är dags för
avläsning. Information kommer också att finnas på
kommunens hemsida i augusti-september.
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Radiosändningar
från fullmäktige!
Ä

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.
r du nyfiken

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 2 2007
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Gruppförsändelse

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

Kenneth Williamsson (1951, Zinkgruvan)
Skulptur
"Från Tvåflodslandet"
Målad gjuten betong
Vattugatan 5/Götgatan (på innergården)
Kumla Bostäder

T

det gamla Mesopotamien, som just betyder ”Landet
mellan floderna”, d.v.s. mellan Eufrat och
Tigris. Babylonien. Ett av världens äldsta
kulturområden. Många ser området som
”vår civilisations vagga”. Många ser det
som ett sagoland med städerna Bagdad och
Babylon, ”Tusen och en natt”, kalifer, beslöjade människor, Alladins lampa, ”Sesam
öppna dig”, Sidenvägen, ”De hängande
trädgårdarna” och mycket mera. Det är
svårt att tänka sig att detta högciviliserade
sagoförknippade land är detsamma som
dagens Irak med alla bombdåd och den
terror som råder.
våflodslandet är

lotusblommor här och där i en djup vinröd
nyans. Totalt 24 lotusblommor, som också
för tankarna till kärl och skålar. Lotusblomman är en orientalisk växt, som sedan
urgamla tider är helig symbol och vanligt
dekorationsmotiv. Kort sagt, konstverket
är en hyllning till fantasi, fruktbarhet och
växtkraft, utmärkande drag för det gamla
högciviliserade Mesopotamien utan någon
snegling på dagens Irak. Kanske just därför
går tankarna ändå dit.
först som ett original i
lera, som formades i silikon och plast, göts
i flytbetong och målades med silikatfärg.
Platsen är vald med stor omsorg eftersom
det tidigt planerades för en konstnärlig
utsmyckning som skulle kunna ses även
från gatan och som därmed tillhör både
de boende och den offentliga stadsbildens
flanörer. Den som kommer genom entrévalvet mot Vattugatan får konstverket mitt
i blickfånget.
reliefen uppstod

när kenneth williamsson fick utsmycknings-

uppdraget var han sedan länge inspirerad av
assyriska reliefer på British Museum och av
hur stiliserat natur framställdes i tecknade
Disneyfilmer. En annan inspirationskälla
var målaren Henri Rousseau, naivisten
som studerade naturen och målade det
exotiska hos en djungel. Gräset böljar i
ljusa vågor och röda blommor och frukter
flammar upp.
verk ”Från Tvåflodslandet” är uppdelat i två lika delar.
Skulpturen förenar känsla av växtkraft och
fruktbarhet med fantasi. Det täta, nästan
ogenomträngliga bladverket i fyra olika
gröna nyanser, i stor volym med fantasins
kenneth williamssons
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Ena halvan av skulpturen "Från
Tvåflodslandet". Verket förenar känsla av
växtkraft och fruktbarhet med fantasi.
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