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Högt valdeltagande
Tack för att ni röstade och därmed bidrog till ett högt valdeltagande. Trots
olikheterna i sakfrågor är det absolut viktigaste för oss alla politiker att
skapa ett intresse för de politiska frågorna. Ett högt valdeltagande är en
garanti för fred och demokrati.

U

nder valrörelsen fördes många samtal

på gator och torg. Alla vi politiker
uppskattar att det finns ett stort intresse
för de politiska frågorna och tackar alla
för era inlägg om vår fina stad. Det visar
att de satsningar vi gör och kommer att
göra är viktiga, nyttiga och intressanta för
er boende i kommunen.
kumla växer, hittills har vi ökat folkmängden med 168 personer, och när jag skriver
detta är vi nästan 20 400 invånare. Vi
fortsätter planläggningen och arbetet för
att fullfölja målet ”Kumla 25 000 invånare
år 2025".

startade arbetet med
”Budgeten för 2011 och den ekonomiska
planen för åren 2012-2013”. Den innehåller en rad satsningar som har sin utgångspunkt i vårt valprogram:
direkt efter valet

•

Nya bostadsområden skapas; Skogsgläntan kommer att erbjuda 34 tomter.
Fortsatt utbyggnad kommer också att
ske i bostadsområdet Ryttartorpet med
49 tomter och snart i tiden kommer
även bostäder i nordöstra centralorten
att planläggas.

•

Kumla Bostäder fortsätter att bygga
hyreslägenheter i centrala Kumla.

•

Nu är det Vialundsskolans tur. I
budgeten finns pengar avsatta för en
så kallad förprojektering av ombyggnad och tillbyggnad av skolan och i
samband med det även Kumlahallen.

•

En annan satsning som vi gör tillsammans med landstinget är att vi vill
samla rådgivning och stöd till familjer
i ett hus i centrala Kumla – en Familjecentral. Där ska barns, ungdomars och
föräldrars behov särskilt tas tillvara i
allt från mödra- och barnavårdscentral
till ungdomsmottagning och annat
stöd till familjen.
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•

Inom äldreomsorgen satsas på att
avlasta vårdpersonalen i vissa kringtjänster i syfte att öka vård- och omsorgstiden för våra gamla. Det sker
till exempel genom att tvättjänsterna
övertas av vår arbetsmarknadsenhet
och att ett nytt system för nyckelhanteringen införs.

•

En betydande del av vår investeringsbudget sker inom miljöområdet. Vi vill
bygga samman de större stråken av
gång- och cykelvägsnät så att möjlighet skapas till arbetspendling inom
kommunen och mellan kommunerna. I
budgeten finns en miljon kronor avsatt
per år för en fortsatt utbyggnad.

•

I budgeten finns också pengar avsatta
för att på ett effektivare sätt tillvarata
energin som finns i reningsverkets
slamrester. Energi som kan användas
till att värma upp reningsverket och på
sikt även badhuset. Till det ska läggas
den fortsatta utbyggnaden av vattenoch avloppsnätet på landsbygden.

totalt sett lägger vi ut nästan 40 miljoner

kronor mer än året innan i ökad budget
till våra verksamheter, vilket vi kan göra
eftersom kommunen växer. Ju fler som

flyttar in till kommunen ju större intäkter
får vi och då blir vi fler som delar på de
gemensamma kostnaderna.
en rad aktiviteter genomförts i kommunen. Den 22 augusti var
det invigning av första etappen av Kumla
sjöpark, samtidigt invigdes en bronsstaty
skapad av Richard Brixell. Vi firade också
för första gången Kumladagen, vilken
årligen kommer att återkomma i slutet av
augusti. Den dagen var ett mycket välbesökt
och uppskattat inslag med bland annat
mycket musik, mat, kultur, dans och en
beachbollturnering.
under hösten har

till sist några ord om det som hände i
oktober på ett av våra äldreboenden. Jag
reagerade starkt på att det kunde hända och
såg till att händelsen genast blev polisanmäld. Det är allas rätt och vår skyldighet
att se till att all verksamhet i kommunen
bedrivs med hög kvalité och präglas av god
omsorg och servicekänsla.

Jag vill slutligen önska er alla en God Jul
och ett Gott nytt år!
Lennart Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Budgeten för 2011 och den ekonomiska planen för åren 2012-2013 innehåller en rad satsningar
såsom en Familjecentral i Kumla, ombyggnad och tillbyggnad av Vialundskolan samt skapandet
av nya bostadsområden.
Kumlan 4
3 2010
2007
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Kumla Sjöpark - en satsning
för framtiden
En ovanlig och imponerande satsning görs just nu i Kumla. Den lilla staden tar
det stora steget och satsar på stadsutveckling. Och man gör det med övertygelsen om att det är de gröna byggstenarna man ska använda, vilket är ett ovanligt
angreppssätt i stadsbyggnadssammanhang. Kumla anlägger nämligen en stor
stadspark, Kumla Sjöpark, om 15 hektar. Text: Titti Olsson, Movium.

D

etta innebär att man också fattat ett
medvetet beslut att ta ansvar för en
långsiktig och kontinuerlig utveckling – det
ligger ju i själva begreppet att anlägga en
stadspark.

också varit lång. Thage
Arvidsson har sedan 1980-talet varit drivande, först som kommundirektör i 25 år,
idag som vd för Kumla Fastigheter AB.
Kumla Fastigheter har bekostat den första
etappen av parkbygget – att anlägga en stor
sjö – som kostat 25 miljoner kronor. Thage
Arvidsson är övertygad om att en satsning
på ett nytt parkområde är det som gynnar
näringslivet allra mest i Kumla.
– Om vi vill att Kumla ska växa måste
vi också kunna erbjuda medborgarna
planeringen har
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någonting mer än god vård, skola och
omsorg. Man måste också kunna leva gott
i staden och då är en stadspark det bästa
man kan ge. Kultur och grönska tar lång
tid att arbeta med, vi har slitit och jobbat
under lång tid för att få till detta. Vi kan
nog redan idag se att satsningen gynnar
kommunens utveckling, men om tjugo
år, när parken är helt klar, då kan Kumla
verkligen skörda frukterna, säger han.
stadspark har alltså funnits i ett par decennier och den 22 augusti
kunde staden inviga den första etappen
i sin stora satsning. Då var den nya sjön
färdig, ett arbete som påbörjades så sent
som i december 2009.
tanken på en ny
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Långt till vatten

att staden kan erbjuda goda livsmiljöer kan

ingått som ett självklart
element i människans trädgårdar. Finns
inte vattnet där blir saknaden stor. Det vet
man i Kumla. Där är det nämligen långt till
vatten. Staden är belägen på den bördiga
Närkeslätten och omgiven av åkrar och
barrskog. Redan för 75 år sedan ville man
ha en sjö och lät därför gräva och anlägga
Djupadalsjön i stadens utkant. ”Di sjösjuka
municipalarna” sades det lätt ironiskt om
Kumlaborna vid invigningen. Runt sjön
växte sedan en finpark upp.
– Det vi inte har, det längtar vi allra
mest efter. Vatten är ett sinnligt element,
det har en starkt andlig dimension och det
tror jag att människor idag behöver, säger
Edit Ugrai, stadsträdgårdsmästare i Kumla.

vara det som slutligen avgör var en ung
familj väljer att slå sig ner, menar Thage
Arvidsson. En liten ort nära en större och
mer attraktiv riskerar alltid att bara bli
en ort där nyinflyttade människor bor
men egentligen inte lever sina liv, påpekar
Edit Ugrai.
– För att känna sig riktigt hemma behövs
någonting speciellt att vara stolt över och
som man gärna vill berätta om och visa
för andra. Vi vill i Kumla förstärka vår
karaktär av småstad och kunna vara en god
uppväxtmiljö för barn och därmed också
bli attraktiv för deras föräldrar, säger hon
och tillägger:
– Stadslivet i Kumla behöver samtidigt
utvecklas och förstärkas. En stads liv
handlar ju om handel, en stadskärnas hela
existens är beroende av kommers. Vi är
medvetna om att vi inte kan konkurrera
vare sig med Örebro eller med det stora

vatten har alltid

den nya sjön är 3,2 hektar stor – cirka fyra-

hundra meter lång och hundra meter bred
– och innehåller en oval ö som för tankarna
till en liten båt som seglat in och strandat i
sjön. En bro förbinder de båda sjösidorna
med varandra. Sjön är fyra gånger så stor
som Djupadalsjön och kantad med flera
olika, karaktärsfyllda platser för möten
och umgänge. Till synes nyss uppstigen ur
vattnet, och med vinden i håret, reser sig
vid ena brofästet den sju meter höga statyn
Skönhet av Richard Brixell.
Vill växa
kumla med sina drygt 20 000 invånare blev

stad så sent som 1942. Staden ligger i en
växande region med ett strategiskt läge
i förhållande till Örebro. Kumla är en
inflyttningskommun med en befolkningsökning på ett par hundra personer per år.
Det är för en kommun av Kumlas storlek
en kraftig tillväxt. Målet är att ha 25 000
invånare år 2025.
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Statyn "Skönhet" av Richard Brixell.
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köpcentrumet mellan de båda städerna.
Det är heller inte vår ambition. Det ska
snarare vara ett komplement.

som inte är låsta till specifika funktioner.
Kumlaborna kan själva ta dem i besittning
och fylla dem med innehåll.

Ny identitet

Plats för lek

enkelt få en ny identitet
genom att bland annat utveckla en grön
karaktär till någonting som Kumlaborna
är stolta över och som låter tala om sig.

det är inte bara

kumla vill helt

växer alltså ihop med den
nuvarande Djupadalsparken. I den stora
parken ska det så småningom, förutom det
alldeles nya badhuset som just byggs intill
det befintliga utomhusbadet, också finnas
ett orangeri och växthus, tematrädgårdar,
en damm med bäckfåra och vattentrappa,
tematrädgårdar runt en öppen gräsoval och
en camping med stugor.
kumla sjöpark

dessutom det befintliga
reningsverkets rotzonsanläggning. Det blir
alltså en park med såväl starkt sociala som
pedagogiska inslag. Där finns också ytor
i parken införlivas

vatten utan också skogen
är en bristvara på Närkeslätten. Inom
Sjöparksområdet finns mellan den gamla
parken och den nya en mindre skog med
tallar som bildar pelarsal. Här ska stadens
nya lekplats smygas in, berättar Edit Ugrai.
tillsammans med landskapsarkitekt Hanna

Lind har hon tagit fram ett program som
visar hur viktig lekplatsen som central
punkt är tänkt att vara i Kumla. I programmet beskriver de staden och dess
utomhusmiljöer som en väv av platser,
som alla var och en bidrar till att forma
bilden av Kumla. Anlagda lekplatser är
knutpunkter och noder i en sådan väv, som
erbjuder möjligheten att forma en positiv
bild av sin barndom och ungdom i staden.
ambitionen för den nya platsen för lek är
att skapa ett centrum i stadsväven. Den
nya lekplatsen ska vara någonting annat
än de konventionella lekplatser vi är vana
vid. Här ska en plats för lek skapas som
ska tilltala både stora och små.
– Lek, möten, utmaningar och upplevelser formar bilden av barndomens landskap
och blir till positiva minnen att bära med
sig genom livet, säger Edit Ugrai.

Etapp för etapp
edit ugrai, som är ansvarig för att hålla
samman detaljplaneringen och förse parken
med ett rikt innehåll, anställdes som stadsträdgårdsmästare i och med parksatsningen
år 2008. Hon har en budget på mellan en
och två miljoner kronor årligen att röra sig
med. Thage Arvidsson anser att det är bra
att man kan ta etapp för etapp.
6
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– När det blir dags för stora investeringar,
som bäckfåran och vattentrappan, får vi
skjuta till mer pengar från Kumla Fastigheter, säger han.
ett kitt som binder
samman staden rent fysiskt – precis som
Central Park på Manhattan i New York.
Kommunen formade visionen om en sådan
park. Den ursprungliga idén vidareutvecklades och den första planen för parken är
gjord av landskapsarkitekt Sture Koinberg.
Denna fullföljdes och slutprojekterades i
huvudsak av landskapsarkitekt Rolf Pettersson, WSP Konsult samt kommunens
arkitekt Per Flodström.
kumla sjöpark blir

Platser för möten
stadens invånare kommer att finna ett rikt
utbud av attraktiva mötesplatser runt sjön
– här finns en stor amfiteater med murar av
svart tegel som fungerar som bullerskydd
mot trafiken på Östra leden som passerar
alldeles intill. Här finns möjlighet till
scenframträdande men framför allt är det
en plats att vistas på, med kvällssol och
vattenspegeln i blickfånget.
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generös trappa i svensk
granit, här finns breda trädäck och en solig
sandstrand. Sjön som på det djupaste stället
mäter 2,70 meter får sitt rena vatten från
åsen. Den är inte klassad som badsjö men
har redan under byggskedet lockat till bad.
Vid den sluttande och grunda sandstranden
kan den däremot användas av lekande
barn. Runt hela sjön löper en 1,2 km lång
gång- och cykelväg.

i norr finns en

kumla är beläget på en ås, som skär av par-

ken från staden och tillgängligheten återstår
att lösa. Parken ligger i en dalgång som
aldrig varit aktuell för bostadsbebyggelse
utan lämpar sig väl som grönområde. Den
vilar på gammal sjöbotten, och under den
nya sjön finns ett mäktigt lager av blålera
så området är ordentligt pålat och spontat
till exempel runt ön. Grundvattenytans nivå
ligger drygt en meter över sjöns vattenyta
(så kallad artesiskt tryck). Ur åsen får vid
behov pumpas sammanlagt tretton liter
vatten i sekunden. Vid högvatten breddas
sjön och leds vidare till Kumlaån på andra
sidan östra leden.
– En grundlig miljökonsekvensanalys
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ligger till grund för den miljödom som meddelats av miljödomstolen. Den garanterar
att grundvattnet inte påverkas, påpekar
Göran Fagerström som varit projektledare
för etappen.
Kinkiga växter
vad växer då i blålera? Inte särskilt mycket.
I september för ett år sedan var det mest
åkertistel.
– Vi stod inför valet att köra hit bättre
matjord men arealen är alltför stor så
beslutet blev att utgå från det som finns
på platsen i första hand, det vill säga torrskorpelera och befintlig matjord, berättar
Edit Ugrai.

därför varit noga med att förbereda elinstallationerna redan från start, bland annat vid
amfiteatern och ön.
– Det är förträffligt att få en så stor park
så centralt i Kumla säger stadsarkitekt
Kurt Larsson, som även han planerat och
deltagit i utvecklingen av projektet under
ett par decennier.
– Vi saknar gröna ytor i dag i centrum.
Sjöparken blir en stadspark på gångavstånd för Kumlaborna. Den är en värdefull
tillgång för hela kommunen och viktig att
kunna hänvisa till när staden kommer att
förtätas i de centrala delarna.
Gröna förteckan
om de framtida
planerna som innebär en fortsättning med
nya grönområden både i norr och öster som
kan länkas samman med parken. Norr om
reningsverket finns till exempel ett grönområde, där kommunen planerar för nya
koloniträdgårdar och nya dammar. Genom
att låta nya områden följa det låglänta landskapet utmed Kumlaån i nordsydlig riktning
skapas ett nytt grönblått naturparksområde
även på östra sidan om ån.
– Där finns redan en ridanläggning med
ridhus, där man kommer att anlägga en
ny bana för islandshästar. Nya aktiviteter
kommer alltså att utvecklas. Och det är där
Kumla ska växa med det nya bostadsområde
som finns med i den nya översiktsplanen,
säger Kurt Larsson.
kurt larsson berättar

till trädgroparna och till
de planteringar som kommer att ha karaktären av prydnadsplanteringar. Nu ska
man lägga grunden för en stomme av träd
och buskar som fördrar lera och en totalt
öppen yta utan någon högre vegetation.
– Vi söker pionjärerna som med åren
ska bilda ett mer gynnsamt mikroklimat
och bana väg för ett mer ”exklusivt” men
kinkigt växtmaterial.

jord har köpts in

träd i parken. Vid invigningen planterades fyra kärrekar (Quercus
palustris) och en grå valnöt (Juglans cineria
fk Örebro) som var en gåva från Örebro
kommun genom stadsträdgårdsmästare
Lars-Erik Krafve.
– Vår förhoppning är att en listan över
”fådda träd” ska kunna växa med åren,
säger Edit Ugrai.
hittills finns fem

Park i ljus
flera av målpunkterna i parken är planerad

att utformas med en fängslande ljussättning som gör parken attraktiv året runt
och under dygnets alla timmar. Man har
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den etappen i Kumlas satsning på att utvecklas med gröna förtecken lämnar dock
stadsarkitekten, stadsträdgårdsmästaren
och fastighetsbolagets vd med varm hand
över till nästa generation att förvalta och
förädla vidare.
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Förändringar i fullmäktige
Den 1 november tillträdde de nyvalda ledamöterna i Kumla kommunfullmäktige.
De 45 ledamöterna är valda från detta datum fram till den 31 oktober 2014.
Text: Lars Claeson, Administrativ handläggare

E

fter valet den 19 september ser fördel-

ningen av mandaten i fullmäktige ut
så här (eventuell förändring jämfört med
tidigare mandatperiod inom parentes):
Socialdemokraterna

22 (-1)

Vänsterpartiet		

2

Moderaterna

8 (+2)

Centerpartiet

3 (-1)

Folkpartiet

3

Kristdemokraterna

3 (-1)

Miljöpartiet

2 (+1)

Sverigedemokraterna

2

Sölve Persson
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att det nya fullmäktige
tillträdde slutade socialdemokraten Sölve
Persson som ordförande. Han valdes till
ordförande efter valet 2002. Under dessa
åtta år har Sölve Persson lett sammanlagt
cirka 80 fullmäktigemöten.
Han lämnar nu över ordförandeklubban till sin partikollega Mårten Blomqvist
som vid det nya fullmäktiges första sammanträde den 15 november valdes till ny
ordförande.
i samband med

fullmäktige sammanträder i Kumla Folkets

Hus, Teatern och alla möten är öppna för
allmänheten. Sammanträdestider för 2011
finns på kommunens hemsida. Där kan du
också se vilka ledamöter och ersättare som
blivit valda.

Mårten Blomqvist
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Frejgården
Kumlas boende för ensamkommande flyktingbarn/
ungdomar
Sedan decennier tillbaka har människor, både familjer och enskilda individer,
flytt från sina hemländer på grund av de oegentligheter som de mött i sin vardag. De senaste åren har trycket ökat och allt fler barn/ungdomar kommer till
Sverige utan någon förälder eller annan vårdnadshavare med sig eller tillgänglig
i landet. Text: Elsa Andersson

D

2006 genomfördes en
lagändring som innebar att landets
kommuner, efter en överenskommelse med
migrationsverket, ska ha det övergripande
ansvaret för boende och omsorg om de
asylsökande barnen/ungdomarna.
Med anledning av detta beslutade Kumla
kommun hösten 2009 att börja ta emot ensamkommande barn/ungdomar. Frejgården
har plats för totalt nio pojkar i åldrarna
15-18 år och den 15 maj i år startade
verksamheten. Idag finns det nio pojkar
som kommer från Afghanistan, Somalia
och Eritrea på Frejgården. Av dessa nio
är det tre stycken som har permanent uppehållstillstånd, de övriga är asylsökande.
en första juli
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på frejgården strävar personalen efter att

pojkarna ska få en vardag som förbereder
dem för ett liv i Sverige. De vill skapa
trygghet och ge dem en introduktion till
hur saker fungerar i det svenska samhället.
Målet med verksamheten är att pojkarna
på sikt ska bli självständiga och integrerade
med egen försörjning. När de uppnår 18
års ålder får de, om bedömningen är att
de klarar av det, flytta från Frejgården till
ett eget boende. Om socialtjänsten gör
bedömningen att pojken inte klarar av att
bo själv får han fortsätta bo på Frejgården
till dess han fyller 21 år.
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direkt efter ankomsten till Frejgården på-

börjar pojkarna sin skolgång. När de inte är
i skolan är flera av dem engagerade i olika
föreningar, både i Kumla och i Örebro.
Pojkarna får hjälpa till på boendet precis
som barn får i de flesta familjer. De städar
själva sina rum och tillsammans städar de
alla gemensamma utrymmen. De hjälper
även till med matlagningen efter ett rullande
schema där de som är ansvariga för köket
under veckan får vara med och utifrån
en kokbok bestämma vad som ska lagas.
Personalen jobbar som ett nära stöd till
ungdomarna och finns där för att förklara
och hjälpa dem att bli självständiga.
utredande socionomens
tjänst på boendet istället för att den, som i
många andra kommuner, finns placerad på
socialtjänstens kontor. Detta har gjorts för
att socionomen ska finnas nära pojkarna
och se dem även i vardagen och inte enbart
vid de tillfällen då utredningen pågår.
Totalt har Frejgården inneburit ett arbetstillfälle för nio heltidsanställda personer då
det alltid ska finns personal på plats dygnets
alla timmar. Bland dessa personer finns en
spridd kompetens med alltifrån utbildade
socionomer till behandlingspedagoger så
i kumla finns den

väl som personer utan någon högre utbildning. Tanken med detta är att alla anställda
har en kompetens som hjälper barnen att
komma in i det svenska samhället och att
lära sig hur det fungerar.
har alla pojkar som
inte har fått permanent uppehållstillstånd
en god man som är den vårdnadshavare
som dessa barn och ungdomar inte har.
Pojkarna har den gode mannen till dess
att de blir myndiga eller får permanent
uppehållstillstånd. När de har fått permanent uppehållstillstånd övergår den
gode mannen till att bli en tillförordnad
vårdnadshavare eller så utses en ny person till att vara denna. Den gode mannen
eller tillförordnade vårdnadshavaren för
pojkens talan i alla de kontakter där en
vårdnadshavare behövs.
De frivilliga Kumla-bor som ställer upp
som gode män och tillförordnade vårdnadshavare är ovärderliga för verksamheten och
för pojkarna. Den som tillsätter dessa gode
män är Kumla kommuns överförmyndare,
Elvy Esplund. Du som önskar bli god man
kan ta kontakt med Elvy för mer information, telefon 019-58 81 50.
utöver personalen

Folkhälsoenheten
Folkhälsoenheten vid Örebro läns Idrottsförbund bedriver folkhälsoinriktade insatser
i samarbete med kommun och landsting.
I Kumla kommun har vi bland annat ryggymnastik, promenadgrupp samt behandling
för överviktiga barn och vuxna.
Höstens aktiviteter avslutas v 50 och vårens
aktiviteter startar v. 3.
För mer information ring 019-58 86 80.
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Kumlas egen gymnasieskola
Efter en tid av olika etableringsinsatser börjar nu alltfler i Kumla att få upp ögonen för att JN-gymnasiet är kommunens "egna" gymnasium! I en tid då Kumla
präglas av snabb tillväxt och befolkningsökning är detta en viktig faktor.
Text: Stefan Lövgren

U

nder hösten genomförs ett stort antal

aktiviteter för att bredda kännedomen
om skolan och de olika programmen. Skolan har framgångsrikt deltagit i den stora
gymnasiemässan i Örebro där personal
och elever gjorde ett starkt intryck. Ingen
kunde undgå att se skolans svarta t-shirts
med den skarpt gröna loggan!
den alldeles egna gymnasiemässan i Husaren blev även den en bekräftelse på att
skolan är ”på gång”.
Dessutom informeras förstås högstadieeleverna i kommunen under speciella insatser, allt för att attrahera Kumlaungdomarna
att söka JN inför höstterminsstarten 2011.
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Vid den tidpunkten genomförs också ett
antal skolreformer där gymnasieskolan
får en ny programstruktur.
Förändringarna i regelverket betyder
också att det blir möjligt att erbjuda
lärlingsutbildning, vilket är en nyhet som
säkert kommer att tilltala både elever och
näringslivet där man önskar rekrytera
ungdomar. Tanken är att i princip halva
utbildningen förläggs till skolan med
teoretiska studier och andra halvan direkt ute på företag för utbildning i de s.k.
karaktärsämnena. Lärlingsutbildningen
har hittills varit möjlig att genomföra på
försök men kommande år blir det alltså
en lagstadgad möjlighet. Säkert kommer
intresserade ungdomar att dras till detta
alternativ eftersom närheten till företagen
blir spännande!
Företagarna i kommunen har under
förberedelseperioden visat stort intresse,
både för de planerade programmen och
lärlingsutbildningen, vilket är glädjande.
Ett huvudspår i verksamheten är ju att
få till stånd ett nära samarbete mellan
skolans dagliga arbete och näringslivet i
kommunen. Företagen är förstås beroende
av att få välutbildad och yrkeslivsanpassad
personal, skolan i sin tur arbetar kontinuerligt för att skapa goda kontakter med
näringslivet och vi hoppas att företagare
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har möjlighet att ta kontakt med skolan
för fortsatta diskussioner. Redan nu pågår
alltså ansträngningar att få till stånd ett
utbyte skolan - arbetslivet för att därigenom
skapa framtida välutbildade medarbetare
och entreprenörer.
du vill förstås läsa mer om JN-gymnasiet?

Gå då in och kika på vår hemsida www.
jn-gymnasiet.kumla.se. Där kan du se en

alldeles nyproducerad och lättillgänglig
film om vår verksamhet. Du har där också
länkar till alla program med en kort presentation av dess utformning och innehåll.
Vill du veta mer om den nya gymnasiereformen? Gå in på www.skolverket.se och
länka till ”Ny gymnasieskola - Gy 2011”.
Där får du veta det mesta om vad som
gäller gymnasiet från höstterminen 2011.

Samåkning
Du som pendlar med bil får här en möjlighet att göra en insats för en bättre miljö.
Parkeringen vid norra änden av Gamla Vägen, i närheten av Vägtorget (rondellen
vid Skogstorpsskolan), är nu öppen för dig som vill samåka i bil eller åka buss från den
närbelägna busshållplatsen.
På pendlarparkeringen kan bilen stå avgiftsfritt i 24 timmar.
Lycka till i ditt resande!

Kumlan 4
1 2010
2006
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Välkommen till Kumlahallen
Du når oss på telefon 019-58 86 75

Badets öppettider
Måndag och torsdag		
Tisdag, onsdag och fredag
Lördag och söndag		

Aktiviteter
9.00-20.30
7.00-20.30
9.00-15.30

•
•

Kassan stänger 30 minuter innan badet.

•

Ändrade öppettider under helgerna

•

23 december		
Julafton (24/12)		
Juldagen (25/12)		
Annandag jul (26/12)
Nyårsafton (31/12)		
Nyårsdagen (1/1)		
Trettondedagsafton (5/1)
Trettondedag jul (6/1)

9.00-18.30
stängt
stängt
9.00-15.30
stängt
stängt
7.00-18.30
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. Vill ni öva själva, testa vår självsimskola som finns på www.kumla.se eller prata
med våra badvakter.
Vid lov och studiedagar är bassängerna
mer tillgängliga under dagtid då inga skolbad
förekommer.
I Kumlahallen finns alltid utrymme för
motionssim.
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•
•

Morgonsim tre dagar i veckan. Tisdag,
onsdag och fredag kl. 7.00-9.00.
Vuxenkvällar på onsdagar kl. 18.00-20.30,
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.
Badkalas kan ordnas på lördagar. Bokning
görs i badkassan.
Vattengymnastik, drop-in, på måndagar kl.
14.00-14.45 och torsdagar kl. 16.00-16.45.

Kumlahallen SPA

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!

Kumlahallens Gym

Träningslokalen är öppen under badets öppettider. Vi erbjuder maskiner för både konditions- och styrketräning. Bad ingår i priset.

Kom och bada för
halva priset under
december månad!
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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.

sammanträder i Folkets Hus, Teatern.
Lokalen är utrustad med hörselslinga, är
rökfri och tillgänglig för rullstolsburna.

också välkommen att
närvara vid sammanträdena. Fullmäktige
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

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.
Du har också möjlighet att säga något
om ditt medborgarförslag när fullmäktige
ska fatta sitt beslut.
ett medborgarförslag

Kumla kommun,
Kommunledningskontoret, 692 80 Kumla
eller lämnas till kommunkansliet. Förslaget
kan också lämnas direkt vid fullmäktiges
sammanträde.
förslaget skickas till

Kumlan 4 2010
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Sommarsalong 2011
Är du amatörkonstnär eller har konstnärsambitioner och bor i eller har anknytning till Kumla? Vill du ställa ut dina verk?
Då är det dags att börja arbeta inför nästa års jurybedömda sommarsalong.
Du kommer att få möjlighet att lämna in maximalt tre verk. Vi välkomnar alla
tekniker. Foto, skulptur, videokonst, textilkonst, installationer, oljor, akvarell.
Du får uttrycka dig med vilka medel och vilken teknik som helst.
Utställningsplats blir Utställningshallen på biblioteket. Tiden för utställningen
är 14 maj – 15 augusti 2011. I början av nästa år kommer vi att lämna närmare
upplysning om var och när du kan lämna in dina verk.

Fira nyår på
Kumla torg!
Kom och fira in det nya året på
Kumla torg.
Vi bjuder på musik, sång, nyårstal
och fyrverkerier.
Se detaljerat program på www.
kumla.se efter den 20 december.
I samband med detta vill vi uppmana till försiktighet vid hanteringen av fyrverkerier samt att i möjligaste mån avfyra fyrverkerier endast vid speciella tillfällen.
16
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Kvarngården - en fantastisk
mötesplats!
I oktober i år firade Kvarngården 30-års jubileum som inleddes med Öppet hus.
Ett Öppet hus med flera olika syften. Dels att visa vilka olika verksamheter,
föreningar, studieförbund och organisationer som har någon typ av aktiv anknytning och dels ville vi visa de fina lokalerna som finns på Kvarngården.
Text: Yvonne Sandström, Projektledare anhörigstöd

F

Kvarngården en mötesplats,
en plats för samverkan, samarbete
och samvaro. På Kvarngården har vi idag
många olika verksamheter, aktiviteter
och föreningar som finns och samarbetar
under samma tak. Det var första gången
som jag var med och ordnade ett Öppet
hus på Kvarngården och jag hoppas att det
kommer att bli en årlig återkommande dag
ör mig är

Yvonne Sandström och jobbar
tillsammans med Marie Eneman på Anhörigcentrum som finns på Kvarngården. Kom
gärna in till oss om ni har vägarna förbi!

jag heter

övrig verksamhet på
Kvarngården har vi idag möjlighet att dela
med oss av idéer, tankar och visioner och
framför allt så har vi här möjligheten att
lära av varandra över ”gränserna” oavsett
vilken förening eller verksamhet man tillhör
eller jobbar med. Här vill vi gärna ha er
hjälp och vi har därför satt upp en idé-låda
på Kvarngården där vi tacksamt tar emot
förslag på tex aktiviteter, föreläsningar, visioner om innemiljön etc. Det känns viktigt
för oss som finns på Kvarngården att få
ta del av de visioner och tankar som finns
just hos dig. Kom till oss på Kvarngården
med dina förslag. Vi har en bra grund att
utgå ifrån men vill ta hjälp av er för den
fortsatta utvecklingen av Kvarngården
som mötesplats.
tillsammans med

ett av våra mål är att det ska finnas något
för alla oavsett om man är äldre, sjuk, har
en funktionsnedsättning eller är anhörig.
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Vet du vad gatan heter?
I förra numret av Kumlan fanns det, på grund av valet, inte plats för någon
gatuartikel. Det fanns dock plats att ange rätt svar på gatunamnsfrågan och att
namnge de tre personer som fick var sin bokvinst. Grattis till er.
Text och bild: Mats Runering

K

umla-frasses gata

är givetvis uppkallad efter Evert Fransson, ”KumlaFrasse”, som föddes den 3 december 1905
i Kumla och som under ett långt aktivt liv
kom att förknippas med svensk motorcykelsport. Det började med att Evert i
mycket unga år sladdade sig fram genom
Kumla på sin hemmabyggda motorcykel
medan Sverige fortfarande var ett fattigt
land i Europas utkant där mer än hälften av
befolkningen ännu bodde på landsbygden.
År 1926 debuterade Evert Fransson vid

18

en landsvägstävling och kom snabbt att
tillhöra Sverigeeliten. 1920- och 1930-talen kan sägas vara motorcykelsportens
barndom med tyngdpunkten först lagd på
landsvägslopp och senare på ”jordbanetävlingar”. Otaliga är Everts dueller från den
tiden mot legendariska förare som Torsten
Sjöberg och Ivar Skeppstedt. Evert deltog
även i tävlingar utanför Sveriges gränser
– till exempel vann han en internationell
tävling i Prag inför storpublik på 150 000
åskådare.

Kumlan 4 2010

blev en av Sveriges populäraste tävlingsförare och ”Kumla-Frasse”
med hela svenska folket. I radioutsändningarna nöjde sig ofta referenterna med
att kalla honom ”Kumla”. Framför allt
kom Evert Fransson att förknippas med
speedwaysporten, men han nådde också
stora framgångar i backtävlingar, landsvägslopp, sandbana, tillförlitlighet och
isracing. När motorcykelsporten första
gången släpptes in på Stockholms stadion
vann Kumla-Frasse finalen.

han alltid stöttade andra förare med råd
och hjälp. Här kan nämnas bröderna Sven
och Kurt Lindholm, Rune ”Rula” Larsson,
Göte Olsson, Harry Lindgren och Pelle
Sjöholm. Att Evert blev så populär i alla
läger berodde dels på hans engagemang
för motorcykelsporten, men också på att
han alltid gav publik och arrangörer sitt
bästa. Efter ett liv präglat av engagemang
och lidelse för motorsporten och en sällan
skådad tävlingsiver avled Evert Fransson
den 25 januari 1974.

jordbanetävlingarna i Europa efter krigsslutet genomfördes i Kumla
1945. Året därpå invigdes motorstadion i
Sannahed, som någon gång lockade mer än
20 000 åskådare. 1948 genomfördes den
första speedwayserien i Sverige. Samma
år började laget från Sannahed använda
namnet Kumla-Indianerna.

kumla kommun kunde i mars 1992 hedra
Evert Fransson med en pris- och minnesmonter i Kumlahallen. Nästa uppmärksammande kom den 11 oktober 2003
då Evert fick en gata uppkallad efter sig,
Kumla-Frasses gata, tidigare del av Ringvägen. Gatan är en av anslutningsvägarna
till idrottsparken, där flera av Everts tidiga
tävlingar ägde rum.

det var nu evert

en av de första

något man bör tänka på när det gäller Evert

Franssons karriär är att under de år när
Evert var som bäst fanns ännu inga svenska
eller internationella mästerskapstävlingar.
Dessutom blev det ett ofrivilligt uppehåll i
den internationella tävlingsverksamheten
under krigsåren. Den första speedwayserien i Sverige genomfördes först år 1948,
då således Evert Fransson redan var 43 år
gammal. Detta till trots kom han totalt att
deltaga i cirka 1 000 olika tävlingar. Evert
Fransson tävlade aktivt i 28 år i elitsammanhang, vilket måste vara svårslaget.
Fransson att betyda
oerhört mycket. Han var med om att
bilda Kumla Motorsportklubb 1936 och
medverkade aktivt vid tillkomsten av
motorstadion i Sannahed 10 år senare.
Kumlabygden har haft många duktiga
speedwayförare, delvis beroende på Everts
exempel och lyskraft, men också på att
lokalt kom evert
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gatan som är uppkallad
efter en person vars gärning under början
av förra seklet var såsom senaste valets
Rut, Rut – inte Rot! Vår persons yrke var
vanligt förekommande förr men är idag
borta. Det må så vara att yrket är sällsynt
men arbetsuppgifterna finns kvar. Nu och
för all framtid. Man skulle kunna säga att
vår person hade ett empatiskt yrke, vilket
är stort men gatunamnet antyder litenhet.
Omsorgen var huvudsakligen inriktad på
en enda person medan Gustav Vasas dito
omfattade hela riket.
nu till den nya

vet du vad vår person heter så vet du också

vad gatan heter. Skriv gatunamnet på ett
papper jämte ditt namn, adress och telefonnummer och lämna in på Kumla bibliotek
senast den 25 februari 2011. Bokpriser till
de först öppnade rätta svaren vid samtidig
dragning.
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Information från
RENHÅLLNINGSVERKET
ÄNDRADE HÄMTNINGSTIDER
i jul- och nyårshelgerna
Hämtning sker på:
Måndag 20 dec
Måndag 20 dec
Tisdag
21 dec
Onsdag 22 dec
Torsdag 23 dec

Ordinarie hämtningsdag:
Måndag
20 dec
Tisdag
21 dec
Onsdag
22 dec
Torsdag
23 dec
Julafton
24 dec

Måndag 27 dec
Måndag
27 dec
Måndag 27 dec
Tisdag
28 dec
Tisdag
28 dec
Onsdag
29 dec
Onsdag 29 dec
Torsdag
30 dec
Torsdag 30 dec
Nyårsafton 31 dec
Därefter sker hämtning på ordinarie dag.

Sophämtningen
Tänk på att skotta (även locket på soptunnan) och sanda för sopåkarna, det är deras
arbetsmiljö det handlar om. Håll soptunnan
ren, även under vintern, det är lätt att soporna
fastnar i kärlet och då blir den inte helt tömd.
Se även till att hålla framkomlig väg för
sopbilen som även måste ha en vändplan
(gäller landsbygden).
Under våren och sommaren har buskar,
träd växt till sig vilket innebär att grenar
hänger ut över vägen, se till att detta rensas
bort så att det är fri bredd och höjd längs
vägen med ca 3,5 meter i höjd.
Vid flytt
Anmäl flytt av renhållnings- och vattenabonnemang i god tid före flytt. Du når oss
på telefonnummer 019-58 80 99.
Komposteringstunna (brun tunna)
Under 2011 kommer Kumla kommun erbjuda hämtning av komposterbart avfall såsom
potatisskal, matrester, frukt och fruktrester.
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Taxan kommer att konstrueras så att den
som sorterar ut sitt komposterbara avfall
och förpackningar gynnas. Vi kommer att
informera mer om detta under vintern/
våren. Det komposterbara avfallet kommer
på sikt att rötas till gas i reningsverket och
där bli el (via en motor med generator).
Det är en konst att sopsortera
Mer än en tredjedel av alla förpackningar återvinns inte
utan går rakt ner i
soppåsen. Om de
sorterades rätt kunder vi, bara i Kumla,
spara både miljö och
pengar.
I och med att så stor del av förpackningarna hamnar i restavfallet istället för
på återvinningsstationerna ökar mängden
avfall som kommunerna ska ta hand om
och därmed också kommunernas kostnader.
För konsumenten innebär det i praktiken
att de får betala hanteringen av förpackningarna två gånger (via avfallstaxan).
Idag finns en förpackningsavgift som
ingår i priset på alla varor vi köper. Avgiften
är en ersättning till producenterna för att
genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), ta hand om förpackningarna.
Det känns ju logiskt att de som får betalt
för att ta hand om förpackningarna också
ska få möjlighet att göra jobbet. Det är
bara att konstatera - sopor är värdefulla.
Genom att sortera dem rätt bidrar vi till att
spara på jordens resurser, dessutom spar
vi pengar för oss alla.
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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

Mer information om biblioteket och dess verksamhet hittar du på: www.kumla.se/bibliotek
Hjälp med Internet!
Behöver du hjälp mer enklare göromål på
Internet? Skaffa mail? Fixa ett facebook-konto
eller betala räkningar? Vi hjälper dig!
Den 1 december kl. 14-15 och den 15 december kl. 14-15. Lokal: Biblioteket.

Jul-, nyårs- och trettonhelgen
22 december
23 december
24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december
1 januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari

8.00-19.00
8.00-17.00
stängt
stängt
stängt
8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-19.00
8.00-17.00
stängt
stängt
14.00-18.00
8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-17.00
stängt
8.00-18.00

Bokbussens turer
Ekeby/Kvarntorp - torsdagar
Ekeby (Macken) 16.45-18.15
Kvarntorp (Gasolvägen) 18.30-19.30
2/12, 16/12, 20/1, 3/2, 17/2, 3/3, 17/3 och 31/3.
Hällabrottet - torsdagar
Vid affären 17.30-19.30
9/12, 13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 10/3 och 24/3.
Sannahed - onsdagar
Tvärgatan, 18.00-19.00
1/12, 15/12, 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3 och 23/3.
Åbytorp - onsdagar
Stene skola 17.30 – 19.00
8/12, 22/12, 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3 och 30/3.

Landsbygdsturer
Brånsta
måndag 10/1, 7/2, 7/3.
Byrsta
måndag 6/12, 17/1, 14/2, 14/3.
Eneby
måndag 13/12, 24/1, 21/2, 21/3.
Nynäs
måndag 20/12, 31/1, 28/2, 28/3.
Berga
tisdag 7/12, 18/1, 22/2, 29/3.
Hjortsberga tisdag 21/12, 1/2, 8/3.
Rala
tisdag 30/11, 11/1, 15/2, 22/3.
Vallersta
tisdag 4/1, 8/2, 15/3.
Öja
tisdag 14/12, 25/1, 1/3.
Björka
torsdag 9/12, 13/1, 10/2, 10/3.
Frommesta torsdag 9/12, 13/1, 10/2, 10/3.
Brändåsen* torsdag 16/12, 20/1, 17/2, 17/3.
*förmiddagstur

Prästgårdsskogen - torsdagar
von Rosensteins väg 11.00 –12.00
2/12, 13/1, 3/2, 3/3 och 31/3.
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Kumlaelever framförde
"Maria"
Att stå på en scen och betraktas av andra kan ibland kännas jobbigt. Att med
skakiga ben och darrande röst framföra en musikteater kräver mycket övning
men framförallt mod. Det har musikeleverna som går på Kumlaby skola.

Å

rets föreställning var inte långt ifrån

att bli inställd. Detta på grund av rättigheter kring namnet på musikteatern.
Musikteatern "Maria" var elevernas tolkning av "Sound of music" och fick alltså
inte heta det sistnämnda.
Mycket arbete lades ner för att få musikteatern så bra som det bara gick. Eleverna,
som går år 6-9, övade mycket på manus
samt de sånger och danser som framfördes.
Att det blev just "Maria" berodde på att
många nya elever ur år 6 ville vara med
och som då kunde spela alla de barn som
fanns med i manuset.
Totalt arrangerade man åtta skolföreställningar och även i år fanns en orkester
på plats.
Som initiativtagare, arrangör och regissör
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hittar vi Inger Stähring som arbetar som
musiklärare på Kumlaby skola. Thomas
Fredriksson ansvarade för orkestern, med
hjälp av Peter Hayward vid några tillfällen. Även denna gång hade vi turen att få
arbeta med Maria Hayward, vår underbara
koreograf.
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Kumlas näringslivsduo
Kumla är en expansiv kommun med stark befolkningsutveckling, nyföretagande
och tillväxt i befintliga företag. Kumla kommun har en vision om att vara 25 000
invånare år 2025 vilket kräver ett ökat och breddat näringsliv.

K

Svenskt Näringslivs mätningar av företagsklimatet alltid varit
bäst i länet. Detta är någonting som vi är
stolta över och en placering som vi arbetar
för att behålla.
Som tidigare sagts så har Kumla kommun
en vision om att vara 25 000 invånare år
2025 vilket kräver ett ökat och breddat
näringsliv. Detta arbeta kräver resurser
vilket innebär att Näringslivsdirektör Thage
Arvidsson har fått förstärkning genom
att Näringslivsutvecklare Sune Valegren
har anställts. Sune kommer närmast från
Hällefors kommun där han arbetat som
enhetschef i 18 år.
Thage och Sune ska med gemensamma
krafter arbeta för att upprätthålla de relationer som man idag har med kommunens
företagare, få nya företag att vilja etablera
sig i Kumla samt delta mer i det regionala
näringslivsarbete som pågår.
umla har i

m.m. samtidigt som vi varit aktiva med
att på ett snabbt, enkelt och bekvämt
sätt erbjuda mark och lokaler till nya
företag. I dagsläget har vi framförallt tre
etableringslägen att erbjuda - Norra Mos
Företagspark, Via industriområde och
Kvarntorps industriområde.
Kumla har ett betydande näringsliv med
många företag inom skilda branscher och
av olika storlek.
Kumla ser positivt på framtiden och
hoppas på att fler intressanta företag väljer
just Kumla.

kumla kommun har under många år arbetat

för att på bästa sätt hjälpa befintliga företag
med lokaler, ombyggnationer, utbyggnader

Sune Valegren och Thage Arvidsson

Norra Mos Företagspark
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Gruppförsändelse

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

Marc Broos
Skulptur
Var är konstverket?
Kompositmaterial
Kvarntorpshögen
Kumla kommun

solen lyser och Marc Broos har lyft sin
hand till skydd för det skarpa ljuset. På
bänken nedanför sitter hustrun Karin.
Hon verkar inte riktigt fokuserad på sin
uppgift. Inte heller Lars Lerin bredvid henne
har på allvar engagerat sig. Han sitter och
fingrar lite frånvarande, närmast uttråkad
på en ”Konstsmurf”. De letar alla efter det
konstverk Marc har grävt ner någonstans
på Högen.
frågan - "var är konstverket" - är kanske
det egentliga konstverket. Den värmländska gruppen konstnärer som likt Nils
Ferlin i Filipstad meditativt vegeterar på
sin parkbänk är ju bara en avgjutning av
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sina förebilder. Är det här de egentliga
konstsmurfarna? En leksak i något slags
plastmaterial med vilkas hjälp vi skapar
vår egen konstuppfattning. Marc Broos vill
säga oss något men vad, det får vi själva
finna ut. Finns det ett konstverk? Och om
det finns, är det då skapat av Marc Broos
eller av oss själva.
"var är konstverket" är det tjugosjätte i
raden av konstverk som placerats permanent på högen.
en värmländsk konstnär,
född i Eindhoven, Nederländerna 1945.
Han etablerade sig i början av 1980-talet
som skulptör men är nu lika känd som målare och grafiker. I Östra Ämtervik startade
han 1998 galleriet, Alma Löv, med hela 16
paviljonger som årligen fylldes med både
inhemsk och internationell konst. I augusti
i år stängdes museet ”för gott”.
marc broos är
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