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Kumlas nya gymnasieskola
har startat!
Sid 4-5

Äldredag i Kumla
Sid 13

"Det var bättre förr"
Sid 17-19

Ett mål uppnått
– nu till nästa!
Efter att ha haft målet i sikte under
flera år så har vi äntligen passerat en
viktig milstolpe i vår utveckling. Det
jag avser är målet om 20 000 invånare
som vi under många år strävat för att
nå. Nu är vi där och det känns skönt.
Text: Kommunalrådet
Dan-Åke Moberg
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undrar varför det är så
viktigt att nå 20 000 invånare. Ja, man
kan lämna flera svar, som att det innebär
att Kumla blir lite mer intressant för att
exempelvis få detaljhandelsföretag att
etablera sig i Kumla när kundunderlaget
blir tillräckligt stort. För flera av dessa
företag är ett av nyckelkriterierna för att
finnas med i statistiken att kommunen
har ett invånarantal överstigande 20 000
personer – barn, unga, gamla medelålders…
alla räknade.

av exempelvis barnfamiljer med förskola,
skolor etc men det är angenäma problem.
Ambitionen att bygga fler lägenheter centralt i Kumla ger möjlighet för den äldre
generationen som ofta söker centrala och
bekväma lägenheter att bo och leva i på
ålderns höst. Dagens äldre har mer tid
och ekonomi att kunna njuta av det utbud
som finns i staden. Det gäller såväl handel
som kultur- och fritidsutbud. Vi tjänar alla
på en ökande befolkning - inte minst den
växande staden.

är att ökar befolkningen så
ökar också skatteunderlaget vilket innebär
att det finns utrymme att utveckla och
förändra i den kommunala verksamheten.
Visst är det dyrt med en stor inflyttning

man kan ju bara tänka

ågra kanske

ett annat svar
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det faktum att flertalet av länets kommu-

kan vi skapa nya mötesplatser, bygga ut
staden, bygga nya och spännande förskolor och skolor. Vi kan satsa på en ny
generations äldreboende byggd på dagens
krav. Vi skapar oss utrymme för det nya
Kumlasjöområdet med parkanläggningar
och framförallt den nya badanläggning
vi planerat för under så många år. Vi kan
bygga de sportanläggningar som är så
hett eftertraktade som den ridanläggning
som just nu står högt i kurs liksom den
konstgräsplan som förlänger fotbollens
säsong avsevärt. Vi kan fortsatt bygga ut
kulturella mötesplatser som en ny teater,
konsthall eller varför inte ett konserthus för
alla åldrar i Kumla. Lyckas vi med det så
finns en fortsatt god spiral för utveckling,
men visst, det är en utmaning.

0
0
0
ner inte växer innebär inte att Kumla ska slå
av på takten. Det är bara genom växtkraft
vi kan hjälpa till att skapa ringar på vattnet.
Kan vi också skapa förutsättningar för ett
gott näringslivsklimat är mycket vunnet för
alla, även för våra grannkommuner. Det
är därför viktigt för länets kommuner att
Örebro har rätt motor för sin utveckling
och stimulerar infrastrukturutveckling så
att det gynnar hela länet. Den senaste tidens
ageranden kring Örebro läns flygplats kan
sannolikt lämna en del övrigt att önska.
nu är det dags att sätta nästa mål

- 25 000 invånare år 2025. En del säger att
det är orealistiskt, titta bara bakåt säger de,
och se hur lång tid det har tagit för att nå
20 000 invånare. Ja kanske det, men det
är bättre att sätta upp mål som innebär
en utmaning att nå och som innebär att vi
alla måste anstränga oss för att uppnå än
att inte ställa dem alls. Med ett tydligt mål
framför sig kämpar man!
men det kan vara påfrestande att sätta upp

mål. Det innebär krav och förväntningar
men även utmaningar som när man växer
skapar positiva förutsättningar. I Kumla
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det finns en vardag också.

Närmast består
den i att arbeta fram en budget för år 2009
i ett läge då TV och tidningar förutspår
fortsatt inbromsning och lågkonjunktur.
Det är klart att vi måste ”vända på varje
krona” och överväga hur vi ska hantera
de samlade resurserna, men målet står
fast - att växa och utvecklas för att skapa
den stora lilla staden Kumla i den vackra
lilla kommunen Kumla.
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Kumlas nya
gymnasieskola
har startat!
I augusti gick startskottet för Kumlas
nya gymnasieskola, John Norlandergymnasiet. Måndagen den 18 augusti
samlades drygt 110 ettor på Folkets
Hus för den första skoldagen för dem
och det nya gymnasiet.
Text: Rolf Östman, Gymnasiechef

D

et program som har lockat flest elever

är handelsprogrammet med ungefär
40 elever i årskurs 1. Bland de nya programmen har fordonsprogrammet med
transportinriktning lockat flest med 35
elever. Trots att det länge var osäkert om
byggprogrammet skulle komma att starta,
var det vid skolstarten fulltecknat på programmet. Någonting som vi ser mycket
positivt på.
– Vårt fordonsprogram utbildar lastbilschaufförer och maskinförare, två yrken
med stor efterfrågan
på arbetskraft. Vi
har varit tydliga
med inriktningen
och därmed
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kunna locka elever, säger gymnasiechef Rolf Östman.
utbildar
inte snickare och murare,
utan har istället riktat
in sig på fyra specialyrken. Eleverna som börjat
sin utbildning
här kommer att
bli håltagare,
untertaksmonskolans byggprogram
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törer, takläggare eller
stenmontörer. Tidigare
har det varit för få som
utbildat sig inom dessa
yrken och det finns en
stor efterfrågan på arbetskraft.
– Ty v ä r r h a r v i
många platser
lediga på Hotell- och restaurangprogrammet, säger Rolf
Östman. Det
märks att Alleskolan startat
ett konkurrerande program.
Nu kommer vi att
satsa hårt på samarbete med hotellet så att våra
elever kan få utbilda sig nära
verkligheten.
Då tror vi att
vi kan fylla
våra platser
till kommande år.

tänker man
satsa på att utveckla den turisminriktning
som redan finns. Skolan har goda möjligheter att utbilda för arbeten inom rese-,
turism och hotellbranschen och räknar med
att många elever ska lockas av det.
Även på skolans samhällsprogram finns
en turism- och eventprofil. I våras inleddes
samarbete med Universitet i Örebro, som
också har turismutbildningar, för att göra
utbildningen bättre och attraktivare.
på john norlandergymnasiet

på lite längre sikt är målet att John Norlandergymnasiet ska ha 500 elever. För
att nå det målet kommer skolan troligen
att erbjuda fler program de kommande
läsåren.
– Det finns några uppslag vi jobbar med
nu, säger Rolf Östman. Förhoppningsvis
presenteras några nya program under
hösten.
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Hakuna matata - på vårt vis
Det var i mitten av maj och det skulle spelas musikal i Kumla. På och runtomkring scenen stod musikalelever från Kumlaby skola, redo att utför just sin
uppgift som de så länge övat på.

H

innebär total befrielse
från alla bekymmer och all oro...
helt orosfritt var det dock inte denna dag.
I publiken satt elever och lärare från skolorna runtom i kommunen.
akuna matata

som initiativtagare,

arrangör och regissör hittar vi Inger Stähring och Thomas
Fredriksson, som vanligtvis arbetar som
musiklärare på Kumlaby skola, samt
danskoreografen Marie Hayward. De har
tillsammans med elever i årskurs 6-9, som
valt musikal som ämne i elevens val under
läsåret, arbetat med allt runt omkring
uppsättandet av en musikal.
Ett 30-tal elever medverkade i uppsättningen där dans, sång, orkester samt ljudoch ljussättning ingick bland uppgifterna.
6

musikalen ligger filmen
Lejonkungen. Hakuna Matata sattes upp
första gången i Dals Ed 2004. Då med lärarna Annika Henke och Meta Fagerström,
den sistnämnda en fd Kumlaby elev, som
manusförfattare och det är detta manus
som man nu valt att arbeta med.
Under tidigare år har eleverna själva stått
för manusskrivandet men för att kunna
satsa mer på scen- och musikarbetet har
man detta år valt att arbeta med ett färdigt
manus.
Om allt går som planerat kommer vi i
maj 2009 ha möjlighet att se musikalen
Grease.
som grund för
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Rätta svaren på tipspromenad vid Kumlakalaset 28 juni.
Tipspromenad runt Kumla Torg.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

Var finns det atomdrivna verk som styr millenieklockan på Kumla Torg och många
liknande klockor i Europa?
Svar: Frankfurt
Vad för slags företag drev PJ Carlson i Kumla i början av 1900-talet?
Svar: Skogrossiströrelse
Vad heter byggnaden vid torget som många Kumlabor kallar för ”bokhandelshuset”?
Svar: Odinslund
Vid torget etablerades 1947 en affär med inriktning på bosättning och leksaker. Från
och med 1955 hade affären namnet – OP:s Bosättning, Lek och Hobby. Hur bildades
benämningen ”OP?”
Svar: Ursprungliga namnet, 1947, var Olsson & Persson
Vilken gravhög finns med i Kumlas stadsvapen?
Svar: Kumla högar
Var låg Torget i Kumla före 1909?
Svar: Vid Odengatan, där Maxis bilparkering ligger idag.
Framför Stadshuset står kommunens mest kända konstverk Kumlan.
Konstnären heter Arne Jones. Vad föreställer Kumlan enligt konstnären?
Svar: Ett skulpturdjur
Inventarier och föremål från en av Sveriges finaste officersmässar kommer att inrymmas i
ett om- och tillbyggt Stadshus. Vad heter den aktuella officersmässen?
Svar: Bielkemässen
Vid Trädgårdsgatan låg till för ca 10 år sedan en kyrkolokal?
Till vilket samfund hörde den lokalen?
Svar: Frälsningsarmén
Hur många kvadratmeter lägenhetsyta finns i gamla Vattentornet vid Norra Kungsvägen?
Svar: 380m2
Vad hette den första biografen i Kumla som var enbart byggd som biograf?
Svar: Saga
Kumla Astronomiklubb har utfört en pedagogisk modell av vårt solsystem där solen finns
på Kumla Torg och den bortersta ”planeten” finns markerad på Kvarntorpshögens topp.
Vad heter den bortersta planeten (som inte längre klassas som en planet) i vårt solsystem?
Svar: Pluto
Vilken bergart består stenblocken i fontänen på Kumla Torg av?
Svar: Marmor från Ekeberg
Varför heter bageriet / konditoriet vid Torget och vid Stationsgatan Sveas Bageri
och Konditori?
Svar: Uppkallat efter Svea Larsson
Grosshandlare Carl Adolf Hagendal var en pionjär inom frö- och spannmålshandel. Varför
lät han anlägga Hagendalsvägen?
Svar: Han ville erbjuda en väg direkt ned till sitt spannmålsmagasin så att kunderna inte
behövde passera konkurrenten Fosselius & Bergöö vid Stenevägen.
Vilket år grundades Kumla Sparbank?
Svar: 1848

Pristagarna har meddelats.
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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

Fredag 31 oktober
Lördag 1 november
Söndag 2 november

8.00-17.00
stängt
14.00-18.00

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
18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11 och 11/12.
Hällabrottet - torsdagar
Vid affären 17.30-19.30
25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 och 18/12.
Sannahed - onsdagar
Tvärgatan 18.00-19.30
24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 och 17/12.
Åbytorp - onsdagar
Stene skola 17.00 – 19.30
17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11 och 10/12.

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

Prästgårdsskogen - torsdagar
von Rosensteins väg 11.00 –12.00
9/10, 6/11 och 4/12.
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Radio- och WebbTV-sändningar från
kommunfullmäktige!
Ä r du nyfiken på vilka beslut som fattas av
kommunfullmäktige? Nu har du möjlighet
att både höra och se fullmäktiges sammanträde. Radio 94,3 direktsänder från
fullmäktiges sammanträde så att du kan
sitta hemma vid radion och lyssna.
kumlanytt.se bevakar fullmäktige vilket
innebär att det ett par dagar efter sammanträdet finns att se på vår hemsida. Klicka

bara på länken som finns längst ner på vår
förstasida i högerspalten. Allmänheten är
också välkommen att närvara vid sammanträdena. Fullmäktige sammanträder
i Folkets Hus där lokalen är utrustad med
hörselslinga och är rökfri och tillgänglig för
rullstolsburna. Sammanträdestider för resten
av året är: 20 oktober kl. 18.30, 17 november
kl. 17.00 och 15 december kl. 17.00

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

vara skriftligt
och undertecknat av en eller flera personer.
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag får
inte tas upp i samma medborgarförslag. På
kommunens hemsida finns även en blankett
som du kan använda. Klicka på rubriken
"Politik och påverkan" och där på förstasidan hittar du blanketten under information
om medborgarförslag. Blanketten måste inte
medborgarförslaget ska
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användas utan du kan lika gärna skriva ditt
förslag på ett vanligt papper.
Kumla kommun,
Kommunledningskontoret, 692 80 Kumla
eller lämnas till kommunkansliet.
Förslaget kan också lämnas direkt vid
fullmäktiges sammanträde.
förslaget skickas till

ett medborgarförslag 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.
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Välkommen till Kumlahallen
Öppettider
Måndag och torsdag		
Tisdag, onsdag och fredag
Lördag och söndag		

9.00-20.30
7.00-20.30
9.00-15.30

Kassan stänger 30 minuter innan badet.
Skolbad förekommer vardagar kl. 8.00-15.30.
För besked om möjligheten att bada med
icke simkunniga barn i lilla bassängen, ring
019-58 86 75.
Tisdagar, lördagar och söndagar är lilla bassängen uppvärmd till 33 grader.
Simundervisning för barn och vuxna ordnas
regelbundet. Vi tillämpar kösystem så ring oss i
god tid innan ditt barn önskar simskola. Vill ni
öva själv, testa vår självsimskola som finns på
www.kumla.se eller prata med våra badvakter.
Vid lov och studiedagar är bassängerna
disponobla i mycket större utsträckning under
dagtid då inga skolbad förekommer.
I Kumlahallen finns alltid utrymme för
motionssim.
Vuxenkvällar, onsdagar
kl. 18.00-20.30
Här kan du njuta i en avspänd miljö med soft
musik och undervattensbelysning.
Ålder 17 år och äldre.
Barn- och familjekvällar,
fredagar kl. 17.30-20.30
På fredagar står badets bassänger och lokaler
öppna för barnfamiljer. Alla lekredskap är tillgängliga, hopptorn och sviktar är öppna.
Ta gärna med dina egna simleksaker samt
picknickkorg och gör en helkväll tillsammans.
Givetvis är alla andra badgäster också välkomna.
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SPA-avdelningen, Telefon 019-58 86 75
Vardagar kl. 16.30-20.30
Unna dig själv en stunds avkoppling, en stund
som ger dig energin åter, en stund du kan leva
länge på!
Relaxavdelningen
Välkommen till Kumlahallens relaxavdelning
som du antingen kan besöka i samband med
att du badar eller så kan du som företag,
förening eller annan grupp hyra relaxavdelningen. Är du intresserad? Kontakta Kumlahallen på telefon 019-58 86 75.
Kumlahallens gym
Träningslokalen är öppen under badets öppettider. Vi erbjuder fräscha maskiner för både styrka
och kondition. Bad ingår i våra priser.
Rackethallen
Nytt golv i rackethallen!
Spela tennis eller badminton. Bokning av strötider via Kumlahallens reception på telefon 019-58
86 75. Långtidsbokning sker via bokningsexpeditionen på telefon 019-58 86 77.
Bokningsexpeditionen
För bokning av gymnastiksalar och övriga
lokaler, ring bokningsexpeditionen på telefon
019-58 86 77.

Folkhälsoenheten

Folkhälsoenheten vid Örebro läns Idrottsförbund bedriver folkhälsoinriktade insatser i
samarbete med kommun och landsting.
För dig som gillar att promenera, kom med i
vår promenadgrupp på onsdagar kl. 10.00.
Våra aktiviteter startar vecka 37.
För mer information ring 019-58 86 80.
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Renhållningsverket
informerar
Grovavfallshämtning
Snart är det dags för höstens grovavfallshämtning, som sker under vecka 38-39. Grovavfallet ställs ut i anslutning till hämtningsvägen senast måndag kl. 06.00 respektive
hämtningsvecka.
Du som har hämtning av sopor var 14:e dag har hämtning av grovavfallet samma
vecka som ordinarie sophämtning.
Hyreshusen får sitt grovavfall hämtat enligt fastställd dag, information skickas till
fastighetsägaren.
Vad är grovavfall?
Stort och skrymmande avfall (från hushållen) som inte går ner i sopkärlet. Exempelvis elektronik, vitvaror, återvinningsbart
(trämöbler, metallmöbler), brännbart
(madrasser, möbler, stora mattor).
Vi hämtar ej avfall i säckar eller i kartonger, återvinningsbart (tidningar, kartonger, plastförpackningar), farligt avfall,
byggmaterial (rivningsmaterial). För mer
information se Renhållningsinfo 2008.
Återvinningscentral
Kommunkortet ger hushåll som har ett renhållningsabonnemang rätt att
lämna grovavfall och farligt avfall till återvinningscentralen i Kvarntorp
eller Hallsberg. Kortet skall medföras och visas upp, saknas kortet vid
besök kommer man att bli debiterad för det avfall som man har.
Var noggrann vid besöken på återvinningscentralen, en felaktig sortering innebär en ökad kostnad för driften som i sin tur blir en kostnad för
hushållen (soptaxan).
Sophämtning
Tänk på att klippa träd och buskar så att de inte hänger ut i vägen (fri höjd över vägen
är 4,5 meter) grenarna repar eller slår sönder bilen och speglar. För att undvika dålig
lukt och fluglarver, håll soptunnan ren!
Vid flytt
Anmäl flytt av renhållnings- och vattenabonnemang i god tid före din flytt på telefonnummer 019-58 80 99.
Kumlan 3
2 2008
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Närståendestöd

Program för hösten 2008
Kumla Kommun, Röda Korset och Kumla Församling erbjuder, i samarbete med
Sensus studieförbund, verksamhet för dig som är närståendestödjare. Vi vänder
oss till dig som vårdar/stöttar en sjuk eller funktionshindrad närstående.
Vår verksamhet består av föreläsningar, öppna träffar och samtalsgrupper.
Bikupan
Samtal om livet med utgångspunkt från
boken "Medmänniskor" av Stefan Einhorn. Ledare: Diakon Gunnel Åkerlund.
Datum: 24/9, 8/10, 21/10, 5/11, 19/11
och 3/12.
Övriga onsdagar med start den 17 september har vi öppet hus. Kom och dela dina
erfarenheter och fika tillsammans.
Tid: kl 10.00-12.00
Plats: Röda Korset, Trädgårdsgatan 1.

som befinner sig i liknande situation som
du. Vi fikar tillsammans.
Tid: tisdagar kl. 13.00 – 15.00
(om ej annat anges)
Plats: Kumla församlingshem
(om ej annat anges)

Må bra tillsammans!

15/10 Äldredag på biblioteket
kl. 13.00-16.30.
En inspirationsdag om hälsa, 		
friskvård och livskvalitet.

Vi bjuder in dig att prova på och göra
saker tillsammans med andra människor

Program
23/9 Matprat, bra kosthållning.
Vi gästas av kostchef Eva Sjögren
och kökschef Sonnie Lindberg.
7/10 Vi rör oss till musik.

21/10 Smakupplevelsekväll - kaffe, te
och choklad. Hos Misao´s
Coffee Shop kl. 18.00. 		
Föranmälan till Marie Eneman.
4/11 Vi rör oss till musik.
18/11 Vi delar vardagstips.
2/12 Jullunch.
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Torsdagsträff
Arrangeras torsdagar kl. 12.00-16.00
med start den 11 september i Solbackas
dagcentral.
Träffarna är tänkta för närstående/anhörigvårdare och den som de vårdar. Vi är
lyhörda för önskemål angående träffarnas
utformning. Vi äter en lätt lunch tillsammans, till självkostnadspris. Naturligtvis
kommer vi att prata och dricka kaffe
tillsammans.
Vi kommer även att kunna avlasta närstående/anhöriga om då önskas.
Vid frågor, ring närståendekonsulent
Marie Eneman, tfn 019-58 83 70, Lilian
Edström, tfn 019-58 86 24 eller Catarina
Eriksson, tfn 019-58 83 70.

Kumla kommun, närståendekonsulent
Marie Eneman, tfn 019–58 83 70
Telefontid tisd 08.00–09.30
Övrig tid tfn svar.
Kumla kommun, demenssjuksköterska
Iréne Fransén, tfn 019–58 86 05
Kumla kommun, demensarbetsterapeut
Anna Granstedt, tfn 019–58 86 05
Kumla kommun, biståndshandläggare
Kristina Michaelsen, tfn 019–58 86 28
Kumla församling, diakon
Gunnel Åkerlund, tfn 019–58 93 11
Röda Korset, Kumla
Siw Zetterberg, tfn 019–58 29 82
Sensus studieförbund, studiekonsulent
Malin Norberg, tfn 019–19 27 56

Socialförvaltningen i Kumla inbjuder till

ÄLDREDAG - livslång hälsa
15 oktober kl. 13.00-16.30
Kumla bibliotek. Fri entré.
Välkommen till en inspirationsdag om
hälsa, friskvård och livskvalitet.
Under äldredagen finns det, på Kumla
bibliotek, en utställning som visar äldreomsorgens verksamhet i Kumla.
Föreningar finns även på plats för att
presentera sig och sina verksamheter och
aktiviteter.
Under hela vecka 42 (13-19 oktober)
kommer biblioteket att tillhandahålla ett
bokbord på temat Hälsa och friskvård samt
närstående/anhörigstöd.
Välkommen till äldredagen i Kumla!
Kumlan 3
1 2008
2006

Program
13.00-13.15
Kören till Gjädje, under ledning av
'Lisbeth Hjalmarsson.
13.15-13.30
Välkomsthälsning av Lennart Eriksson;
Socialnämndens ordförande och
Yvonne Nilsson; Socialchef.
13.30-14.30
Mat för hälsa, Anna-Lena Landin
från Hushållssällskapet.
14.30-15.00
Fika på Café o Le.
15.00-15.30
Rörelse för hälsan, Anna-Lena Hellgren; Örebro läns
Idrottsförbund, Kerstin Hessel; Hesselgruppen och
Alf Pettersson; Morgonkulan.
15.30-16.30
Friskvård för äldre. Mikael wennerström; Hälso- och
rehabsamordnare Kumla kommun m.fl.
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Parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Personer som har betydande gångsvårigheter kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är dock inte
tänkta för dem som har ett kortvarigt rörelsehinder.
Text: Joakim Öhrman, Utredningssekreterare
Så här ansöker du
Du ansöker om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad i den kommun där du är
folkbokförd (se kontaktuppgifter för Kumla
kommun, tekniska kontoret, nederst på
sidan). Om du inte är folkbokförd i Sverige
ska ansökan inlämnas till den kommun där
du vistas. En särskild blankett används för
att ansöka om nämnda tillstånd. Denna
finns att hämta i stadshuset samt på Kumla
kommuns hemsida, under rubrikerna ”Blanketter” respektive ”Trafik”.
För att kommunen skall kunna göra en
korrekt bedömning behöver ett läkarintyg
bifogas ansökan.
Reglerna kring parkeringstillstånd för
rörelsehindrad framgår av trafikförordningens 13 kap 8 §. Om du inte är nöjd
med beslutet från kommunen kan du
14

överklaga kommunens beslut hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas
till Vägverket. Vägverkets beslut kan inte
överklagas.
Sökande kan vara förare
eller passagerare
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
beviljas personer med funktionshinder
som endast med betydande svårighet kan
förflytta sig på egen hand.
En person med funktionsnedsättningar
som inte själv kör bil beviljas parkeringstillstånd endast i undantagsfall. Sådant
undantag är exempelvis aktuellt då den
rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet
och därmed inte ensam kan invänta att
föraren parkerar fordonet.
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Hämta och lämna passagerare utan
parkeringstillstånd
För passagerare som inte uppfyller kraven
för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns i trafikförordningen ett generellt
undantag.
Undantaget innebär att en förare kan
stanna där det är lämpligt för att hämta
eller lämna någon som är sjuk eller rörelsehindrad. I många fall kommer man då
närmare målpunkten och kan stanna för
att hjälpa passageraren till en trygg plats
innan föraren sedan parkerar fordonet på
en vanlig parkeringsplats.

Ny kontaktperson rörande parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Agneta Källenback, handläggare vid tekniska kontoret, som hittills har varit kontaktperson när det gäller parkeringstillstånd
för rörelsehindrade, har under sommaren
2008 gått i pension.
Ny kontaktperson från och med augusti är Joakim Öhrman, som från denna
tidpunkt finns anträffbar vid tekniska
kontoret, på telefon 019-58 82 71 eller via
e-post joakim.ohrman@kumla.se

Julmarknad 2008
Kulturavdelningen inbjuder även i år till julmarknad på Kumla bibliotek.

Söndagen den 30 november (första advent) kl. 13-18
Den traditionella julmarknaden inbjuder också till internationella
inslag där olika kulturer möts till en marknad som myllrar av ljud,
försäljning, dofter och möten mellan barn och vuxna från skiftande
kulturer.

•
•
•
•

försäljning av slöjd, hantverk m.m.
försäljning av matvaror, specialiteter m.m.
utställningar
underhållning

Vill du medverka på julmarknaden med slöjd, hantverk,
underhållning eller utställningar?
Kontakta kulturavdelningen, Gertrud Åstrand, tfn 019-58 81 96
eller 070-558 81 82 eller Mats Runering, tfn 019-58 81 97 eller
070-558 81 16 senast den 31 oktober.
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Trygghetsgaranti inom
äldreomsorgen
Sedan årsskiftet finns det inom äldreomsorgen i Kumla kommun en trygghetsgaranti för alla personer som har hemtjänst och hemsjukvård, eller bor på något
av kommunens vårdboenden. Text: Albin Lindström, Utredningssekreterare

t

sätter upp riktlinjer
för vad man som brukare kan förvänta
sig av den vård och omsorg som äldreomsorgen står för. Områdena som täcks
av garantin är bland annat bemötande,
trygghet, personal, mat, hälso- och sjukvård
samt rehabilitering.
Det är politikerna i socialnämnden som
har beslutat om att införa trygghetsgarantin. Till sin hjälp att utforma garantin har
rygghetsgarantin
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de tagit personalen inom äldreomsorgen,
sociala rådet och brukarråden, detta för att
ge trygghetsgarantin en så bred förankring
hos brukare och personal som möjligt.
ambitionen är att det ska vara en god kvalitet

på äldreomsorgen i Kumla, införandet av
trygghetsgarantin är ett led i detta arbete.
För att vi ska veta hur väl vi lever upp till
det som utlovas i garantin är det viktigt att
få synpunkter från brukare och anhöriga.
Om du har synpunkter på innehållet kan
du höra av dig till socialförvaltningen
via brev, telefon eller e-post. Det finns
även klagomålsblanketter som du kan få
av personalen, hämta på boendena eller
skriva ut på socialförvaltningens hemsida.
En sammanställning av klagomålen lämnas
till ansvarig chef och socialnämnden.
:
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"Det var bättre förr"
Att växa upp i Kumla på 1920-talet
Alla har vi hört uttryck som ”det var bättre förr”, ”det var enklare för barn förr”,
”förr fanns det alltid vuxna som brydde sig om barnen”, ”förr fick man lära sig
något i skolan” o.s.v. Text: Mats Runering

O

bland äldre ordspråk
och talesätt som behandlar barn och
ungdomar får man delvis en annan bild.
Här finns formuleringarna som sätter fingret
på den ömma punkten och som säkert var
förankrade hos gemene man. Oftast handlade
det om att barn skulle tuktas och uppfostras:

kommande 30-talets depression eller 40-talets
världskrig. En av de stora händelserna i Sverige
var förbudsomröstningen som till stor del kom
att präglas av huruvida man skulle kunna dricka
nubbe till kräftorna, eller inte. Även i Kumla
framtonar 20-talet som ett idylliskt årtionde.
Men hur var det för barn och ungdom?

• Din vilja sitter i skogen och växer (i skogen
hämtar man ris att tukta barnet med)
• Arbete befordrar hälsa och välstånd och
förhindrar många tillfällen till synd..
• Barn har ingen rygg (dvs kan arbeta länge i
rovåkern)
• Kött utan salt och barn utan tukt kan inte
länge vara (dvs blir snart fördärvade)
• Ungt träd låter lätt böja sig (barn är lättpå
verkade)

Jonas Johansson berättar i boken ”Kumla – ett
halvsekel som stad” om hur han som 17-årig
dräng hos sin svåger följde med husbondsfolket
när dessa flyttade från sin gård i Lockenkil i
Närke Kil och övertog ett lantbruk i Via i Kumla.
”Då kom jag som vårdare i en kreatursvagn på
järnväg. Den hade vi lastat i Ervalla med min
svågers tolv kor. De hade vi lett från Lockenkil
i Närkes Kil. Vagnen lastade vi av vid kajen på
Kumla station klockan 9 på kvällen den 19 mars
(år 1919). Sen ledde jag de tolv korna ner till
Via och ställde dem i ladugården. I den fanns
inget vatten utan det fick jag bära från en källa
som låg hundra meter från ladugården. Jag har
aldrig sett kor dricka så mycket vatten som de
korna gjorde.”

m man botaniserar

Helt säkert är att det inte var lätt att vara barn
eller ungdom i Kumla på 1920-talet – lika lite
som det är idag. Levnadsförhållandena är dock
enormt olika, på gott och ont, trots att det bara
är kanske tre generationer som skiljer 1920-tal
från nutid.

På 1920-talet tedde sig nog Kumla fortfarande
till en del som ett ”nybyggarsamhälle”. När
Jonas Johansson driver sina 12 kor sker det i
utkanten av municipalsamhället. Kodrivningen
visar tydligt det nära sambandet mellan ”land”
och ”stad” under det tidiga 1900-talet.

Livet på landsbygden i Kumla
1920-talet var i grunden ett optimismens årtionde. Första världskriget var slut. Man grundade
Nationernas Förbund. ”Aldrig mera krig”.
Industrin gick för fullt. Det var lättare att resa
ut i världen än det hade varit tidigare. Av förklarliga skäl fanns ännu inga mörka tankar på det
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På 1920-talet bodde fortfarande fler svenskar på
landsbygden än i samhällen. En nyodlingsvåg
gick fram över landet. Nya småbruk tillkom. Det
fanns ännu gott om tjänstefolk på gårdarna. Av
hela befolkningen levde 44 % på jordbruk, 35
% levde av industriarbete och hantverk, 15 %
av handel och samfärdsel och 7 % av allmän
tjänst och fria yrken.
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Bland de besuttna bönderna i bondesamhället
var familjen en produktionsenhet där barnens
arbetsinsats var en viktig tillgång. Det var
sysslor som inte krävde så stor fysisk styrka
som blev typiska barnarbeten – bärplockning,
vedhämtning, passa småsyskon, gå med bud,
valla kreatur, gå med kaffekorg och matsäck,
rensa ogräs o.s.v.

Inom det obesuttna skiktet i bondesamhället var
hushållen inte lika stora. Bland de jordlösa kom
familjen inte att utgöra en lika självklar produktionsgemenskap. Män, kvinnor och barn fick söka
sig utanför hemmet för att skaffa sig och familjen
bärgning. Backstugan eller torpet blev aldrig det
ekonomiska och sociala centrum som gården
utgjorde bland besuttna bondefamiljer. Barn till
torpare och statare hade ingen eller obetydlig
ekonomisk hjälp att vänta från sina föräldrar. De
skulle ut och tjäna fortast möjligt och inte tynga
familjens försörjningsbörda och de kom tidigt
att stå på egna ben medan bondsönerna ofta
tvingades gå hemma och ”vänta ut” arvet.
I det äldre bondesamhället integrerades barnen
snabbt i vuxenvärlden. Barnen fick, när de
lämnat koltåldern, samma slags kläder som de
vuxna i mån av tillgång. Köpta eller hemgjorda
leksaker var sällsynta. Barnsagor och berättelser
för barn var inte vanligt.

Livet i municipalsamhället Kumla
Kumla hade ännu på 20-talet inte blivit stad men
växte alltsedan 1862 fram kring järnvägen – först
som stationssamhälle och från år 1900 som
municipalsamhälle. Detta bestod av ett mindre
område än ”dagens” Kumla. Befolkningen i municipalsamhället uppgick till cirka 2000 personer
och ingick i Kumla socken (Kumla kommun)
som hade cirka 9 000 invånare.
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Även om de äldsta industrierna, Kumla Ångkvarn och Kumla Mejeri, var baserade på
jordbruk så dominerades 20-talets Kumla helt
av skoindustrin. Skoarbetarna satte en ära i att
uppföra en egen stuga, om än aldrig så liten.
Eftersom de ekonomiska resurserna inte var så
stora inköptes ofta ett stycke mark i det stora
område som ligger norr om Drottninggatan
och öster om järnvägen. Vid denna tid delvis
fortfarande skogsbevuxen. Tomten kringgärdades med staket med grind. Ett grönsaks- och
potatisland anlades på baksidan av huset samt
fruktträd och bärbuskar på lediga utrymmen
– allt för att hjälpa upp den knappa lönen
med egenproducerade livsmedel. Bakom huset
låg också uthuset med vedbod och utedass.
Köksavfall och andra sopor lades på hög för
att någon gång om året hämtas med häst och
vagn för transport till soptippen, dvs nuvarande
Kumlasjön. Den gamla landsvägen uppe på åsen
var ännu inte stensatt.
Det fanns alltid något att titta på med stora
barnaögon. Det fanns butiker av olika slag.
Bönder kom körande in från landsbygden med
häst och vagn. Vartenda tåg stannade till vid
stationen. Ibland förekom torghandel. Mejeriet
och ångkvarnen lockade givetvis. Men det område där det var liv och rörelse låg en bit bort
från municipalsamhället – det var den sjudande
stenhuggar- och kalkbränningsverksamheten i
Hällabrottet. Från att ha varit en livlig militärplats hade Sannahed på 20-talet fallit i törnrosasömn. Här fanns passande nog kommunens
enda ålderdomshem. Stene brunn befolkades
av stillsamma brunnsgäster som sökte bot mot
reumatism och andra åkommor. På Säbylunds
herrgård och Nynäs var det givetvis mera liv och
rörelse än annorstädes på landsbygden.
Municipalsamhällets barn gick i fyrårig skola,
ofta med en tvåårig fortsättningsskola. De skolor
som fanns var Fylsta skola och Kyrkskolan.
Mot slutet av 20-talet tillkom Hagaskolan.
En del barn gick i Hörsta och Brånsta skolor.
Det fanns ingen skolbespisning. Alla barn fick
ta med sig smörgås och dryck, ofta choklad i
termos, hemifrån. Eftersom familjernas ekonomi
var väldigt olika fanns det säkert hela skalan
smörgåsar från sådana med bara lite ”smör” på
till sådana som hade både korvskivor och ost.
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Säkert var det flera barn som fick klara skoldagen
utan någon mat alls. Simkunnigheten var inte
allmän. Det fanns inga naturbad eller badhus.
Varma dammiga sommardagar med gassande
sol stod de leriga dammarna på kvarnområdet
och vid tegelbruket till förfogande för de mest
badträngtande. Det fanns också en del vattenfyllda gropar vid Säbylund. De som var lite äldre
kunde ta cykeln till någon badsjö i närheten eller
ta tåget in till badhuset i Örebro. Varmbadhuset
i Kumla tillkom mot slutet av 20-talet och var
säkert mycket efterlängtat.
Samhällsbilden dominerades av små röda hus
och gula och vita villor. Här och var stack trevånings skofabriker upp, strategiskt uppförda
nära järnvägen med stora företagsskyltar som
kunde läsas av de förbipasserande. ”Insprängda”
i samhället fanns även mindre ”skoskuttar” –
ofta förlades dessa verkstäder till ett uthus eller
i bostadshuset. Den kände pastorn C G Hjelm
konstaterade när han kom till Kumla 1920 att
”alla var skomakare och alla trodde på Gud”.
Därmed sagt att frikyrkobyggnaderna var
många, stora och välbesökta.
Med den minskande graden av självhushållning
i stationssamhället och municipalsamhället
Kumla blev familjen en konsumtionsenhet där
huvuddelen av hushållets inkomster erhölls för
mannens lönearbete. Industriarbetarmiljöerna
kom att domineras av kärnfamiljen. Borta var
bondesamhällets storfamiljer med tre eller flera
generationer och med ogifta vuxna. Industrisamhället innebar också ett högt antal yrkesarbetande kvinnor. I Kumlas fall fanns ett utbrett
hemarbete för kvinnor genom att skoindustrin
kunde organiseras så att vissa arbetsmoment,
främst nåtling, kunde utföras i hemmen.
I de fall båda föräldrarna arbetade kom barnen
i hög grad att vara hänvisade till sig själva och
kvarterets andra barn. Äldre barn fick passa de
yngre. Barnen blev en urskiljbar grupp på ett
annat sätt än i det traditionella bondesamhället.
Liksom i bondesamhället kom barnen tidigt att
sättas i arbete för att bidra till försörjningen.
Skillnaden mellan de agrara och industriella
miljöerna låg alltså inte i förekomsten av barnarbete utan i formerna för det. Fattigdomen var
den faktor som tvingade föräldrar att så tidigt
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som möjligt sända sina barn på förvärvsarbete. Barndomen blev kort i arbetarmiljön och
skolgången ofta summarisk. Integreringen i de
vuxnas yrkesvärld utanför hemmet började tidigt.
Barnarbete hade ett starkt stöd i föreställningen
om arbetets moraliska värde och sysslolöshetens
faror. Särskilt betraktades sysslolöshet och vällevnad som en fara för de fattigare.

Var det bättre förr?
1920-talets ungdomar och 00-talets ungdomar
– det är som två olika världar fast det bara
skiljer cirka 80 år. 00-talets ungdomar äter på
McDonald´s, de är hemtama med datorer och
internet, många flyger årligen på semesterresa till
sydligare nejder. De chattar, SMSar och MMSar.
Barnen har hundratals leksaker.
1920-talets ungdomar roade sig med promenader
mellan Nathanael/Reobiografen (Södra Kungsvägen)
och Folkets Hus (Skolvägen) med nedslag på stationen för att se vilka som kom med sista tåget från
Örebro.Det var inte många som hade egen cykel, än
mindre tillgång till en bil i familjen. Ingen badplats i
kommunen. Ingen TV. Den enda radiokanalen förmedlades från 1925 av en raspig högtalare. Däremot
kunde de ibland gå på cirkus, tivoli, föreläsningar,
ordensmöten, konserter, föreningssammankomster,
marknader med tittskåpsförevisare och kunde ibland
träffa kringvandrande original och luffare. Barnen
hade ett fåtal leksaker som ofta fick plats på en
hylla i ett köksskåp.
Visst kan vi konstatera att dagens barn och
ungdom har fantastiska möjligheter framför
sig genom bland annat en allt snabbare teknikutveckling, globalisering och ett mångkulturellt
samhälle. Men med de stora möjligheterna följer
också att det finns mycket större hot, eller annorlunda hot, än förr. Droger, fester, gränslös
kontaktmöjlighet över nätet, miljöhot m.m. Ett
mediabrus och bildbrus som dränker mycket annat. Allting går allt snabbare. Var går gränsen?
Hur ska människan klara en allt mer komplicerad
framtid med en kropp som en gång inrättades för
en tillvaro där dygnets ljusa timmar åtgick för
att leta föda och där livslängden var cirka 40 år.
Förmodligen kommer det att gå bra. Människans
anpassningsförmåga tycks sakna begränsningar.
Men var det verkligen bättre förr…
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Vet du vad gatan heter?
Rätt svar på gatunamnsfrågan i förra numret av Kumlan är "Wallenstråles väg".
39 riktiga svar lämnades in. Tre vinnare får var sitt exemplar av del 8 av bokverket
Kumlabygden. Thore Fernström (Wallenstråles väg 57), Leif Pettersson (Hagendalsvägen 22) och Ingegerd Nordin (Kumla-Ekeby 103) är välkomna in på biblioteket för att hämta sina vinster. Text och bild: Mats Runering

F

bakom gatunamnet Wallenstråles väg. Martin Georg
Wallenstråle är den första kumlapräst
som blivit biskop, något som inte var helt
oväntat eftersom både fadern och farfadern varit biskopar och han som ung hade
två blivande biskopar som informatorer.
Han föddes 1733 i Uppsala och fick en
grundlig utbildning. 1756 adlades han och
antog därvid namnet Wallenstråle, tidigare
hette han Wallin. 1761 prästvigdes han i
Stockholm där han samma år blev hovpredikant och anträdde en femårig utrikes
studieresa till bland annat olika lärosäten.
Wallenstråle invaldes i ett dussintal lärda
sällskap inom och utom landet och var
flitig som författare. Han var urskiljningslös beundrare av ”tjusarkungen” Gustav
III och höll ett uppskattat minnestal som
vid Gustavs kröning 1772 gjorde att han
blev teologie doktor. 1781 utnämndes
Wallenstråle till kyrkoherde i Kumla och
örst lite om mannen
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Hallsberg, en befattning som han tillträdde
1783. Anledningen till att Wallenstråle
sökte denna tjänst var säkerligen främst
av ekonomisk art. Förmodligen hade han
stora omkostnader för sitt leverne som
säkert översteg tillgångarna. En stadigvarande lön var därför nödvändig. Tydligen
var kumlaborna inte helt belåtna över att
få en kyrkoherde ”med så dyra vanor och
så klena affärer”. I Kumla hade man föredragit en annan kandidat men det gick inte
att undvika Wallenstråle som var berömd
teologie doktor och föreslagen 1780 som
biskop i Göteborg. I Kumla kunde han
styra och ställa inom vissa gränser och allt
eftersom tiden gick lärde sig kumlaborna
uppskatta Wallenstråle för hans äkta engagemang inom många frågor och intresse
för sina församlingsbor. Speciellt månade
han om barnens undervisning. Från 1791
var Wallenstråle biskop i Kalmar där han
avled 1807. Wallenstråle uppskattade
Kumlan 3 2008

god mat och dryck medan hans rörlighet
inskränktes de sista åren av gikt.
nu raskt till den nya gatan
som är uppkallad efter en man, född
1870. En envis och uthållig smålänning,
lite diaboloaktig, som blev förmögen på
att tillverka en artikel som alla måste ha
och helst i flera exemplar. Tillverkningen
skedde under årens lopp på flera ställen
men huvudsakligen mitt emot en industri
som hade rent mjöl i påsen. Produktionen
stördes av eldsvåda och dålig ekonomi
varefter efterkravsaffärer blev melodin.
Vår persons marknadsföringsknep, som
redan tidigare varit något utöver det
vanliga, nådde nu nya höjder. Dock är
vår person ihågkommen därför att han
köpte en lantgård i Kumlas utkant, d.v.s.
ihågkommen inte för att han köpte lantgården utan för att han ett stycke in på
1900-talet lät bygga en bred och fin väg
till lantgården. Denna väg tillkom därför
att svåra ekonomiska tider inträdde efter
första världskriget. Vår person månade om
sin arbetskraft, som han i annat fall skulle
ha blivit tvungen att permittera på grund av
arbetsbrist. Nu kunde han med egna medel
genomföra vägbygget som A.K. skulle ha
gjort fast som privat åtagande. Kostnaden
för väganläggningen blev hög eftersom de
anställda inte var vana vägbyggare, men de
slapp bli arbetslösa. Genom den aktuella
vägens tillkomst kunde ett tidigare väglöst
och okolonialiserat område bli tillgängligt
för tilltalande bebyggelse och Kumla, efter
Rikshuvudvägens framdragande, få ytterligare en mycket vacker utfartsväg. Om du
ännu inte kommit på gatans namn ska du
veta att det i närheten av vår gata fanns
ett etablissemang för nöje och förströelse
några årtionden in på 1900-talet. Vår
person avled på nyårsdagen 1938.
vi beger oss

om du tror att du vet vad gatan heter kan
du skriva gatunamnet på ett papper jämte
ditt namn, adress och telefonnummer och
lämna in på Kumla bibliotek senast den
25 oktober 2008. De först öppnade rätta
svaren vid samtidig dragning kommer
att belönas med var sin del av bokverket
Kumlabygden.
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Konsumentvägledning
Hos konsumentvägledaren kan du få information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Rådgivningen är gratis för invånare i Kumla kommun.
Text: Lars Claeson, Konsumentvägledare

H

annat få vägledning
vid reklamationer samt råd och information inför köp av varor och tjänster.
Kommunens konsumentvägledare når
du på telefon 019-58 81 29 eller via e-post
konsumentrad@kumla.se.
är kan du bland

vill du söka information på egen hand kan

du besöka www.konsumentverket.se där
du kan få mycket bra information och tips
om länkar till andra sidor.
Det finns även fristående rådgivningsbyråer
som kan ge råd och information inom sitt
respektive område. Dessa kan du nå direkt
på följande sätt:
Konsumenternas försäkringsbyrå
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Konsumenternas bank- och finansbyrå
www.konsumentbankbyran.se
Konsumenternas tele- och internetbyrå
www.ktib.se
Samtliga dessa rådgivningsbyråer har
gratis rådgivning och finansieras av bland
annat konsumentverket.
allmänna reklamationsnämnden, ARN, är
en statlig myndighet som har till uppgift
att utan kostnad pröva konsumenttvister.
Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare
om köp av en vara, tjänst eller annan
nyttighet. Adressen till ARN:s hemsida är
www.arn.se

Konsumenternas elrådgivningsbyrå
www.elradgivningsbyran.se
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ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Primärvården

Välkommen till ”nya” Kumla vårdcentral
Du kan kontakta oss på flera sätt
Internet: www.orebroll.se/kumlavc
Vi tycker det är bra om du kontaktar oss via Internet. Via vår
webbsida kan du uträtta flera ärenden:
Boka tid direkt på nätet

Förnya recept

Avboka tid

Skicka meddelande

Reception
I receptionen möter du våra medicinska sekreterare som kan hjälpa
dig med att:
Betala besök

Betala faktura

Förnya recept

Kontakta vårdgivare

Få frikort utfärdat

Hämta intyg

Telefon
Du kan förstås som tidigare också ringa till oss:
Rådgivning och tidbokning 602 91 20
Vid svåra akuta tillstånd

602 98 20 (Kungsvägen), 602 98 60 (Fylsta)
Vid livshotande tillstånd 112
Kontakta sjukgymnast 602 91 04
Kontakta kurator 602 98 15

Övriga mottagningar se landstingskatalogen.
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Gruppförsändelse

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

Ebba Matz (Stockholm, f. 1963)
Skulptur
"Här"
Rostfritt svarvat stål, courténstål
Köpmangatan, norr om Handelsbanken
Kumla Bostäder AB

"här är det!". Kumla finns på många olika
slags kartor. När man vill markera något på
en karta sker detta oftast genom att man ritar ett kryss och sätter dit en kartnål – ”här
är det!”. Ebba Matz gör detta bokstavligen
genom en 4,5 meter lång ”kartnål” som
monteras i 75 graders lutning från ett
markkryss i rostande courténstål. Nålen
är svarvad i rostfritt stål. Kulan är svarvad
i stål i Tyskland, den har en diameter på
100 cm och är tvåkomponentlackerad i en
klassisk röd nyans.

torpshögen år 2001. ”Rännil” är minimalistiskt, jordnära och präglas av en stilla
närvaro. Det försynta konstverket upptäcks
av den som letar efter det. Konstverket
”Här” har en helt annorlunda framtoning.
Det vill sticka ut och uppmärksammas och
har en mycket välkänd form. Men båda
konstverken upplevs som kraftfulla och i
båda fallen är samspelet med platsen och
dess karaktär mycket viktig.

konstverket har placerats nära torget och
stadshuset, d.v.s de främsta sinnebilderna
för Kumla. Den exakta placeringen är på ett
litet markstycke norr om och i omedelbar
anslutning till ett bankkontor. Denna plats
var så intetsägande och anonym att man
kan säga att den inte fanns. Konstverket
har ändrat på detta – en ”icke-plats” har
markerats och därmed blivit en plats.
Var? Här!

för Ebba Matz skulptur
kan vara amerikansk popkonst, där man
gjorde konst av vardagsting med Andy
Warhol som mest framträdande konstnär.
En annan parallell – när man googlar, vilket nästan alla gör numera, och när man
letar efter adresser på ”nätet” markeras
resultaten med liknande nålar på skärm
och utskrift.
inspirationskälla

”Här” med det verk, ”Rännil”, som Ebba Matz installerade på Kvarnjämför gärna
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Var? Här! Platsen är markerad med kryss och nål.
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