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Ny ledare på plats!

Lennart Eriksson - som med sin starka sociala kompass för utsatta och drabbade
människor - har nu lämnat över ordförandeklubban i kommunstyrelsen till mig Katarina Hansson. Därmed har det skett ett ledarskifte både på ordförandeposten i
kommunstyrelsen och på ledarsidan i Kumlan.
Jag vill börja med att tacka Lennart Eriksson
för ett utmärkt jobb som kommunstyrelsens
ordförande. Han kommer att finns kvar både
som ersättare i kommunstyrelsen och som
ordförande i de kommunala bolagen - Kumla
Fastigheter AB, Kumla Bostäder AB samt
Stadsnät i Kumla AB.

Det är första gången jag skriver i Kumlan
och jag vill ta chansen att presentera mig
själv – Katarina Hansson. Jag är 44 år och är
född i norra Hälsingland, närmare bestämt
i Harmånger. Jag har under mitt arbetsliv
arbetat inom förskola, pappersindustri och
restaurang. Jag har även jobbat utomlands
och studerat på folkhögskola. Jag flyttade
till Kumla 1997, är gift och har två döttrar
och vi bor i centrala Kumla.
Min politiska bana i Kumla kommun började i barn- och utbildningsnämnden. Vid
årsskiftet 2002-2003 blev jag kommunalråd
och var då vice ordförande i barn- och
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utbildningsnämnden samt i Sydnärkes
utbildningsförbund. Efter det har jag
även varit ordförande i både barn- och
utbildningsnämnden och miljö- och
byggnadsnämnden.
Åren i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott
och som ledamot i de kommunala bolagen
har gett mig värdefulla kunskaper och
erfarenheter om verksamheterna
och helheten i det kommunala arbetet.
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Det livslånga lärandet är en fråga som
under många år varit en röd tråd i mitt
yrkesliv samt inom politiken och den
kommer även fortsättningsvis att vara en
ledstjärna i mitt politiska arbete.
Andra frågor som är av stor betydelse nu
och i framtiden är miljö- och klimatfrågorna.
Kumla kommun har tillsammans med
Örebro bildat ett bolag för att arbeta med
utveckling av vindkraften, men även för att
hitta frågor för att utveckla vårt gemensamma
arbete inom miljö- och klimatområdet.
En annan viktig fråga för vårt fortsatta
arbete är att på ett strategiskt sätt fortsätta
vår strävan att kommunen ska bli 25 000
invånare 2025. För att lyckas ska hela
kommunen vara en bra boplats.
Vi är en kommun som har dig som bor
här i fokus, både när det gäller arbete och
fritid, som innehåller kultur och natur, men
även att våra barn, unga och äldres vistelse
i våra verksamheter präglas av kvalitet.
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För mig som nyvald kommunstyrelseordförande är det en spännande period
med många utmaningar inom den
kommunala verksamheten. Ur näringslivsperspektivet ska vi som kommun vara ett
tydligt alternativ för nya etableringar, men
också arbeta för att de företag som finns
här ska känna en trygghet att vilja
utvecklas, allt för att skapa arbetstillfällen
för Kumlaborna.
Jag vill avsluta med att säga att min
ambition är att vi tillsammans inom
politiken ska arbeta för att ett bra Kumla
ska bli ännu bättre.
Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande
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Djupadalsbadet

- vår nya moderna anläggning för hela familjen

Äntligen har det öppnat, vårt nya badhus. Sedan invigningen 5 januari är det många som
besökt och tagit del av anläggningen och dess olika områden. Det har simmats otaliga
längder i motionsbassängen, jublats i färden ner för rutschkanorna, svettats på gymmet och
spenderats sköna stunder i relaxen. Text: Piia Vaarala, informatör.

Stor aktivitet på entréplan

Anläggningens entréplan består av en
motionsbassäng med åtta 25‐meters banor
med en intilliggande undervisningsbassäng
med höj‐ och sänkbar botten. Lite längre in i
byggnaden finner man äventyrsbadet, med
upplevelser som två vattenrutschkanor,
klättervägg, dykpool, strömvirvelpool,
bubbelpool och barnplask för de allra
minsta.

4

I anslutning till äventyrsbadet finns Vinterträdgården och Barnkalasrummet.
I Vinterträdgården välkomnas besökarna
till ett rum med känslan av lugn oas mitt i ett
livfyllt och lekfullt badhus. Rummet består
av eleganta och mäktiga förmakspalmer
samt andra växter som skapar rummets
exotiska miljö.
I Barnkalasrummet håller Kumlahumlan
till, i alla fall under bokade barnkalas. Kumlahumlan är Djupadalsbadets egen maskot
– en gul‐ och svartrandig humla som alltid
har ett leende på läpparna och sprider
glädje på anläggningen. Under barnkalasen
kalasfikar barnen, öppnar presenter och sen
är det skoj och lek i äventyrsbadet som gäller. Alla barnen får även med sig en present
hem.
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Inne i Vinterträdgården och Barnkalasrummet kan man som besökare äta sin
medhavna matsäck. I Barnkalasrummet
finns även micro för att värma sin egen mat
samt kyl och frys. Naturligtvis går det även
bra att äta sin medhavna matsäck i caféet.
Har man inte med sig något eget ätbart så
erbjuder caféet enklare maträtter och fika.
I entrén finns även en av kommunens tre
info‐points, där man hittar information om
vad som finns att uppleva och göra i Kumla
kommun.

Gym och relax på övre plan

En trappa upp i anläggningen ligger gymmet,
med ett 30‐tal träningsmaskiner och ett
varierat utbud av konditionsmaskiner. Här
finns även relaxavdelningen, som inbjuder
till en avkopplande stund i bubbelpoolen
eller i någon av tre olika bastutyperna;
ångbastu, aufgussbastu (aromabastu) för
bastuupplevelser med välgörande dofter
och traditionell bastu med hög temperatur.
Serveringen håller öppet på vardagar och
lördagar.
På söndagar är det familjedag på relaxen.
Då är hela familjen välkommen till relaxen
för en härlig stund tillsammans. Övriga dagar är det 18‐års åldersgräns.
Nu när anläggningen varit öppen under ett
par månader hoppas vi att såväl Kumlabor
som besökare tagit bygganden till sig och
hittat områden som passar en själv. Snart är
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även sommaren här, vilket innebär
säsong för utomhusbadet alldeles intill den
nya byggnaden.
Väl möt i vår nya anläggning!

Boka din aktivitet på
Djupadalsbadet!

Anläggningen erbjuder aktiviteter som:
•
•
•
•
•
•
•
•

Babysim
Barnkalas
Introduktion på gymmet
Konferenser
Relaxen (fre-lör)
Solarium
Vattengympa
Wet-Vest

Ring oss och boka plats på telefon
019-58 87 00.

För bokning av simskola, kontakta
simklubben Nautilus www.hksim.se
www.kumla.se/djupadalsbadet
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Nytt bevarandeprogram för
kulturmiljöerna i Kumla kommun
I Kumlan 3/2012 berättade vi kort om ett nytt bevarandeprogram för kulturmiljöerna
i Kumla kommun. Under sommaren och hösten 2012 for antikvarie Rasmus Axelsson
runt hela Kumla kommun och dokumenterade kulturmiljöer på omkring 1200 av de
drygt 7000 fastigheterna som finns inom kommunens gränser.
Text och bild: Rasmus Axelsson, Antikvarie.
Förutom bostadshus, fastnade exempelvis
skolor och andra offentliga byggnader,
uthus, ladugårdar, kyrkor, fabriker och
garage men även i viss mån landskap, vägar
och järnvägar på några av de närmare 4600
foton som togs. Miljöer som bedömdes ha
tillkommit efter 1990 uteslöts i princip helt.
Sedan dess har arbetet fortsatt med att
bland annat beskriva historien och mer
övergripande landskap i kommunen. Detta
för att kunna sätta det inventerade materialet i ett sammanhang och kunna avgöra
vad som verkligen är särskilt värdefullt och
inte. Det innebär alltså att allt som har
fotograferats inte automatiskt kommer att
föreslås bli särskilt värdefullt i bevarandeprogrammet.

Förhoppningsvis kommer programmet att
kunna antas av kommunfullmäktige under
den senare delen av 2013.

I ett bevarandeprogram kan man beskriva
hur man ska tänka och agera kring kulturmiljöer, så att vi även i framtiden kan lära
oss något av och njuta av vår omgivning.
Programmet är i första hand ett vägledande
dokument som saknar den fulla juridiska
status som exempelvis en detaljplan har.
Programmet är bland annat tänkt att
användas som stöd vid kommunal samhällsplanering men även för att sprida kunskap
om och väcka engagemang kring de värdefulla kulturmiljöerna i kommunen.

Strax före eller efter sommaren kommer
bevarandeprogrammet att skickas ut för
samråd och då kommer alla ges möjligheter att lämna synpunkter på dess innehåll.
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Pendlarparkering

Du som pendlar med bil får här en möjlighet att göra en insats för en bättre miljö.
Parkeringen vid norra änden av Gamla
Vägen, alldeles söder om Vägtorget, är
öppen för dig som vill samåka i bil eller åka
buss från den närbelägna busshållplatsen.

Hjälp oss hitta felen!

Då kan vi snabbare laga eller fixa saker.
Ring eller mejla eller varför inte anmäla fel
direkt när du står där, t ex. gatubelysning,
nedskräpning, hål i gatan och klotter. Det är
möjligt i din Iphone eller Android telefon!

På kommunens hemsida, www.kumla. se/
pendlarparkering hittar du länkar till
samåkningstjänster, som du kan använda
för att komma i kontakt med andra
pendlare.

Gör så här:
1. Hämta appen F!xa till
2. Hitta något som behöver fixas till
3. Starta appen
4. Tryck på start
5. Ta ett foto
6. Välj kategori
7. Skriv en kommentar om du vill
8. Skicka din felanmälan

Lycka till i ditt resande!

Kumla kommun tackar för din hjälp!

På pendlarparkeringen kan bilen stå i 24
timmar och givetvis är det avgiftsfritt.

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer från och med den 11 mars 2013.
Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.
Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.
Man kan också ringa och lämna information på 113 13.
Man ska alltid ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.
113 13 ringer man när man vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris
i samhället. Polisens nummer 114 14 använder man i icke akuta fall när man vill komma
i kontakt med polisen. Och slutligen 1177 – sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Kumlan 1 2013

7

Förskolan Duvan 40 år

Det var i augusti 1972 som man slog upp portarna till kommunens första barnstuga.
Den nya barnstugan, i kvarterat Duvan vid Villagatan, skulle medföra en minskning av
behovet av familjedaghem. Text: Karin Moberg, informationssamordnare
Idag är Duvan en modern förskola med fyra
avdelningar för barn i åldern 1-5 år.
Att förskolan fyllde 40 år förra året var
såklart något som både barn och personal
ville fira. Den 28 november hade förskolan
öppet hus som bjöd på både teaterföreställning och fika.

Kumlan 3/1972.

Håll igång med oss!

Folkhälsoenheten vid Örebro läns Idrottsförbund bedriver folkhälsoinriktade insatser i
samarbete med kommun och landsting. I Kumla kommun har vi bl.a. ryggymnastik,
promenadgrupp samt behandling med KBT-inriktning för överviktiga vuxna.
Vårens aktiviteter har startat och avslutas vecka 17.
För mer information, ring 0585-489 50.
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Ung fritid - Fritidsgårdarnas nya öppettider

Aktivitetshuset
• Måndagar kl. 16.00-21.00
• Tisdagar kl. 16.00-21.00
• Onsdagar kl. 16.00-21.00
• Torsdagar - föreningskväll
• Söndagar kl. 13.00-18.00

Kumlaby fritidsgård
• Tisdagar och torsdagar kl. 17.00-21.00

Kvistens fritidsgård
• Måndag-torsdag kl. 17.00-21.00
• Fredagar och lördagar kl. 18.00-23.00
Öppen verksamhet för ungdomar
med funktionsnedsättning på
Kumlaby fritidsgård
• Måndagar kl. 17.00-21.00
• Lördagar (för datum och aktivitet se
www.kumla.se)

Välkommen med ansökan till

Ungdomsstipendiet
Procordia - Kumla kommun 2013

Stipendiets ändamål är att främja kultur- eller idrottsverksamhet i Kumla kommun
genom stipendier till ungdomar från Kumla för utbildning inom något kulturområde eller
för personlig satsning inom någon
idrottsgren.
Ansökan skickas till
Kumla kommun
Kultur- och Fritidsförvaltningen
692 80 Kumla.
Senast den 12 april 2013!
Mer information lämnas av:
Gertrud Åstrand, avdelningschef
kulturavdelningen
T: 019-58 81 96
E: kultur.fritidsnamnd@kumla.se
Foto: Björn Engström
Kumlan 1 2013
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Uppleva & göra i Kumla
Bibliotek och utställningshall
Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag
Tisdag		
Fredag		
Lördag		
Söndag		

Påsk

Skärtorsdag 28/3
Långfredag 29/3
Påskafton 30/3
Påskdagen 31/3
Annandag påsk 1/4

8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-18.00
10.00-14.00
14.00-18.00

8.00-17.00
stängt
stängt
stängt
stängt

Valborg-första maj

Valborgsmässoafton 30/4
Första maj

8.00-17.00
stängt

Övriga öppettider

Onsdag 8/5
Kristi himmelfärds dag 9/5
Fredag 17/5
Pingstafton 18/5
Pingstdagen 19/5
Onsdag 5/6
Sveriges nationaldag 6/6

8.00-17.00
stängt
8.00-17.00
stängt
stängt
8.00-17.00
stängt

Mer information om biblioteket, bokbussen och övriga verksamhet hittar du på
www.kumla.se/biblioteket

Kultur i Kumla våren 2013

Du som är nyfiken och öppen för det mesta!
Kolla i Kumlakultur våren 2013
Här finns något för alla smaker. Den 12 mars kan du höra
Erik Winqvist läsa den amerikanske poeten Hal Sirowitz och
samtidigt spela saxofon! Eller varför inte höra den Cornelisälskande, värdshusvärden från Haddebo den 26 mars?
Odling i växthus 3 april? Upptakten till första världskriget
den 16 april?
Hämta ditt program vid Kumla kommuns infopoints (Kumla bibliotek, Djupadalsbadet och
stadshuset) eller ladda ner det på kommunens hemsida www.kumla.se/biblioteket

Föreningsservice nås på följande tider
Öppet för besök på Kumlahallen: Torsdagar kl. 15.00-19.00
Telefontid (019-58 86 77): Måndag-fredag kl. 13.00-15.00

Nu börjar säsongerna i gymnastiksalar och sporthallar närma
sig sitt slut. Ni som inte köpt era kort, glöm inte att lämna
tillbaka era utkvitterade kort och nycklar. De återlämnas i
Kumlahallen. Tänk också på att det är dags att ansöka om
säsongstid i våra gymnastiksalar och hallar.
Blankett finns på vår hemsida www.kumla.se/lokalbokning
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www.orebrotown.com/kumla
evenemang I aktiviteter I sevärdheter I boende
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Växthuset börjar ta form

Växthuset bildar en vacker entré till Kumla stadspark när den nu tar form och speglar
sig i Kumla sjöparks vatten. Byggnaden planeras vara klar och kunna tas i bruk under
våren, runt månadsskiftet april‐maj. Text: Edit Ugrai, Stadsträdgårdsmästare

Växthuset

Huset på drygt 1 600 m2 är utformat att
rymma tre verksamheter; i väster finner vi
restaurang och café ”Goda Rum”, i mitten
växtrummen och i öster verksamhet och
odlingar inom ramen för Möjligheternas
växthus.
Växtrummen i de centrala delarna av
byggnaden kommer att vara de publika
delarna, tillgängliga för allmänheten. De
består av vinterträdgården ”Palmrummet”
och av orangerierna där karaktären ges av
namnen ”Citrusrum” och ”Kameliarum”.
I denna publika del kommer Kultur‐ och
fritidsförvaltningen på Kumla kommun att
ha hand om odlingen och programverksamheten i form av utställningar, föreläsningar,
rådgivning och studieverksamhet mot
allmänheten.

Föreningen har till huvudsakligt ändamål
att främja, bedriva och samordna lokalt
utvecklingsarbete med en del av den kommunala arbetsmarknadsverksamheten och
i samverkan med olika parter. Att skapa
någon form av handelsplats är också i föreningsens intresse.
I det västra sidoskeppet kommer restaurang och café att bedrivas, vid namn ”Goda
Rum”. Restaurangen serverar lunch med ny
matsedel varje dag. Här kommer det även
att finnas en a´la carte meny och i caféet
fika av olika slag. I den vackra trädgårdsmiljön serveras säsongsinspirerade maträtter
och bakverk. Färska råvaror kommer att
ligga till grund för att skapa härliga årstidsinspirerade menyer. På Goda Rum kommer
man även kunna boka upp sig för fest,
evenemang och konferens.

Verksamhet i sidoskeppen

Parken växer

De båda sidoskeppen innehåller växthus
och verksamhetsytor för Möjligheternas
växthus samt restaurang‐ och caféverksamheten.
Sidoskeppet i öster innehåller verksamhetsytor för Möjligheternas Växthus.
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Under året kommer terrasser söder och
norr om huset att ställas iordning. Likaså
påbörjas stommen i ”Stadsträdgården”
genom finplanering, plantering, teknik,
belysning, utrustning m.m. i den växande
parken.
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Kumla Högar - ortens födelseplats
Efter Kungsvägen genom Kumlaby, söder om byn inkilat mellan några gårdar, på en
kulle av rullstensåsen, ligger resterna av Kumla Högar. Det är platsen som har gett
Kumla dess namn. Det innebär således att man kan kalla resterna av högen för Kumlas
födelseplats. Text: Edit Ugrai, Stadsträdgårdsmästare
Tittar man närmare på Kumlas vapensköld
ser man under de två korslagda skomakarhammarna ”treberget”, kallat Kumla Högar,
i silver längst ner på skölden. De kvarstående delarna av högen är i ett mycket dåligt
skick, men nu ska det ske en ändring.

Kumla kommun, kommer i samarbete med
Naturskyddsförening i Kumla, att genomföra en upprustning av området. Antalet
träd och buskar ska reduceras, viss utfyllnad
ska ske och länsstyrelsen kommer att sätta
upp en ny informationstavla om platsens
historia.
Området är ett gravfält från järnåldern.
Arkeologiska utgrävningar har genomförts
vid två tillfällen. Vid utgrävningar har man
hittat ett smycke ”Kumlasmycket” som
rekonstruerats. Efter de två utgrävningarna
som har gjorts i högarna är de inte längre
12

ett fornminne i lagens mening, men för
invånarna i Kumla så är det fortfarande att
minnesmärke.

Högarna är också en av de få växtplatserna
för backsippan i kommunen. Antalet blommor varierar mellan åren med 200 ‐ 400
blommor. Backsippan är fridlyst i Örebro
län. Det växer också många andra rara
torrängsarter såsom gullklöver, kattfot,
backnejlika och backanis.
Åtgärderna för att förbättra högarna kommer att äga rum under 2013. Den som vill
läsa mer om Kumla Högar hittar detta i
Kumlabygdens historia del 2.
Välkommen att besöka Kumla Högar nu i
vår när sipporna blommar och allt eftersom
iordningställandet fortskrider.
Kumlan 1 2013

Backsippor i Kumla
- återplantering

Text: Åke Teljå, Ordf. Naturskyddsföreningen i Kumla. Bild: Bror A Levin.

Backsippan har minskat mer och mer i
kommunen, bland annat beroende på
kvävenedfallet. Det har fått som resultat
att de få områden där backsippan finns
har vuxit igen med gräs. För att motverka fortsatt tillbakagång har Naturskyddsföreningen under de senaste åren haft tillstånd
av länsstyrelsen att återplantera backsippan på lämpliga platser i kommunen. Frön har efter
länsstyrelsens tillstånd tagits från annat reservat utanför kommunen där de finns i mängd.
Arne Holmer och Ingalill Teljå svarar för återplanteringsprojektet . Det har hittills gett ett
mycket bra resultat. Åtskilliga nya plantor har klarat sig bra och återplanteringen kommer
att fortsätta.
Ser ni nya backsippsplantor när ni är ute i naturen så var rädda om dessa, det ligger mycket
arbete bakom och backsippor är fridlysta.

Kumla kommuns idrottsplakett

Kumla kommuns idrottsplakett delas ut årligen för idrottsprestation utförd av medlem i godkänd barn‐ och ungdomsförening med säte i Kumla kommun. För att tilldelas plakett krävs
en första‐ till tredjeplacering i ett svenskt eller större mästerskap.
Uppgifter om utförda idrottsprestationer under 2012 lämnas av berörd förening till Kultur‐
och fritidsförvaltningen senast den 20 mars 2013. Se riktlinjer och blankett på
www.kumla.se/idrottsplakett
Utdelningen av Kumla kommuns idrottsplakett sker i samband
med Valborgsmässofirande 30 april i Djupadalsparken.
Blanketten skickas till Kumla kommun, Kultur‐ och
fritidsförvaltningen, 692 80 Kumla eller
foreningsservice@kumla.se
Frågor besvaras på:
T: 019‐58 86 71
E: foreningsservice@kumla.se
Kumlan 1 2013
2012
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Kumla kommuns ”25-åringar”

Att jobba 25 år inom kommunen är helt klart värt att fira. Måndagen den 17 december
hölls 2012 års sista sammanträde för kommunfullmäktige. I samband med detta
uppmärksammades kommunens ”25-åringar” samt årets ungdomaledarstipendiater.
Text: Karin Moberg, informationssamordnare
På plats i Folkets Hus fanns 16 så kal�lade ”25-åringar. Av dessa kom 1 person
från Tekniska kontoret, 7 personer från
barn- och utbildningsförvaltningen och 8
personer från socialförvaltningen.

Under kvällen uppmärksammades också
2012 års ungdomsledarstipendiater.
2012 års ungdomsledarstipendium för
ungdomsledare över 25 år tilldelades
Helén Moberg-Carlsson, Kumla Scoutkår.
Ungdomsledarstipendiet för ungdomsledare upp till 25 år tilldelades Victor Catoni,
Kumla Tennisklubb.
Under kvällen fick vi även njuta av en
fantastisk underhållning signerat elever och
lärare på Kulturskolan.
Maten tillagades och serverades av
elever, med stöd från lärare, från John
Norlandergymnasiets restaurang- och
livsmedelsutbildning.
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Satsa på naturens krafter och
gör din egen el

Att producera sin egen el med hjälp av solceller har i takt med ökade elpriser och
minskade kostnader för investeringskostnader blivit allt mer intressant. Att investera
i solceller är ett mycket klimatsmart val som inte ger några utsläpp av växthusgaser.
En solcellsanläggning som suttit uppe i två år har skapat mer energi än det gick åt att
framställa anläggningen. Text: Catharina Ludvigsson, energi- och klimatrådgivare.

Så fungerar det

När solen strålar på solcellerna producerar
dessa el. Från solcellerna går en kabel till
en utrustning som omvandlar elen till 230V
och sedan skickas den in i huset. När solcellerna producerar mer än vad du använder,
levereras elen istället ut på elnätet. Om du
har slutit avtal med något elhandelsföretag
får du betalt för den el du skickar ut till
nätet. 7 m² solceller motsvarar en installerad effekt på 1 kilowatt i och kostar ca 20
000 – 22 000 kr i inköp. Detta ger ca 1000
kWh el per år.

Att tänka på

Privatpersoner som under ett år producerar
mindre el än de förbrukar kallas för mikroproducenter, men din huvudsäkring får inte
vara större än 63 ampere.
Det är viktigt att tänka igenom placeringen av solcellerna noggrant. Placering i
rakt söderläge får den bästa verkan, men
riktningen sydväst till sydöst fungerar också
bra. En lutning på 45 grader är det optimala.
Det är viktigt att träd, flaggstänger eller
huskroppar inte skuggar panelerna.
Kumlan 1 2013

Att sätta upp solceller på taket kan kräva
bygglov, kontakta därför miljö- och byggnadsnämnden innan du påbörjar arbetet.
Innan du installerar din solcellsanläggning
ska du anmäla detta i god tid till ditt nätbolag. Nätägaren är då skyldig att byta ut
din mätare mot en timmätare och ansvara
för att mäta och räkna av din inmatning av
energi.

Statligt stöd för installation

Sedan år 2009 finns ett statligt stöd både
för företag och för privatpersoner för installation av solceller. Från och med 1 februari
2013 uppgår stödet till 35 procent av investeringskostnaderna. Ansökan om stöd görs
hos Länsstyrelsen som också fattar beslut
om stöd.

Missa inte!

Tisdag 23 april kl. 18.30, Kumla bibliotek
Jens Ljunggren, KlimatSmart AB, kommer
och talar om Solel och andra klimatsmarta val i vardagen.

Välkommen!
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Har du synpunkter eller klagomål
på förskolan eller skolan som du
inte har fått gehör för?

I första hand ska du vända dig med synpunkter till berörd personal, exempel lärare,
mentorer etc. Men om du har framfört dina synpunkter till personal och/eller ledning
utan att problem åtgärdats, en konstruktiv dialog upprättats eller om de synpunkter du
har kräver en grundligare utredning på enheten eller centralt på förvaltningsnivå, ska
vända dig till förvaltningen. Text: Elisabeth Jangenby, utredningssekreterare

Allmänt om klagomålshantering

Hur gör jag?

Du anmäler ditt ärende på vår hemsida
www.kumla.se/Barn & utbildning (Barn 0-5
år, Elever 6-16 år, Gymnasium). Då får du
till exempel beskriva vad som har hänt, om
det fortfarande pågår och på vilket sätt du
anser att förskolan/skolan har gjort fel.

Vad händer sedan?

Ärendet utreds i första hand av respektive
rektor eller förskolechef. Om klagomålet
gäller rektor eller förskolechef eller om det
gäller huvudmannens övergripande ansvar
utreds däremot ärendet av förvaltningschef. Klagomålet ska vara utrett inom en
månad. Du som inte lämnat in klagomålet
anonymt ska då få svar på vad utredningen
lett fram till. Barn- och utbildningsnämnden
och gymnasienämnden, som är huvudmän
för verksamheterna, följer klagomålshanteringen genom kontinuerliga uppföljningar.
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Alla kommuner är skyldiga enligt 4 kap 8 §
skollagen att ha rutiner för klagomålshantering. Syftet med införandet var att barn,
elever och föräldrar sällan har vänt sig till
huvudmannen som är ansvarig för att rätta
till brister. I huvuddelen av de anmälningar som Skolinspektionen tagit emot
har huvudmannen inte fått tillfälle att själv
agera på informationen och inspektionens
insats blir då i normalfallet att överlämna
anmälan till huvudmannen. Ofta har denne
inte ens haft kännedom om ärendet, som
allt som oftast rör förhållanden vid en enskild förskole- eller skolenhet. Detta beror
sannolikt på att barn, elever och föräldrar
inte känt till möjligheterna att få frågan
utredd av huvudmannen eller hur de ska gå
till väga om kontakterna med förskolechef
och rektor inte leder till önskat resultat. De
vänder sig då direkt till Skolinspektionen
utan att först ha kontaktat huvudmannen,
vilket inte anses är ett rimligt hushållande
med samhällets resurser.

Frågor

Kontakta utredningssekreterare Elisabeth
Jangenby (elisabeth.jangenby@kumla.se)
vid frågor.
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Vem/vilka tycker du ska få årets
Pedagogiska pris?

Fram till och med den 15 april kan du nominera ett arbetslag eller en enskild pedagog
till årets Pedagogiska pris! Text: Elisabeth Jangenby, utredningssekreterare
Tycker du att något eller några av nedanstående kriterier passar in på ett arbetslag
eller en enskild pedagog inom barn- och
utbildningsnämndens verksamheter (förskola, fritids, grundsärskola, grundskola och
Kulturskola):

•
•
•

Pristagarna har utvecklat nya former för
lärande och/eller nya läromedel.
Pristagarna har aktivt deltagit och samverkat i pedagogiskt utvecklingsarbete
både lokalt, nationellt och internationellt.
Pristagarna har på ett förtjänstfullt sätt
informerat om och dokumenterat sina

•
•
•

arbetsmetoder och pedagogiska erfaren
heter.
Pristagarna har skapat mötesplatser för
pedagogisk diskussion och erfarenhetsut
byte.
Pristagarna har visat prov på ett kreativt
nytänkande och omsatt det i praktisk
handling.
Pristagarna har visat en öppenhet,
engagemang och initiativförmåga som
utvecklat det pedagogiska arbetet.

Läs mer på:
www.kumla.se/Barn & utbildning

Våren 2013!

Familjens Hus i Kumla erbjuder en mängd olika aktiviteter såsom
öppen förskola, föräldraträffar, föreläsningar och mycket mer.
Exempel på aktiviteter under våren är:

•
•
•
•
•

Bokprat, rim och ramsor och en å annan sång
Föräldraträffar - Unga föräldrar
Föräldraträffar - Vägledande samspel
Föräldrautbildning COPE
Föreläsning om nätmobbning och etik på nätet

Fullständigt program finns på www.kumla.se/familjenshus

Välkommen till Familjens Hus i Kumla.
Kumlan 1 2013
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Information från
RENHÅLLNINGSVERKET

Komposteringsprojektet

Komposteringsinförandet är i dagsläget infört
för alla villor i kommunen och resultatet är
mycket bra. 77% har valt hämtning av matavfall och 8% har hemkompost.
Nästa steg är hyreshus, skolor och företag.
Planerad start är efter sommaren 2013 vilket
innebär att valblanketter kommer ut under
våren.

Mat- och frityrolja
Vi vill åter igen passa på att informera om
detta. Lämna din ”gamla” frityrolja, matolja och
olivolja till återvinning.
Häll oljan i en flaska/dunk (max 5 liters
emballage) och lämna den till Återvinningscentralerna i Kvarntorp eller Hallsberg eller vid
miljöstationen vid Centralförrådet (Östra gatan
2 i Kumla).
Nya matvanor och mycket olja i matlagning
gör att risken för stopp i avloppsstammar och
ledningsnät ökar.

18

När temperaturen på matoljan minskar så
stelnar fettet från tex stekpannan eller fritösen
i avloppsledningen, detta skapar proppar i
ledningen, vilket innebär ökade kostnader för
husägaren eller kommuninvånarna

Grovavfallshämtning
Snart är det dags för vårens grovavfallshämtning som sker under vecka 15-16. Du som har
sophämtning ojämna veckor har grovavfallshämtning vecka 15 och jämn vecka har vecka
16. Grovavfallet ställs ut i anslutning till vägen
senast måndag 06.00 respektive hämtningsvecka.
Du som har hämtning av sopor var 14:e dag
har hämtning av grovavfallet samma vecka som
ordinarie sophämtning. Du som har hämtningsintervall var 4:e resp. var 8:e vecka ska ställa ut
grovavfallet ojämn resp. jämn vecka(vecka 1516) OBS det är endast hämtning av grovavfall
för er då.
Hyreshusen får sitt grovavfall hämtat enligt
fastställd dag som skickas till fastighetsägaren.

Kumlan 1 2013

Vad är GROVAVFALL?
Stort och skrymmande avfall (från hushållen) som inte går ner i sopkärlet. Elektronik,
vitvaror, återvinningsbart (trämöbler, metallmöbler), brännbart (madrasser, möbler, stora
mattor)
VI HÄMTAR INTE: Avfall i säckar eller i kartonger, återvinningsbart (tidningar, kartonger,
plastförpackningar), farligt avfall, byggmaterial
(rivningsmaterial), se mer i Renhållningsinformationen för 2013 eller på www.kumla.se .

Återvinningscentralen
Återvinningscentralen i Kvarntorp får snart
ett nytt utseende. Vi arbetar med att se över
anläggningen och kommer att förbättra både
utformningen och öppettiderna. Mer information om detta kommer i nästa nummer av
Kumlan.

Kommunkortet ger hushållen som har
ett renhållningsabonnemang rätt att lämna
grovavfall och farligt avfall till Återvinningscentralen i Kvarntorp eller Hallsberg. Kortet
ska medföras och visas upp, saknas kortet vid
besök kommer man att bli debiterad för det
avfall som man har.
Var noggrann vid besöken på återvinningscentralen. En felaktig sortering innebär en
ökad kostnad för driften som i sin tur blir en
kostnad för hushållen.
Sorteringsskyltar finns för att underlätta
sorteringen för dig vid besöket, det är ej til�låtet att slänga ”blandsäckar”. Säckarna ska
öppnas och sorteras, allt som är förpackningar
ska sorteras och läggas i återvinningsstationernas containrar.

Sophämtning
Tänk på att skotta (även locket på soptunnan)
och sanda för sopåkarna.
Håll soptunnan ren, även
under vintern, det är lätt att
soporna fastnar i kärlet och
då blir den inte helt tömd.

Vid flytt eller kärlbyte
Anmäl flytt av renhållningsoch vattenabonnemang i god
tid före flytt via vår e-tjänst
”Flyttanmälan” på
www.kumla.se/e-tjänster
under Bygga, bo & miljö under
rubriken Vatten, avlopp, avfall,
uppvärmning.
Flyttanmälan kan också
göras via telefon
019-58 80 99.
Bilden här ovanför visar ett förslag på ombyggnation av återvinningscentralen. Detta är dock
bara ett förslag och en tidig skiss vilket innebär
att förändringar fortfarande kan komma att
ske.
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Möte på torget

Det är första maj 1919. Ett trist gråmulet vårvinterväder med avbrott för ösregn präglade dagen. Trots detta hade Kumla arbetarkommun lyckats samla 300 till ett demonstrationståg som tappert marscherade fram genom stadens gator.
Text: Göran Ekberg, Arkivarie.
I täten för tåget gick Skoarbetarnas fackförening. Förutom dessa bestod tåget av
Arbetarkommunen, Kumla vänsterkommun
och Kumla ungdomsklubb. Fackföreningen
var den enda av organisationerna som hade
egen fana och dessutom en musikkår. Med
all säkerhet upprepades Internationalen ett
antal gånger under vägen fram till torget.
Här mötte ytterligare 900 Kumlabor upp för
att lyssna på riksdagsmannen Ernst Lindley
som var talare.
Huvudparollen för mötet var kravet på åtta
timmars arbetsdag. Kampen för detta hade
pågått sedan slutet av 1880-talet men detta
år 1919 den 4 augusti beslutade riksdagen
att införa åtta timmars arbetsdag men inte
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för alla. Lantarbetarna var undantagna. Om
detta visste ännu inte Arbetarkommunens
agitationsgrupp, som under dagen lyckades
sälja slut på de 400 beställda majblommorna och dessutom 100 exemplar av partiets
första majtidningar. Majblomman var socialdemokraternas egen och till skillnad från
Första Majblommeföreningarnas färgvariation från år till år, var socialdemokraternas
blomma alltid en röd ros.
Torget hade upplåtits för arbetarekommunens möten sedan 1912. Förutsättningarna
för tillståndet var att ”Inga störande uppträdanden, oegentligheter eller oordningar
uppstå, att av nämnden godkänd talare vid
mötet uppgives, samt att talet hålles inom
lagliga gränser”.
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Även om inte alla är lediga denna dag, är
första maj alltsedan 1939 en helgdag. För
att få en stor uppslutning till sina möten
förlade arbetarkommunen, som bildades
1910, majfirandet under de första åren till
en anslutande helg då de flesta arbetarna
var lediga. Uppslutningen var ändå tämligen skral under de första åren och först
1917 lyckas man samla lite större skaror.
En av anledningarna till detta var troligen

den ledighet som beviljades de skofabriksanställda inför detta års första majfirande.
1919 var för övrigt ett bra år för Kumla
arbetarkommun. Man lyckades fördubbla
medlemsantalet som uppgick till 48 stycken
vid årets slut. Vid valet i april 1919 ökade
också partiets antal representanter i municipalfullmäktige.

Dags att nominera till
miljö- och byggnadspris!

Miljö- och byggnadsnämnden delar årligen ut ett miljöpris och ett byggnadspris. Nu vill
vi ha din nominering till pristagare.
Priserna delas ut för att uppmärksamma
personer, skolklasser, företag, föreningar
eller organisationer som på ett dokumenterat sätt står för en värdefull insats inom
miljöområdet eller för att belöna och
uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom
byggnadsvården och byggnadskulturen. Priset ska stimulera och utveckla miljöarbetet
eller intresset för arkitektur och bevarande
i kommunen.

Lämna din nominering senast den 31 mars
2013 till:
Kumla kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
692 80 Kumla
e-post: miljo.byggnadsnamnd@kumla.se

Byggnadspriset

Byggnadspriset delas ut till den som på bästa sätt vårdar och bevarar byggnader och/
eller hela miljöer eller skapar ny intressant
arkitektur i samklang med omgivningen.

Miljöpriset

Miljöpriset tilldelas den som på bästa sätt
främjar utvecklingen till ett långsiktigt
hållbart samhälle
Priset ska i första hand uppmärksamma
insatser genomförda under det gångna
året.
Kumlan 1 2013

2011 års miljöpris gick till Jonas Engzell för arbetet med
att ta fram en skötselplan för Björka lertag.
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Anhörigstöd

Program våren 2013

Kumla kommun, Röda korset, Kumla församlingshem och Studieförbundet vuxenskolan erbjuder verksamhet för dig som är anhörig. Vi vänder oss till dig som stöttar en
närstående som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vår verksamhet består av
föreläsningar, öppna träffar och samtalsgrupper.
Bikupan - samtal om livet
Med utgångspunkt från skönlitteratur.
Plats: Röda korsets lokaler på Trädgårdsgatan 1.
Kom och dela dina erfarenheter och fika
tillsammans.
Torsdagsträffar
Torsdagar kl. 11.30-15.30 i finrummet,
Kvarngården.

Må bra tillsammans
Vi bjuder in dig att prova på och göra saker
tillsammans med andra människor som
befinner sig i liknande situation som du.
För den som vill äter vi lunch tillsammans
i restaurangen på Kvarngården. Kom ca
12.00-12.30, kostnad ca 55kr.
Tid: tisdagar kl. 13-15 (om ej annat anges)
Plats: Kvarngården, Skolv. 6 (om ej annat anges)

Träffarna är till för att avlasta anhörigvårdare/den som de stöttar/vårdar.
Vi äter en lätt lunch tillsammans, till självkostnadspris.

Program
26/3
Musik i stilla veckan
Plats: Kumla kyrka
9/4

Vi leker med ord

Inspirationskvällar
Datum: 28/3, 25/4 och 30/5
Tid: 17.00-18.30 i finrummet, Kvarngården.
Kostnad 50 kr/gång.

23/4

Träd i vårtid
Vi rör oss till musik

21/5

Våravslutning vid Hult,
tid meddelas senare

Samtalsgrupper
Vi arrangerar samtalsgrupper där du får
prata i en mindre grupp om din situation,
samtidigt som du kan stötta andra.
Kontakta Yvonne Sandström
Telefon 019-58 83 69
Kontaktpersoner
Anhörigkonsulent, Marie Eneman,
tfn 019-58 83 70.
Telefontid tis kl. 8.00-9.30, övrig tid tel. svar
E-post: marie.eneman@kumla.se
Anhörigkonsulent Yvonne Sandström, tfn
019-58 83 69
E-post: yvonne.sandstrom@kumla.se
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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 bevakar
också fullmäktige och ett par dagar efter
sammanträdet finns det att se på vår hemsida under rubriken Om Kumla och dess
styre/Så styrs Kumla/Kommunfullmäktige.

Lokalen är utrustad med hörselslinga, är
rökfri och tillgänglig för rullstolsburna.

Allmänheten är också välkommen att
närvara vid sammanträdena i Folkets Hus,
Teatern.

Medborgarförslag
Den som är folkbokförd i Kumla kommun
kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige om den kommunala verksamheten.
Medborgarförslaget ska vara skriftligt
och undertecknat av en eller flera personer.
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag får
inte tas upp i samma medborgarförslag.
På kommunens hemsida www.kumla.se/
e-tjänster kan du under rubriken Kommun
& politik skicka in ditt medborgarförslag.
Det krävs dock att du har tillgång till BankID eller liknande.
Förslaget kan också skickas till Kumla
kommun, Kommunledningskontoret,
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692 80 Kumla, lämnas till kommunkansliet
eller direkt vid fullmäktiges sammanträde.
Ett medborgarförslag 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.
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Gruppförsändelse

KONSTSIDAN
Text och bild: Göran Ekberg
Konstnär:
Objdekt:
Titel:
Teknik:
Placering:
Ägare:

Tommy Widing
Skulptur
Moment
Rostfritt stål
Innergård på Vialundskolan
Kumla kommun

På en ljusgård inne i Vialundsskolan står en
av Kumlas mest undanskymda skulpturer,
”Moment” av konstnären Tommy Widing.
Skulpturen invigdes i september 1972 men
verket hade visats redan sommaren innan
som en mindre modell i en skulpturutställning vid Kumlasjön. I samband med
byggnationen av Vialundsskolan hade man
avsatt en summa till konstnärlig utsmyckning
och Widings konstverk ansågs vara ett av
de verk som skulle försköna den nybyggda
skolan.
Vid tillkomsten av Moment var Tommy
Widing bosatt i Järvsö och han berättar
hur skulpturen har tillkommit i ”hägnet av
höga furor”. Arbetet som pågick i sju
månader upplevde han som slumpartat.
Han beskriver skulpturen som ”en fryst
rörelse”. Han hade också en förhoppning
om att eleverna skulle kunna vandra runt
skulpturen, något som visade sig omöjligt
på grund av verkets placering.
Upplevelsen av den tre meter höga
skulpturen förtas av det trånga utrymmet
på innergården. Det blir svårt att se
helheten. Kanske borde Moment,
i samband med en kommande ombyggnad

av skolan, flyttas till en miljö där den får
utrymme och där Kumlaborna har möjlighet att se skulpturen även utanför skoltid.
När Moment invigdes var detta en av fyra
offentliga utsmyckningar i Kumla . Tidigare
fanns KUMLAN vid stadshuset, Hans
och Greta vid Kumlasjön och Skoghäll/
Holmströms emaljmålningar i hörnet
Kyrkogatan/Köpmangatan.
Tommy Widing är född 1944 och har varit
verksam som skulptör sedan 1964. Numera
arbetar och bor han i Stockholm. Han finns
representerad på många olika platser i
Sverige. Idag arbetar han inte bara med
rostfritt stål och aluminium utan även
stengods. Ofta är han inspirerad av japansk
kultur.

