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Året som gått...

Om det och mycket annat kan man läsa i kommunens och de helägda kommunala
bolagens årsredovisningar. Det är ett material som tas fram för oss politiker men i
första hand för er medborgare som har rätt att ta del av den redovisning som finns av
kostnader och utgifter inom kommunen och de helägda bolagen. Det är bland annat en
ekonomisk redovisning, men det finns också mycket mer att ta del av, som verksamhetsberättelser och hur vi lyckats med att nå kommunens mål. Kommunen tar också
fram en personalekonomisk redovisning.
Lite fakta om vad som händer i Kumla kommun under en dag:

•
•
•
•
•
•
•
•

Det betalas cirka 2 000 fakturor,
Stadshuset har ungefär 40 stycken besök,
Det serveras cirka 4 500 portioner mat,
Det finns cirka 2 500 elever i våra skolor,
Det är 380 personer som får hemtjänst,
Vattenverket i Blacksta producerar
ungefär 8 000 000 liter vatten,
Biblioteket har 550 besökare och lånar ut
cirka 600 böcker,
Det här är bara en liten del av allt som
finns att läsa om i årsredovisningen och
förhoppningsvis lockar det till mer läsning.

Kumla kommun fortsätter att växa och vid
årsskiftet var vi 20 510 invånare. 2011 blev
lite av ett mellanår då vi ökade befolkningen med 54 personer jämfört med en ökning
på 242 personer året innan.
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En fortsatt positiv befolkningsutveckling
förutsätter nybyggnation av bostäder och
färdigställande av småhustomter.

Kumlabostäder färdigställde 16 lägenheter
på Skogstorpsgatan 1-7 under året. Det nya
hyreshuset i hörnet Götgatan/Marielundsgatan med 31 lägenheter är nu klart och
inflyttningen har börjat. Under året sattes
också spaden i marken för 13 nya radhus på
Sörbyvägen med beräknad inflyttning under
sommaren 2012.
Under året sålde kommunen nio tomter för
villabebyggelse vilket är betydligt färre än
året innan. En förklaring till den minskade
efterfrågan är bankernas tuffare krav på
sin utlåning. Samtidigt tror jag att vi kan
bli ännu bättre på att marknadsföra Kumla
kommun för att locka nya invånare att
bosätta sig här.
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Verksamhetsåret 2011 uppvisar kommunen
och de kommunala bolagen ett ekonomiskt resultat som uppgår till 29,5 mkr.
Trots att kommunen som helhet redovisar
ett överskott, framförallt på grund av att
skatteintäkterna blev bättre än budgeterat,
så redovisar nämnderna återigen ett stort
underskott mot budget.
Huvuddelen av underskottet avser individ- och familjeomsorgen inom socialnämndens ansvarsområde. Verksamheten har
redovisat underskott under en rad år och
det vi kan se är att det tar lång tid att vända
kostnadsutvecklingen. Vi har nu kontroll på
kostnadsutvecklingen vad gäller missbruksvården för vuxna och arbetar intensivt
för att hitta nya lösningar inom barn- och
ungdomsvården som också den redovisat
stora underskott.
Även Barn- och utbildningsnämnden redovisar högre kostnader än vad som funnits
budgeterat. Till viss del beror det på att
behovet av platser i förskolan ökat. Som ett
resultat av det har det öppnats flera nya
förskoleavdelningar under första halvåret
2012.
Det är viktigt att verksamheterna under
2012 anpassar kostnaderna till den budgetram som är beslutad av oss politiker med
tanke på de investeringsbehov vi ser framför oss. Ska kommunen kunna finansiera till
exempel en ombyggnad av Vialundsskolan,
måste vi ha tillräckliga överskott i driftbudgeten.
I enlighet med vårt valprogram har nya
lokaler iordningsställts i Ericssons f.d.
utbildningshus för barn i skolår 6-9 med
engelsk inriktning.
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Vi har kommit långt i planeringen av Familjens Hus (Familjecentralen) tillsammans
med landstinget och inflyttning planeras till
sommaren.
En förstudie/idéskiss har också påbörjats
vad avser Vialundsskolans ombyggnad.
Planeringen av vindkraftutbyggnad fortsätter där Örebro kommun och Kumla kommun kommer att starta ett samarbete om
vindkraft. Bolaget ska vara öppet så att andra intressenter enkelt kan köpa in sig både
inom offentlig sektor och privat näringsliv.
Man ska även bilda en ekonomisk förening (vindkraftskooperativ) där privatpersoner och mindre företag kan bli delägare. På
så vis kan flera aktörer ta ansvar för utbyggnaden av vindkraft i våra kommuner.
Kumla och Örebro kommun har samma
ambition att ta ansvar för den hållbara
utvecklingen. Med samma mål och en stark
samverkan mellan kommunerna kan det
göras större investeringar som ger stor effekt på miljön.
Det händer mycket i vår kommun men
viktigast av allt är det dagliga arbetet som
bland annat sker på våra förskolor, skolor, äldreboenden och inom de tekniska
verksamheterna. Det är i dessa möten med
kommuninvånarna som det visar sig hur vi
lyckas med det kommunala uppdraget.
Till sist vill jag passa på att önska er alla en
skön och avkopplande sommar.
Vi ses!
Lennart Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande
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Hemtjänsten i Kumla har flyttat
från klockarbacken till
skofabriken på norra kungsvägen
Den 2 april gick flyttlasset för hemtjänstens ca 125 anställda från Klockarbacken till
ombyggda och för verksamheten anpassade lokaler i gamla skofabriken.
Text: Lena Bergh; Enhetschef och Beatrice Fagerdal; Enhetschef
”Hemtjänstens hus” finns nu på våning
1 i gamla skofabriken och där finns kök,
omklädningsrum, duschar och toaletter
samt förråd som är anpassade för att möta
verksamhetens behov.
På baksidan av Skofabriken har hemtjänsten fått egna parkeringsplatser och
cykelställ för sina fordon.
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Hemtjänsten är en dygnet-runt verksamhet
där det alltid finns personal att tillgå.
Det nya läget i centrum innebär stora vinster logistiskt för personalen. Hemtjänsten
har sedan tidigare ett nära samarbete med
AME (Arbetsmarkandsenheten) när det
gäller tvätteriet och mattjänsten. Då AME
redan har sin verksamhet i Skofabriken ger
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hemtjänstens flytt dit stora möjligheter
till ytterligare samarbete. Flytten innebär
för sjuksköterskor och arbetsterapeuter
att man får närmare till vårdcentralen och

kommunens övriga äldreomsorgsenheter.
All personal är glada över den positiva förändringen som flytten har inneburit och ser
ljust på framtiden i de nya lokalerna.

Fakta om hemtjänsten
i Kumla:
Brukare med hemtjänst
Brukare med trygghetslarm
Brukare med mattjänst

341
545
192

Lena Uhre och Laila Vinger tar
cykeln till brukarna.

Inger Lundberg arbetar som sjuksköterska inom hemtjänsten i Kumla.
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Välkommen att besöka!

Officersmässen i Sannahed

med militärmuseum, Husarofficersstugan,
Pukestugan, Soldattorpet och Skomakarstugan.
Öppet söndagar kl. 14.00-17.00, 1/7-19/8.
Kaffeservering

Nya museet i Persedelförrådet
i Sannahed. Invigning 5 augusti kl. 13.00.

Blackstastugan

Öppet söndagen den 1 juli kl. 14.00-17.00.

Fira midsommar i Sannahed
Fredagen den 22 juni kl. 13.00,
vid hembygdsgården

Stångresning, dans kring midsommarstången, folkdansgillet Nerkia medverkar och
Spikblecket från Skyllberg spelar.
Kaffe med dopp, korv, glass, chokladhjul,
lotterier med mera.

Välkommen!

Dessa visas genom Kumla-Sannahed
hembygdsförening.

Stenarbetsmuseet och
Hyvlarverkstaden i Hällabrottet.

Öppet söndagar 3 juni-26 augusti kl. 14.0017.00. Kaffeservering i Hembygdsgården.
Visas genom Yxhultbygdens kultur- och
hembygdsförening.

Hardemo skolmuseum

Öppet söndagar 24 juni-26 augusti kl.
14.00-17.00.
Visas genom Hardemo hembygdsförening.

www.orebrotown.com/kumla
evenemang I aktiviteter I sevärdheter I boende

Här hittar du evenemang, aktiviteter och sevärdheter i Kumla.
Bland annat finns information om dessa två evenemang:

Sommarutställning 			
Gunnar Brusewitz				
Pågår till 15 sept i Kumla konsthall		
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Musik på Hög

Brolle med band
Lördag 16 juni kl 16.00 på Kvarntorpshögen
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Häckklippningstid

Olämpligt belägna träd och buskar kan ofta vara allvarliga trafiksäkerhetsrisker. Varje
år skadas människor för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren räddar liv.
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.
Den fria höjden som krävs är:
• över gångbana – minst 2,5 meter
• över cykelväg – minst 3,2 meter
• 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.
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Välkommen till Djupadalsbadet!
Djupadalsbadet öppnar fredagen den 25 maj.

Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden kommer Djupadalsbadet att ha
förlängt öppethållande till den 30 september 2012.
Öppettider
Öppningshelg samt v. 22-23 och 33-36
Måndag, onsdag och torsdag
9.00-18.30
Tisdag och fredag
7.00-8.00, 9.00-18.30
Lördag och söndag		
9.00-18.30

Simskola
Anmälan från 4 juni på telefon 019-58 86 73.
Kostnad 300 kr/10 ggr. Simskolorna riktar
sig i första hand till barn födda 2005 och
2006.

Vecka 24-32
Måndag, onsdag och torsdag
9.00-20.00
Tisdag och fredag
7.00-8.00, 9.00-20.00
Lördag och söndag		
9.00-18.30

mån-fre v. 25-26

18.00-18.30
18.30-19.00

mån-fre v. 27-28

09.15-09.45
09.45-10.15

mån-fre v. 30-31

18.00-18.30

Tisdagar och fredagar har vi morgonsim
mellan kl 07.00-08.00. Vi stänger mellan kl
08.00-09.00 för att städa anläggningen.
Avvikande öppethållande
6 juni		
Midsommarafton
Midsommardagen

09.00-18.30
09.00-13.00
09.00-18.30

Vattengympa
Onsdagar kl 17.00-17.30
Under veckorna 23, 24, 25, 26, 33 ,34, 35
och 36. Ingår i entréavgiften. Drop-in i mån
av plats.

Öppethållande under veckorna 37-39
meddelas på www.kumla.se

Vad ska du göra i sommar?

Sommarlovsprogrammet kommer att finnas på
www.kumla.se i början av juni.

8
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Kumlahallen 1969-2012

Kumlahallen var en satsning på ungdomen och simhallen blev en del i ett ökat välbefinnande för Kumlaborna. Bild: Örebro-Kuriren, ur Kumla kommuns bildarkiv.
15 nov 1966 startade byggnadsarbetena,
med AB Huse & Co från Karlstad som byggnadsentreprenör.
Kvalitet och beständighet var honnörsorden vid val av material i form av rött
Hallsbergstegel till fasad, mellanväggar av
kalksandsten från Yxhult, ljus Ekebergsmarmor i foajén, keramiska plattor och klinkers
i badet och stora fönsterpartier med aluminuminramning.
Konstnärlig utsmyckning var viktig då
som nu. Simhallen utsmyckades med ett
marmormosaikkonstverk, ”Vågrörelse”, av
konstnären Bengt Blomquist.
Efter 43 år i tjänst har simhallen haft över
3 miljoner besök. Tusentals barn har under
åren lärt sig simma i Kumlahallens simhall.
Invigningsåret 1969 var besökssiffran
62 907, det riktiga guldåret blev 1992 med
över 89 000 besök.
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Nu ser vi framemot att dubbla 1969 års
besökssiffror när det gamla byts ut mot det
nya!
Tack och adjö Kumlahallens simhall!
Kumlahallen stänger för gott den
20 maj 2012
Efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-14, Dnr KFN 2012/58 kommer Kumlahallens simhall att stänga den 20 maj 2012.
Under hösten ska driftsättning och iordningsställande av nya badet genomföras.
Provdrift, utbildning, verksamhetsutveckling
och inte minst att lära känna en ny anläggning kommer att fylla höstens alla dagar.
Allt för att kunna bjuda Kumlaborna på
en oförglömlig invigning och en ny fräsch
anläggning för friskvård och rekreation, lek
och stoj, träning och tävling.
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Fler barn innebär nya förskolor

Kumla kommun växer i alla bemärkelser och därför har efterfrågan på förskoleplatser
ökat. För att klara av att möta efterfrågan av platser i förskola för våra yngre kommuninvånare har två nya enheter öppnats och en tredje ligger i startgroparna.
Barn- och utbildningsnämnden tog i december 2011 beslut om att öppna förskoleavdelningar i den gamla vårdcentralens
lokaler i Kumlabyområdet och bli förskolan
Ängen. Beslutet togs också om att öppna
förskola i de centrala delarna av Kumla
kommun i Kyrkskolans förskola där Svenska
kyrkan tidigare haft verksamhet.

Lokalerna ställdes om genom ett intensivt
ombyggnadsarbete och redan den 9 januari
i år öppnades förskolan Ängen.
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Ombyggnadsarbete för färdigställande av
Kyrkskolans förskola pågick under vintern
och stod klart för inflyttning den 5 mars.
Genom ett gott samarbete mellan alla
inblandade var snart verksamheten i full
gång!
Förskolan Borgen håller nu på och färdigställas för förskoleverksamhet och kommer att bli granne med Skogstorpsskolan.
Borgens förskola ska enligt plan öppna den
14 maj.
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Bibliotek &
utställningshall

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

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 18/6-19/8

Måndag-fredag		
9.00-18.00
Lördag-söndag		
stängt
Sommarlån gäller 28 maj - 20 augusti.

Pingst

Fredag 25/5
Pingstafton 26/5
Pingstdagen 27/5

8.00-17.00
stängt
stängt

Sveriges nationaldag

Tisdag 5/6		
Sveriges nationaldag 6/6

Midsommar

Torsdag 21/6		
Midsommarafton 22/6

8.00-17.00
stängt

9.00-17.00
stängt

Läs som en tok, få en bok!

Även i sommar återkommer succén ”Läs
som en tok, få en bok!” för barn och ungdomar i Kumla kommun.
Mer information om detta och övriga
sommaraktiviteter finns i sommarlovsprogrammet som delas ut till alla skolbarn och
som kommer att finnas på kommunens
hemsida i början av juni.
Mer information om biblioteket, bokbussen
och övriga verksamhet hittar du på
www.kumla.se/biblioteket

Vi kör Bokbussen!
Sofia Björnfot
019-58 81 85, 070-658 45 52
Tomas Borg
019-58 81 86, 070-558 81 16

Kumlan 2 2012
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Information från
RENHÅLLNINGSVERKET
Komposteringsprojektet

Komposteringsprojektet och införandet av
den nya sophanteringen fortgår. Näst på tur
är de som bor i villa och som har sophämtning
på onsdagar samt de som på landsbygden
som har hämtning på onsdagar och torsdagar.
I slutet av maj ställer vi ut de bruna kärlen och
byter de gröna kärlen för de som valt detta.
Sista införandet för villor är den 1 december och valblanketter gällande detta kommer i
mitten av augusti.
Du som väljer komposthämtning får en ventilerad brun tunna utställd. I tunnan finns även
en hållare för papperspåsarna, som du kan
hänga på insidan av dörren under diskbänken
eller ställa på golvet, där du sedan lägger
matavfallet i papperspåsarna som ingår i
abonnemanget. Kärlet töms var 14:e dag.
För restavfallet (grönt kärl) kan du 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 beroende på kärlstorlek
och intervall.
Som exempel kan nämnas att ett 140 liters
kärl med osorterat avfall kostar 1694 kr/år,
väljer du istället att kompostera så kostar 140
liters abonnemanget 550 kr/år.

Kompostera rätt!
Du som valt ett komposteringsabonnemang
och inte använder den bruna tunna, kommer
att få ett brev med uppmaningen att börja
sortera ut matavfallet.
Du som inte sköter sorteringen av din
kompost, kommer enligt abonnemangsvalet
få ditt abonnemang ändrat till ett osorterat val
=dyrare.
Kom ihåg, släng inte mat som ligger kvar i sina
plast- eller metallförpackningar, kartonger
eller hundbajs i de bruna kärlen. De bruna
kärlen är endast avsedda för matavfall som
läggs i de utdelade papperspåsarna.
Mer information och sorteringsanvisningar
finns på www.kumla.se

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. Fyll inte kompostpåsen
mer än till markeringen i påsen, då går det
lättare att stänga den. Håll ditt kärl rent, det är
din insats som möjliggör en god arbetsmiljö för
renhållningspersonalen.
12
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Återvinning

Vid flytt eller kärlbyte

För att minska sopmängden, sortera dina sopor
och lämna förpackningar till återvinningsstationerna (Kartonger/wellpapp, tidningar/reklam,
hårda och mjuka plastförpackningar, plåtförpackningar och glasförpackningar). Se mer på
www.sopor.nu
I dagsläget ligger det ca 35% förpackningar
i sopkärlet. Detta kostar er som abonnenter ca
1 miljon/år.
Är återvinningsstationens container full, ring
FTI AB, 0200-88 03 11, så de har möjlighet att
sköta sitt uppdrag med att tömma containrarna.

Anmäl flytt av renhållnings- och 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.

Farligt avfall

E-faktura, autogiro

Lämna ditt farliga avfall till återvinningscentralen (Kvarntorp, Hallsberg eller miljöstationen
vid Centralförrådet, Östragatan 2)
Mediciner/läkemedel ska lämnas till närmaste apotek.

Vill du minska pappersförbrukningen?
Anmäl dig till betalning via autogiro, på kommunens hemsida www.kumla.se/e-tjänster
under Kommun & politik. E-faktura kan du själv
välja i din internetbank.

Vid kärlbyte ska alltid kärlet rengöras.Sopkärlen
tillhör Kumla kommun och ska vid flytt/byte
rengöras både utvändigt och invändigt. Ev.
märkning tex klistermärken, tapet eller målning
ska tas bort. Går detta inte att ta bort får du
som kund ”betala kärlet”.

Pendla med bil och buss

Du som pendlar med bil i brist på andra alternativ får här en möjlighet att göra en
insats för en bättre miljö. Text: Joakim Öhrman, Utredningssekreterare
Parkeringen vid norra änden av Gamla
Vägen, alldeles söder om Vägtorget
(rondellen nära Skogstorpsskolan),
är nu öppen för dig som vill samåka i
bil eller åka buss från den närbelägna
busshållplatsen. På pendlarparkeringen kan bilen stå i 24 timmar och
givetvis är det avgiftsfritt.
På kommunens hemsida, www.kumla.
se/pendlarparkering hittar du länkar
till samåkningstjänster, som du kan
använda för att komma i kontakt med
andra pendlare.
Lycka till i ditt resande!
Kumlan 2
1 2012
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Att tvätta bilen kan vara
ett rent nöje!

Smutsen på bilen som vi kan se med ögat är inte bara damm och lera utan den innehåller
en hel del föroreningar som till exempel, däckpartiklar, olja, asfalt och tungmetaller.

Tips & Råd!
Här följer tips och råd för att minska skadan
på miljön och naturen.
Tänk på att:

• Det bästa och mest miljövänliga alternativet är att antigen tvätta bilen i en
automattvätt eller i ”Gör det själv hall”. I
tvättanläggningar för fordonstvätt minskas
föroreningshalten i tvättvattnet och oljan
som finns i tvättvattnet separeras från det
vatten som senare leds till kommunala
avloppsnätet.

Alla dessa föroreningar löses upp av avfettningsmedel eller bilschampo och släpps
ut i naturen vid biltvätt. Även bilschampo,
avfettningsmedel och det polermedel som
finns kvar på bilen släpps ut vid biltvätt
och dessa är också skadliga för miljön och
naturen.
På samma sätt som man är noga med att
välja rätt bilvårdsprodukter för att bevara
lackens glans på bilen är det viktigt att med
samma noggrannhet välja rätt produkt för
miljöns skull!
Enligt miljöbalken är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Vid tvätt av
bilen bildas avloppsvatten. För att skydda
människors hälsa och vår miljö mot skador
och andra olägenheter ska avloppsvatten
avledas och renas innan det släpps ut i sjöar
och vattendrag.
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• Det är inte tillåtet att tvätta bilen på asfalterad/hård yta eftersom avloppsvattnet
går rakt ut i våra sjöar och vattendrag via
dagvattenbrunnar. Det förorenade vattnet
hamnar där vårt dricksvatten kommer ifrån!
• Om du tvättar bilen hemma, parkera på
gräsmatta/grusplan långt ifrån dricksvattenkällor eller vattendrag så att marken
tar hand om spillvattnet på ett naturligt
sätt. Använd aldrig avfettningsmedel utan
endast miljöanpassade medel.

• Det finns alternativa medel, bilschampo,
avfettningsmedel och polermedel som är
mindre skadliga för miljön.

• Vid högtryckstvätt används mindre
mängd vatten vilket är en dyrbar resurs för
oss. Dessutom gör högtryckstvätten biltvätten mer effektiv gällande borttagning av
partiklar och smuts.
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Sommarverksamhet för förskola
och fritidshem 2012

Veckorna 27 - 30 (2 juli - 27 juli 2012) erbjuder Kumla kommun sommarverksamhet
för förskola och fritidshem för våra förskole- och fritidsbarn på Malmens förskola och
fritidshem och på Skogstorps förskola och fritidshem. Under dessa veckor stänger
övriga förskolor och fritidshem sina verksamheter.
Efter förra årets sommaröppna förskoleoch fritidshemsverksamhet genomfördes
en utvärdering av hur sommarverksamheten fungerat där personal och föräldrar
till barn i verksamheten fick chans att ge
synpunkter och komma med förslag till förbättringar. Ett av förbättringsförslagen som
framkom från både föräldrar och personal
var att utöka verksamheten till två enheter
eftersom det är många barn som behöver
omsorg när övriga förskolor och fritidshem
är stängda.
Utvärderingen ledde fram till underlag för
barn- och utbildningsnämnden att ta ställ-

ning till inför 2012 års sommarverksamhet.
I februari tog därför barn- och utbildningsnämnden beslut om att utöka sommarverksamheten genom att förlägga den på
två enheter. Verksamhet kommer bedrivas
på Malmens förskola och på Skogstorps
förskola och fritidshem.
Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att ta kontakt med ansvarig rektor
för sommarverksamhetenHåkan Sandberg,
hakan.sandberg@kumla.se, 070-520 55 26
eller barnomsorgsassistent Sabine Beckmann,
barnomsorg@kumla.se, 019-58 83 08.

Kumladagen 2012!
Boka in Kumladagen redan nu!

Lördagen den 25 augusti återkommer
Kumladagen, fylld med spännande
aktiviteter för både stora och små.
Föreningar visar sin verksamhet och
affärerna lockar med bra erbjudanden.
Mer information och utförligt program
hittar ni senare i sommar på www.kumla.se
och www.orebrotown.com/kumla
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Konst på Hög 2012

Konst på Hög är en permanent skulpturutställning i en minst sagt annorlunda miljö.
På toppen av Kvarntorpshögen, 100 meter ovanför Närkeslätten, återfinns ett 30-tal
konstverk av några av Sveriges främsta konstnärer. Årets verk, av Sirous Namazi, invigs
under juni månad.
Öppettider
Maj		
Juni-augusti
September

lördag-söndag 10-20
alla dagar 10-20
lördag-söndag 10-20

Kaffestugan är öppen juni-augusti kl. 10-17 (stängd 22 juni).
För övriga aktiviteter på Kvarntorpshögen, se www.kumla.se

Nationaldagsfirande 6 juni

Nationaldagsfirande 6 juni kl. 14.00 vid Kumlasjön
Samling på Kumla Torg kl 13.30. avmarsch kl 13.45
Tal av Sofia Larsen, Örebro Universitet
Utdelning av Lions Club Kumla musikstipendium. Uppvisning av Kumla Gymnastikförening. Nationalsång. Framträdande av Kumla blåsorkester och Cumvox.
För fullständigt program se www.lionskumla.se
Arrangörer är Lions Club Kumla i samverkan med Sammaheds hemvärnsbataljon,
Kumla Civilförsvarsförening, Kumla-Sannahed Hembygdsförening, Föreningen
Norden, Röda Korset, Kumla Rotaryklubb och Kumla kommun.
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Soliga dagar på
Kumlasjöns förskola

Den 2-9 maj var det Soltema bland alla fina solstrålar på avdelningen sjöhästen på
Kumlasjöns förskola. Under dessa dagar fick jag som kommunens energi- och klimatrådgivare förmånen att besöka förskolan för att prata om solen och varför solen är så
bra. Text: Catharina Ludvigsson, Energi- och klimatrådgivare.
Vi pratade om varför det blir natt och dag,
varför vi har olika årstider, att allt i naturen
behöver solens värmande strålar för att
kunna växa och att det faktiskt är solen som
gör så att det börjar blåsa.
Vi pratade även om hur vi med hjälp av
solen kan få både varmt vatten och elektricitet. Självklart testade vi om det verkligen
fungerade.
Barnen och pedagogerna fick odla krasse,
barnens ställdes i ett ljust fönster och pedagogernas i ett mörkt skåp, vems kommer att
växa bäst och varför är det så? Vad händer
om vi ställer ett glas med kallt vatten i
solen? Kan vi få en leksaksbil att köra med
hjälp av solen? Kan vi få en fläkt att snurra?
Kan bollarna i en kulbana åka runt med
enbart hjälp av solen? Om man lägger en
brädbit på gräset ett par dagar vad händer
då med gräset under brädbiten? Och varför
då? Men om man istället ställer en glasburk
upp och ner i gräset, vad händer då med
gräset?
Barn är fulla av nyfikenhet och förskolan är
otroligt duktig på att ta till vara på den och

låta den växa, därför kändes det extra roligt
att få vara med och prata om solen och
solenergi.
Aktiviteterna under dessa dagar på Sjöhästen var en del av Kumla kommuns medverkan i kampanjen Eurpoean Solar Days.
Kampanjen, som genomförs i 16 länder
samtidigt, syftar till att öka intresset och
kunskapen om solenergi. Mer information
finns på http://www.solardays.se/index.html

Rätt telefonnummer till arbetsmarknadsenheten!

I väntjänstens tidning uppgavs fel telefonnummer till kommunens arbetsmarknadsenhet
som utför gräsklippning, snöskottning med mera.
Rätt telefonnummer är
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019-58 84 95
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Steg för steg med Kumla sjöpark

Äntligen så har nästa etapp i utbyggnaden av Kumlas sjöpark påbörjats. Det är ett hus av
glas och betong fyllt av ljus och rymd som ska förverkligas. För enkelhetens skull har vi
under arbetets gång bara sagt – Växthuset. Text: Thage Arvidsson, Näringslivsdirektör.
Egentligen är det inte heller bara ett växthus utan en större byggnad om drygt 1 600
kvadratmeter (kvm) och som rymmer fem
mindre växthus sammanfogat i en byggnad.
Växthusen har en sammanlagd yta om
977 kvm där de yttre växthusen har en yta
om vardera 234 kvm och med en för växthus ”normal” takhöjd. Av de tre mittre växthusen betecknas två stycken som orangerier om vardera 113 kvm och ett mittskepp
eller en s k vinterträdgård som har en yta
om 283 kvm. Dessa senare växthus har en
inre takhöjd om upp till tio meter.
Övriga utrymmen i detta växthuskomplex
kommer att inrymma en restaurang om
ca 300 kvm och verksamhetslokaler med
omklädnads- och tekniska utrymmen om
sammanlagt ca 330 kvm.
Därtill kommer att byggas en separat
byggnad med utrymmen för en pannanläggning för ved alternativt pellets som
komplement till den bergvärme som utgör
grunden för värmen till växthuset samt en
mindre byggnad, ett miljöhus, för sopseparering.

18

Även om planerna på en ny parkanläggning
med växthus funnits med under många år
så har det inte varit självklart att sjöparken
skulle byggas och inte heller växthuset i sig.
Först den 12 december 2011 fattades det
formella beslutet i kommunfullmäktige att
hyra ca 2/3-delar av den totala ytan i det
blivande växthuset för Kumla kommuns
räkning. Resterande del ska hyras ut till en
eller flera privata entreprenörer som har att
betala hyra för sin del.

Skälet till en placering av ett stort grönområde i den östra delen av Kumla var och är
att markförhållandena för grundläggning av
byggnader är mer komplicerad och dyrare
än på andra håll i kommunen.
Normalt för Kumla tätort är att vi kan
grundlägga hus på fast mark men för detta
område krävs förstärkningsåtgärder genom
pålning till ca 20 meter under markytan.
Därför presenterades i en översiktsplan
år 1976 ett förslag till ett stort grönområde
i östra delen av Kumla och med förslag till
framtida bostadsbebyggelse m.m. ännu
längre österut, d v s i Brånsta/Sånnersta
-området. Det var planerna år 1976. Nu 35
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år senare börjar vi förverkliga dessa planer.
Om ytterligare fem, tio kanske femton år
kommer bostadsbebyggelsen och Kumla så
sakta växa in i Brånsta-Sånnersta-området
och Kumla sjöpark kommer med tiden att få
en allt mer central placering i Kumla.
Erfarenheten visar att man får ta det steg
för steg. Det tar tid att bygga en stad. För
Kumlas vidkommande är det också viktigt
att bygga en stad där man bara inte bor
utan kan leva och njuta sin lediga tid i
trevliga miljöer med ett vackert torg, ett bra
bibliotek, sport- och fritidsmöjligheter och
självfallet en stadspark eller som i Kumla
en sjöpark. Steg för steg ska vi bygga vidare
på det Kumla som man både kan bo och
arbeta i men framförallt ett Kumla som det
ska vara tryggt, trivsamt och roligt att bo
och leva i.
Det nya Växthuset kommer vi att kunna ta i
anspråk från och med april månad 2013, då
vårsolen tittar fram.
Samtidigt kommer ytterligare ca 7 000
kvadratmeter av markområdena söder om
växthuset att färdigställas till en miljö för
odling m.m. att ingå i den växande parken.

Steg för steg ska parken byggas. Vad blir
nästa steg? Kanske en större lekpark för
barn i olika åldrar i en spännande miljö i
anslutning till parken.
Ett ytterligare steg är självfallet etapp två
av sjöparken med utställningsträdgårdar
och en porlande bäck från en plats nära
Änggatan – Malmgatan och som sedan
rinner ned till den sjö som utgör navet i
sjöparken.
Ytterligare nästa steg kan vara att flytta
en eller flera byggnader som minner om
det förra seklet eller till och med förr-förra
seklet. Det finns några äldre hus i Kumla
som med fördel kan flyttas in i parken för
att minna om den tid då skomakarna eller
skofabriksarbetarna bodde i små hus med
trädgård, potatisland och fruktträd, röda
och svarta vinbär, krusbär, jordgubbar m.m.
Med andra ord, allt som var inkörsporten
och upphovet till Kumla Fruktindustri med
BOB:s produkter. Det vill säga handlaren
Frank-Olov Janssons gärning i Kumla.
Det finns säkert fler steg att ta i sjöparken i
Kumla. Det är bra att ta ett steg i taget – vi
har många år framför oss.

Fasad mot söder

Fasad mot norr
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Adam och Eva

Med en extra färgklick på lustgårdens äpple avslutar Pär Andersson kormålningen i
den nyuppförda Kumla kyrka. Han har en bygghjälm på huvudet eftersom det är en
byggarbetsplats. Förmodligen är det också lite småkallt. Text: Göran Ekberg, Arkivarie
Skinnjackan är på och troligen har inte
den nyinstallerade fjärrvärmen kommit
igång ordentligt. Runt omkring Pär arbetar
hantverkare på ställningar med den sista
handpåläggningen inför kyrkans återinvigning första advent 1972. Drygt två år har
det tagit att återuppbygga den nedbrunna
kyrkan.

Det var en tidig lördagsmorgon den 10
februari 1968 som klockorna i Kumla kyrka
frenetiskt började ringa. Det stod snart klart
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att ringningen berodde på att kyrkan stod
i brand. Efter några timmar hade kyrkan
brunnit ner inför ögonen på hundratals
nyvakna Kumlabor och tillresta journalister.
Kvar stod väggarna till långskeppet och
tornet men tak och inredning hade blivit
fullständigt förstörda i branden.
Det fanns en stark opinion för att återuppföra kyrkan med samma exteriör som den
gamla. I januari 1969 överlämnades en lista
på 3000 namn som förordade detta. Det
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blev Jerk Alton som fick i uppdrag att utforma den nygamla kyrkobyggnaden. Under
återuppbyggnaden användes en gudstjänstlokal som så småningom fick namnet
Vandringskyrkan. Den invigdes i maj 1969
och användes fram till återinvigningen. I
december 1973 flyttades Vandringskyrkan
till Hällabrottet.
Kalkmålningen som Pär arbetar med heter
Paradisets lustgård. Det är lövverken och
de vilda djuren som upptar den största ytan
men just nu lägger han handen vid avbildningarna av Adam och Eva. Det behövs inte

mycket fantasi för att inse att Adam egentligen är en bild av konstnären själv. Men vem
är Eva? Jodå vid ett samtal med Pär Andersson 2011 medger han att det sannolikt är
hustrun han haft i tankarna.
Pär Andersson är född 1926 i Skellefteå och
är en av Sveriges främsta kyrkomålare. Han
finns också representerad på Nationalmuseum och Moderna museet och är en av
ledamöterna i Kungliga svenska konstakademien. Sedan början av 1980-talet är han
bosatt i Lidgatu utanför Näsåker.

Musik på Hög

Kjell Junior Wallmark, eller kort och gott Brolle, är årets gäst på
Musik på Hög på Kvarntorpshögen den 16 juni. Tillsammans med
sina sex musikanter gör BROLLE en föreställning fylld med musik,
egna och andras favoritlåtar. Publiken kan nog förvänta sig en hel
del låtar från vårens BROLLE-show på Scala-teatern i Stockholm.
”Hur han mötte Rock´n´Roll, bilarna, brudarna och revolten.”
16 juni kl. 16.00 på Kvarntorpshögen
Förband från kl 14.30 The COVER BROS. från Örebro.

Tänk på att komma i tid, eftersom det tar tid att ta sig upp till
konsertplatsen. Biljetter finns att köpa på ICA MAXI i Kumla, Kumla
bibliotek, Kumla Turistbyrå och på Ticnet. Barn födda 1997 och
senare går in gratis i sällskap med vuxen.
Alternativ spelplats vid dåligt väder blir Sannaheds motorstadion.
Se annons i NA, på Kumlanytts hemsida eller på www.Kumla.se
fredagen den 15 juni
Arrangörer är ABF, Kumla Folkets Hus, Kumla kommun, Kumla
promotion, Studieförbundet Vuxenskolan och Stationshotellet.
Musik på Hög finns på Facebook och även på kommunens hemsida,
sök under Kultur & bibliotek.
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På Vinkelhuset tycker vi om att fira
- stort som smått!
På Vinkelhuset tycker vi om att fira, såväl små som stora händelser. Att göra vardagen
till en fest med fin dukning, god mat, sång och musik i trevligt sällskap ger en skön
känsla av välbefinnande. Text: Annsofi Pierre, Enhetschef Kungsgården, tillsammans
med personal från avdelningen.
På sommaren tar vi gärna fram grillen och
ordnar mat ute på vår fina uteplats. Vi har
nära till utevistelse, det är bara att öppna
altandörren så väntar trädgården på oss.
Vissa dagar tar vi en promenad till närliggande Café för att få omväxling i vardagen.
Ibland känner vi för lite modernare rätter
och slår till på pizzakvällar, då har vi så
trevligt tillsammans att middagen kan ta ett
par timmar. Friterade munkar från Kroatien
har vi också provat på, liksom nybakade
italienska bröd där doften spred sig över
hela avdelningen.

Personal från Vinkelhuset har varit i
Stockholm och utbildat sig tillsammans
med personalgrupper från hela Sverige,
vilket har gett oss inspiration. Bli inte
förvånad om ser våra egna hemmagjorda
näringsdrinkar vid besök på vinkelhuset. De
görs bland annat på grädde, frukt och bär
och uppskattas av många.
Vi tror att med gott samarbete och med
ett bra bemötande kan vi öka livskvaliteten
för våra boende!

Kräftskivan är traditionell hos oss och efterfrågas, även om vi förra året blev sena med
firandet. Kräftdukningen gör vi tillsammans,
boende och personal, utifrån idéer som
faller oss in.
Senior Alert
För närvarande arbetar vi med kvalitetsregistret Senior Alert som har till syfte att
kvalitetssäkra vården och omsorgen inom
områdena trycksår, fall och nutrition.

Folkhälsoenheten

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 för överviktiga vuxna.
Vårens aktiviteter är nu avslutade och
höstens aktiviteter startar vecka 37.
För mer information, ring 070-640 88 20.
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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/etjänster kan du under rubriken Kommun &
politik skicka in ditt medborgarförslag. Det
krävs dock att du har tillgång till Bank-ID
eller liknande.
Förslaget kan också skickas till Kumla
kommun, Kommunledningskontoret, 692
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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:

Ann-Sofi Sidén
Skulptur
Same Unknown (Italian Hieroglyphs)
Keramik
Husgavel på Marielundsgatan
Kumla Bostäder AB

Ann-Sofi Sidéns verk på Marielundsgatan
är en av Kumlas största offentliga utsmyckningar. Endast ”Johansson” och Ulla Viottis
”Odens trädgård” vid Konst på Hög är
ytmässigt större.
Cirka 750 keramikplattor har en och en
monterats på gaveln till det nybyggda huset
på Marielundsgatan och bildar konstverket
Same Unknown. Storleken på verket hade
gjort en mer öppen exponering möjlig men
överraskningseffekten när man från Trädgårdsgatan tittar upp mot Marielundsgatan
har också sina poänger.
Verket är ursprungligen en video som AnnSofi Sidén skapade för Fotografia Europea, i
Reggio Emilia 2008. Hon bjöd in 200 personer som framför videokamerorna fick glida
nerför en metallstolpe, liknande de som
tidigare användes på brandstationer. Stolpen blir den axel kring vilket livet glider ner
spirallikt i olika hastigheter. Omfamningen
kring stolpen kan liknas vid den mororeflex
som spädbarn visar som en omfamning vid
hastigt uppkommen rädsla. Titeln på verket
”Same Unknown” anspelar på det okända
som väntar oss alla i tidens flykt. Videoverket har på Gustavsbergsfabriken överförts
till keramikplattor som har monterats på
husgaveln.

Ann-Sofi Sidén är född 1962 och bosatt
i Stockholm. Hon har studerat på konsthögskolorna i Berlin och Stockholm och
har även varit verksam i New York. Hon
har arbetat med måleri och skulptur men
under senare år framför allt med filmer och
videoinstallationer. Sedan 2008 är hon professor i fri konst med inriktning på skulptur,
objekt och installation på Konsthögskolan
i Stockholm. I februari i år tilldelades AnnSofi Sidén DN:s kulturpris.

