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Halvtid
Tiden går fort och redan har mer än halva mandatperioden passerat för oss
kommunalt förtroendevalda. Vi kan konstatera att vi i Kumla haft god nytta av
den långvarigt goda konjunkturen som rått i såväl kummunen som i riket och i
stora delar av världen. Text: Kommunalrådet Dan-Åke Moberg
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vidkommande har det
inneburit att arbetslöshetssiffrorna,
som i spåren av Ericssons neddragningar
år 2001 i Kumla, återgått till relativt sett
låga nivåer jämfört med länet och riket.
Med låg arbetslöshet inträffar nästan med
automatik två positiva effekter som gynnar kommunen - skatteinkomster ökar då
fler har jobb och de sociala kostnaderna
minskar av precis samma orsak.

visst innebär en ökande befolkning också
nya kostnader i form av skolor och förskolor. Bostadsbyggandet innebär också
att vi måste planera för morgondagen på
ett annat sätt än tidigare både vad avser
fortsatt utbyggnad av centrummiljöer och
nya bostadsområden i den växande staden.
Markförvärv måste genomföras och nya
översikts- och detaljplaner upprättas.

de goda tiderna har efterfrågan på bostäder ökat kraftigt de senare
åren. Det gäller både villaboende, främst
i norra delarna av Kumla, och centralt
placerade hyreslägenheter.
En ökande befolkning är viktigt för
Kumlas framtid. Det ger möjlighet till en
fortsatt utveckling av staden. Kultur, sport,
nöjesliv och inte minst handeln ”mår bra”
av den ökande befolkningen. För handeln
innebär det ett extra tillskott i en allt mer
hårdnande konkurrens mot Marieberg och
Örebro centrums livaktiga detaljhandel.

vi har för den kommunala förvaltningsverk-

ör kumlas

som en följd av

samheten nått en nivå där vi är tvungna
att se till att Stadshuset är tillräckligt stort
för att kunna administrera en allt större
kommun. Visst kostar det pengar men det
är nödvändigt.
kommer sannolikt att
vara fortsatt hög under åren framöver förutsatt att riket i övrigt har en någorlunda
stabil konjunktur. Kumlasjöområdet med
ett nytt inomhusbad och parkanläggningar
och därtill en ny sjö kommer att ge Kumla
ytterligare en attraktion i den växande
staden.
investeringstakten
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Vid en sådan expansion som vi nu genomför är det nödvändigt att samtidigt
kontrollera om vi genomför de verksamheter som vi redan åtagit oss på ett effektivt
och ekonomiskt sätt. Det kommer därför
att bli nödvändigt att genomlysa alla de
olika kommunala verksamhetsområdena,
ett efter ett, för att de ska bli så kostnadseffektiva som möjligt med den service vi
önskar ge. Självklart är våra kärnområden
– skola, vård och omsorg - prioriterade men
även dessa verksamheter ska utföras på
bästa sätt så att våra skattemedel utnyttjas
effektivt och att utrymme kan skapas för
ett växande Kumla.
som alltid har medaljen en baksida. I dessa

goda konjunkturer varslar Ericsson återigen
om uppsägningar. Denna gång i en relativt
liten skala får man väl ändå säga. Det tråkiga är att man kan ana att utflyttningen
av produktion från Kumla till så kallade
lågkostnadsländer är mer en gest till aktiemarknaden än att det verkligen innebär
ekonomiska besparingar i produktionen.
Arbetsinnehållet i de produkter Ericsson
tillverkar i Kumla torde vara så pass litet att
en flytt till östeuropa bara ytterst marginellt
påverkar det totala priset för produkten.
Därför känns ett varsel om uppsägning i
realiteten helt onödigt.

Tyvärr finns det en tendens att avkräva
samhället – kommunen - ett ansvar för
dessa negativa händelser. Kommunen kan
inte, som massmedia ibland antyder, skapa
nya arbetstillfällen när Ericsson avvecklar.
Vi kan vara en del i en nyskapande process
men att skapa arbetstillfällen utanför kommunens egna arbetsplatser åvilar kreativa
entreprenörer och företagare. Vi har tidigare i samverkan med arbetsförmedlingen
lokalt kunnat hjälpa till i omställningsprocessen för dessa blivande arbetslösa genom
att utnyttja kommunala vuxenutbildningen
och andra utbildningsinstanser på lokal
och regional nivå. Tyvärr tycker statsmakterna inte längre att det är en kommunal
angelägenhet att bistå dessa arbetslösa i
utbildning till nya yrken.
För vilsekomna ungdomar i samhället
har kommunen och skolan ett ansvar men
bara till del. Alla kommuninvånare har ett
ansvar att reagera för brott och orättvisor
men framförallt ligger det grundläggande
ansvaret hos varje barns förälder att tillse
att barn får leva under sådana villkor att de
inte åsamkar sig själva eller andra skada.
Det är en naturlig rättighet för oss alla att
få leva i trygghet och rättvisa. Man kan
faktiskt säga att trygghet, jämlikhet och
rättvisa är allas rättighet och allas skyldighet att medverka till.

effekt av den växande
staden är att den sociala kontrollen i vardagen över i första hand våra ungdomar
minskar och ungdomars vilsenhet tyvärr
ibland ökar. Vi har kunnat notera ökade
problem med droger och vi har kunnat
läsa om misshandel av såväl unga som
äldre utförda av dessa ungdomar. Samtidigt
vet vi att det är en väldigt liten andel av
alla ungdomar som inte förstår att ta del
av samhällets - och människors normala
normer.
en annan negativ
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Vår trädgård, vår idyll och
vårt imperium!
Får vi göra vad vi vill i vårt härskarrike?
Sommaren står på tå och väntar på sin tur att ta över efter våren. Trädgården är
nu i sin fulla gång med sin färgsprakande existens. Förtrollande, lockar det oss
till trädgårdsarbete igen. Önskan om att ha den vackraste trädgården som ska
ge oss själsfrid, ger oss lusten tillbaka för trädgårdsarbetet. Hur bär vi oss åt för
att förverkliga vår dröm om en härlig och idyllisk trädgård.
Text och bild (även framsidsbild): Shahryar Hatami, Miljöinspektör

R

i trädgården,
där blommor och rabatter, träd och
buskar har sina platser för sitt skådespel
och sin skiftande skepnad, utan närvaro av
oönskad växtlighet, är tanken som övergår
av vår starka fantasi till en bild och fäster
sig på vår näthinna. Gräset skall vara
grönt och fritt från ogräs lika så som vår
trädgårdsstig skall vara fri från dem. Våra
fruktträd och bärbuskar skall ge oss den
bästa och finaste frukten, fri från maskar
och insekter. Våra blomsterrabatter vill vi
ska ge så många sköna och i ögonfallande
blommor som möjligt
enhet och prydlighet
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”Vi tror att vi är den mest intelligenta
varelsen på jorden. Vi bör nog fundera över detta påstående när vi ser
att andra varelser avstår att äta upp
våra förgiftade frukter och bär men vi
själva stolt äter upp det!”
för att uppnå målet,

dvs att ha en fin
trädgård, krävs en hel del arbetsinsatser.
En del är rogivande moment och en del är
ett mödosamt arbete. Vissa moment kan
rent praktiskt vara nästan omöjliga att genomföra utan någon kemisk bekämpning.
Att skydda bärbuskar och fruktträd från
insektsangrepp eller växtsjukdomar är ett
sådant exempel. Till vår hjälp att vidta
dessa åtgärder erbjuder marknaden en variation av kemiska bekämpningsmedel. Det
finns både godkända och icke godkända
medel ute i handeln. Därför skall man alltid
vara observant på vad man köper.
När det gäller kemiska produkter och användning av dem, skadar det inte att handla
lite skeptiskt. Med facit i hand vet vi idag att
vissa kemikalier, som för inte länge sedan
antogs vara helt fria från miljöpåverkan
och skador på människohälsan och natur,
inte var helt ofarliga som man trodde. Ett
bra exempel på det är bekämpningsmedlet
Kumlan 2 2008

DDT, som tillförde upptäckaren Nobelpriset under 1948. Drygt två decennier senare
förbjuds användningen av det på grund av
otaliga skador på natur och miljö som just
denna kemikalie förorsakade.
i 1 kap, 1§
syftar till att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och
god miljö. En sådan utveckling bygger på
insikten att naturen har ett skyddsvärde
och att människans rätt att förändra och
bruka naturen är förenad med ett ansvar
för att förvalta naturen väl.
miljöbalkens bestämmelser

deltar i ett samarbetsprojekt med Kemikalieinspektionen för att
hindra förekomsten av icke godkända
bekämpningsmedel i marknaden. Parallellt
med detta krävs mer noggrannhet hos oss
alla som köper bekämpningsmedel för sin
trädgård. Ställ frågan till försäljaren om
kumla kommun

egenskaper hos medlet man vill köpa. Fråga
gärna efter alternativa medel med mindre
miljöpåverkan. Ofta finns det naturliga
varianter av bekämpningsmedel för att ta
bort ogräs som växer mellan fogarna på
gångplattor.
Sist men inte minst, var snål vid användandet av bekämpningsmedel. Prova
med mindre mängd och skydda andra
växtligheter runt omkring som inte skall
bekämpas.

Renhållningsverket
informerar
Sommar och sopor
Sommaren närmar sig och därmed värmen.
Detta innebär att sopkärlet kan få besök
av larver. Tvätta ur kärlet med rengöringsmedel, packa dina sopor väl (lägg ex räkor,
köttrester m.m. i en plastpåse och knyt igen
ordentligt) så slipper du detta probelm.
Håll ditt kärl rent! Det är din insats som
möjliggör en god arbetsmiljö för renhållningspersonalen. Vid kärlbyte ska kärlet
alltid rengöras.

Återvinning
För att minska sopmängden, sortera dina
sopor och lämna FÖRPACKNINGAR
Kumlan 2 2008

såsom Kartonger, wellpapp, tidningar,
hårdplastförpackningar, plåtförpackningar
och glasförpackningar till återvinningsstationerna.

Farligt avfall
Se till att lämna ditt farliga avfall till
Återvinningscentralerna i Kvarntorp och
Hallsberg eller vid miljöstationen på Östra
gatan 2.

Vid flytt
Anmäl flytt av renhållnings- och vattenabonnemang i god tid före flytt,
tfn 019-58 80 99.
5

Lars Pärsson, en kommunalman med vass penna
Kumla har haft många färgstarka kommunalmän. I sin samtid kraftfulla beslutsfattare och talare men för de flesta okända idag. Detta gäller även Lars
Pärsson i Blacksta. En sak skiljer dock honom från de övriga. Han skrev,
han skrev bra och har därmed satt spår i historien som förhoppningsvis
kommer att synas för evigt. Text och bild: Göran Ekberg, Arkivarie

L

ars johan som han döptes till, föddes
den 21 september 1854 i Östra Åby
där hans far Peter Larsson hade gift sig
med änkan Stina Kajsa Larsdotter. Peter
själv stammade från Västergården i Blacksta där hans förfäder bevisligen har bott
sedan början av 1600-talet och troligen
ännu längre tillbaka i tiden. Hit flyttade
familjen 1856 och här kom Lars Pärsson
att leva hela sitt liv.

inte ha varit speciellt
intresserad av lantbruket men som ende son
kan man förmoda att det av tradition fanns
lars pärsson tycks
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en uttrycklig vilja att han skulle överta
gårdsbruket efter fadern. Hans skolgång
var inte särskilt omfattande. Han är inskriven sammanlagt fyra terminer vid Kumla
kyrkskola mellan åren 1866 och 1868. Av
tidigare levnadsteckningar i Kumla julblad
framgår att hans intresse inte låg i jordbruket. Det är därför inte så underligt att han
1877 sökte sig till Kävesta folkhögskola.
Från denna tid, kanske tänkt som en tidig
skrivövning är följande citat hämtade. -”i
ena hörnet låg ock sträkte sig en så kallad
Taskspelare, För öfrigt fans der en Klockjude, en Tittskåps Gubbe m.fl. hedersvärda
Kumlan 2 2008

männer” …… ” I wäntsalen inkom ock ett
par arbetskarlar hvilka anmodade gubben
med tittskåpet att låta se sina märkvärdigheter ock mot en afgift af 25 öre ”paret”
som erlades kontant började gubben sin
intressanta förevisning, inte vefva han just
så ”presis” fort men tungan gick så mycket
fortare den, ty han hade en särdeles vältalande trut!”. Uppsatsen är en beskrivning
av en marknadsresa till Värings marknad
i Västergötland som han företog i april
1877. Av allt att döma var han beordrad
av fadern att resa dit för att köpa oxar.
Möjligen har han börjat att ”tota” ihop
denna skrift av ren tristess under sin väntan på tåget på Hallsbergs station. Redan
i detta stycke kan man utläsa den sarkasm
och observationsförmåga som skulle prägla
de kommunala protokoll han senare författade. Beskrivandet av Hallsbergs station
innefattar inte bara rummet, kaminen
och gasljusbelysningen utan framför allt
de personer som för tillfället befolkade
stationsbyggnaden denna vårdag.
i mitten av 1880-talet börjad Lars Pärsson

ta aktiv del i samhällsarbetet. Han var med
vid bildandet av Kumla brandstodsbolag,
medlem i Fosterländska föreningen och
inte minst deltog han i det kommunala
arbetet. Från 1899 och fram till 1926 var
han ordförande i kommunalnämnden/
fattigvårdsstyrelsen. Han författade också
i stort sett alla protokoll som tillkom under
dessa år.
figurerar i huvudsak de hjälpsökande och många gånger utblottade Kumlabor som med mössan i hand ödmjukt och ibland
pockande framförde sina krav och önskemål.
Här finner man den närsynte, slöe och drumlige
ynglingen Uno Johansson, Tjocka Albertina
i Gropen, SkrabbäKalle, Gumman Noak och
ledamöterna i ”ständiga utskottet”.
i protokollen
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ovan tillskrivs Lars Pärsson ska kanske närmast ses som ett roat
överseende med de personer som sökte
samhällshjälp. Säkerligen var flera av dessa
att betrakta som ”original” och när de
omnämns i protokollen är det nog snarare
med värme än elakhet som de små anmärkningarna kommer till. När fröken Widlund
på Hynneberg söker bidrag till ett par
kängor anmärker Lars Pärsson, ”men till
hufvudet lärer hon hafva en utmärkt stilig
hatt”. Kängorna beviljades. Vid ett annat
tillfälle söker änkan Gustafva Gustafsson
bidrag till medikamenter för en tårfistel
(katarr i tårsäcken). Enligt Lars Pärsson
har hon antagligen ådragit sig denna
fistel ”i sorg öfver sin sons släktskap med
”Traskarlssonska familjen” . Vem denna
familj var framgår inte men uppenbart är
att den inte tillhörde de man borde umgås
med. När torparen Huckert i
Folketorp vill få hjälp till en ko
erbjuder han att som gengäld
till kommunen överlämna
en dotter och hennes oäkta
barn. Kommunen lämnade 25
kronor till kohjälp ” utan att
göra minsta anspråk på den af
honom erbjudna gengåfvan”.
Ett protokoll från 19 april
1907som rör ovan nämnda
Tjocka Albertina citeras här
i sin helhet.
den sarkasm som

”Som Per Erssons änka på Yxhults ägor
(”Tjocka Albertina i Gropen”) oaktadt hon
i November månad förra året (se nämndens
protokoll 19/11 § 10) erhöll ett par lämplige
känger för sina onda fötter såsom belöning
för sin vandringsifver i byggden, nu kommit
underfund med att denna idrott icke längre
var välgörande för hennes ”sura ben”, så
inställde hon sig åtföljd af en son och dotter
vid sammanträdet för att genast få plats i
7

fattighuset. Hon erhöll nämndens medgfvande att efter en veckas förlopp och mot
villkor att hennes tillgång öfverlämnades
till fattigvården erhålla inträde i fattighuset.
Emot det senare beslutet gjordes ingen invändning, men mot det förra blef protesten
så mycket lifligare. Sedan mor och barn
med ovanlig ordrikedom, liksom om de
”talat med tungomål”, öfveröst hvarandra
med grofva otidigheter, påstod sonen, att
om ”gumman – hans moder – måste följa
med honom hem igen skulle hans kärring
skära halsen af sig”
När slutligen extasen försvunnit förklarade sig samtlige nöjda med nämndens
beslut, ”togs afstånd” ifrån densamma och
försvunno från nämndens åsyn, medtagande ”Tjocka Albertina i Gropen”.
få plats i fattighuset var i
allmänhet att hela eller delar av den sökandes tillgångar överlämnades till fattigvården. Fattighuset låg vid Kumla kyrka mitt
emot den så kallade Kumlamalmen. Denna
inrättning ansågs vid början av seklet som
omodern och en önskan fanns att genom
ett nybyggt ålderdomshem bättre ta hand
om de gamla. Vid landskommunens köp av
excersisfältet vid Sannahed fick man också
överta ett antal byggnader, bland annat
officersbostaden vilken man beslutade att
bygga om till ålderdomshem. 1919 stod
ombyggnaden klar och onsdagen den 11
juni skedde flytten av de gamla. Lars Pärsson har med rött bläck nedtecknat denna
händelse. Efter att ha frukosterat placerades
de gamla i fem inlånade automobiler som
fraktade de gamla till sin nya bostad. Lars
Pärsson skriver; ” ”Det var som om forntid
och samtid famnat och funnit hvarandra
för att under några få minuter göra en
vänskaplig färd på den urgamla landsvägen
mellan Kumla kyrka och Sannahed, för
att sedan skiljas åt för alltid, fortsättanvillkoret för att
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de hvar sin skilda
väg till olika mål.
Bilerna måhända
till verkstaden för
teknisk förbättring
och fortsatt färd;
åldringarne säkert
till kyrkogården för
kroppslig förintelse
och slutlig hvila.”
att hämta ur kommunalnämndens och fattigstyrelsens protokoll
och även om Lars Pärsson inte alltid är lika
fyndig är det ändå en underhållande och
berikande läsning som i många stycken ger
en tämligen intim inblick i dåtidens sociala
förhållanden.
åtskilligt finns

avled 1928 efter 40 år i
samhällets tjänst. Förutom de kommunala
uppdragen var han även nämndeman och
under de sista åren också häradsdomare.
Till hjälp i skötseln av gården hade han sin
systerson Gustaf Andersson som sedermera
köpte den gamla släktgården. År 1972
skänktes gården till Kumla-Hallsbergs
hembygdsförening av Gustafs döttrar Anna
och Stina Andersson. Några gånger om året
visas gården för allmänheten.
lars pärsson

Några av kommunalnämndens protokoll
kan du läsa på kommunarkivets hemsida på www.kumla.se under rubriken
Kultur&bibliotek/kommunarkiv.
Källor
Kumla Julblad 1952.
Kumla kommun, Kommunalnämnden A:5-7.
Kumla kommun, Kumla kyrkskola A1a:1.
Kumla församling, födelsebok och husförhörslängder
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Biblioteket och utställningshallen
Öppettider
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, 16/6-17/8
Måndag-fredag
Lördag-söndag

9.00-18.00
stängt

Sveriges Nationaldag
Torsdag (5/6)
Sveriges Nationaldag (6/6)

8.00-17.00
stängt

Midsommarhelgen
Torsdag (19/6)
Midsommarafton (20/6)

9.00-17.00
stängt

Sommarlån gäller 26 maj - 25 augusti
LÄS SOM EN TOK - FÅ EN BOK!
Även denna sommar kan barn/ungdomar som
läser 10 böcker få en bok från biblioteket. Mer
information om detta och övriga sommaraktiviteter, se kommunens sommarlovsbroschyr
som delas ut till alla skolbarn.
Mer information om biblioteket och dess
verksamhet hittar du på www.kumla.se/
bibliotek

Bokbussens turer 2008
Ekeby/Kvarntorp - torsdagar
Ekeby (Macken) 16.45-18.15
Kvarntorp (Gasolvägen) 18.30-20.00
7/8, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11,
27/11 och 11/12.
Hällabrottet - torsdagar
Vid affären 17.30-19.30
14/8, 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11,
4/12 och 18/12.
Sannahed - onsdagar
Tvärgatan 18.00 – 19.30
13/8, 27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11,
3/12 och 17/12.

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

Åbytorp - onsdagar
Stene skola 17.00 – 19.30
6/8, 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11,
26/11 och 10/12.
Prästgårdsskogen - torsdagar
von Rosensteins väg 11.00 –12.00
14/8, 11/9, 9/10, 6/11 och 4/12.
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Radio- och webbTV-sändningar från
kommunfullmäktige!
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.
Fullmäktige bevakas också av kumlanytt.se
vilket innebär att samanträdet efter ett par
är du nyfiken på vilka beslut

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

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

10
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Konst på Hög

Välkommen till en annorlunda utställningsmiljö,
100 meter ovanför Närkeslätten, med en milsvid
utsikt.
Öppettider
1 juni - 31 augusti, alla dagar 10-20.
(stängt midsommarafton 20 juni)
Under maj och september, enbart lördagar
och söndagar 10-18.
Kaffestugan och Arken är öppen dagligen
10-17 under juni - augusti.
(stängt midsommarafton 20 juni)
För mer information, bokning av guide (avgift)
eller servering till besöksgrupper kontakta
turistbyrån på tfn 019-58 81 06.

Konst på Hög sommaren 2008
1 juni 		
1 juni-13 juli
		
6 juni		
		
		
11 juni		
		
18 juli-31 aug
		
23 augusti
		
		
		
		
31 aug		
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Konst på Hög öppnar för säsongen
Arken, Installation.
Kerstin Wagner, Lindesberg.
Orgelkonsert med Lasse Hagström
kl 22.00.
Dansgrupp med eld och ljusspel.
Blomstervandring kl. 19.00
med Ingalill Teljå.
Arken. Keramik.
Lotta Enqvist.
Konsert kl 16.00 med Idolerna,
Hepstars med Svenne & Lotta,
Lennart Grahn, Tommy Blom
och Spotnicks.
Förband Jailhouse Cats och Get Back.
Konst på Hög stänger för säsongen.
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Det ekonomiska
resultatet 2007
Verksamhetsåret 2007 uppvisar ett ekonomiskt resultat på driftsidan som
uppgår till -23,2 miljoner kronor, vilket är nästan 30 miljoner sämre än det
budgeterade resultatet. Skälet till detta är att kommunen bokfört 45 miljoner kronor som avser ersättning till Sydnärkes utbildningsförbund (SUF) då
kommunen nu satsar på att bygga upp en egen gymnasieskola. Ersättningen till SUF är en engångskostnad. Det innebär att den löpande verksamheten i övrigt lämnar ett överskott på 21,8 mkr.
Text: Johan Hultgren, Ekonomichef
Trots att Kumla redovisar ett stort negativt
resultat 2007 är kommunens ekonomiska
situation i grunden god. Under ett flertal
år har kommunen redovisat relativt stora
överskott och därmed byggt upp det egna
kapitalet. Soliditen är, jämfört med flertalet
andra kommuner, mycket hög.
Om vi analyserar det ekonomiska resultatet
lite närmare kan vi konstatera att de kommunala nämnderna uppvisar ett underskott
som uppgår till 4,1 miljoner kronor. Det
negativa resultatet för nämnderna är främst
en följd av att kommunen även i år haft
kostnader för sanerings- och rivningsarbete
för återställning av Yxhulstsområdet.
Ersättningen till SUF har bokförts på det
som kallas finansförvaltningen. Här redovisas också kommunens skatteintäkter och
finansiella poster. Trots att ersättningen
till SUF inte var budgeterad begränsas
Nämnd
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Totalt
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underskottet på finansförvaltningen till
-25,9 miljoner kronor. Det beror på att
kommunens skatteintäkter och finansiella
intäkter blev högre än budgeterat.

Verksamhetens nettokostnader
De kommunala nettokostnaderna (totalt
786 miljoner kronor) omräknade i kronor
per kommuninvånare för de olika verksamhetsområdena framgår av nedanstående
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 kommunalskattemedel.

Kronor/invånare
4 671
514
2 217
19 390
12 818
39 611

Andel %
11,7
1,3
5,6
49,0
32,4
100,0
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Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunfullmäktige, central
administration,räddningstjänst, arbetsmarknadsåtgärder, väghållning, vatten
och avlopp, sophämtning,skötsel av fastigheter, kostverksamhet m.m. Miljö- och
byggnadsnämnden fullgör kommunens
uppgifter inom plan-och byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.
Kultur- och fritidsnämnden svarar för
biblioteksverksamhet samt skötsel av parker, idrottsanläggningar och fritidsgårdar.
Under barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde finns förskola, grundskola,
särskola, gymnasieskola m.m. Socialnämnden svarar bland annat för stödinsatser
vid sociala problem och omsorg om äldre
och funktionshindrade.

Finansiering och satsningar under 2007
Kommunens verksamhet finansieras enligt
följande:
Statsbidrag m.m.
9,6 %

Övrigt 2,7 %

Hyror och
avgifter
11,0 %
Skatteutjämningsbidrag
16,3 %
Kommunalskatt 60,4 %

Som framgår av diagrammet är kommunalskatten som betalas av kommuninvånarna
tillsammans med skatteutjämningsbidraget
den viktigaste finansieringskällan för
kommunen. Kommuninvånarna betalar

Kumlan 2
1 2008
2006

20,42% av sin beskattningsbara inkomst
i kommunalskatt. Det är den lägsta skattenivån i Örebro län. Totalt betalar kommuninvånarna ungefär 600 miljoner kronor
i kommunalskatt per år.
11 % av intäkterna utgörs av hyror och
avgifter. Värt att notera är att Kumla har
mycket låga avgifter för vatten- och avlopp
samt renhållning jämfört med andra kommuner. De övriga finansieringskällorna
utgör en mindre del av intäkterna.
Stora investeringar har under året gjorts i
vatten- och avloppsanläggningar. Omfattande investeringar i energisparåtgärder
har skett på Vialundsskolan och stora
investeringar har gjorts för exploatering
av bostadsmark framför allt i norra delen
av Kumla tätort. Investeringsnivån i kommunen uppgick brutto till 87,1 mkr (51
mkr netto).
Bostadsbyggandet som tagit fart under de
senaste åren fortsatte i oförminskad takt
under år 2007. Under året har vi sålt 44
tomter för villabebyggelse. Vårt helägda
bostadsbolag, Kumla Bostäder AB, påbörjade under hösten 2007 byggandet av
18 radhus i kvarteret Biet vid Bragevägen
och Sleipnergatan. Ett antal fastigheter har
förvärvats i centrala Kumla som beredskap
för fortsatt byggnation. Ett resultat av nybyggnationen är att kommunens folkmängd
ökade för sjätte året i rad och vi närmar
oss nu snabbt 20.000 kommuninvånare.
Kommunens folkmängd vid årsskiftet
uppgick till 19.852 personer, vilket är 209
fler än året innan.
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Fyra år i sammandrag
2007

2006

2005

2004

19 852

19 643

19 473

19 383

-23,2

29,2

25,4

14,5

21,8

29,2

25,4

14,5

8,6

6,3

6,5

4,6

Soliditet (exkl. pensionsskuld)

73,7

77,3

81,1

76,7

Soliditet (inkl. pensionsskuld)

54,7

59,4

62,3

59,5

934,4

893,5

834,3

788,2

490

898

547

508

109 034

109 459

109 438

97 632

5 301

5 206

5 162

5 300

Antal invånare
Årets resultat
Resultat före jämf. störande poster (mkr)
Likviditet % av externa utgifter

Borgensåtaganden (mkr)
Personer i arbetsmarknadsåtgärder
Lokaler

m2

Gatubelysning, antal ljuspunkter
Snöröjning, antal gånger

7

11

5

8

Vatten, producerad mängd (m3)

2 917 000

3 136 000

3 086 000

3 374 000

- andel ej debiterad mängd (%)

12

19

17

22

- antal vattenläckor

17

10

20

22

173 000

178 000

177 000

173 000

1 767

1 729

1 751

1 779

985 000

1 106 000

1 025 000

-

4 220

4 311

4 967

4 939

Renhållning, antal hämtade kärl
Slamtömning, antal
Kostproduktion, antal portioner
Ungdomsföreningar, antal aktiva medlemmar
Studieorganisationer, antal studietimmar

31 579

33 342

37 490

38 000

Bibliotek, antal boklån

215 617

228 400

214 061

224 736

Simhallen, antal besök

57 600

62 163

59 267

63 027

Djupadalsbadet, antal besök

35 500

51 488

39 725

43 841

Kulturskolan, antal elever

421

415

414

464

1 057

1 036

1 042

1 042

Fritidshem, antal barn

873

807

756

732

Förskoleklass, antal elever

264

264

242

237

Barnomsorg, antal barn

Grundskola, antal elever

2 522

2 461

2 484

2 474

Hemtjänst, antal vårdtagare

322

303

307

232

Äldreboende, antal vårdtagare

137

137

132

195

44

44

44

43

Missbrukarvård, vårddagar på institution

2 591

2 358

1 601

2 462

Barn o ungdomsvård, vårddagar på institution

4 015

3 181

3 732

3 629

Barn o ungdomsvård, vårddagar i familjehem

4 278

3 086

3 422

4 015

LSS, antal omsorgstagare särsk boende

14

Kumlan 2 2008

Djupadalsbadet och
Kumlahallen
Kumlasjöns servering Restaurang Sjösidan

Telefon 019-57 07 85
Restaurang med både inne- och utservering.
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.

Välkommen till Djupadalsbadet!
Telefon 019-58 86 78 (badkassan)
Telefon 019-58 86 87 (badvakt)

Öpptider för säsongen 30/5-31/8
Måndag-fredag		
9.00-20.00
Lördag-söndag		
9.00-18.30
Tisdag och fredag		
7.00-8.00
Midsommarafton har vi öppet kl. 9.00-15.30
Kassan stänger 30 minuter innan badet.
Simundervisning kommer att bedrivas under
större delen av sommaren. För anmälan ring
badvakterna på tfn 019-58 86 87.

Djupadalsbadets camping

Telefon 019-58 86 83
Fullständig service under perioden 30/5-31/8.
Lugn 3-stjärning familjecamping belägen ca
1 km öster om Kumla centrum. Här finns 4 st
fyrbäddsstugor och 70 st campingplatser, varav
32 st med el.

Djupadalsbadets tennisbanor

Nya tennisbanor i anslutning till Djupadalsbadets camping. Bokning fr.o.m. 30/5 sker
via campingens reception på telefon
019-58 86 83.

Kumlahallen

Telefon 019-58 86 75
Öppnar åter fredagen den 5 september med
följande öppettider:
Måndag-torsdag		
9.00-20.30
Tisdag, onsdag och fredag
7.00-20.30
Lördag och söndag		
9.00-15.30
Kassan stänger 30 minuter innan badet.		

Folkhälsoenheten

Folkhälsoenheten vid Örebro läns Idrottsförbund bedriver folkhälsoinriktade insatser i
samarbete med kommun och landsting.
I Kumla kommun har vi bl a vattengymnastik,
ryggymnastik och promenadgrupp.

För dig som är kraftigt överviktig

Till hösten startar vi (för vuxna) en viktminskningsbehandling med kognitiv
beteendeinriktning. För anmälan och mer
information ring 019-58 86 80.

Kumlan 2 2008
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Sommarkul för barn
Är du 9 år eller äldre och intresserad
av att hitta på någonting kul i sommar?
Då är du välkommen att vara med på
en eller flera av Kulturavdelningens
aktiviteter den 17-19 juni.
Anmälan till Kumla bibliotek på
tfn 019-58 81 90 eller 019-58 81 89.
Tisdag 17 juni
CYKLA TILL SMEN
Klockan 10-15
Cykeltur till Hällabrottet där du får
chansen att prova på att smida
tillsammans med smeden Anki.
Onsdag 18 juni
HOJA TILL HÖGEN
Klockan 10-15
Cykeltur till Kvarntorpshögen
där vi träffar konstnären
Olle Medin.
Torsdag 19 juni
DANSFANTASI I MÄSSEN
Klockan 10-15
Cykeltur till Officersmässen i
Sannahed där danspedagogen
Minna Krook dansar med oss.

Dela med dig av dina kulturtips!
Har du läst en superbra bok, haft en jättehäftig musikupplevelse eller sett
en märklig, men bra film? Då kan du skriva ner några rader och skicka det
till oss och vår läslustblogg www.biblioteksbloggen.blogspot.se
Du når även vår blogg via kommunens hemsida, www.kumla.se/bibliotek
Du kan även lämna in din text på biblioteket.
Vid frågor, kontakta Tomas Borg på telefon 019-58 81 90.
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Fira midsommar
i Sannahed
Kom och fira midsommar vid
hembygdsgården i Sannahed.

Fredagen den 20 juni kl. 13.00

Stångresning, dans kring midsommarstången,
folkdansgillet Nerkia, Spikblecket från Skyllberg
spelar och uppträdande av trollkarlen Willardo.
Kaffe med dopp, korv och glass,
chokladhjul, lotterier och en
hel del annat.
Välkommen!

Välkommen på besök!
Officersmässen i Sannahed m.m.
Välkommen att besöka Officersmässen i Sannahed med militärmuseum, Husarofficersstugan,
Pukestugan, Soldattorpet och Skomakarstugan. Visas genom Kumla
Hembygdsförening. Öppet söndagar kl. 14.00-17.00 följande datum
29 juni, 6 juli, 13 juli, 20 juli, 27
juli, 3 augusti och 10 augusti.
Invigning av de nya kanonerna den
16 augusti.

Blackstastugan
Öppet söndagen den 3 augusti kl.
14.00-17.00.
Kumlan 2 2008

Stenarbetsmuseet och Hyvlarverkstaden i Hällabrottet
Öppet söndagar kl. 14.00-17.00
följande datum 29 juni, 6 juli, 13
juli, 20 juli, 27 juli, 3 augusti och
10 augusti. Visas genom Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening.

Lundmarkska skolan
Skolan i Hardemo, Lundmarkska skolan,
fyller 200 år i år och detta firas den 20
september.
Under sommaren är skolan öppen på
söndagar kl.13-16 mellan den 29 juni och
den 10 augusti.
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Utbildningsinspektionen på besök
Skolverket genomför vart 6-7 år en inspektion av förskole- och skolverksamheten
i landets samtliga kommuner. Under vårterminen -08 har Kumla kommuns blivit
granskad. Skolverkets fältorganisation i Linköping är den myndighet som genomför granskningen och som är vår samarbetspartner. Samtliga verksamheter omfattas, från förskola till vuxenutbildning. Gymnasieskolan undantas då den fortfarande tillhör annan huvudman. Text: Leif Lindström, barn och utbildningschef

V

i träffades första gången i februari för

en allmän genomgång av omfattning
och innehåll i inspektionen, besöken ute
på skolorna inleddes i mitten av mars och
hela granskningen avslutas i mitten av
maj med intervjuer av skolpolitiker och
förvaltningsledning.
Innan besöken ute på enheterna genomfördes hade vi från Kumlas skolor sänt in en
mängd efterfrågat material som inspektörerna tagit del av för att få en allmän bild
av hur vi lever upp till det statliga uppdraget
och hur det kommunala uppdraget utformas och efterlevs.
Under skolbesöken, vanligtvis 2-3 dagar,
jobbar en inspektionsgrupp på 2-3 personer
utifrån en fastlagd mall där ett stort antal
variabler skall belysas och bedömas. Rent
praktiskt går det till så att inspektörerna
finns med på enheterna några skoldagar, insuper miljö och karaktär, bedömer enhetens
fysiska och sociala klimat och, framför allt,
träffar och intervjuar många människor.
Man möter skolledning, grupper av pedagoger, elevgrupper och föräldragrupper
för ett samtal i intervjuform. Tanken är
att bilda sig ett omdöme om skolan utifrån
samtalen med många olika intressenter för
att vaska fram vad som fungerar bra alt.
mindre väl.
Förskolorna och fritidshemmen besöks inte
utan där finner man kunskap via intervjuer
med förskole- och fritidspedagoger, skolledare och föräldrar.
18

För att fullständiga inspektionen talar
man också med fackliga företrädare, örvaltningsledning och nämndpolitiker.
presenteras
en preliminär rapport, som vi får för fackgranskning, innan den slutgiltiga rapporten
presenteras under tidig höst. I slutrapporten
förväntar vi oss både ris och ros som vi har
att bearbeta under kommande läsår. Om
man finner grava saker att anmärka på,
vilket vi självklart inte hoppas på, måste
vi under kort tid åtgärda dessa medan vi
får längre tid på oss att jobba med andra
förbättringsområden.
efter genomförd granskning

det kommer att bli mycket spännande,

för
alla inblandade, att ta del av slutrapporten
som är utlovad i augusti. En uppföljning
av inspektion och vårt förbättringsarbete
är utlovad inom tre år.
med att vi nu får en
genomgripande inspektion av vår verksamhet. Vi vet att vi har en hög kvalitet på
vår verksamhet i förskolor och skolor, men
ingenting som inte kan bli bättre.
jag är mycket nöjd

inspektionen med öppna
armar och många av mina medarbetare
har tyckt att perioden av inspektion varit
mycket stimulerande och utvecklande.
Jag återkommer, mycket gärna, i senare
nummer av denna publikation med en sammanfattning av inspektionsrapporten.
vi har tagit emot
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Fastighetsägareansvar
Här nedanför följer information om vad du som fastighetsägare bland annat bör
tänka på.
Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och
cykelväg eller gata ska du se till att dina
växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter
åt vardera håll.

Klippa häcken
Olämpligt belägna träd, buskar m.m. på
tomten utgör ofta allvarliga trafiksäkerhetsrisker. Varje år skadas människor i
onödan för att sikten skyms. Några enkla
åtgärder före och under sommaren kan
rädda liv.

Du som har tomt intill gata
Träd, buskar eller häckar får inte inkränka
på gång- eller cykelbanans bredd och inte
heller hänga ner så att sikten skyms.

Tomtgräns

0,7 m

3m

Tomtutfart

Du som har utfart mot gata
Vid utfart ska du se till att dina växter inte
är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst
2,5 meter från gatan eller gångbanan.

0,7 m

Frisiktlinje

Gångväg
80 m

20

80 m
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Växterna breder ut sig olika mycket
beroende på vilken art man väljer, vilken
klimatzon men befinnner sig i, jordens
beskaffenhet och skötseln.
I plantskolor finns kunskap om växter.
Där kan man få tips om arter som passar
trädgården klimat och funktionsmässigt,
liksom skötselråd.

2,5 m
5m

Den fria höjd som krävs är:
över gångbana: minst 2,5 meter
över cykelväg: minst 3,2 meter
över körbana: minst 4,6 meter

Tomt

Gångbana

Körbana

Planteringsråd
För att bibehålla god sikt är det viktigt att
redan vid planteringstillfället föreställa sig
trädens och buskarnas utveckling några år
framåt så att man placerar dem tillräckligt
långt från vägen.

Plantera på rätt ställe
Stora buskar och träd bör placeras minst
2 meter innanför tomtgräns. Häck- och
buskplantor ska placeras minst 60 cm
innanför tomtgräns.
Vad lagen säger
"Tomter ska oavsett om de har tagits i
anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i
vårdat skick. De ska skötas så att betydande
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för
olycksfall begränsas" (Plan- och bygglagen
3 kap 17 §).

Nationaldagsfirande 6 juni
Tid: 14.00
(samling på Kumla torg kl. 13.30,
avmarsch kl. 13.45)

Plats: Kumlasjön
Kumla blåsorkester spelar, Utdelning av Lions Club
Kumlas musikstipendium 2008, Musikgruppen Oljud
underhåller, Uppvisning av Kumla Folkdansgille,
Uppvisning av unga gymnaster från KGF, Tal av förre
polismannen Göran Gunnarsson, Nationalsång,
Mångkulturellt inslag med dans av Burundisk grupp.
Arrangörer är Lions Club Kumla i samverkan med 		
Sannaheds hemvärnsbataljon, Kumla Civilförsvarsförening, Föreningen Norden,
Kumla kommun och Kumla Folkdansgille.
Kumlan 2 2008
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Vet du vad gatan heter?
Rätt svar på gatunamnsfrågan i förra
numret av Kumlan är ”Vilebacken”. 36
riktiga svar lämnades in. Tre vinnare får
var sitt exemplar av del 8 av bokverket
Kumlabygden. Leif Andersson (Vilundavägen), Bengt Fahlin (Bondgårdsgatan) och Britt Johansson (Baldergatan)
är välkomna in på biblioteket för att
hämta sin vinst. Text och bild: Mats
Runering

Om du vet vilken person som åsyftas kan du
säkert komma fram till gatans namn! Skriv då
gatunamnet på ett papper jämte ditt namn,
adress och telefonnummer och lämna in på
Kumla bibliotek senast den 5 augusti 2008.
De först öppnade rätta svaren vid samtidig
dragning kommer att belönas med var sin del
av bokverket Kumlabygden.

ligger Kumla
kyrka mitt i socknen som centrum i ett vägnät. ”Förr”, före järnvägens framdragande
1862, bodde nästan alla sockenbor i det
femtiotal byar som fanns i Kumla socken.
Förr eller senare dog alla och nästan alla
i sina hem. Den döde fördes i sin kista till
kyrkan för begravningsakten på någon av
de gamla landsvägarna, flitigt använda av
både resenärer och lokalbefolkning. En
viktig väg från sydvästra delen av socknen
mot kyrkan var landsvägen från Brändåsen.
Ibland bars kistan hela vägen från någon
av byarna till kyrkan. Transporten kunde
säkert ske på någon smyckad flakvagn men
den fysiska insatsen att bära en kista var
också en viktig symbolhandling. Överlevnad och välstånd var baserat på ett idogt,
hårt, planmässigt och uthålligt muskelarbete. Ett svartklätt begravningsfölje som
följde en vaggande kista buren av sex
som på många andra platser

V
H

högtidsklädda män kunde ses som en sista
hyllning till den döde och en återkommande
påminnelse om livets förgänglighet.
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altnog, när begravningsföljet

på Brändåsvägen kom fram till ”backen” där vägen
började luta nedåt med utsikt mot kyrkan
så satte man ned kistan och vilade inför
den sista vägsträckan. Man kunde passa
på att rätta till klädseln, torka av skorna
och byta bärare. Ibland kunde klockaren,
eller någon annan ”spejare” hålla utkik
västerut från kyrktornet. När det rastande
begravningsföljet på ”vilebacken” siktades
från tornet så kunde kistans fortsatta och
sista färd beledsagas av den hedrande och
högtidliga klockringningen.
än att låta en nutida
närliggande gata få överta namnet och
begreppet ”Vilebacken” och därigenom
vad kan vara bättre

Kumlan 2 2008

för överskådlig tid påminna om en naturlig
del av människors liv. Namnet är också
en påminnelse om den nödvändiga vilans
betydelse som komplement till det fysiskt
hårda arbetet. Vilan är en tid för eftertanke
och planering och kan vara väldigt kreativ.
Otaliga är de gamla ordspråk som behandlar arbete och vila.
nu till den nya gatan, som är uppkallad
efter en person som kallats ”ett söndagsbarn från den gustavianska tiden”. Man
kan säga att han föddes med silversked
i näbben. ”Hela hans liv från början till
slut var en vandring på höjderna, där han
rörde sig med en ledighet, som visade, att
han var enkom danad för representativa
uppdrag”. Född 1733, studier i Kalmar
och Göteborg, student vid 14 års ålder,
fortsatta studier i Uppsala, adlad vid 22
års ålder och några år senare filosofie magisterexamen. Hans börd öppnade många
dörrar för honom, man kan gott sägas att
det fjäskades för honom, både i Sverige och
utomlands. Ingen kan dock ta ifrån honom
att han studerade flitigt och var begåvad.
27 år gammal anträdde han en femårig
utrikes resa till de förnämsta lärosätena.
Bemedlade ynglingar gjorde så förr. Han
blev medlem av lärda sällskap och lektor i
historia och moral vid Göteborgs gymnasium. Eftersom vår person hade dyra vanor
och alltför låg inkomst ansattes han hårt
av sina kreditgivare. Lösningen på denna
ekonomiska knipa var att börja lönearbeta
i Kumla, något som till att börja med inte
direkt fägnade de ekonomiskt sinnade
kumlaborna, vilka var högst avvaktande
till en person ”med så dyra vanor och
så klena affärer”. Vår person bodde och
arbetade i Kumla i sju år och vann under
den tiden kumlabornas förtroende genom
sin enkelhet och sitt engagemang för bland
annat undervisningen av barnen i Kumla.

Eftersom det inte fanns lika många dyra
frestelser i Kumla som i storstäderna kunde
vår person förmodligen under kumlaåren
reparera sin ekonomi innan han så småningom flyttade till en högre tjänst i Kalmar
där han avled 1807. Vet du personens namn
så vet du gatans namn.
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Gruppförsändelse

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

Lars Englund (Höganäs, född 1933)
Skulptur
Förvecklingar
Corténstål
Östra Drottninggatan 5-7
2008
Kumla Fastighets AB

L

ars englunds skulpturala former

utgår ofta från naturens lagbundenhet – det kan vara fråga om geometrins
eller fysikens grundformer. Lars Englund
använder sig i sitt skapande av industrins
rationellt framställda produkter, oftast
metallvaror av olika slag i maskinmässig
finish. Konstverket blir en konstruktion,
kanske en geometrisk skulptur, som får
betraktaren att börja fundera.

den, jordklotet, himlakroppar och planeter.
Man kan baxna inför alla årmiljoner, all
volym och rymdens oändlighet med ett stort
antal solsystem i universum, alla med sina
planeter. Och alla, kan man tro, är klotformiga och alla rör sig i sinnrika banor helt
enligt fysikens grundlagar. Någon gång,
någonstans, kan det bli en kollision som
ställer till oordning i systemet och indirekt
påverkar utvecklingen, kanske årmiljoner
senare och mycket långt bort. Det är som
upplagt för förvecklingar.

har liknats vid
forskarens – i mikroskopet kan man se
våra minsta beståndsdelar, atomer och
molekyler, som kan kopplas ihop i nya
strukturer och helheter. Slutresultatet blir
konstruktioner bestående av små, exakt lika
element, som fogas samman till större uppåtsträvande eller nedhängande former.
lars englunds arbetssätt

konstverket "förvecklingar"

tillhör en av
Lars Englunds huvudgrupper, sfärer. En
”sfär” kan karaktäriseras som en yta där
varje punkt på ytan har samma avstånd
till en given punkt, ett centrum. En solid
kropp vars begränsningsyta är en sfär kallas
”klot”. ”Förvecklingar” är ett konstverk
där formen är enkel, reducerad och sparsmakad. Skulpturen består av fyra breda,
böjda remsor av corténstål. Titta noga så
ser du att om remsorna skulle förlängas
i sin böjning så får du en delvis utbildad
sfär, dvs den yta som omsluter ett klot.
Naturligen börjar man nu tänka på rym24

Skulpturen ”förvecklingar” vid öppningen
till ett nytt bostadsområde och samtidigt i
blickfånget som avslutning på Götgatan norrut.
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