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Dags att rösta den 19 september!
Sid 4-9

Kumla kommuns pedagogiska pris
Sid 18

Mycket på gång i Kumla
och mer kommer...
Det har varit ett händelserikt första halvår i Kumla. Kommunen har vid ett
flertal tillfällen uppmärksammats utifrån att vi gjort ett extra bra arbete för
våra kommuninvånare. Text: Kommunalrådet Lennart Eriksson

K

utsågs till årets
guldkommun i PIM. PIM står för
”praktisk IT- och mediekompetens” och
är en kombination av handledningar
på Internet, studiecirkel och hjälp i
vardagen. Webbplatsen är en del av ett
regeringsuppdrag som Skolverket har för
att främja utveckling och användning av
informationsteknik i skolan.
umla kommun

i en riksomfattande barometer på tillgänglighet för
personer med handikapp till en hedrande
tredjeplats i landet. Mycket bra har alltså
gjorts, men bra kan bli bättre. På samma
tema genomfördes en Tillgänglighetsfestival den 5 juni, där allmänheten fick en
chans att se vilka bra möjligheter som
finns för dem som är funktionshindrade
att på olika sätt samarbeta med dem som
inte har något funktionshinder. Det var

en välbesökt festival med cirka 800 personer som deltog på olika sätt. Festivalen
genomfördes tillsammans med Kumla
kommun, föreningar och ett flertal andra
organisationer.
kumla kommun valde, att tillsammans med

DHR, också uppmärksamma Tillgänglighetsåret 2010 genom att genomföra en
marsch där 25-30 personer deltog.

kumla kommun utsågs

"Första studentexamen i Kumla
genomfördes den 4 juni."
första "studentexamen" i Kumla, genom-

fördes den 4 juni. Det var avgångseleverna
på John Norlandergymnasiets Hotell- och
restaurangprogram samt Handelsprogram
som släpptes ut från Stadshuset. Det blev
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en festlig inramning med föräldrar, släkt
och vänner som tog emot gymnasisterna
på Kumla torg.
många löneförhandlingar och även uppgörelser med samtliga
fackförbund är det åter lugnt på förhandlingsfronten. Avtalsrörelsen 2010 är klar
för vår sektor och det är glädjande att
konstatera att de nya avtalen ger goda
förhoppningar för framtiden. De ligger
väl i linje med den konkurrensutsatta
industrins överenskommelser och överenskommelser slöts mellan parterna
snabbt och utan medling. Parterna visade
också åter sin styrka genom att skilja på
avtalsrörelse och valrörelse.
efter en vår med

möjlighet att besöka
Konst på hög som under våren fick stor
uppmärksamhet via tidningar och TV
genom en bok som gavs ut med Sveriges
100 märkligaste sevärdheter, där Kvarntorpshögen utsågs till den märkligaste
sevärdheten.
vi har i sommar haft

kumlas invånare bjöds till kalas den 28
augusti då återigen Kumladagen genomfördes med många aktiviteter.

och det är viktigt att vårda och slå vakt
om våra demokratiska rättigheter, så gå
och rösta!

"Första spadtaget på vårt nya
badhus togs den 17 maj och
kommer att stå klart 2010."
så kommer vi socialdemokrater fortsätta arbeta för högre
sysselsättning, bra och fungerade försäkringar vid arbetslöshet, sjukdom eller
annat som drabbar oss i livet. Välfärdsfrågorna är viktiga frågor för oss. Arbetet
fortsätter också med att öka kvalité och
tillgänglighet på förskolor och skolor och
planer finns på att bygga ett äldreboende
om några år. Första spadtaget på vårt nya
badhus togs den 17 maj och kommer att
stå klart 2012 vilket kommer att innebära en modern badanläggning till våra
kommuninnevånare och även andra som
lockas att besöka oss.
oavsett valresultat

Vi ses på torget!
Lennart Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

det börjar märkas att det är valår. Det
blir fler och tätare av politiska debatter
både på riksplanet och i kommunen.
Trots olikheterna i sakfrågor så är det
absolut viktigaste för oss alla politiker
att skapa intresse för politiska frågor. Ett
viktigt uttryck för att vi i Sverige lever i
en demokrati är de allmänna valen som
hålls vart fjärde år. Ett högt valdeltagande
den 19 september är en garanti för fred
och demokrati. Sverige är en demokrati
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Val 2010

Dags att rösta den
19 september!
Söndagen den 19 september är det åter dags att rösta i de allmänna valen.
Ta vara på din rätt att rösta! Text: Lars Claeson, administrativ handläggare
Bra att veta om valet
De allmänna valen hålls den tredje söndagen i september vart fjärde år. Det är tre
olika val som genomförs: val till riksdag,
val till kommunfullmäktige och val till
landstingsfullmäktige. Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet och
har till sin hjälp ett valkansli.
Kontakt
Har du frågor kring valet kan du kontakta
Kumla kommun:
Lars Claeson tfn 019-58 81 21 eller
e-post lars.claeson@kumla.se
Ulric Öhman tfn 019-58 81 11 eller
e-post ulric.ohman@kumla.se

Rösträtt
För att få rösta i valen måste man ha
rösträtt. Olika regler gäller för rösträtt
vid riksdagsval respektive landstings- och
kommunfullmäktigeval.
Du har rösträtt till riksdagen om du:
är svensk medborgare och är eller har
•
varit folkbokförd i Sverige.
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Röstkort
Var och en som har rösträtt och har
en känd adress ska få sitt röstkort med
posten. Röstkorten kommer att skickas ut
under perioden 24-31 augusti. Röstkortet
innehåller information om var väljaren
kan rösta.
Väljare som har förlorat sitt röstkort
eller inte har fått något ska få ett dubblettröstkort om de begär det. Väljaren kan
kontakta den centrala valmyndigheten,
länsstyrelsen eller kommunen för att få
ett dubblettröstkort.
För att beställa ett dubblettröstkort går
det bra att ringa valkansliet på telefon
019-58 81 21 eller 019-58 81 11 under
kontorstid, lördagen den 18 september
09.00-12.00 och valdagen mellan 08.0020.00.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:
•
är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
• är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island
eller Norge och är folkbokförd i
kommunen/landstinget,
•
är medborgare i något annat land
än de som räknas upp ovan och har
varit folkbokförd i Sverige i tre år i
följd före valdagen.
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En väljare måste ha med sig röstkortet
vid förtidsröstning.
Det är inte något krav att ha med röstkortet när man röstar i vallokal, men det
underlättar arbetet för röstmottagarna.
Däremot måste man ha med sig en idhandling. Om väljaren saknar id-handling
kan någon annan följa med för att intyga
vem väljaren är. Den person som intygar
detta måste ha med sig en id-handling.

Röstlängd
För varje valdistrikt upprättas en röstlängd där alla som är folkbokförda inom
valdistriktet och har rösträtt på valdagen
finns med. I röstlängden prickas varje
väljare av när han eller hon har röstat.
Det är uppgifterna i folkbokföringen
30 dagar före valdagen, det vill säga
den 20 augusti, som ligger till grund för
röstlängden.
Vilka uppgifter som finns i röstlängden
framgår av röstkortet. Svenska medborgare som inte längre är folkbokförda i
Sverige tas upp i röstlängden under tio år
från den dag folkbokföringen upphörde.
Därefter tas de upp för tio år i sänder, om
de till Skatteverket skriftligen anmäler
sin adress.
Den som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter eller som felaktigt
uteslutits ur röstlängden kan skriftligen
begära att uppgifterna rättas. Begäran
om rättelse skickas till länsstyrelsen och
ska ha inkommit senast den 7 september.
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Röstning utomlands
Röstning utomlands kan ske på svensk
ambassad eller konsulat med början den
26 augusti. Det är också möjligt att brevrösta var man än befinner sig utomlands.
En brevröst får göras i ordning tidigast
den 5 augusti. Observera att brevrösten
måste skickas från utlandet!
Valmyndigheten sänder i mitten av juli
ut brevröstningsmaterial till alla utlandssvenskar som har en adress i folkbokföringsregistret. Den som på grund av tillfällig utlandsvistelse vill brevrösta måste
själv beställa brevröstningsmaterial från
valmyndigheten eller svensk ambassad.
Den som flyttar ut ur landet behåller
sin rösträtt i tio år. Röstkort och övrig
valinformation skickas till den adress som
uppgavs på flyttanmälan. För att behålla
sin rösträtt utöver denna tioårsperiod eller
för att få röstkortet till ny adress om man
flyttat måste man anmäla detta. Anmälan
görs på en särskild blankett som skickas
in till skattemyndigheten. Blanketten finns
att hämta på valmyndighetens hemsida.
Förtidsröstning från den 1 september
Från och med valet 2006 har kommunerna ansvaret för förtidsröstningen.
För att få förtidsrösta måste väljaren ha
med sig sitt röstkort samt en id-handling.
Förtidsröstning är möjlig under perioden
1-19 september.
Det går även att förtidsrösta genom
lantbrevbäraren. För detta krävs förutom
valsedlar och valkuvert även ytterkuvert
för budröstning. Lantbrevbäraren kan
tillhandahålla detta.
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Val 2010
Förtidsröstning i stadshuset och på biblioteket
Du kan lämna din förtidsröst i stadshuset under kontorstid,
måndag-fredag kl. 08.00-17.00.
Du kan lämna din förtidsröst på biblioteket under följande tider:
Måndag, onsdag, torsdag kl. 08.00-19.00
Tisdag			
kl. 08.00-20.00
Fredag			
kl. 08.00-18.00
Lördag			
kl. 10.00-14.00
Söndag			
kl. 14.00-18.00
Förtidsröstning i kommunens bokbuss
Vid valet till Europaparlamentet 2009 fanns möjlighet till så kallad mobil förtidsröstning i Kumla kommun. Kommunens bokbuss fungerade då som röstningslokal, dels
vid bokbussens ordinarie turer, dels vid några ytterligare tillfällen.
Valnämnden i Kumla har beslutat att denna möjlighet ska finnas även vid årets val.
Under perioden då förtidsröstning är möjlig, 1 – 19 september, kommer det att vara
möjligt att förtidsrösta vid bokbussens ordinarie turer vid följande platser och tider:
Onsdag 1 september:
Åbytorp kl. 17.00 – 19.30
Torsdag 2 september:
Hällabrottet kl. 17.30 – 19.30
Måndag 6 september:
Brånsta kl. 16.00 – 20.00
Tisdag 7 september:
Hjortsberga kl. 15.00 – 20.00
Onsdag 8 september:
Sannahed kl. 18.00 – 19.30
Torsdag 9 september:
Prästgårdsskogen kl. 11.00 – 12.00
			
Ekeby kl. 16.45 – 18.15,
			
Kvarntorp kl. 18.30 – 19.30
Måndag 13 september:
Byrsta kl. 15.00 – 20.00
Tisdag 14 september:
Vallersta kl. 15.00 – 20.00
Onsdag 15 september:
Åbytorp kl. 17.00 – 19.30
Torsdag 16 september:
Björka, Frommesta kl. 15.00 – 17.00
			
Hällabrottet kl. 17.30 – 19.30
Förutom ovanstående tider kommer det dessutom att vara möjligt att förtidsrösta vid följande platser och tider:
Onsdag 8 september:
Ericssons personalparkering, kl. 13.00 – 15.00
Onsdag 15 september:
Ericssons personalparkering, kl. 13.00 – 15.00
På vår hemsida, www.kumla.se, kommer eventuella ytterligare platser och tider där
det är möjligt att förtidsrösta att publiceras fortlöpande.
Kom ihåg att du behöver ha röstkort och id-handling med dig när du ska förtidsrösta.

6

Kumlan 3 2010

Förtidsröstning på servicehusen
Förtidsröstning sker även på servicehusen för att underlätta för de boende där att
rösta. Röstningen är även öppen för andra väljare. Röstning på servicehusen sker
söndagen den 12 september vid följande tider:
Kvarngården		
kl. 13.00-14.30
Solbacka			
kl. 13.00-14.30
Kungsgården		
kl. 15.00-16.00
Sannahed		
kl. 15.00-16.00
Rösta med bud
Vem får rösta med bud?
Att rösta med bud innebär att man som
väljare får hjälp att transportera sin röst
till en vallokal på valdagen eller till en
röstningslokal där man kan förtidsrösta.
Den som är sjuk, funktionshindrad
eller gammal och inte själv kan ta sig till
vallokalen får rösta med bud. Det gäller
även väljare som är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Därutöver får
väljare som betjänas av lantbrevbärare
anlita denne som bud.
Vad behöver man?
För att rösta med bud behövs förutom
budet ett vittne samt valsedlar, valkuvert
och ett ytterkuvert för budröstning. Vittne
och bud får inte vara samma person.
Kuvert och valsedlar som behövs kan
hämtas före valet hos valkansliet eller
i någon av de lokaler där det är möjligt
att förtidsrösta. På valdagen kan material
hämtas i närmaste vallokal.
Vem får vara bud?
Budet, som måste ha fyllt 18 år, måste
vara något av följande
•
väljarens make, sambo eller partner
eller väljarens, makens, sambons eller
partnerns barn, barnbarn, föräldrar
eller syskon
den som i sitt arbete eller på liknande
•
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•
•
•

sätt vårdar väljaren eller hjälper till
i personliga angelägenheter.
de som särskilt har förordnats av
kommunen att vara bud
av Posten AB anställd lantbrevbärare
anställda vid häkte eller en kriminalvårdsanstalt.

Vem kan vara vittne?
En person som fyllt 18 år kan vara vittne.
Hur gör man?
Väljaren gör själv i ordning sin röst genom
att lägga ner en valsedel för varje val i
valkuverten och klistra igen dem.
Valkuverten ska i budets och vittnets
närvaro läggas i ett ytterkuvert för budröstning. Ytterkuvertet måste klistras
igen.
Därefter ska väljaren intyga att budrösten gjorts i ordning på rätt sätt. Det görs
genom att väljaren skriver sin namnteckning och sitt personnummer på framsidan
av ytterkuvertet.
Vittnet ska därefter intyga att väljaren
gjort i ordning sin röst på rätt sätt. Vittnet
skriver sin namnteckning, sitt personnummer och sin adress på framsidan av
ytterkuvertet.
Budet ska kontrollera väljarens identitet.
På ytterkuvertet markeras hur identiteten
har kontrollerats.
77

Val 2010
Budet ska ange vilken typ av bud
han/hon är: anhörig, vårdare eller motsvarande, utsedd av kommunen, lantbrevbärare eller anställd vid häkte eller
kriminalvårdsanstalt.
Slutligen ska budet intyga att väljaren
gjort i ordning sin röst på rätt sätt och
att uppgifterna som väljaren intygat är
riktiga. Detta intygas genom att budet
skriver under med sin namnteckning på
baksidan av ytterkuvertet samt uppger
personnummer och adress. Budet ska
se till att väljaren klistrar igen kuvertet.
Var lämnas budrösten?
Budet lämnar rösten i vallokalen i det
valdistrikt där den röstande är upptagen
i röstlängd. Var vallokalen är belägen
framgår av röstkortet.
Det är också möjligt att förtidsrösta i en
röstningslokal genom bud. Budet måste
då ha med sig den röstandes röstkort.
Budet ska legitimera sig när rösten lämnas
i vallokalen eller röstningslokalen.
Har du frågor kring budröstningen eller
behöver material kan du ringa valkansliet
019-58 81 21 eller 019-58 81 11 under
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kontorstid, lördagen den 18 september
kl. 09.00-12.00 och valdagen mellan kl.
08.00-20.00.
Kommunala bud
För de väljare som inte själva kan ordna
med egna bud finns möjligheten att anlita ett kommunalt bud. Kommunen har
förordnat två kommunala bud som ska
kunna hjälpa till med budröstningen. Den
som vill anlita ett kommunalt bud kan
kontakta valkansliet på telefon 019-58 81
21 eller 019-58 81 11 under kontorstid,
samt på valdagen kl. 08.00-20.00.
Valdistrikt och vallokaler
Vilket valdistrikt väljaren tillhör och
vilken vallokal denne ska rösta står på
röstkortet som skickats till väljaren med
posten. Den som förlorar sitt röstkort
kan beställa ett nytt (se text om röstkort).
Mottagning av röster sker i vallokalen kl.
08.00-20.00, söndagen den 19 september.
Information om vallokalernas tillgänglighet finns på www.kumla.se. Du kan
också ringa valkansliet för information.

Valdistrikt

Vallokal

Hällabrottet

Tallängens skola, matsalen, Carléns väg 3, Hällabrottet

Åbytorp-Hardemo

Stene skola, matsalen, Fjugestavägen 20, Åbytorp

Haga

Hagaskolan, matsalen, Hagagatan 8, Kumla

Malmen

Malmens skola, matsalen, Andréns väg 19, Kumla

Fylsta

Fylsta skola, matsalen, Villagatan 26, Kumla

Stadshuset

Stadshuset, Torget 1, Kumla

Åsen

Kumla skofabrik, Södra Kungsvägen 1, Kumla

Skogstorp

Skogstorpsskolan, Mastgatan 7, Kumla

Kumlaby

Kumlaby skola, Korstagatan 1, Kumla

Ekeby-Kvarntorp

Bygdegården, Ekebygatan 14, Ekeby
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Personröst
I valet kan du rösta på en enskild person
genom att sätta ett kryss i rutan framför
kandidatens namn på partiets röstsedel.
Du får bara personrösta på en kandidat.

Hur går röstningen till?
Preliminär rösträkning i vallokalen
En preliminär rösträkning sker i varje
vallokal omedelbart efter det att röstmottagningen avslutats kl 20.00. Då
räknas alla röster som avlämnats
i vallokalen samt alla förtidsröster
"I valet kan du rösta på en enskild person som levererats från valnämnden
genom att sätta ett kryss i rutan framför
till valdistrikten. Rösträkningen
i vallokalen är offentlig och valkandidatens namn på partiets röstsedel."
lokalen är öppen för den som vill
följa förrättningen.
Vid räkning av personröster tas endast
hänsyn till valsedlar där en kandidat är Preliminär rösträkning hos valnämnden
förkryssad. En valsedel utan något per- Onsdagen den 22 september klockan
sonkryss påverkar alltså inte personvalet. 09.00 sker en preliminär rösträkning hos
Att stryka över ett eller flera namn valnämnden i kommunen. Där räknas de
på valsedeln saknar betydelse vid sam- förtidsröster som lämnats så sent att de
manräkningen.
inte hunnit levererats till valdistrikten unOm ett parti har registrerat partibe- der valdagen. Valnämnden räknar också
teckning och anmält sina kandidater kan brevröster från utlandet och granskar
väljaren inte lägga till kandidatnamn på de förtidsröster som underkänts i valdivalsedlarna. Vid sammanräkningen bort- strikten. Den preliminära rösträkningen
ses från namn som eventuellt skrivits till är offentlig.
på sådana valsedlar. Det framgår längst
upp på valsedeln, ovanför kandidatnam- Slutlig rösträkning
nen, om kandidaterna är anmälda.
Den slutliga rösträkningen sker hos länsFör de partier som inte anmält sina styrelsen med början den 20 september.
kandidater kan du skriva till ett namn, Där sker en mer detaljerad uppdelning av
antingen på en namnvalsedel, en parti- rösterna på olika listor och personrösterna
valsedel eller en blank valsedel.
räknas. Sammanräkningen är offentlig
För att kunna bli invald på person- så vem som helst kan besöka sammanröster till riksdagen ska kandidaten ha räkningslokalen och se hur det går till.
fått personkryss på minst 8% av partiets
valsedlar. Motsvarande spärr för landstings- och kommunfullmäktige är 5%. För
kommunfullmäktige gäller dessutom att
kandidaten måste ha fått minst 50 personröster, och för landstingsfullmäktige
100 personröster.
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Socialdemokraterna
Valet 2010 kommer att handla om miljö,
trygghet, ungdomars villkor, jobben och
naturligtvis att återställa den raserade
välfärden i Sverige.
För oss socialdemokrater i Kumla är den
framtida politiken given och vi vill fortsätta att satsa på våra invånare.
Våra ungdomar måste få en rimlig
chans till ett arbete och boende. Vi socialdemokrater kommer på första regeringsmötet att ta bort den moderatledda
regeringens aktivitetsförbud där arbetsförmedlingen förbjuds att arbeta med
våra ungdomar de första tre månaderna.
Vi kommer att se till att 100.000 jobb
och utbildningsplatser skapas och rikta
20.000 av dem till våra ungdomar.
Vi tänker avskaffa arbetsgivaravgiften
för företag som anställer ungdomar.
Vi tänker återupprätta statusen på våra
universitet genom att skapa fler platser
med ännu högre kvalité.
Genom dessa åtgärder kommer färre
ungdomar att behöva ekonomiskt stöd
av kommunen vilket i sin tur betyder
utveckling av äldreomsorg, skola, förskola
och kulturverksamhet i kommunen.
Miljökommunen Kumla är ett resultat av
miljövänlig förd politik under socialdemokratisk ledning. Exempel som bör lyftas
fram som bevis på den förda politiken,
är de energisparprojekt som pågått under
flera år. Detta för att våra fastigheter ska
bli energisnåla genom att trimma ventilation och övrig energianvändning.
Vi kommer att bygga en rötgasanläggning vid reningsverket och för att den ska
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bli så effektiv som möjligt ska vi sortera
våra sopor.
Vindkraft är kommunens enda elkälla
idag genom ett avtal där vi bara köper
vindkraftsbaserad el. Vi socialdemokrater
kommer också att se till att det byggs tre
vindkraftverk vid motorvägen.
Tillgänglighet och trygghet är stora frågor
för oss socialdemokrater. När det gäller
tillgänglighet ligger vi bra till i länet och
bland landets kommuner, men vi tänker
inte nöja oss med detta utan har många
bra förslag som vi tänker genomföra.
Vi bygger ett nytt badhus där tillgängligheten är riktmärke både i byggnationen
och i verksamheten. Till rutschkanorna
kommer det att finnas hiss så att även
funktionshindrade, kanske med ledsagare,
kan åka. Det kommer att finnas speciella
omklädningsrum där ledsagare kan vara
med och en bassäng med höj och sänkbar
botten och därtill lämplig temperatur.
De lägenheter vi bygger är anpassade
för alla åldrar och ett särskilt trygghetsboende för äldre kommer att uppföras
på den s.k. Tryckeritomten.
En röst på socialdemokraterna betyder
•
fortsatt tillväxt av våra företag
•
fortsatt utveckling av förskola och
skola
fortsatt utveckling av äldreomsorgen
•
•
fortsatt miljötänk vid allt byggande
i kommunen
fortsatt ekonomisk garanti för kom•
mande utveckling
fortsatt utveckling av Kumlas parker
•
Läs mer i vårt valprogram.
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Möjligheternas kommun
För oss moderater är Kumla möjligheternas kommun. Kumla har en potential
för utveckling och vi vill öppna upp,
släppa loss och släppa in för en fortsatt
blomstrande kommun.
Vi ser möjligheter till en bättre skola,
alternativ i välfärden, utveckling av
företagsamheten, en bättre kommunal
ekonomi och möjlighet för alla kumlabor
att kunna påverka sin vardag genom att
få mer att säga till.
Den största möjligheten har vi inom
skolan. Vi vill ha större fokus på kunskap
och måluppfyllelse i Kumlas skolor. Ett
värderingsskifte behövs. En ändrad attityd bland föräldrar, skolans personal,
elever och politiker att skolan är viktig.
Det gäller att börja från början med att
öka andelen förskollärare i förskolan. Vi
vill sedan ge skolan, efter tydliga mål från
politiken, mandat att utveckla Kumlas
skolor med kunskap i fokus. Vårt mål ska
vara att alla barn går igenom grundskolan
i Kumla med minst godkända betyg.
En annan stor möjlighet finns i att släppa
in andra i det som idag sköts av kommunen. Det kan vara förskolläraren som
får möjlighet att knoppa av ett dagis,
undersköterskan som startar ett eget
hemtjänstföretag, entreprenören som tar
över ett kommundrivet café eller varför
inte campingen.
Vi moderater tror på en positiv kvalitetsutveckling om vi har olika alternativ
för människor att välja mellan. Exempelvis vill vi ge människor i Kumla som
har behov av hemtjänst möjlighet att
bestämma, inte bara vilken hjälp de ska
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få utan också vem de ska släppa in i sina
hem för att utföra hjälpen.
Många företag trivs i Kumla idag och vi
har inflyttning av företag till kommunen.
Trots detta finns det mer att göra. Vi
måste få fler företagsamma personer och
fler nya företag som startar. Ett sätt är att
kommunen öppnar upp och är positiva
till att andra sköter det som finansieras
via skattemedel. Ett annat sätt är att
kommunen ändrar sin upphandling så
att små lokala företag har möjlighet att
vara med och offerera. Ytterligare ett sätt
är att starta i skolan, att ta tillvara på
barns kreativitet och låta dem utveckla
sitt entreprenörskap.
Förutsättningen för en livskraftig kommun är att det finns pengar. Vi moderater
värnar om skattebetalarnas pengar och
vi anser att vård, skola och omsorg är
det kommunen främst ska ägna sig åt.
Investeringar ska göras när vi har pengar
och lån ska kommunen försöka undvika.
I årets val har du möjlighet att rösta för
förändring. Vill du att Kumla ska utvecklas till möjligheternas kommun ska du
rösta på oss moderater.

Maria Haglund
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Centerpartiet har en vision
och mission för Kumla
Tillväxt behövs för att behålla sysselsättningen
och ge fler jobb.Förutsättningarna för att
behålla sysselsättningen och skapa nya jobb
kommer av allt att döma att bli en av de hetaste
valfrågorna. Nya verksamheter behöver startas.
Verksamheter som skapar nya arbetstillfällen.
Det skulle vara fantastiskt roligt att få vara med
och förändra näringslivsklimatet i Kumla.Det
finns mycket som behöver göras,menar Janne
Engman som står etta på Centerpartiets kommunlista. I Svenskt näringslivs senaste mätning
sjönk Kumla ner till 68:e plats. En placering
Janne är allt annat än nöjd med.Centerpartiet
vill se till att finns så goda möjligheter som
möjligt att starta upp företag i Kumla.

bland de ledande. En biogasanläggning kan
ge förutsättningar för de sk gröna näringarna
i kommun och skapa ett öppet och levande
landsskap i hela Kumla.

Ett öppet Kumla

Centerpartiets lösning på ovanstående utmaningar är framförallt förebyggande arbete.
Resurser skall sättas in innan skadad är skedd.
Det kostar mindre i såväl mänskligt lidande
som i kostnader. Om till exempel färre hamnar i missbruk sparas liv, och kostnader för
behandling och fängelsevistelser minskar. Här
kommer ett ökat samarbete mellan Hem och
skola,Kumla mot narkotika, Socialen,BRÅ
och Närpolisen in.

Centerpartiet beskriver i sin vision ett Kumla
som öppet mot omvärlden, mot människor som
kommer hit och vill bidra till samhället .Vidare
vill man att Kumla kommun ska kännetecknas
av öppenhet mot nya lösningar.
Ett företagsamt Kumla
Ett företagsamt Kumla vill Centerpartiet uppnå, inte bara genom att uppmuntra företagare
och ge dom bra förutsättningar, utan också
genom att låta fler med bra idéer om företag
komma fram. Det skapar ett samhälle som
låter varje människa vara skapande och kreativ. Ökade skatter skapar inga hållbara jobb.
Ett grönt Kumla
Ett grönt Kumla,som tar växthuseffekten och
luftföroreningar på allvar,står högt upp bland
centerpartiets prioriteringar. Centerpartiet
vill lösa dessa problemen genom att öka
biobränsleanvändningen inom privatbilismen
och transportsektorn, där kan kommunen vara
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Ett tryggt Kumla
För att skapa ett tryggt Kumla vill Centerpartiet att den som förlorar jobbet skall få
hjälp tillbaka till arbete och inte enbart ett
bidragsberoende utan framtidsutsikter. Likaså
vill Centerpartiet ha man ska förebygga och
stödja de som hamnar snett på ett eller annat
sätt. Ett nytt och modernt äldreboende står
också högt på listan.
Mission

Centerpartiet medger att denna mission kommer att kosta en hel del pengar för kommunen.
Men för att förebygga de ökade kostnader som
kommunen sätt inom detta område de senaste
åren så är detta nödvändigt.

Jan Engman
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Kristdemokraterna vill verka för ett bättre
Kumla där barnomsorg, skolan och äldreomsorg får komma först. Där vi Kristdemokrater
fått politiskt inflytande har valmöjligheterna
för barnfamiljerna ökat och värdigheten för
våra äldre förbättrats.
Kristdemokraterna är ett värdeorienterat
idéparti vilket ger röst åt den som har svårt att
föra sin egen talan. Vi vill stärka förutsättningarna för det civila samhället. Vår människosyn
handlar om att ge förtroende, frihet och ansvar.
Kristdemokraterna är emot all forma av
diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Alla människor har samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter. Människovärdet
är okränkbart.
Vi vill skapa ett miljövänligt Kumla vilket
är hållbart för nuvarande och kommande
generationer.
Familj och barn
Kristdemokraterna slår vakt om familjen och
de små gemenskaperna. Familjen är stommen
i samhället samt en grundläggande gemenskap.
När familjen mår bra, mår Sverige bra.
I de yngre åren läggs grunden för det
livslånga lärandet. Fler förskollärare behövs
i förskolan för att kunna möta kraven med
förskolans utökade pedagogiska ansvar.
Föräldrarna har rätt att fullt ut bestämma
över sin egen tid med barnen. De känner
barnets och familjens behov bäst . Därför
vill vi öka valfriheten genom att införa vårdnadsbidrag.

Skola
Vi vill att skolan satsar på pedagogisk utveckling så att alla elever når kunskapsmålen.
De lärare vilka undervisar våra barn ska
vara behöriga i de ämnen de undervisar i
samt för de åldersgrupper de undervisar. Alla
tycker det är självklart att piloten på charterresan är en behörig pilot och att elektrikern
som drar elledningarna hemma är en behörig
elektriker. Lika självklart är att lärare ska vara
välutbildade och behöriga.
Vi vill ha ett nära samarbete mellan skola
och socialtjänst för att ge stöd åt barn och
ungdomar vilka är i riskzonen.
Äldre
Vi vänder oss starkt mot den åldersfixering som
finns i vårt land. Pensionering från arbetslivet
får inte betyda pensionering från samhällslivet.
All erfarenhet och kunskap som finns bland
de äldre måste tas tillvara på ett bättre sätt.
När behov finns av omsorg ska de äldre få
den omsorg och trygghet de så väl är förtjänta
av. Vården ska anpassas efter patienterna och
inte tvärtom. Fler ska få möjligheter att välja
boende och vård. Vi vill höja kvaliteten i omsorgen. Beredskap måste finnas för att kunna
bygga ut boende efter behov.
Viktiga frågor för oss under kommande
mandatperiod är:
•
•
•
•
•

Bostadsbyggande i hela kommunen
Ridskola etableras
Volontärer i alla åldrar blir resurser inom
äldrevården
Ungdomsarbetslösheten måste minskas
Ökad andel ekologisk mat ska serveras
i kommunens verksamhet

Ge oss din röst i höstens val så får
du mer att bestämma över!
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Du är Kumlas viktigaste tillgång!
Kumla – Sveriges ungdomskommun 2016

Vi vill utveckla samarbetet med näringslivet för att
gemensamt ta ett ansvar för att skapa sysselsättning.
Vi vill ha billiga, centrala lägenheter anpassade för
ungdomar.
Vi vill utveckla allaktivitetshuset med fler aktiviteter
och ett kafé så det passar alla i större utsträckning.
Vi vill starta ett ungdomsråd med en ungdomssamordnare som har fokus på ungdomars intressen.

Skolan är vår största arbetsplats

Vi vill satsa på bättre måluppfyllelse i kommunens
skolor.
Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i skola och
barnomsorg, i alla avseenden.
Vi vill satsa på arbetsro, kompetensutveckling och fler
vuxna i skolan.
Vi vill ha en mångfald av aktörer inom skola och
barnomsorg.
Vi vill rusta och tillgänglighetsanpassa våra förskolor
och skolors utemiljö.

Arbete utvecklar kommunen

Christina Örnebjär & Linda Axäng

Toppkandidater
till kommunfullmäktige
Christina Örnebjär
& Linda Axäng

Toppkandidater till kommunfullmäktige i Kumla

Vi arbetar för att det ska finnas många företag och
arbetsplatser i Kumla.
Vi vill att näringslivet ska bli ännu starkare med fler
nyföretagare och med fler anställda inom privat
sektor.
Vi vill göra det lättare för människor att starta företag
i kommunen.

Folkpartiet vill ge äldre valfrihet och självbestämmande över sin vardag
Vi vill att det skall finnas parboendegaranti inom
särskilda boenden.
Vi vill att servicen och utbudet, oavsett om det är
kultur, mat, boenden eller omsorg, skall vara stort
och av hög kvalité oavsett utförare.
Vi vill att ett nytt äldreboende skall byggas med
profilerade, små enheter.

Vi kandiderar till kommunfullmäktige i Kumla
Kontakta oss gärna:
1. Christina Örnebjär
christina.ornebjar@liberal.se
2. Linda Axäng
linda.axang@liberal.se
3. Tony Larsson Malmberg
tonylm@spray.se
4. Ann-Marie Andersson
581734@telia.com
5. Georg Lado
georg_lado@hotmail.com
6. Anna Otterström
www.folkpartiet.se/kumla
anna.otterstrom@telia.com
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Vänsterpartiet i Kumla
Vänsterpartiet är partiet för dig som vill ha en stark offentlig sektor, där
medborgarna har full insyn och kan påverka besluten.
Vänsterpartiet är partiet för dig som inte vill ha experimentverkstad med
våra gemensamma skattepengar.
Vänsterpartiet är partiet för dig som anser att pengarna till vård ska komma
patienterna till del och inte gå till privata vinstintressen.
Vänsterpartiet är partiet för dig som utgår från att alla människor vill
arbeta och ta sitt samhällsansvar.
Vänsterpartiet är partiet för dig som undrar varför direktörerna ska ha
höga löner och bonus för att ta ansvar.
Vänsterpartiets huvudprojekt är att
bygga världens bästa välfärd, och att
göra det utan vinstintressen. Alla samhällsmedborgare har rätt till arbete, bra
bostad, utbildning och en meningsfull
fritid, oavsett ålder, kön, etnicitet eller
funktionshinder.
Vänsterpartiet vill forma ett jämställt
samhälle där kvinnor och män har samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Undervisningen och omsorgen ska vara
könsmedveten. Pojkar och flickor, kvinnor
och män ska behandlas likvärdigt och inte
efter könsstereotyper.
Vänsterpartiet vill bygga framtidens
Kumla, men inte bara genom att uppföra hus utan också genom att utveckla
innehållet i dem. Vård, skola och omsorg
ska kontinuerligt utvecklas för att nå en
hög kvalitet och anpassas efter individens
behov. För att genomföra detta krävs en
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kunnig och motiverad personal. Arbetet
på förskolor, skolor och vårdenheter
måste uppvärderas! Personalen måste
få stimulans genom kontinuerlig vidareutbildning.
Ung Vänster
Ung vänster är Vänsterpartiets ungdomsförbund, som bygger på socialistisk och
feministisk teori. Många ungdomar har
otrygga anställningar och var fjärde
ungdom saknar arbete. Ung Vänster vill
arbeta för att facket ska återta sin makt
på arbetsplatserna. Är du ung och har
hjärtat till vänster, hör av dig till oss!
För mer information om Vänsterpartiet
i Kumla, besök www.kumla-vanster.se
Välfärd skapar vi tillsammans och
dina åsikter är viktiga för oss!
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Den bästa tiden att plantera ett
träd - är för tjugo år sedan...
Framtiden är här!

Minska klimatpåverkan och skapa nya jobb

De val vi gör idag formar det liv vi lever i
framtiden. De investeringar som vi gör idag
skapar morgondagens samhälle. Kunskaperna
om vad som krävs för att skapa en hållbar
utveckling finns. Det är här och nu omställningen måste ske.

•

Vår politik baseras på tre solidariteter:
•
•
•

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
Solidaritet med kommande generationer
Solidaritet med världens alla människor

Skapa möjligheter
•
•
•
•

•
•
•

Förbättra möjligheterna för dig att varva
arbete och utbildning.
Dela på jobben – gärna kommunalt friår!
Skolan skall möta alla barns behov med
de resurser som behövs.
Satsa mer på skolan och samverka med
Örebro universitet för att öka andelen
Kumlabor som söker till högre utbildning.
Inrätta en busspendel som går till USÖ
via universitetet från Kumla.
Lokalt producerad mat i äldreboenden
och skolor.
Bevara den bästa åkermarken för framtida livsmedelsproduktion.

•
•
•

Stärka ytterområdena bl.a. genom stimulans till etablering av företag med lokal
produktion.
Verka för förnyelsebar energi som biogas,
vindkraft och solvärme.
Energieffektivisera kommunala lokaler
och bostäder genom individuell mätning.
Införa rabatt på tomtpriset till de som
bygger lågenergihus.

Det är tre val - inte ett
På riksplanet samverkar Miljöpartiet med
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet men
i Kumla har vi valt att samarbeta med Alliansens partier. De har varit mer lyhörda för
våra förslag och vi tror att det vore nyttigt för
Kumla med maktombyte. Kom ihåg att du skall
utse ledning för hela Sverige, vårt landsting
och vår kommun.
Kumla behöver ett nytt tänk i ledningen!
PS. Visste du att tidningen Dagens industri har
utsett MP till bästa parti för småföretagare?
DS. (precis som en av småföretagarnas riksorganistioner, vi ser till individen och behovet
av entreprenörer för framtiden).

Göra Kumla mer attraktivt för de unga
•

•
•
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Utveckla kollektivtrafiken även i ytterområdena och göra gamla stationsområdet
till ett modernt resecentrum. Inrätta fler
pendlarparkeringar för att göra det lättare
att åka kollektivt.
Anlägga mer cykel - och gångvägar.
Inrätta ”ung konst” för att ge plats för
ungas skapande i offentlig miljö.

Jan Nilsson, Marcus Thörn, Carina Riberg
och Mats Gunnarsson.
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Julmarknad 2010
Kulturavdelningen inbjuder även i år in till
julmarknad på Kumla Bibliotek.
Söndagen den 28 november, första advent,
kl. 13.00-18.00
Den traditionella julmarknaden bjuder in till internationella inslag där olika kulturer möts i 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 och specialiteter,
utställningar och underhållning.
Anmälan
Vill du medverka på julmarknaden med slöjd, hantverk, underhållning, utställningar ?
Anmäl dig senast fredagen den 29 oktober 2010.
Bordshyra: 150 kr/bord
Kontakta kulturavdelningen
Gertrud Åstrand 019-58 81 96, 070-558 81 82 eller Tomas Borg 070-558 81 16
E-post: bibliotek@kumla.se

Vet du vad gatan heter?
Eftersom detta nummer av Kumlan är ett temanummer inför det förestående
valet finns det bara plats för att tala om vilka personer som vann tävlingen i
förra numret av Kumlan. Text och bild: Mats Runering

R

Kumla-Frasses gata.
42 riktiga svar lämnades in. Stig
Svensson (Franzéns väg), Rose-Marie
Alm-Karlsson (Köpmangatan) och
Ingvar Sandberg (Trumslagaregatan) är
välkomna in på biblioteket för att hämta
sina bokvinster.
ätt svar är
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Kumla kommuns
pedagogiska pris
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj 2010
tilldelades läraren Britt Eklöf kommunens pedagogiska pris för läsåret
2009/2010.

B

ritt tilldelas priset med motiveringen

att hon har med stort intresse och engagemang gått i bräschen för utvecklingen
av en av vår tids viktigaste utbildningsfrågor; den unga generationens intresse
för och kunskap om miljö och hållbarhet.
sig olika uttryck som är
väsentliga delar i miljöarbetet. Hon har
varit initiativtagare till det pedagogiska
NTA-arbetet, som numer är väl spritt i
alla delar av skolkommunen, samt vid
uppbyggnaden av och ansvaret för verksamheten vid Naturskolan i Kvarntorp.
Naturskolan har verksamt bidragit till ett
det har tagit

ökat intresse för natur och teknik genom
sin utomhuspedagogik där teori och
praktik har blandats på ett fruktbart sätt.
britt har medverkat till att ett stort antal
elever och pedagoger i Kumla kommun
fått ökad kunskap och, dessutom, haft
mycket roligt i sina praktiska studier.
priset består av en litografi av konstnären

Sven Ljungberg. Priskommittén utgörs av
barn- och utbildningsnämndens presidium
(ordförande, vice ordförande och gruppledare) samt barn- och utbildningschefen.

Katarina Hansson; Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Britt Eklöf samt Per Holm;
Gruppledare.
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Välkommen till Kumlahallen!
Öppnar för säsongen den 27 augusti.

Kumlahallens spa

Telefon 019-58 86 75
E-post badet@kumla.se

Telefon 019-58 86 75
E-post kumlahallenspa@kumla.se
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! Boka din egen spakväll, max
8 personer.

Badets 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.
Tisdagar, lördagar och söndagar är lilla bassängen uppvärmd till 33 grader.
Simundervisning för barn och vuxna ordnas
regelbundet.
Vid lov och studiedagar är bassängerna
disponibla i mycket större utsträckning då
inga skolbad förekommer.
I Kumlahallen finns det alltid utrymme för
motionssim.
En bred halkfri trappa gör att man kan
gå ner i vattnet på ett tryggt och säkert sätt.

Aktiviteter
•
•
•
•
•
•

Morgonsim på tisdagar, onsdagar och
fredagar kl. 7.00-9.00
Vuxenkvällar på onsdagar kl. 18.0020.30 för dig som är 17 år och äldre.
Barn- och familjekvällar på fredagar kl.
18.00-20.30
Relaxdagar för herrar på fredagar kl.
16.00-20.30 och för damer på lördagar
kl. 9.00-15.30
Vattengymnastik, drop in på måndagar
kl. 14.00-14.45
Badkalas ordnar vi på lördagar, boka i
badkassan.
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Kumlahallens gym
Träningslokalen är öppen under badets öppettider. Vi erbjuder fräscha maskiner för
både konditions- och styrketräning. Bad
ingår i priset.

Bokningscentralen
Telefon 019-58 86 77
För bokning av gymnastiksalar, tennis- och
badmintonbanor samt övriga lokaler.

Anmäl dig till höstens simskolor!
Ring och anmäl dig, från och med lördagen
den 11 september på telefon 019-58 86 73.
Babysim
för barn från 3 mån till 1,5 år
Vattenlek
för barn födda tidigast 2005
Simskola
för barn födda tidigast 2004
Vuxensimskola för både damer och herrar
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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

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

Fredag 5/11
Lördag 6/11
Söndag 7/11

8.00-17.00
stängt
14.00-18.00

Bokbussens turer sommaren 2010
Ekeby/Kvarntorp - torsdagar
Ekeby (Macken) 16.45-18.15
Kvarntorp (Gasolvägen) 18.30-19.30
9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12
och 16/12
Hällabrottet - torsdagar
Vid affären 17.30-19.30
2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11
och 9/12
Sannahed - onsdagar
Tvärgatan 18.00-19.30
8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12
och 15/12

Landsbygdsturer
Brånsta
måndag 6/9, 4/10, 1/11, 29/11
Byrsta
måndag 13/9, 11/10, 8/11, 6/12
Eneby
måndag 20/9, 18/10, 15/11, 13/12
Nynäs
måndag 27/9, 25/10, 22/11, 20/12
Berga
tisdag 28/9, 2/11, 7/12
Hjortsberga tisdag 7/9, 12/10, 16/11, 21/12
Rala
tisdag 21/9, 26/10, 30/11
Vallersta
tisdag 14/9, 19/10, 23/11
Öja
tisdag 31/8, 5/10, 9/11, 14/12
Björka
torsdag 16/9, 14/10, 11/11, 9/12
Frommesta torsdag 16/9, 14/10, 11/11, 9/12
Brändåsen* torsdag 23/9, 21/10, 18/11, 16/12
* förmiddagstur

Åbytorp - onsdagar
Stene skola 17.00–19.30
1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11,
8/12 och 22/12
Prästgårdsskogen - torsdagar
von Rosensteins väg 11.00–12.00
9/9, 7/10, 4/11 och 2/12
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Kulturmagasinet i höst
Varje tisdagskväll bjuder Kumla bibliotek tillsammans
med studieförbund och föreningar in till intressanta föreläsningar.
Denna höst får du veta mer om pilgrimsleden El Camino, hundars hälsa, KBT,
Jeremias i Tröstlösa, språkpoliser, en
västerlännings möte med buddhismen för
att nämna några av programmen.
Tisdagen den 14 september kl. 18.30
Åke Moqvist berättar och visar bilder från
El Camino, pilgrimsleden till Santiago de
Compostella och aposteln Jakobs grav.

Tisdagen den 16 november kl. 18.30
Jeremias i Tröstlösa. Föreläsning med
Dixie Eriksson, fd. kulturchef på NA.
Fullständigt program hittar du på Kumla
bibliotek, Kumla Turistbyrå eller på vår
hemsida www.kumla.se/biblioteket
Ingen avgift (om inget annat anges).
Välkommen!

Tisdagen den 19 oktober kl. 18.30
"Våga förändra ditt liv med KBT". Anna
Frostin, leg. psykoterapeut i kognitiv
psykoterapi. Hur du med tankens kraft
kan skapa mer positiva känslor och
bättre hälsa.

Barnteater på biblioteket
Söndag 5 september kl. 13.30 och 15.00
"Lammet och vargen" med Boulevardteatern.

Förköp 2 veckor innan på Kumla bibliotek. För mer information se www.kumla.
se/biblioteket

Söndag 3 oktober kl. 15.00
"Så går ingen kamel" med Panikteatern.
Söndag 31 oktober kl.15.00
"Siv sover vilse" med Teater Tre.
Söndag 21 november, tre korta
föreställningar med början kl. 14.00
"Bu och Bä" med Teater Skata.
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Radio- och Webb-TV-sändningar
från kommunfullmäktige!
är du nyfiken på vilka beslut som fattas av

kommunfullmäktige? I Kumla har du möjlighet att både höra och se fullmäktiges

sammanträden. Radio 94,3 direktsänder
från fullmäktiges sammanträden så att du
kan sitta hemma vid radion och lyssna.
kumlanytt.se bevakar också fullmäktige
och ett par dagar efter sammanträdet
finns det att se på vår hemsida under
rubriken Kumla kommun/Om Kumla
och dess styre/Så styrs Kumla/Kommunfullmäktige.
också välkommen att
närvara vid sammanträdena. Fullmäktige
sammanträder i Folkets Hus där lokalen
är utrustad med hörselslinga och är rökfri
och tillgänglig för rullstolsburna.
allmänheten är

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

vara skriftligt
och undertecknat av en eller flera personer.
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag
får inte tas upp i samma medborgarförslag.
medborgarförslaget ska

Förslaget kan också lämnas direkt vid
fullmäktiges sammanträde.
bör beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut senast inom
ett år från det att förslaget lämnades. Den
som har ställt förslaget kommer att få
meddelande om när fullmäktige kommer
att fatta beslut i ärendet.
ett medborgarförslag

Kumla kommun,
Kommunledningskontoret, 692 80 Kumla
eller lämnas till kommunkansliet.
förslaget skickas till
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Utställning av "Kumla
25 000 - översiktsplan för
Kumla kommun"
Just nu håller en ny översiktsplan för Kumla kommun på att arbetas fram.
Mellan den 19 april och den 7 juni 2010 pågick ett samråd. Under ett samråd
samlas synpunkter in från enskilda, myndigheter, politiska nämnder, intresseorganisation med flera. Text: Kurt Larsson, Stadsarkitekt

E

av att arbeta fram en ny
översiktplan är att få igång ett samtal
kring hur kommunen ska utvecklas och
bebyggas i framtiden. Många tog chansen
att lämna in synpunkter på förslaget. Ca
60 yttranden och flera namninsamlingar
lämnades in.
n viktig del

under utställningstiden att finnas tillgängligt på www.
kumla.se, på biblioteket samt i turistbyrån
i Stadshuset. Läs mer på vår hemsida om
vilka datum som gäller för utställningen
och hur du gör för att lämna synpunkter.
planförslaget kommer

under sommaren har alla dessa synpunkter

diskuterats och olika intressen har vägts
mot varandra varefter en bearbetning har
skett av förslaget.
frågor vi ställer oss utifrån synpunkterna

är många. Kumlas mål är att växa till
25 000 invånare men hur växer vi på ett
”bra” sätt? Var ska vi bygga bostäder, ska
jordbruksmark eller skogsmark användas
eller kan vi bygga tätare i de centrala
delarna och i de delar av kommunen som
redan är bebyggda? Hur löser vi nutida
och framtida trafikproblem? Många av
synpunkterna som har lämnats in rör
dessa frågeställningar.
ska översiktsplanen antas
av kommunfullmäktige. Men innan
planen kan antas ska det nya förslaget
diskuteras igen genom att planen ställs
ut för granskning.
under hösten
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Gruppförsändelse

Konstsidan
Text och bild: Göran Ekberg
Konstnär:
Objekt:
Titel:
Teknik:
Placering:
Ägare:

H

Birgitta Muhr
Skulptur
Kumla brassensemble
Stål och mässing
Entrén till Folkets Hus
Kumla Folkets husförening

ögst upp i taket i gallerian vid Folkets

hus hänger ett av de senast tillkomna
konstverken i Kumla. Det är nog inte alla
som omedelbart lägger märke till de krumbuktiga stålgubbarna som liksom försöker
fånga mässingstrumpeten i centrum av
skulpturen. Eller är det kanske musikens
kraft som är så stark att de kastas bakåt
av det trumpetsolo som absolut ljudlöst
fyller lokalen.

verket kumla brassensemble,

är resultatet
av ett uppdrag som tilldelades Birgitta
Muhr efter det att Kumla Folkets hus hade
sökt och fått pengar ur en fond som Folkets
Hus-rörelsen i Sverige har för offentlig
utsmyckning.
första gången besökte
Kumla och Folkets hus hade hon svårt
att hitta lokalerna och förstå var entrén
fanns. Gallerian signalerar i första hand
affärsverksamhet och kommers och det
är inte alldeles lätt att förstå att trappan
till höger vid galleriaentrén leder upp till
Folkets hus lokaler. Hon ville därför göra
något som binder samman affärsdelen med
dess många förbipasserande och Folkets
huslokalerna där ovanför. Hon ville också
åskådliggöra vad som händer i Folkets hus
som är en plats för gemenskap och där
inte minst musiken traditionellt har haft
en stor roll.
när birgitta muhr

skapa skulle därför ha
något med musik och gemenskap att göra.
En ensemble samverkar och gör något
tillsammans och så föddes idén om att
skapa en orkester. Golvytan medger inte
några större installationer och det kändes
naturligt att placera den lilla ensemblen
hängande i luften. Genom placeringen har
ytterligare en dimension tillförts. Belysningen av verket lämnar ett skuggspel mot
väggen och kontrasten mellan det svarta
stålet och de grafitgrå skuggorna ger ett
djup och en poetisk klang åt ensemblen.
det verk hon ville

birgitta muhr är född 1961 och nu bosatt i

Stockholm. Hon hade sin första separatutställning 1992 och har bland mycket annat
gjort ett antal offentliga verk framför allt
i Stockholmstrakten.

