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Framtidens Kumla Vision 2025

Vi arbetar vidare med
ett Kumla kommun i
"kommuninvånarnas tjänst"
Vi kan - vi vill - vi törs
Under våren startade ett visionsarbete, ”Framtidens Kumla Vision 2025”.
Kumlas framtid berör oss alla som bor, arbetar, driver företag, eller på annat sätt är verksamma här. Det finns en alldeles naturlig drift att växa och
utvecklas, det tror jag gäller i allt vi gör.

U

startade Kumlas politiker ett visonsarbete under rubriken
”Framtidens Kumla Vision 2025”. Tanken
är att politiker, medborgare, anställda,
företagare, besökare, barn och unga ska diskutera frågan och samtidigt kunna lämna
åsikter och tycka till om vad kommunens
vision ska innehålla och vilka områden som
är viktigast för dig. Vi hoppas att just du
gör din röst hörd!
nder vecka 17

är klart, nu för verksamhetsåret 2010 och det uppvisar ett positivt
resultat på 17 mkr. Utifrån det budgeterade
resultatet som var på cirka 37 mkr så blev
bokslutet 20 mkr mindre än det budgeterade resultatet.
Nämnderna redovisar tillsammans ett
ännu ett bokslut

underskott mot budget på 46 mkr. Det är
naturligtvis oacceptabelt att nämnderna
inte inrymmer sin verksamhet inom tilldelad budgetram. Samtidigt har jag viss
förståelse för att delar av kostnadsökningarna kan vara svåra att hantera. Jag
tänker då framförallt på kostnaderna för
ekonomiskt bistånd. Kostnadsökningen har
varit kraftig på grund av den borgerliga
regeringens genomförda försämringar i
trygghetssystemen.
Även den stränga vintern med mycket snö
har påverkat kostnaderna negativt inom
de tekniska verksamheterna. Få saker engagerar kommuninvånarna så mycket som
snöröjningen. De gånger man försöker ta sig
till jobbet på en oplogad cykelbana är det
lätt att glömma bort att snöröjningen måste
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prioriteras inom ramen för alla andra behov
som finns i våra verksamheter. En utryckning
efter ett snöfall kostar över 400 tkr. Det är
lika mycket som en heltidstjänst inom skola
eller barnomsorg under ett år. Under 2010
kostade snöröjningen nästan 8 mkr.
Nämndernas överdrag kompenseras till
viss del av att vi har ett överskott på skatteintäkterna, bland annat beroende på att vi
ökat invånarantalet mer än budgeterat. Om
vi blickar tillbaka så har Kumla kommun
ökat med drygt 800 personer de senaste fem
åren. Detta hade inte kunnat ske om vi inte
satsat på byggande och iordningsställande
av tomter.
33 småhustomter sålts i
Skogsgläntan och Skogstorp. Tomterna
i Skogstorp är därmed slutsålda och i
Skogsgläntan finns 16 tomter kvar. På
Marielundsgatan är en bostadsfastighet
med 31 lägenheter under uppförande och
planer finns på att uppföra 13 radhus vid
Sörbyvägen.
under året har

under året investerade kommunen

knappt
124 mkr. En stor del av detta avser två
projekt, nämligen byggandet av nytt bad
och renoveringen av Kumlaby skola. Investeringar som båda två, på sitt sätt, är
viktiga för vår vision om Framtidens Kumla.
Andra aktiviteter som genomförts under
året för att stärka den positiva bilden av
Kumla är invigningen av första etappen av
Kumla sjöpark och firandet av Kumladagen. Dagen var ett mycket välbesökt och
uppskattat inslag med bland annat mycket
musik, mat, kultur, dans och en beachbollturnering. Kumladagen är tänkt att bli ett
årligt evenemang i slutet av augusti.
också inlett ett samarbete med länstrafiken i Örebro län och
angränsande län för att lägga en grund

för kollektivtrafikens fortsatta utveckling i
regionen. För Kumlas del ingår ett arbete
för att forma ett nytt resecentrum i anslutning till järnvägsområdet i centrala Kumla.
Viktiga frågor för att göra det bekvämare
och attraktivare för alla att använda kollektivtrafiken i större utsträckning än idag.
förts under första delen
av året, och som ständigt ska pågå, gäller
barn och unga i vår kommun. Diskussionerna visar att det är viktiga frågor för er
kommuninvånare och vi kan inte nog som
politiker instämma i det som har sagts. Alla
frågor som gäller barn och unga är viktiga
att arbeta vidare med. Viktigt är också att
få en budget i balans för att sedan kunna
fortsätta diskutera organisation och innehåll.
Vi har alla en samstämd bild av vikten av
att satsa på barn och unga – vår framtid.
diskussioner som

kommunstyrelsen beslutade
i december månad att det brottsförebyggandet rådet behöver få nya arbetsformer.
Rådet består nu av sex personer och där
ingår representanter från räddningstjänsten,
polisen och kommunen, i form av både
politiker och tjänstemän. Tanken med rådet
är att gemensamt diskutera det som händer
i kommunen och finns det anledning att
åtgärda eller förändra något så har rådet
mandat att fatta snabba beslut som direkt
ska åtgärdas, allt för att förebygga brott och
eventuella händelser. Rådet vill och behöver
också hjälp av er som bor i kommunen genom att meddela oss det ni ser eller tycker
behöver åtgärdas. Mer information finns
på kommunens hemsida, www.kumla.se
politikerna i

passa på att önska er alla
en skön och avkopplande sommar!
jag vill till slut

kumla kommun har
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Enkät till kommunens
19-25 åringar
Hösten 2010 skickade Kumla kommun en enkät till kommunens samtliga ungdomar i åldern 19-25 år. Av de 1 705 ungdomar som fick enkäten svarade 485.
Text: Lars Claeson; samordnare barn- och ungdomsdemokrati och Sonja
Hermansson; hälsopedagog
Enkäten bestod av över 80 frågor och var
indelade i följande områden:
•
familj och boende
•
fritid
•
politik, samhälle och inflytande
•
trygghet
•
hälsa
•
ekonomi och arbete
•
framtid.

Trygghet
Av enkätsvaren framgår att 25% av kvinnorna någon gång det senaste halvåret inte
vågat gå ut. Ungefär 20% av kvinnorna
upplever otrygghet i bostadsområdet på
kvällen, eller på andra platser.
Ett citat ur de kommentarer som gick att
lämna: ”Man ska inte behöva vara rädd
för att gå ut och göra sitt/sina ärenden”.

Vad visade enkäten?
Svaren visade bland annat följande:

Vad är viktigast?
En fråga handlade om att ange vilka fyra
områden ungdomarna tyckte det var
viktigast att satsa på i kommunen. Det
absolut viktigaste, som 49% av de svarande
uppgett, var att skapa arbeten för unga.
Därefter följde sjukvård med 36%, skola
med 32% och äldreomsorg med 31%.
Även i andra jämförbara kommuner
svarar ungdomarna på ungefär samma sätt:
att skapa arbeten för unga är det absolut
viktigaste.
Ett citat från de öppna kommentarerna
visar också hur viktigt detta är: ”Försök
hjälpa in unga vuxna på arbetsmarknaden
så att de har en chans att flytta hemifrån
och börja forma sina egna liv”.
Hur sprids resultatet?
Resultatet har presenterats på en demokratidag i Folkets Hus den 20 maj. Till dagen
var bland annat politiker och tjänstemän,
ungdomar och företag i kommunen inbjudna.
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Vad händer nu?
Det är förstås viktigt att resultaten av
enkäten leder till något. Vi kommer i kommande Kumlan att informera om hur detta
arbete fortsätter.
Vill du veta mer?
Hela rapporten går att läsa på kommunens

hemsida. Har ni frågor eller synpunkter på
rapporten/enkäten, eller vill att vi skickar
den hem till er, kan ni höra av er till Lars
Claeson, samordnare barn- och ungdomsdemokrati, 019-58 81 21,
lars.claeson@kumla.se, eller Sonja
Hermansson, hälsopedagog, 019-58 81 30,
sonja.hermansson@kumla.se.

Det som göms i snö...
När våren kommer tenderar vi att vända blicken mot marken, på spaning efter de
första snödropparna som blygt kikar fram mellan smältande snödrivor. Men tittar
fram ur snön gör även gammalt kvarglömt skräp och små högar av hund- och
kattbajs. Text: Maja Andersson; Administrativ handläggare
Alla vårtecken väcker inte lika positiva
känslor, vilket framgår tydligt bland annat
av dagstidningarnas insändarsidor, där just
hund- och kattbajsproblemet diskuteras
livligt varje vår. Och vem håller inte med om
att glädjen över att kunna ta en promenad
i vårsolens värmande sken lätt grumlas
en aning då man trampar i illaluktande
hund- eller kattbajs.
Parkförvaltningens anställda drabbas
ständigt av denna olägenhet när de arbetar
i planteringarna i kommunens grönområden. Den som har småbarn känner också
väl till hund- och kattbajsproblematiken.
Hur roligt är det att gång på gång tvingas
ta hand om kläder som är inkletade med
bajs efter att ditt barn har lekt utomhus på
gräsmattan eller i sandlådan?
Ingen vill nog medvetet utsätta andra
människor för något sådant. Ändå är det
många som av någon anledning struntar
i att plocka upp efter sin hund eller som
låter sin katt ströva fritt och utan tillsyn
trots att de bor i en tätort.

den ene grannen sköt den andre i händerna,
axeln, bröstet och sidan. Orsaken till detta
okontrollerade utbrott av ilska? Grannens
hund hade uträttat sina behov i vapenägarens trädgård en gång för mycket…
En väl drastisk åtgärd anser vi på miljöoch byggnadskontoret i Kumla. Vi nöjer
oss därför med att vänligt men bestämt
uppmana alla hund- och kattägare i Kumla
kommun att plocka upp efter sina fyrbenta
vänner och att inte låta dem ströva fritt
inom tätbebyggt område.
För dig som inte anser vanlig omtanke
om varandra vara skäl nog kan det vara
bra att känna till att du dessutom begår
ett lagbrott om du låter bli att plocka upp
efter ditt husdjur. Lagen om tillsyn över
hundar och katter (SFS 2007:1150) säger
nämligen att hundar och katter ska hållas
under sådan tillsyn att de inte orsakar
skador eller avsevärda olägenheter.
Visa omtanke om dina medmänniskor
och plocka upp efter din hund eller katt så
kan vi alla njuta av en vår utan otrevliga
överraskningar och onödiga konflikter!

I Mississippi urartade häromåret ett gräl
grannar emellan. Bråket slutade med att
Kumlan 2 2011
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Ung och redo att påverka
Sveriges politik
Ska vi bygga ett samhälle för alla, då måste också alla vara representerade när
det är dags att fatta beslut. I Örebro län pågår ett unikt projekt sedan ett år tillbaka, Projekt Örebro Deltar, som handlar om att få unga med funktionsnedsättningar att våga engagera sig i politik och samhällsfrågor. Nu har du som boende
i Kumla möjlighet att vara med.

T

i samhällskunskap, demokrati, mänskliga rättigheter,
retorik och från idé till beslut. Ungdomarna
ska vilja uppnå högsta möjliga delaktighet i samhället. De gör även studiebesök
på beslutsfattande instanser, deltar under
möten och praktiserar med politiker. Här
har vi ett bra kontaktnät med våra lokala
politiker samt mentorer i Riksdagen, vilket
gör att vi på ett naturligt sätt kommer in i
den politiska processen.
io ungdomar utbildas

är mellan 18 och
25 år och de har olika typer av lindrig
funktionsnedsättning (tex. allergi, dyslexi,
diabetes etc.). Projektet är partipolitiskt
obundet. Målet är att år 2014 ska minst
fem deltagare vara engagerade i en politisk
deltagarna i projektet

förening och två nominerade till landsting,
kommun eller kyrkofullmäktige. – Vi ska
inte sitta i länshandikapprådet eller i det
kommunala handikapprådet. Vi ska sitta i
varenda nämnd, både i kommun, landsting
och kyrkopolitiken. På så sätt får vi bättre
mångfald och nya perspektiv tillförts.
att det är en god social
ekonomi att främja sysselsättning och rehabilitering för ca 20 personer (deltagare
och handledare) med funktionsnedsättning.
Är du också intresserad av att delta i projektet? Hör av dig till oss så berättar vi mer.
Vi finns på orebrodeltar@s-activa.se eller
läs mer på www.attitydskolan.se/orebro_deltar
projektet har visat

Vad vill du läsa om i Kumlan?
Nu har du chansen att komma med förslag på vad du vill läsa
om i Kumlan.
Skicka ditt förslag till info@kumla.se eller till Kumla kommun,
Kommunledningskontoret, 69280 Kumla och märk kuvertet
med KUMLAN.
Kumlan är en informationsskrift som fyra gånger om året delas
ut till kommunens samtliga hushåll. Här presenteras aktuell
information från verksamheterna, saker som nyligen har
hänt men också vad som är på gång eller planerat ska hända.
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Välkommen att besöka!
Officersmässen i Sannahed
med militärmuseum, Husarofficersstugan,
Pukestugan, Soldattorpet och Skomakarstugan.
Öppet söndagar kl. 14.00-17.00,
26 juni-14 augusti. Visas genom KumlaSannahed Hembygdsförening.

Blackstastugan
Öppet söndagen den 7 augusti
kl. 14.00-17.00. Visas genom KumlaSannahed Hembygdsförening.

Stenarbetsmuseet och
Hyvlarverkstaden i Hällabrottet
Öppet söndagar under juni-augusti
kl. 14.00-17.00. Visas genom Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening.

Hardemo skolmuseum
Öppet söndagar under juli kl. 13.00-16.00.
Visas genom Hardemo hembygdsförening.

Fira midsommar i
Sannahed vid hembygdsgården.
Fredagen den 24 juni, kl. 13.00.
Stångresning, dans kring midsommarstången, folkdansgillet Nerkia medverkar
och Spikblecket från Skyllberg spelar.
Kaffe med dopp, korv och glass, chokladhjul, lotterier m.m.

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

Plats: Kumlasjön
Tal av Landshövding Rose Marie
Frebran. Utdelning av Lions Club Kumlas
musikstipendium. Uppvisning av Kumla
Folkdansgille och Kumla Gymnastikförening.
Nationalsång. Framträdanden av Kumla
blåsorkester och Cumvox.
Arrangörer är Lions Club Kumla i samverkan
med Sannaheds hemvärnsbataljon, Kumla
Civilförsvarsförening, Kumla-Sannahed
Hembygdsförening, Föreningen Norden,
Röda Korset, Kumla Rotaryklubb, Kumla
kommun och Kumla Folkdansgille.

Kumlan 2 2011
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Information från
RENHÅLLNINGSVERKET
Komposteringsprojektet
Komposteringsprojektet börjar ta fart även
om det i dagsläget ligger lite efter. Som lite
mindre kommun så är personalresurserna
begränsade och vid sjukdomar och andra
hinder så blir det fördröjningar i planering
och genomförande.
Vi kommer inom kort skicka ut underlag till ca 1000 hushåll (alla som har
måndagshämtningar) där ni får välja vilket
abonnemang ni vill ha. Det är viktigt att
välja med hänsyn till att vi ska kunna hålla
tidsplaneringen så bra som möjligt. Från
det att blanketterna skickats ut tar det ca
2 månader innan abonnemanget är igång.
Du som väljer komposthämtning får en
ventilerad tunna utställd. I tunnan kommer
det att finnas en korg som du kan hänga under
diskbänken eller ställa på golvet. Matavfallet läggs sedan i papperspåsar som ingår i
abonnemanget. Kärlet töms var 14:e dag.
Restavfallet kommer du att kunna välja
olika hämtningsintervall på, var 14:e dag,
var 4:e vecka eller var 8:e vecka.
I samband med att komposteringen införs
i ditt område kommer den nya taxan att
införas. Den består av en grundavgift på
440 kr/år. Sedan en rörlig avgift som avser
kärlstorlek och intervall. Som exempel kan
nämnas att ett 140 liters kärl med osorterat
avfall kostar 1694 kr/år, väljer du istället att
kompostera kostar 140 liters abonnemanget
550 kr/år.
I det utskick som kommer ut med valblanketterna finns tider på möjligheter att prata
med våra nya miljöinformatörer. Vi kommer
även att kalla till ett möte i Folkets hus. Så
håll ögonen öppna på valblanketten.
8

Efter sommaren kommer utskicket att gå
ut till dig som har tisdagshämtning. Senast
sommaren 2012 ska alla hushåll fått möjligheten att välja abonnemang.
Sommar och sopor
Sommaren närmar sig och därmed värmen,
detta innebär att sopkärlet kan få besök
av larver (det är inte ovanligt). Tvätta ur
kärlet med rengöringsmedel och packa
dina sopor väl, lägg t ex räkor, köttrester
m.m. i en plastpåse (har du hämtning av
kompost så används bara papperspåsar)
och knyt igen ordentligt, då slipper du
detta problem. Håll ditt kärl rent, det är
din insats som möjliggör en god arbetsmiljö
för renhållningspersonalen.
Återvinning
För att minska sopmängden, sortera dina”
sopor” och lämna FÖRPACKNINGAR till
återvinningsstationerna. Se mer på www.
sopor.nu
I dagsläget så ligger det ca 35% förpackningar i sopkärlet. Detta kostar er som
abonnenter ca 1 miljon/år.
Farligt avfall
Se till lämna ditt farliga avfall till
Återvinningscentralen (Kvarntorp, Hallsberg eller miljöstationen vid Centralförrådet, Östragatan 2).
Vid flytt och kärlbyte
Anmäl flytt av renhållnings- och vatten
abonnemang i god tid före flyttning på
telefonnummer 019-58 80 99.
Vid kärlbyte ska alltid kärlet rengöras.
Kumlan 2 2011

Som fastighetsägare bör du tänka på att olämpligt placerade träd och buskar som blivit för stora kan skymma
sikten och bli allvarliga olycksrisker i trafiken. Det är
ditt ansvar att se till att sikten är fri.

2,5 m
5m

Fastighetsägaransvar
Tomt

Gångbana

Körbana

Du som har tomt intill gata
Träd, buskar eller häckar får inte inkräkta på gång- eller körbanans bredd och inte
hänga ner så att sikten skyms. Över gångbana krävs fri höjd om minst 2,5 meter, över
cykelväg minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter.
Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter
inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.
Du som har utfart mot gata
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad
sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Kom och bada, 27 maj-28 augusti!
Välkommen till Djupadalsbadet. Här finns en 50-metersbassäng, undervisningsbassäng,
plaskdamm, ett 10 meter högt hopptorn samt två vattenrutschbanor. Vattnet i bassängerna
är tempererat. Djupadalsbadet har öppet 27 maj - 28 augusti 2011.
ÖPPETTIDER
v. 22-23, 33-34
Mån-sön 9-18.30
Tis, fre även 7-8 (morgonsim)
v. 24-32
Mån, ons, tors 9-20
Tis, fre 7-8, 9-20
Lör-sön 9-18.30
2 och 6 juni 9-18.30
Midsommarafton 9-13
Midsommardagen 9-18.30
Kassan stänger 30 min före
badets stängning.
SIMSKOLA, nybörjare födda -04
Simskola vid Djupadalsbadet. Gäller veckorna 25-26, 28-29 och 30-31.
Anmälan fr.o.m. 7 juni på telefon 019-58 86 73.
Kumlan 2 2011
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Vision 2025 - Var med och
påverka Framtidens Kumla!
Ett av de kommunövergripande målen i Kumla kommuns budget för 2011 är att
utföra ett visionsarbete. Vi har nu dragit igång detta arbete och för att det ska bli
så bra som möjligt vill vi veta vad som är viktigt för dig. Hur ska Kumla se ut år
2025 för att du ska vilja bo kvar här eller kanske flytta hit?

V

i vill skapa en vision som anger färdrikt-

ningen för kommunens verksamheter.
Visionen ska användas som underlag för
prioriteringar och den ska vara ett medel
för att kommunicera såväl kommunens
inriktning som dess kärnvärden. Vi vill att
Vision 2025 ska vara ett verktyg för att
kraftsamla och ge en gemensam riktning
och ett gemensamt synsätt för hela Kumla
kommun.
Vi vet att det finns många engagerade
människor i Kumla. Nu vill vi veta hur du
tror att vi kan få Kumla att blomstra även
i framtiden.
Så här gör du din röst hörd
När du vill göra din röst hörd så kan du:
•
Riva ut och fylla i den bifogade svarsblanketten på nästa uppslag. Portot är
betalt så det är bara att tejpa ihop och
lägga på närmaste brevlåda.
•
Fylla i och lägga ditt förslag på de
förslagslådor som finns i bokbussen,
på biblioteket, turistbyrån, aktivitetshuset och i stadshusets entré.
•
Besöka kommunens hemsida
www.kumla.se där du kan fylla i
svarsblanketten och skicka in den
digitalt.
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•
•
•

Besöka vår Facebooksida, Framtidens
Kumla Vision 2025.
Mejla in dina åsikter till
vision2025@kumla.se
Skicka ett SMS till 71 350. Skriv
KumlaVision2025 (i ett ord) följt av ett
mellanslag och sedan dina synpunkter.
Kostar som ett vanligt SMS.

arbetet med vision 2025 är en spännande
resa. Vi hoppas att just du tar chansen att
göra din röst hörd!

Lennart Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Annika Hallberg
Kommundirektör

Kumlan 2 2011

VISION 2025

Via Facebooksidan
Framtidens Kumla Vision 2025

Skicka e-post till
vision2025@kumla.se

Fyll i formulär på
www.kumla.se

Hur gör jag min röst hörd?

Fyll i och skicka in!
(Portot är betalt)

Lämna i svarslåda:
Biblioteket
Turistbyrån
Stadshusets entré
Bokbussen
Aktivitetshuset

Skicka SMS till
nummer 713 50.
Skriv KumlaVision2025
mellanslag och sedan
önskad text.

Vad tycker du kan förbättras i Kumla?

Studerar

< 25		

Arbetar

25-40		

Kvinna		

Arbetssökande

41-65		

Hur ska Kumla se ut 2025 för att du ska vilja bo kvar här eller flytta hit?

Ålder: 		
Sysselsättning:

I vilket område bor du?		

>65

Pensionär

Man

Jag är intresserad av att delta i en referensgrupp för Framtidens Kumla Vision 2025
Namn och e-postadress/adress:

Framtidens Kumla Vision 2025
Instämmer
till stora delar

Instämmer
enbart delvis

Instämmer
inte alls

Ingen
uppfattning

Kumlas framtid berör oss alla som bor, arbetar, driver företag eller på annat sätt är verksamma här. Det är därför
viktigt att alla får möjlighet att göra sin röst hörd. Nu har du chansen att vara med och påverka framtidens Kumla!
Vi vill ha dina synpunkter innan midsommar.
Instämmer
helt

Vad är viktigt för dig i framtidens Kumla 2025?
Barn och unga
Vård och omsorg
Tillgänglighet och service
Folkhälsa
Utbildning
Rikt kultur- och fritidsliv
Attraktivt boende
Levande centrum
Arbetsmarknad
Mångfald och integration
Jämställdhet
Natur och miljö
Näringsliv och entreprenörskap
Annat:

Vad tycker du är bra med Kumla?

vik här											

Frankeras ej
Kumla
kommun
betalar portot

vik här

Kumla kommun

SVARSPOST
Kundnummer 700 054 800
692 20 Kumla

Barnens trygghet och trivsel i
topp i förskoleundersökning
Under våren 2011 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en enkät
bland ett urval av föräldrarna med barn i förskolan. Enkäten har undersökt hur
nöjda föräldrarna är med förskolans verksamhet. De bästa resultaten får barnens
trygghet och trivsel.

A

v de svarande föräldrarna uppger 94,8

procent att de helt eller till stora delar
upplever att deras barn trivs på förskolan.
93,6 procent av de svarande uppger att deras barn känner sig tryggt på förskolan och
90,0 procent av de svarande föräldrarna
uppger att de själva känner sig trygga när
deras barn är på förskolan. Av kommentarerna i enkäten framgår att många föräldrar
önskar att barngrupperna var mindre och
det fanns fler personal i förskolan.
förskolans verksamhet styrs av läroplanen

för förskolan (Lpfö 98 våren 2011). Där
framgår bland annat att förskolans uppdrag är att lägga grunden till det livslånga
lärandet. Verksamheten ska vara rolig,
trygg och lärorik för alla barn som deltar
i den. Av de svarande föräldrarna uppger
88,0 procent att de helt eller till stora delar
upplever att deras barns språk utvecklas
på förskolan. 90,0 procent uppger att de
helt eller till stora delar upplever att deras
barn tycker att det är lustfyllt att lära sig
nya saker på förskolan och 87,6 procent
att deras barn lär sig meningsfulla saker
på förskolan. Föräldrarna uppgav även att
de upplever att förskolan utvecklar deras
barns förmåga att samspela med andra
barn (85,6).

föräldrarna uppger 58,4 procent att de helt
eller till stora delar känner sig delaktiga
i verksamheten på förskolan och 74,4
procent uppger att de helt eller till stora
delar får en bra återkoppling på sitt barns
utveckling från förskolan.
kommer rektorerna och
förskolorna arbeta med att analysera resultaten för sina respektive verksamheter.
Slutsatser och förbättringsåtgärder kommer
sedan redovisas för barn- och utbildningsnämnden.
under tidig höst

Tack alla föräldrar som svarade på
enkäten!
Kontakta utredningssekreterare
Elisabeth Jangenby (019-58 83 09,
elisabeth.jangenby@kumla.se)
för mer information.

förbättras är exempelvis föräldrarnas möjlighet till delaktighet och återkoppling. Av de svarande
områden som behöver
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Funderar du på att påbörja ett
byggprojekt till sommaren?
Nytt för i år i Kumla är att du kan ansöka om bygglov på Internet, via kommunens E-tjänst för bygglovansökan. Du kan även bifoga ritningar och andra
dokument digitalt. Blanketten finns också i utskriftsvänligt format, för dig som
hellre skickar din ansökan med vanlig post. Har du inte tillgång till Internet kan
du beställa ansökningsblanketten från miljö- och byggnadsnämnden.
Text: Maja Andersson; Administrativ handläggare
Om din ansökan gäller nybyggnad av villa
är det viktigt att du tänker på att handläggningen av ditt ärende inte påbörjas förrän
en nybyggnadskarta (och ev. utstakning)
har upprättats av kommunens kart- och
mätningsavdelning. Se därför till att ta
kontakt med kart- och mätningskontoret
i god tid innan du har tänkt påbörja ditt
byggprojekt.
För att handläggningen av ditt ärende ska
gå så snabbt som möjligt är det också bra
om du bifogar alla nödvändiga ritningar i
din ansökan om bygglov. Var också noggrann med att fylla i fastighetsbeteckningen
samt ditt personnummer på ansökningsblanketten. Gäller din ansökan nybyggnad
av villa ska du även uppge husets färgsättning med hjälp av NCS-nummer (finns på
färgburken).
Följande ritningar ska lämnas in tillsammans med din ansökan:
Nybyggnad av villa: Situationsplan inritad
på nybyggnadskarta (kan beställas från
miljö- och byggnadsnämndens kart- och
mätningsavdelning), markplaneringsritning, planritning, fasadritningar, sektionsritning.
Tillbyggnad av villa: Situationsplan, planritning, fasadritningar, sektionsritning
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Nybyggnad av uterum: Situationsplan,
planritning, fasadritningar
Inglasning av befintlig altan: Situationsplan,
fasadritningar
Installation av eldstad och rökkanal: Fasadritning (som visar skorstenens höjd och
placering)
Situationsplanen ska vara i skala 1:500,
plan-, fasad- och sektionsritningar i skala
1:100 och markplaneringsritningen i skala
1:200.
Ny plan- och bygglag
Du vet väl om att plan- och bygglagen har
genomgått en omfattande revidering? Den
2 maj trädde den nya, omarbetade lagen
i kraft. Förändringarna i lagstiftningen
berör bland annat dig som ska bygga nytt
eller bygga till och som därför ansöker om
bygglov hos kommunen. Här är några av
nyheterna i plan- och bygglagen, samt de
förändringar som de medför för dig som
sökande:
•
Miljö- och byggnadsnämndens handläggningstid ska nu vara max tio
veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in.
•
Kontrollansvarig (tidigare kvalitetsansvarig) måste vara certifierad.
•
Kraven på att tillgänglighet ska beaktas ökar. (Med tillgänglighet menas
Kumlan 2 2011

•

•

•

tillgänglighet och användbarhet av
byggnader för personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga.)
Miljö- och byggnadsnämndens kontroll och tillsyn utökas och förstärks.
(Miljö- och byggnadsnämnden ska
göra minst ett arbetsplatsbesök och
slutsamråd ska ske på byggarbetsplatsen (se nedan)).
Byggnadsarbetet får inte påbörjas
innan miljö- och byggnadsnämnden
har beslutat om startbesked.
Utöver det vanliga samrådet (som

•

•

nu kallas tekniskt samråd) ska ett
slutsamråd hållas. Detta samråd ska
ske på byggarbetsplatsen.
Ett byggnadsverk får inte tas i bruk
innan miljö- och byggnadsnämnden
har utfärdat ett slutbesked. (Detta
ska ske inom tio veckor från det att
en komplett ansökan har lämnats in.)
En ny taxa har införts.

Lycka till med ditt byggprojekt och glöm
inte att lämna in din ansökan om bygglov
minst tio veckor innan byggnadsarbetet
ska påbörjas!

Biblioteket &
utställningshallen

Kumla bibliotek, ett av Sveriges vackraste, innehåller
förutom böcker, tidskrifter och dagstidningar även
datorer med Internetuppkopplingar, släktforskarrum och en utställningshall. Kom och besök oss på
biblioteket!

Kristi himmelsfärdshelgen

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

Sommartid 20/6-21/8
Måndag-fredag
9.00-18.00
Lördag-söndag
stängt
Sommarlån gäller 30 maj -29 augusti.

Onsdag 1/6
Kristi himmelsfärds dag 2/6

8.00-17.00
stängt

Sveriges Nationaldag
Måndag 6/6

stängt

Pingst
Fredag 10/6
Pingstafton 11/6
Pingsdagen 12/6

8.00-17.00
stängt
stängt

Midsommarhelgen
Torsdag 23/6
Midsommarafton 24/6

9.00-17.00
stängt

LÄS SOM EN TOK - FÅ EN BOK!
Även i sommar återkommer succén för barn och ungdomar, Läs som en tok - få en bok. Mer
information om detta och övriga sommaraktiviteter, se kommunens sommarlovsbroschyr som
delas ut till alla skolbarn.
Mer information om biblioteket och dess verksamhet hittar du på www.kumla.se/biblioteket
Kumlan 2 2011
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Att tänka på vid grillning
Äntligen är sommaren på väg tillbaka och det är åter dags att ta fram grillen. Att
samlas för att grilla och äta tillsammans är ett trevligt sätt att umgås, men grillning kan påverka vår miljö och klimatet. Det finns flera klimatsmarta val du kan
göra för att minska denna påverkan. Text: Catharina Ludvigsson; Energi- och
klimatrådgivare, Miljöstrateg och Anna Bergström; Livsmedelsinspektör.

U

ndvik att använda tändvätska. Tändvät-

ska är vanligtvis gjord av paraffin som
är en fossil oljeprodukt. När den förbränns
bildas koldioxid som påverkar klimatet.
Dessutom kan paraffin vara skadligt för
miljön om det läcker ut i naturen. Det finns
även tändvätska som är gjord på etanol
vilket påverkar klimatet mindre. Tändvätska är mycket lättantändligt och mycket
giftigt för människor, och varje år sker det
olyckor där barn får i sig tändvätska och
där personer bli brännskadade. Men som
tur är finns det andra, mer klimatsmarta
sätt att tända grillen:
•
Använd en eltändare – har du miljömärkt el är detta ett utmärkt sätt
tända grillen på
•
Tändpapper - välj ett tändpapper med
stearin som bas.
•
Skorstenständare – genom att använda
skorstenständare (ett metallrör som ger
glöd åt briketterna eller kolen) så kan
du tända med vanligt tidningspapper.

18

använd fsc och sis-märkt

grillkol. FSC är
en miljömärkning som innebär att skogen
är bättre skött ur miljösynpunkt. SIS-märkt
grillkol innebär att kolet kommer från trä
som inte är kemiskt behandlat. Kolla även
ursprunget till kolet och välj närproducerat
– då har transporten med stor sannolikhet
inte orsakat så stora utsläpp.
petroleumprodukt som
ger utsläpp av koldioxid och påverkar
klimatet när den förbränns. Undvik därför
att använda gasolgrill. Avstå även så långt
det är möjligt från att använda engångsgrillar, då dessa innehåller paraffin. Den
största miljöboven är dock engångsgrillens
aluminiumform där det krävs mycket energi och fossila utsläpp vid tillverkningen.
Har du miljömärkt el är en elgrill ett bra
miljöalternativ till kolgrillen.
gasol är en fossil

kött, välj gärna ekologiskt
kött och/eller svenskt naturbeteskött där
uppfödningen bidrar till öppna landskap
och ökad biologisk mångfald. Genom
utsläpp av metangas från djurhållningen
och utsläpp av lustgas vid tillverkning,
samt genom användning av konstgödsel
vid odling av foder påverkar köttproduktionen klimatet. Ett klimatsmart val är att
äta lite mindre kött och istället grilla något
vegetariskt, gärna KRAV-märkta och/eller
närodlade grönsaker.
vid grillning av
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kan i värsta fall orsaka
matförgiftningar. Några enkla råd gör att
risken att bli sjuk minimeras. Se till att köttet, fisken eller kycklingen du tänker grilla
förvaras kallt ända fram till grillningen.
En varm sommardag kan det vara bra att
ta med en kylbag med kylklampar så att
köttet hålls kallt när du åker hem från
affären. Om köttet varit fruset måste det
vara ordentligt upptinat innan det läggs
på grillen, om köttet är fruset riskerar
du att få en obehaglig överraskning vid
din måltid då utsidan är färdiggrillad och
insidan rå. En kött eller fiskbit som är rå
medför alltid en större risk för magsjuka
eftersom det kan finnas bakterier i köttet
som överlevt grillningen.
att grilla hemma

tina kött är i kylskåpet.
Behöver du en snabbare upptining så lägg
köttbiten i sin förpackning i kallt vatten.
Ännu snabbare går det att tina i mikron,
men då bör du tillaga köttet direkt. Om
du ska grilla någon annanstans än hemma
i trädgården så packa köttet kallt i kylbag
med kylklampar. Tänk på att placera
kylbagen så svalt det går och inte i direkt
solsken. Öppna kylbagen sällan och packa
gärna köttet för sig i en kylbag och andra
matvaror i en egen kylbag.
bästa sättet att

smaken, men den
använda marinaden kan innehålla bakterier så undvik att pensla det färdiggrillade
köttet med den. Du bör heller inte göra
marinering förhöjer

sås på den använda marinaden, vill du ha
marinad i såsen så ta istället undan lite av
den oanvända marinaden för detta ändamål. Glöm inte att tvätta händerna innan
du börjar grilla. Tvätta alltid händerna
efter att du har hanterat rått kött innan
du fortsätter med andra råvaror. Använd
aldrig odiskade redskap och skärbrädor du
hanterat rått kött på till det färdiggrillade
köttet eller till andra råvaror.
se till att det du grillar blir genomstekt, när

du sticker i köttet ska köttsaften som kommer ut vara helt klar. Hela bitar av nöt- och
lammkött behöver inte vara genomstekta
utan kan ätas rosa eller blodiga. Gravida
eller personer med nedsatt immunförsvar
bör dock äta kött som är genomstekt på
grund av risken för parasiten toxoplasma.
Var dock försiktig så du inte bränner köttet
eftersom vissa giftiga ämnen då kan bildas.
Grilla inte över öppen låga utan vänta tills
kolen är grå. Rester ska in i kylskåpet så
snart som möjligt. Rester som förvarats i
rumstemperatur i mer än två timmar bör
slängas.
aluminiumfolie vid grillningen, tänk på att slänga denna i återvinningen för metallförpackningar! Om du
trots allt använder en engångsgrill, se till
att metalldelarna hamnar i metallåtervinningen! Ta för vana att alltid återvinna
resterna efter grillningen.
om du använder

Kumla 25 000 - Kumla kommuns nya översiktsplan
Översiktplanen Kumla 25 000 antogs av kommunfullmäktige
i februari år 2011. Planen redovisar hur mark och vattenresurser kan användas i framtiden. Planen tar sikte på att
Kumla kommun ska ha 25 000 invånare.
Planen finns att ladda ner på www.kumla.se
Kumlan 2 2011
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Kungligheter och kumlabor
- del 2

En historisk betraktelse i stort och smått över de många beröringspunkter Kumla genom historien haft med” kungligheter” av olika slag.
Text: Mats Runering

I förra numret av Kumlan började en serie artiklar inspirerade av förra årets uppmärksammade 200-årsjubileum av riksdagen i Örebro där en ny tronföljare utsågs.
I artiklarna behandlas de ovanligt många beröringspunkter som finns mellan Kumla
och kungamakten. I förra Kumlan tog vi bland annat upp Eriksgatan, kung Tor och
norske kungen Olof Haraldsson. I detta nummer av Kumlan fortsätter vi bland annat
med Karl XII, majestätsförbrytaren Johansson, Maria Jansdotter, Linköpings blodbad och Claes de Frietzcky.

D

et finns en väg över Öjamossen kallad

Carl XII:s väg. Denna ”väg” användes
enligt folktradition av Karl XII:s armé vid
krigståget mot Norge 1718. Som bekant
gick det illa. Karl XII träffades av en omdiskuterad och dödande kula utanför Fredriksstens fästning vid nuvarande Halden
i Norge söndagen den 30 november 1718
cirka kl 22. Nu fick den karolinska armén
under mer eller mindre ordnade former
försöka ta sig hemåt. Värst gick det för
den norra hären som hade inriktat sig på
att under Carl Gustaf Armfeldts ledning
erövra Trondheim och som efter kungens
död försökte ”släpa sig” tillbaka till Sverige
över de jämtländska fjällen under mycket
stark kyla, utan mat och dåligt beklädda.
Bara hälften av truppen klarade sig. Den
döde kungen fördes i långsam procession
via Uddevalla till Stockholm. Den stora
kortegen passerade Kumla den 14 januari
1719 för att samma dag anlända till Örebro. Säkert gick kumlaborna man ur huse
för att begapa det praktfulla följet på 176
militärer och 280 civila med sammanlagt
464 hästar och över hundra vagnar. Likvagnen drogs av sex svarta hingstar. Kungen
låg i en sluten ekkista överdragen med
svart tyg. I Örebro blev det en dags vila
före fortsatt färd mot Stockholm dit man
20

anlände den 27 januari. I officersmässen
i Sannahed finns en tavla som visar Karl
XII:s likfärd i ett fjällandskap målad efter
ett original av konstnären och officeren
Gustaf Cederström. Originalet återfinns
i större format på Nationalmuseum i
Stockholm och är utan tvekan en av de
mest kända tavlorna i Sverige. Detta original målades i sin tur 1884 som en replik
på den ursprungliga tavlan som målades
i Paris till världsutställningen 1878, där
den fick andra pris och såldes till den ryske
storfursten Constantinowich för placering
i Marmorpalatset i S:t Petersburg och
därmed inte möjlig att se i Sverige. Efter
ryska revolutionen 1917 återköptes denna
ursprungliga tavla över nederlagets hjältar
till Sverige och kan nu sedan 1930-talet
beskådas i Göteborgs konstmuseum. Men
som sagt – även i en version i Kumla.
av 1700-talet gick det
bättre för Karl XII och hans karoliner. Närke-Värmlands regemente gjorde en stark
insats bland annat i slaget vid Narva 1700
och förlänades därför en hedersknapp. Vid
regementets senare delning erhöll Närkes
regemente, från 1816 förlagt till Sanna
hed, hedersknappen genom lottdragning.
Officeren Carl U Torstensson hade följt med
alldeles i början
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Karl XII på fälttågen och deltagit både i
det för närkesoldaterna förödande slaget
i Poltava 1709 och kalabaliken i Bender i
Turkiet 1713. Carl U Torstensson blev senare chef för Närke-Värmlands regemente
1717-1723. Slaget vid Poltava den 28 juni
med efterföljande kapitulation utgör den
svåraste katastrofen i Närke-Värmlands
regementes historia. Av de cirka 1200
man som gick ut i strid återstod tre dagar
senare blott en tredjedel. Många av de tillfångatagna svenskarna tog krigstjänst hos
ryssarna för att få en drägligare tillvaro, till
exempel en soldat för en rote i Norra Mos,
Kumla socken. Efter krigsslutet 1721 fick
de svenska krigsfångarna återvända hem.
227 soldater och korpraler från Närke hade
blivit krigsfångar 1709, av dem var det
bara 38 som kunde återvända till Sverige
och Närke. Av de 35 befälspersoner som
blivit tillfångatagna kunde 16 återvända till
Sverige. F.d. chefen för Närke-Värmlands
regemente, Carl Gustaf Roos, påbörjade
sin återfärd till Sverige men avled i maj
1722 i Åbo.
började med Carl XII:s väg
i Hardemo för att göra avvikningar till
Norge och Ryssland. Låt oss återvända till
Hardemo – men tidsmässigt lite senare. På
kyrkogården i Hardemo vilar majestätsförbrytaren Johan Johansson. Johan föddes
1810 som son till gästgivaren i Skyberga.
Han hämtades av länsman julaftonen 1832
och sattes i arresten på Örebro slott. Senare
dömdes han av tingsrätten i Vretstorp till
döden genom halshuggning. Hans brott var
att han utfarit i ”lasteligt tal” mot det nya
kungahuset och därvid bland annat sagt att
prinsessan Josephine, gift med kronprins
Oscar, fick barn ”som e grisasugga”. Den
blivande drottningen över Sverige och
Norge hade fött fem barn i snabb takt
under åren 1826-31, däribland två blivande
denna artikel
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kungar Karl XV och Oscar II. I realiteten
var det nog mera så att Johan Johansson
vid tillfälle sagt att om det blev revolution riktad mot det nytillsatta kungahuset
Bernadotte så skulle han ställa upp. Detta
inträffade ju bara 23 år efter det att den
gustavianska ättens siste kung, Gustav
IV Adolf, avsatts i en oblodig revolution.
Många ansåg, liksom Johan Johansson, att
den avsatte kungens son prins Gustav hade
störst rätt till Sveriges tron, långt större än
en av Napoleons marskalkar kommen från
den franska staden Pau vid Pyréneerna.
En vid gästgiveriet tidigare anställd men
därefter avskedad person hade snappat
upp Johans uttalande och angav honom.
Häradsrättens dödsdom fastställdes av
Svea hovrätt 10 april 1833. Någon månad
senare mildrades domen av Kungl. Maj:t
till tre års fängelse på Vaxholms fästning.
Johans hustru begav sig med böneman till
kungen och bad om nåd å mannens vägnar. Kungen, Carl XIV Johan, benådade
Johan som bara kom att avtjäna ett år på
Vaxholm. Efter återkomsten till Hardemo
sommaren 1834 engagerade sig Johan Johansson kommunalpolitiskt och några år
senare, efter kungens död 1844, blev han
även framstående riksdagsman för bondeståndet. Som sådan motionerade han om
husagans avskaffande och medverkade till
att ställa försumliga statsråd inför riksrätt.
föddes 1791, också hon
i Hardemo. Maria började tidigt bota folk
med diverse medicinalväxter och kemikalier. Vid 18 års ålder giftes hon bort med
drängen Anders Olsson i Lilla Älberg.
Makarna fick två flickor, som avled i späd
ålder. Efter skilsmässa lämnade Maria
Hardemo och började praktisera läkekonst
i större skala. Hon kom till Horns socken
där hon lyckades bota en kräftsjuk person.
Släktingar till den botade patienten lät
maria jansdotter
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henne bo på sin egendom och köpte henne
senare ett eget ställe. Hon blev allt mer
känd och kallades bland annat till slottet
i Stockholm där hon botade kungens, Carl
XIV Johan, svåra huvudvärk omkring år
1825. Hennes rykte flög nu vida omkring
och man kom till Kisa-Mor från hela landet
för att bli botad, främst mot kräfta (cancer)
och lungsot. Sitt namn Kisa-Mor fick hon
för att Kisa var den största orten i bygden.
Sålunda kom det sig att två hardemobor
kom i beröring med Carl XIV Johan, men
den ena i mer uppbyggligt syfte än den
andra. Båda avledo dock. Kisa-Mor dog
1842 och på Horns kyrkogård minner en
stor gravhäll om hennes verksamhet på
platsen. Johan Johansson dog 1877.
när vi ändå är i Hardemo - vid kyrkan finns

ett sockenmagasin uppfört 1758 efter en
statlig förordning eller, om man så vill, ett
kungligt påbud.
och backar tidsmässigt
till de dramatiska händelserna den 20 mars
1600. Då avrättades genom halshuggning
4 högadliga personer, riksråd, anklagade
för påstått landsförräderi i det som kommit
att kallas Linköpings blodbad. Drivande i
processen var härvid hertig Karl, sedermera
Karl IX, som hade låtit kalla riksdagen till
Linköping för att rannsaka och döma de
anklagade. Den 17 mars dömdes de åtalade
till förlust av liv, ära och gods. En av de
avrättade var Erik Sparre, ägare till bland
annat Säbylund och därmed på sätt och
vis kumlabo. En intressant omständighet
var att dödsdomarna undertecknades av
bland andra en kumlabo, nämligen Kumlas
kyrkoherde Lars Claesson, som i latinsk
version kallade sig Laurentius Claudii, och
vi lämnar hardemo

22

som deltog i riksdagen. En kumlabo föll
offer för ”kungamakten” och en gynnades
av den. Maktkamp förekom, då som nu. En
avgörande skillnad är dock att godtycket
var större förr och dess konsekvenser mer
livsavgörande.
till Säbylund, Claes de
Frietzcky, var under det sena 1700-talet
riksdagsledamot för adelsståndet och
ledande oppositionsman för mösspartiet
mot den alltmer enväldige kungen Gustav
III:s maktambitioner. Kungen lät tillfälligt arrestera Frietzcky jämte ett antal av
adelsoppositionens främsta företrädare
1789. Senare förbättrades relationen något
och det inträffade till och med att Gustav
III 1792 ville dubba Frietzcky till kommendör av Vasaorden. Frietzcky avböjde
dock denna kungliga hedersbetygning av
principiella skäl. Händelsen väckte stor
uppmärksamhet även utomlands eftersom
det var ytterst ovanligt att någon nekade
att ta emot kungliga yttringar av ynnest.
Frietzckys adelsbröder utnämnde honom nu
inofficiellt till ”hela riddarhusets farbror”.
En högrest minnessten på Frietsckys grav
söder om Kumla kyrka restes 1815, 12 år
efter hans död 1803. Minnesstenen har
inskriptionen ”Tacksamheten reste stenen”
och invigdes med en hyllningsdikt av Frans
Michel Franzén som då var kyrkoherde i
Kumla. Förmodligen skulle man idag säga
att Claes de Frietzcky var en man med stor
integritet.
en annan ägare

och kumlabor
fortsätter i nästa nummer av Kumlan, som
utkommer den 30 augusti. Då kan du läsa
om Engelbrekt, vapensmide och Sanna heds
storhetstid i relation till kungligheter.
serien om kungligheter
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Radio- och Webb-TV-sändningar
från kommunfullmäktige!
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
Om Kumla och dess styre/Så styrs Kumla/
Kommunfullmäktige.
är du nyfiken

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

också välkommen att
närvara vid sammanträdena i Folkets
Hus, Teatern.
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 2 2011
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Gruppförsändelse

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

Okänd
Portal
Sten
Hardemo kyrka
Hardemo församling

endast ett fåtal tidiga
medeltida minnen. En runsten, den så
kallade Vestastenen och ett fragment av
en så kallad Eskilstunakista i Ekeby kyrka
är två av dessa. Ytterligare ett exempel på
tidig medeltida konst är det dörröverstycke
eller tympanon som man kan bese i den
södra portalen i Hardemo kyrka. Denna
tympanon anses vara tillverkad cirka 1100 i
samband med byggnationen av stenkyrkan.
det finns i kumla

överstycket innehåller en grunt inhuggen

bildframställning. Genom åren har den
vittrat och det är med nöd och näppe man
fortfarande kan se vad som avbildas. Bilden
visar två motstående djur och däremellan
något som har tolkats som ett träd. Trädet
är ett så kallat livsträd och Bertil Walden
har i Hardemoboken beskrivit bilden som
ett tillbedjansmotiv. Under respektive djur
löper också något som skulle kunna tolkas
som drakslingor med huvudena vända
mot trädet.
och förekommer i
många äldre kulturer. En av de mer kända
svenska livsträdsgestaltningarna finns på
den vikingatida så kallade Överhogdalstapeten. I Hemse kyrka finns en medeltida
målning med ett livsträd flankerat av två
svärdsbeväpnade kentaurer. Kompositionen
är nästan identisk med den i Hardemo.
På en punkt skiljer sig dock bilderna åt.
Hardemoträdet tycks vara försett med tre
rötter jämfört med Hemseträdets sju rötter.
motivet är inte unikt

är tre rötter som genomtränger portalens tak finns det anledning att
tro att det är Yggdrasil, asken i fornnordisk
mytologi som stått modell för livsträdet
i Hardemo kyrka.Yggdrasils rötter leder
till Asgård, Utgård och Midgård.. I denna
tympanon kanske vi kan spåra en assimilation av den hedna trosuppfattningen och
den katolska.
om det verkligen

som förfärdigat
denna bild? Till skillnad från uppförandet
av träkyrkor innebar byggnationen av
stenkyrkor yrkeskunskaper som inte var
allmänna i det tidigmedeltida Sverige. Man
anlitade därför ibland murmästare från
kontinenten. Så var också ofta fallet med
stenhuggarna, det vill säga de som gjorde
ornamenten. I det här fallet kan man nog
ändå med fog misstänka att stenhuggaren
var svensk och kanske rentav närking.
Om bilden verkligen föreställer Yggdrasil
är detta knappast vad man förväntar sig
hos en tysk eller
engelsk stenhuggare. Den grunda
huggningen där
konturerna snarare har markerats än skapat en
relief ger snarare
associationer till
runristning än
medeltida ornament- och bildhuggning. Kanske
det rentav är så att
denna sten är huggen av en omskolad runristare?
vem är då stenhuggaren

