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Sommar och sol i sikte!

Efter en lång och härlig vinter som möjliggjort vintersportande i Kumlas närhet, så blir vi
alla glada över att få se sopmaskinerna som tar bort det grus som har spridits ut i vinter.
Nu när snön och tjälen försvinner från gator och torg, syns genast s.k. potthål som behöver lagas och det ska åtgärdas. Våren kommer och ger oss en försmak av sommaren och
något som är viktigt för oss är att skapa mötesplatser för Kumlaborna.
En ny oas för oss alla är Kumla Sjöpark, där
vi ges möjlighet att ströva runt, sitta ner och
känna atmosfären och kanske träffa på en
ny bekantskap. För oss är det viktigt att vi
alla känner att Kumla är en kommun att bo

och verka i, men även att det är en plats där
man känner att man vill leva sin fritid. Därför
är kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet viktig, för att möjliggöra för alla att ha
en aktiv och meningsfull fritid. Där finns
verksamhet i allt ifrån ridning, hockey, ströva
i Kvarntorpsområdet till att få delta i någon
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av studieförbundens verksamhet. Det ger
livskvalitet i Kumla kommun.

Något som är aktuellt just nu är kommunens
bokslut och om det kan ni läsa mer längre
fram i Kumlan. Vi ser att kommunens bokslut
är positiv och det beror till största delen på
att vi sålt Kvarngården till Kumlabostäder
och att vi fått tillbaka pengar från den s.k.
AFA-försäkringen. Fastän kommunen i sin
helhet visar på ett positivt bokslut så visar
nämnderna på ett negativt resultat och går
cirka 17 miljoner i underskott. Till största
delen är det nämnderna för barn- och utbildning och gymnasium som står för underskotten. De främsta orsakerna till underskotten
beror på att fler barn och ungdomar behöver
extra stöd, samt att fler elever läser gymnasieutbildningar utanför Kumla. Det som är
väldigt positivt i jämförelse med bokslutet
2011 är att socialförvaltningen har gjort ett
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stort arbete med sin styrning, ledning och
organisation och på det sättet förbättrat sitt
ekonomiska resultat.

Att leda en kommun är ett ansvarsfullt arbete och vårt uppdrag är att via målstyrning
nå goda resultat för alla oss som bor och verkar i kommunen. I årsredovisningen är det
tydliggjort genom att signalera med rött, gult
eller grönt. Vi har gröna signaler på många
delar bl. a. att seriviceutbudet ökar inom
hemtjänsten och särskilt boende, utbudet
av stödjande boendeformer ökar, andelen
återvunnet hushållsavfall ökar och att andelen som söker till gymnasiet har ökat. Vi har
röda signaler för vår svarsfrekvens för e-post
och telefon som försämrades, sjukfrånvaron
ökade, besöken på fritidsgårdarna minskade
och betygsstatistiken har sjunkit. Dessa signaler tar vi på stort allvar och åtgärder håller
på att tas fram. En åtgärd är att barn- och
utbildning ges ett tillskott som motsvarar 15
heltidstjänster. Merparten av dessa medel
kommer att gå till skolor med mest behov.
Vi kommer också se över resursfördelningen
inom barn- och utbildning.
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Kumla kommun är en stor arbetsplats. Under
2012 arbetade 1 797 personer i kommunen,
varav flertalet är kvinnor. Medelåldern är
46 år och 76% arbetade heltid. Vi står inför
utmaningar när det gäller personalförsörjning, både när det gäller vårt arbete med
att erbjuda alla heltidsarbete men även att
ha personal med rätt kompetens i framtiden
när behoven inom bl.a. omsorgen ökar. Därför pågår det ett arbete med att ta fram ett
personalpolitiskt program, då kommunen
som arbetsgivare behöver ha en långsiktigt
framåtsyftande personalstrategi.
Vårt miljöarbete fortsätter och till viss del
kommer vi att göra det tillsammans med
Örebro kommun som vi har bildat två bolag
tillsammans med, ett utvecklingsbolag och
ett vindkraftbolag. Syftet med dessa är att
vi tillsammans gör gemensamma satsningar
i vindkraft, men bolagen ska även kunna
ansvara för gemensamma utvecklingsprojekt
inom solenergi, biogas, fjärrvärme och avfall.
Allt för att vi ska nå våra uppsatta miljömål
och för att på längre sikt skapa ett mer
hållbart samhälle, men även ge möjligheter
för privatpersoner och näringslivet att kunna
delta i ett klimatsmart arbete.
Nu ser vi fram emot en sommar som ger oss
alla en välbehövlig dos av sol och ljus.
Med dessa ord vill jag passa på att önska er
alla en trevlig sommar.
Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande
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Sjöparkens Växthus

Vinterträdgård - Orangeri - Odling - Café - Restaurang
Sjöparkens Växthus ligger i fonden och ramar in Kumla sjöpark mot söder. Växthuset med
sina blivande odlingar kommer att invigas officiellt den 25 augusti 2013. Tre år efter att vi
firande Kumla sjöparks ”födelsedag”. Text: Edit Ugrai, stadsträdgårdsmästare.

Huset på drygt 1600 m2 rymmer tre
verksamheter. I mitten finner vi de så kal�lade växtrummen, i öster verksamhet och
odlingar inom ramen för Möjligheternas
Växthus och i väster café och restaurangen
Goda Rum.
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Byggnaden är nu klar men markarbeten
återstår. Kom gärna på besök redan nu.
Sedan mitten av april är Palmrummet
som ligger centralt öppet för alla. Likaså
är restaurangen och caféet öppet. Övriga
verksamheter är under utveckling och
öppnar upp allt eftersom under våren och
sommaren.

Möjligheternas Växthus
Sidoskeppet i öster innehåller verksamhetsytor för Möjligheternas Växthus. Tillsammans med bland annat kommunens arbetsmarknadsenhet och Kumla Fastigheter AB
har man som mål att sätta människor i fokus.
Här finns bland annat möjlighet till praktik i
en stimulerande och upplyftande miljö.

Växtrummen
Växtrummen, som ligger centralt i byggnaden, är tillgängliga för allmänheten. De
består av vinterträdgården Palmrummet
och av orangerierna där karaktären ges
av namnen Citrusrum och Kameliarum. I
denna del har Kumla kommun hand om odlingen och programverksamheten i form av
utställningar, föreläsningar, rådgivning och
studieverksamhet mot allmänheten.

Café och restaurang
I det västra sidoskeppet finns ett café och
restaurangen Goda Rum. I caféet erbjuds
fika av olika slag och i restaurangen serveras lunch men även en a´la carte meny.
Här är färska råvaror viktigt och krispiga
grönsaker som odlats i växthuset ligger till
grund för härligt årstidsinspirerade menyer.
Hos Goda rum kan man även boka upp sig
för fest, evenemang och konferens.

Välkommen till Sjöparkens Växthus!

Musik på Hög 2013

Lördagen den 29 juni
kl. 16.00 på Kvarntorpshögen
Mikael Wiehe är en av våra mest framgångsrika
artister. Han har bland annat tilldelats, flera
Grammisar, Evert Taube-stipendiet, Cornelis
Vreeswijk-stipendiet 2003 och Martin Luther
King-priset. Bland Mikaels mest kända alster
finns Flickan och kråkan, Titanic, Keops
Pyramid och Det här är ditt land.
Mer information finns på www.orebrotown.
com/kumla. Biljetter finns att köpa på Kumla
bibliotek, ICA Maxi och www.ticnet.se. Biljettpriset är 295 kr.

Välkommen!
Kumlan 2 2013

Foto: Peter Carlsson
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Vialundskolans Comeniusprojekt
Europe on Our Umbrella 2011-2013

Under hösten 2011 inleddes Vialundskolans EU-finansierade projektarbete, Europe
on Our Umbrella, med skolor i fem europeiska länder: Bulgarien, Italien, Rumänien,
Tjeckien och Turkiet. Text: Jenny Ahlsson och Lars Bolinder, lärare på Vialundskolan.
Utbytets huvudsyfte har varit att ge eleverna en ökad insikt i varandras kulturer.
Förhoppningen har också varit att elevernas
kunskap i engelska ska förbättras. Projektet är en del i EU:s Comeniusprogram för
livslångt lärande.
Samarbetet, som nu är inne i slutfasen, har
utmynnat i olika elevarbeten innehållande
de olika ländernas kultur så som historia,
religion, sport, musik, dans och mat. Dessa
teman har sammanställts av eleverna i powerpoint-presentationer som redovisats vid
varje besök. Dessutom har eleverna under
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projektåren skapat videor, fotografier, ordlistor och konstutställningar. Sammantaget
har eleverna tillsammans gjort en gedigen
presentation om de olika länderna.
Ett tjugotal elever i nuvarande årskurs 8 och
9 har arbetat med de olika projektuppgifterna under elevens val-tid varav 19 elever
har besökt något av länderna.
Sammanfattningsvis har eleverna insett att
det finns en europeisk samhörighet för även
om det finns stora skillnader mellan länderna
finns det många likheter länderna emellan.
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Eleverna tycker att spänningen inför resorna var bra.
-Man vet ju inte i förväg hur ens värdfamilj
är, men det har bara vara positivt, säger
Erik, en av eleverna som i skrivande stund
är på god väg att göra sin andra resa.
-Alla eleverna har fått möjlighet att åka,
men några har valt att inte följa med vilket
gett andra elever en extra resa, säger
Jenny Ahlsson, som tillsammans med Lars

Välkommen att besöka!

Officersmässen i Sannahed

med militärmuseum, Husarofficersstugan,
Pukestugan, Soldattorpet och Skomakarstugan.
Öppet söndagar kl. 14.00-17.00, 30/6-18/8.
Kaffeservering

Persedelförrådet i Sannahed

Vårt nya 1900-talsmuseum. Öppet söndagar
kl. 14.00-17.00, 30/6-18/8.

Blackstastugan

Öppet söndagen den 30/6 och 4/8
kl. 14.00-17.00.

Bolinder och Kristoffer Åberg ansvarar för
Vialundskolans delaktighet i Europe on Our
Umbrella .
-Det har varit fantastiskt att se elevernas
glädje under de olika resor vi gjort, tillägger
Lars Bolinder, som menar att upplägget
med värdfamiljer har gett eleverna bästa
tänkbara studier. Att få uppleva en annan
kultur så nära går inte att jämföra med vad
man får genom att läsa i läroböcker.

Stenarbetsmuseet och
Hyvlarverkstaden i Hällabrottet.

Öppet söndagar 2 juni-25 augusti kl. 14.0017.00. Kaffeservering i Hembygdsgården.
Visas genom Yxhultbygdens kultur- och
hembygdsförening.

Hardemo skolmuseum

Öppet söndagar 23 juni-25 augusti kl.
14.00-17.00.
Visas genom Hardemo hembygdsförening.

Dessa visas genom Kumla-Sannahed
hembygdsförening.

Fira midsommar i Sannahed
Fredagen den 21 juni kl. 13.00,
vid hembygdsgården
Salut, stångresning, dans kring midsommarstången, folkdansgillet Nerkia
medverkar och Spikblecket från Skyllberg
spelar.
Kaffeservering, korv, glass, chokladhjul,
lotterier, smådjur och ponnyridning.

Kumlan 2 2013

Välkommen!
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Resultat från brukarundersökning

Under hösten 2012 gjorde SCB (Statistiska centralbyrån) en brukarundersökning på
uppdrag av socialförvaltningen i Kumla kommun. Alla brukare som hade hemtjänst eller bodde på något boende den 1 april 2012 fick enkäten utskickad till sig.
Text: Anneli Koivuniemi; socialchef och Anita Blomqvist; områdeschef för äldreomsorgen.
Resultatet av undersökningen visar att äldreomsorgens brukare överlag är nöjda men att
det finns områden som behöver förbättras.
Socialförvaltningen och äldreomsorgen
påbörjade hösten 2012 ett arbete med att
få en äldreomsorg i nationell toppklass inom
5 år. Brukarundersökningen är en viktig del i
detta då det ju är brukarna i slutändan som
avgör hur bra Kumla kommuns äldreomsorg
är.
Under 2013 kommer fokus ligga på att;
• Förbättra möjligheterna till att lämna
synpunkter på verksamheterna
• Införa genomförandeplaner för alla 		
brukare

•
•
•
•

Fortsatta arbetet med differentierad 		
demensvård
Utbildning av personal i bland annat 		
munhälsa
Förändrade biståndsbeslut inom
hemtjänsten med ökad möjlighet till 		
flexibilitet för brukarna
Färre antal olika personal hemma hos
brukarna inom hemtjänsten.

Resultatet från brukarundersökningen finns
på kommunens hemsida och där finns även
en kortare sammanfattning.

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 för överviktiga vuxna.
Vårens aktiviteter är nu avslutade och
höstens aktiviteter startar vecka 37.

För mer information, ring 0585-489 50.
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Kulturmiljöprogram

Många av de kulturmiljöer vi ser idag är resultatet av en mer eller mindre kontinuerlig
förändring.Text och foto: Rasmus Axelsson, antikvarie.
Eftersom kulturmiljöfrågor inte enbart
handlar om att bevara, utan även om just
förändring och utveckling, byter bevarandeprogrammet namn till kulturmiljöprogram!

kommer även hålla möten i Ekeby, Hardemo och Kumla där man ska kunna diskutera
och framföra sina åsikter kring programmet
direkt till oss på plats.

Om förslaget till kulturmiljöprogram
godkänns av miljö- och byggnadsnämnden
den 13 juni, kommer det att vara möjligt att
lämna synpunkter på programmets innehåll
under sommaren och en bit in på hösten.
Kulturmiljöprogrammet kommer bland
annat att finnas tillgängligt på biblioteket
i Kumla och på kommunens hemsida. Vi

Synpunkterna på kulturmiljöprogrammet
kommer sedan att sammanställas och förhoppningsvis kunna antas av kommunfullmäktige under den senare delen av 2013.
Mer detaljerad information om datum,
tider med mera kommer att kunna ges via
kommunens växel, på kommunens hemsida
och i lokalpressen.

Djupadalsbadet
Öppettider:
Måndag, torsdag		
Tisdag, onsdag, fredag
Lördag, söndag		

09.00-20.30
06.30-20.30
09.00-18.30

Lördagen den 1/6 öppnar utomhusbadet!

Äventyrsbadet och relaxen öppnar
kl. 09.00 varje dag. Badet stänger 30 min
innan anläggningen. Hela anläggningen
stänger på ovan utsatta tider.

Kumlan 2 2013
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Uppleva & göra i Kumla
Bibliotek och utställningshall

Sommartid 17/6-16/8

Sveriges Nationaldag

Midsommar

Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag
Tisdag		
Fredag		
Lördag		
Söndag		

Onsdag 5/6
Sveriges nationaldag 6/6

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

Måndag-fredag
9.00-18.00
Lördag-söndag		
stängt
Lördag 17/8		
14.00-18.00
Söndag 18/8		
12.00-16.00
Sommarlån gäller 27 maj - 19 augusti.

Torsdag 20/6
Midsommarafton 21/6

9.00-17.00
stängt

Från och med den 18 augusti har biblioteket ändrade öppettider på söndagar.
Söndagsöppet kl. 12.00-16.00.
Mer information om biblioteket, bokbussen och övriga verksamhet hittar du på
www.kumla.se/biblioteket

Kumla - Natur - Kultur

En ny broschyr om allt spännande som händer i sommar!
Guidade vandringar, musik, konst och mycket mer.
Broschyren finns att hämta på våra turistserviceplatser i
stadshusets entré, på biblioteket och Djupadalsbadet eller
ladda ner på www.kumla.se

Information från föreningsservice

Nu är det dags för återlämning av kort och nycklar enligt överenskommelse. Glöm inte heller bort att lämna in önskemål
om träningstider för hösten. Ansökningsblankett hittar du på
sidan www.kumla.se/lokalbokning
Tennis utomhus
Strax intill Djupadalsbadet finns kommunens utetennisbanor.
Banorna kan bokas via Djupadalsbadets reception och följer
samma öppettider som badets. Att spela kostar 110 kronor
per timme.
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www.orebrotown.com/kumla
evenemang I aktiviteter I sevärdheter I boende
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Sammanfattning av Kumla
kommuns årsredovisning 2012
Så här gick det för Kumla kommun 2012
• Så här använde vi skattepengarna
• Ekonomin är stark
• Framtiden i Kumla kommun
Kumlas ekonomi i korthet
Kumla kommuns resultat 2012 var mycket
bra, +78,1 miljoner kronor. Det var nästan
74 miljoner mer än vi hade beräknat. Till
stor del berodde det på att vi fick tillbaka
17,6 miljoner för försäkringspremier och på
att vi sålde fastigheten Kvarngården för 57
miljoner kronor.
Tillsammans hade nämnderna ett
underskott på 17,1 miljoner. Det är bättre
än 2011. Framförallt är det glädjande att
socialnämnden efter många års kämpande
nu har balans i sin budget.
Flera av nämnderna hade överskott, till
exempel kommunstyrelsen samt miljö- och
byggnadsnämnden.
Vi nådde överskottsmålet
Kommunallagen säger att kommunerna ska
ha en god ekonomisk hushållning på kort
och lång sikt. Kumlas kommunfullmäktige
har beslutat att resultatet på lång sikt ska
Kumlan 2 2013

vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det motsvarar ungefär x miljoner
kronor som kommunen ska ha i överskott
varje år. År 2012 hade Kumla kommun ett
resultat på 8,3 procent.
Överskott är trygghet
Precis som ett vanligt hushåll behöver
kommunen ha pengar kvar på kontot när
räkningar är betalda. Kommunen måste ha
marginaler för oförutsedda händelser och
för investeringar. Genom att se till så att
kommunen går plus kan vi ge god service
till medborgarna och slippa låna till investeringar.
Här är kommunens inkomster
Det mesta av kommunens intäkter är
skattepengar från invånarna. Kommunfullmäktige bestämmer hur stor skattesatsen
ska vara - det vill säga hur mycket av varje
tjänad hundralapp du betalar i kommunalskatt. I Kumla är skattesatsen 20,08 (32,38
inklusive landstingsskatt och kyrkoavgift).
En annan intäktskälla är avgifter och
taxor till exempel barnomsorgsavgift eller
taxor för vatten och sophämtning.
11

Dessutom får kommunen olika bidrag
från staten. Ibland är de öronmärkta för
vissa ändamål.
Tillsammans ska intäkterna finansiera
kommunens tjänster till medborgarna.
Dessutom ska det finnas en del kvar till buffert, minst 2 procent, men helst mer.
Totalt hade Kumla kommun 1 250
miljoner kronor i intäkter. Av dem kom 706
miljoner från skatter, 117 från avgifter och
taxor och 427 miljoner från övriga intänkter,
bland annat statsbidrag.
Och här är utgifterna - kommunens
tjänster
Vissa verksamheter måste kommunen ha,
barnomsorg, skola och omsorg för funktionshindrade och gamla, till exempel. Hit
går den stora merparten, cirka 80 procent,
av intäkterna.
Kommunen bestämmer själva hur verksamheterna ska organiseras och pengarna
fördelas. Kostnaderna var totalt 1 172
miljoner kronor inklusive avskrivningar och
räntekostnader. Utgifternas fördelning på
respektive verksamhet ser du här:

Kommunstyrelsen, inkl. teknisk
verksamhet och vuxenutbildning (13,8)
Miljö- och byggnadsnämnd (1,2)
Kultur- och fritidsnämnd (6)
Barn- och utbildningsnämnd (36)
Socialnämnd (32,1)
Gymnasienämnd (11)
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Kvalitetsmål
Att nå målen är inte bara att hålla budget.
För att kommunens resurser ska användas
på bästa sätt finns kvalitetsmål i varje verksamhet. Några exempel på resultat:
• Antalet dygn på vårdinstitution minskade
från över 4 700 till drygt 900.
• Resultaten på de nationella proven i åk 3
förbättrades med 1 procent.
• Svinnet i va-systemet minskade med över
6 procentenheter.
• Biblioteksbesöken ökade med drygt 1 500.
• Webbinformationen förbättrades.
Så här gick det för verksamheterna
Barn- och utbildningsnämnden
Trots att antalet barn och elever var ungefär
det samma som tidigare år ökade kostnaderna med nästan 7 procent. Administration, skolskjutsar och ersättning till andra
kommuner (där många av våra barn går i
förskola och skola) var det som ökade mest.
Resultatet blev – 11,8 miljoner kronor.
Sju nya förskoleavdelningar öppnades.
Resultaten på de nationella proven i årskurs
3 ser ut som snittet för övriga Sverige.
Andelen elever i nian som var behöriga
till gymnasieskolan var 85 procent. Det är
lägre än snittet i Sverige. Betygspoängen
sjönk från 200 till 196 poäng (snittet i riket
är 211).
Gymnasienämnden
Många av gymnasieeleverna valde att gå i
friskola eller på en gymnasieskola utanför
kommunen. Det bidrog till underskottet på
5,4 miljoner kronor. Hälften av beloppet var
sådant som borde ha sparats redan förra
året.
Samhällsprogrammet startade. Antalet
elever minskade totalt sett. Däremot fanns
betydligt fler elever med stort stödbehov
än tidigare.
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Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret med vatten och avlopp,
renhållning och gatu- och måltidsverksamhet liksom kommunfastigheter och
kommunledningskontoret med arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning och
flyktingmottagning sorterar alla under
kommunstyrelsen. Det samlade överskottet
var 2,3 miljoner kronor. Det var bara den
taxefinansierade renhållningen som hade
ett underskott.
Kommunstyrelsen arbetade fram Vision
2025 för framtidens Kumla. Arbetsmarknadsenheten tog emot 158 ungdomar för
feriepraktik. Tvätteriet firade ettårsjubileum. Vi tog emot 64 flyktingar, nio fler än
vi lovat. Yrkesutbildningen på Trafikcenter
hade bra resultat och nästan samtliga yrkesförare fick jobb efter utbildningen. Flera
förskolelokaler gjordes i ordning. Djupadalsbadet blev klart. Tretton fastigheter såldes
och 23 tomter lades ut till försäljning. 300
kvicksilverlampor byttes ut mot energisnålare och miljövänligare belysning. Komposteringsprojektet framskred och nu är 77
procent av kommunens hushåll anslutna.
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden höll i stort sett sin budget.
Ett nytt museum i persedelförrådet i Sannahed invigdes. En ny cykelkarta togs fram.
Turistbyrån stängde och istället inrättades
speciella turistserviceplatser. Antalet besök
på biblioteket ökade, tvärtemot trenden i
resten av landet. I Sjöparken planterades
körsbärsträd, grillar sattes ut och karpar
som ska hålla efter växtlighet släpptes ut
i sjön. Arbetet med Djupadalsbadet tog
mycket tid och det invigdes något försenat.
Fritidsgårdarna omvandlades till Ung Fritid
Kumla med ett nytt sätt att arbeta.

Kumlan 2
1 2013
2012

Miljö- och byggnadsnämnden
Lediga tjänster var en orsak till att nämnden fick ett överskott. Den andra var att
bidragen för att anpassa bostäder kostade
mindre än beräknat. Resultatet blev 1,6
miljoner kronor.
Byggloven för villor minskade, däremot
var det fler stora projekt som behandlades.
Det var bland annat växthus, trygghetsboende och industrilokaler. Flera detaljplaner
blev klara, bland annat för småhusområden
vid Dalagatan och Kumlaby-Korsta. Kontrollen av alla enskilda avlopp i kommunen blev
färdig.
Socialnämnden
Efter flera år av underskott kom Socialnämnden äntligen ikapp. En rättstvist
kostade 3,6 miljoner, annars var budgeten
i balans.
Hemtjänsten fick nya, fina lokaler. Klockaren, Lärkan och Rosengården är tre nya
grupp- och servicebostäder. Nu finns inte
längre någon kö till bostäder med särskild
service. Kommunala servicejobb infördes
på enheten för försörjningsstöd. Familjens
Hus i Kumla, som drivs gemensamt av
Kumla kommun och Örebro läns landsting,
öppnade.
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Viktiga händelser 2012
• Kommunfullmäktige fastställde visions
dokumentet Framtidens Kumla Vision
2025.
• Kumla kommun var främst bland länets
kommuner i Svenskt Näringslivs under
sökning om företagsklimatet.
• Fem miljoner kronor avsattes i en social
investeringsfond.
• Kommunens energi- och klimatrådgivning fick högsta betyg vid
Energimyndighetens granskning.
• Djupadalsbadet blev färdigt.
• Ungdomsverksamheten fick nya mål och
uppdrag.
• Sju nya förskoleavdelningar öppnade.
• Alla elever i årskurs 1 började använda
datorer.
• Samhällsprogrammet introducerades på
gymnasiet.
• Grupp- och servicebostaden Klockaren
öppnade.
• Biblioteksbesöken ökade.
Investeringar
Kumla kommun investerade för knappt
60 miljoner kronor 2012, drygt hälften så
mycket som 2011. De största summorna
lades på Djupadalsbadet, men en del fastigheter köptes också.

På gång i kommunen
• Ett kommunalt servicecenter ska för		
bättra tillgängligheten och höja servicen
till medborgarna.
• Området vid Dalagatan ska exploateras
för småhustomter.
• Sjöparkens Växthus öppnar.
• Skolhälsovården utökas med en
skolsköterska och fler läkartimmar.
• Föräldrastödsgrupper införs.
Framtidens Kumla Vision 2025
Om tretton år ska vi vara 25 000 i kommunen. Det säger visionsdokumentet som
kommunfullmäktige beslutat om. Kumla
ligger bra till i olika undersökningar som rör
näringslivsklimat och tillgänglighet. Det kan
bidra till att fler väljer att flytta hit.
Antalet invånare påverkar framförallt kommunens intäkter och alltså vilken service
medborgarna kan få. När kommunen växer
ökar visserligen kraven på service. Det gäller både fler förskoleplatser och trygghetsboende för gamla, men samtidigt ger det
jobb och tillväxt.
Vid årsskiftet var vi 20 738 invånare. Det
var en ökning med 228 personer.
För att Vision 2025 ska kunna uppnås finns
sex mål som ska genomsyra alla kommunens verksamheter:
• hållbar samhällsutveckling
• effektivitet
• service och tillgänglighet
• delaktighet
• trygghet
Mer information
Den här skriften bygger på Årsredovisning
2012. Den finns i sin helhet på vår hemsida,
www.kumla.se.
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Hällkistan - nytt naturreservat i
Hällabrottet

Ytterligare ett naturreservat i Kumla kommun kan bli verklighet under försommaren.
Skötselplan, anslagstavlor och informationsfolder har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. Röjningsarbeten med mera har genomförts. Planeringen syftar till att
naturreservatet, som får namnet Hällkistan, ska kunna vara klart för invigning under
juni månad 2013. Text: Edit Ugrai, stadsträdgårdsmästare.
När Kumla kommun blev ägare till det
aktuella markområdet aktualiserade Naturskyddsföreningen i Kumla sina gamla planer
på ett naturreservat. Området som ligger
sydöst om Yxhults fd huvudkontor och Stenarbetsmuséet bär spår av människors aktiviteter sedan tusentals år. Bland annat finns
i områden en av hällkistorna i Hällabrottet
från yngre stenåldern och ett litet kalkstensbrott av senare datum nämligen runt
1960-talet kallat Gustaf Matssons brott.
Efter ett medborgarförslag från föreningens
ordförande om att bilda ett naturreservat,
som tillstyrktes av kommunfullmäktige,
påbörjades planeringen. Området har tidigare inventerats av föreningen men 2011
upptäcktes ett tidigare okänt bestånd av
ängsnycklar.
Innan industrialiseringen omvandlade
denna del av Kumla kommun fanns stora
områden med kalkgynnad flora. Området
runt hällkistan rymmer idag stora delar av
den kalkgynnade torrängsflora som finns
kvar i området kring Hällabrottet – Yxhult
– Kvarntorp. Inom området växer det enda
bestånd av spåtistel och av orkidéarten
ängsnycklar som är kända inom Kumla kommun. När det gäller ängsnycklarna är det
ett av de få bestånden i södra Närke. Inom
reservatet finns också skogsmiljöer som är
rika på blåsippor. Det lilla stenbrottet visar
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Gustaf Matssons brott

på ett pedagogiskt sätt hur man bröt kalksten och kompletterar den kulturhistoriska
miljön kring det närbelägna Stenarbetsmuséet. I den avrymda, och inte brutna
delen av kalkstensytan vid brottet, kan man
se fossil av ortoceratiter, en bläckfisk som
levde för mellan 500 till 130 miljoner år
sedan.
Naturreservatet syftar till att långsiktigt
säkerställa områdets natur- och kulturvärden. Området utgör samtidigt ett värdefullt tidsdokument med kulturhistoriska
lämningar från en månghundraårig epok av
stenbrytning. Ett nyttjande av naturresurserna som även i någon mån har påverkat
den flora som präglar området. Något som
Kumlabor och besökare nu kan göras än
mer uppmärksamma på.
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Information från
RENHÅLLNINGSVERKET
Hur ska sopkärlet stå?

Rätt sak i rätt kärl

Sopkärl och kompostkärl hämtas av personalen på renhållningsverket. De tömmer mellan
150-550 kärl per dag och som kund kan man
underlätta detta arbete genom att ställa sitt
kärl rätt. Kärlen ska stå med handtagen ut mot
gatan, så som på bilden här nedanför.

Släng inte mat som ligger kvar i sina plast- eller
metallförpackningar eller kartonger i det bruna
kärlet. Släng inte heller påsar med hundbajs där.
De bruna kärlen är endast avsedda för matavfall som läggs i de utdelade papperspåsarna.
Sorteringsanvisningar finns på www.kumla.se.
Vid behov av nya påsar, häng ut en tom påse
i lockkanten så lägger chauffören ut nya till dig
(se bilden till vänster).

Viktigt att kompostera
Du som valt ett komposteringsabonnemang
och inte använder den bruna tunna, kommer
att få ett brev med uppmaningen att börja
sortera ut matavfallet.
Om man inte sköter sorteringen av sitt avfall
kommer man ,enligt abonnemangsvalet, att
få sitt abonnemang ändrat till ett osorterat val
vilket innebär en högre avgift.

Sommar och sopor
Sommaren närmar sig och därmed värmen
vilket innebär att sopkärlen kan få besök av
larver. Försök att hålla dina kärl rena, genom
att göra rent med rengöringsmedel. Fyll inte
kompostpåsen mer än till markeringen i påsen,
då går det lättare att stänga den.
16
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Farligt avfall
Lämna ditt farliga avfall till återvinningscentralen i Kvarntorp eller i Hallsberg eller till miljöstationen på Östra gatan 2 i Kumla. Mediciner
och läkemedel lämnas direkt till apoteket.

Vid flytt och kärlbyte
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.

Sopkärlen tillhör Kumla kommun och ska vid
flytt eller byte rengöras både ut- och invändigt.
Eventuell märkning med till exempel klistermärken, tapet eller målning ska tas bort. Går
det inte att ta bort får du som kund betala
kärlet.

E-faktura eller autogiro
Vill du minska pappersförbrukningen?
Anmäl dig till betalning via autogiro genom
att kontakta ekonomiavdelningen på telefon
019-58 80 00.
E-faktura kan du själv välja direkt via din
internetbank.

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 eller skadar/repar
fordon.
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.
Kumlan 2 2013
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Välkommen till

Konst på Hög 20133

Den unika skulpturparken som är belägen på toppen av Kvarntorpshögen samlar verk
av flera av landets främsta konstnärer som Lars Vilks, Peter Johansson, Ulla Viotti och
Lenny Clarhäll.
Öppettider 2013
Måndag - söndag kl. 10.00-20.00, från 4 maj till 30 september.
Kaffestugan är öppen dagligen kl. 10.00-17.00 under perioden 1 juni - 31 augusti.
Guidade visningar
För guidade visningar, kontakta oss på telefon 019-58 81 06.
18
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Fritid och folkhälsa

Forskning visar att motion och vistelse i natur har stor betydelse för hur vi mår. Efter
bara 4-5 minuter ute i naturen går puls och blodtryck ner och mängden stresshormoner i blodet minskar. Text: Marina Yazdani, fritidskonsulent.
Natur i kombination med fysisk aktivitet har
en turboeffekt som dessutom är långvarig1.
Andra fördelar med att vistas i naturen är
att den är öppen och tillgänglig för alla,
oavsett ålder, kön, etnicitet, utbildning eller
inkomst.
I Kumla har vi nu alla möjligheter att ta del
av tätortsnära natur i Sjöparken. Sjöparken
är ett rekreations- och friluftsområde som
inte bara inbjuder till fysisk aktivitet utan
även är en upplevelse för alla sinnen. Här
finns utrymme för fotgängares promenader, barn och ungas lek och fysisk aktivitet.
Dessutom kan vardagsmotionären använda

parken för sin löprunda. Slingan runt Sjöparkens sjöar är cirka 1,1 km lång.
Ta också del av våra andra natur- och
friluftsområden via vår hemsida
www.kumla.se/naturochfriluftsliv eller
hämta foldrar på någon av våra turistserviceplatser som finns i stadshusets
entré, på biblioteket och på Djupadalsbadet.

(Källa: Artikel i Dagens samhälle, 15 mars
2013. Artikelförfattare: Ulf Silvander och
Stefan Nyström generalsekreterare Svenskt
Friluftsliv.)

1

Följ oss på facebook!

Nu kan du hålla koll på vad som händer hos oss genom att följa oss på facebook,
www.facebook.com/familjenshusikumla. Vi uppdaterar vårt flöde med kommande
aktiviteter, öppettider med mera.
Information finns även på www.kumla.se/familjens hus

Välkommen!
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Första fotografiet från Kumla?

I år är det 150 år sedan Kumla kommun bildades. Det är också 150 år sedan detta
fotografi togs. Bilden föreställer Kumlas första stationshus. Omgivet av skog och kanske
någon enstaka byggnad i närheten. Stationen uppfördes 1862 på gränsen mellan Fylsta
och Kumla byar. Fotografiet är taget året därpå och den timrade byggnaden har ännu
inte klätts med den stående panel som man kan se på senare fotografier.
Text: Göran Ekberg, Arkivarie.
Det som idag är Kumla tätort var då ren
skogsmark och stationshuset är sannolikt
den första byggnad som uppfördes här. Till
skillnad från Hallsberg som blev knutpunkt
för västra stambanans anknytningar mot
bland annat Örebro, var bebyggelseutvecklingen i Kumla mer ”avvaktande” och först
1885 bestäms en stadsplan för den då,
fortfarande sparsamma bebyggelsen.

De första inbyggarna i det blivande Kumla
stationssamhälle var uteslutande järnvägspersonal. Den förste som flyttade till adressen Kumla station var Olof Wendin. Den 17
oktober 1862, för övrigt det datum då kommunalstämman höll sitt första sammanträ20

de, kom han med familj till Kumla. Sannolikt
bodde han inte vid stationen eftersom han
var banvakt vid Säbylund och därmed kan
han kanske inte räknas till ”kumlingarna”.
Det är i stället stationsinspektören Claes
Adolf Uggla som blir den förste att bosätta
sig i det blivande stationssamhället. Den 27
oktober anländer han tillsammans med sina
fyra barn och en månad därefter anländer
den nyblivna hustrun. Liksom flertalet av
stationspersonalen i Hallsberg och Kumla
kom Uggla från Västsverige.
Kumla var jämfört med Hallsberg en liten
station. I Hallsberg arbetade förutom stationsinspektören en större mängd stationsKumlan 2 2013

karlar. På Kumla station var Uggla den enda
tjänstgörande de första åren. Kanske hade
han bistånd av banvakterna från Säbylund, Södra Mos och Rösavi men troligen
fick han själv fälla ut stoppskylten för de
fyra tåg som dagligen trafikerade sträckan
Hallsberg-Örebro. Eftersom järnvägen var
enkelspårig behövdes ingen personal för att
lägga om växlar. En arbetsuppgift som en
stationsinspektör näppeligen skulle befatta
sig med.
Det finns inga uppgifter om vilka personerna på bilden är. Sannolikt är mannen i
vita byxor ändå stationsinspektör Uggla. På
en annan bild kan man urskilja ett emblem i
mössan. Eftersom man i husförhörslängden
kan se att Ugglas bägge föräldrar bodde på
stationen mellan 1863 och 1865 kan den
äldre personen vara fadern förre överstelöjtnanten Leonard Magnus Uggla och
någon av kvinnorna är möjligen modern.
Claes Adolf Ugglas hustru var vid tillfället
bara 19 år gammal men kan som hustru

Sommarkul!

Fritidsgårdarna kommar att ha sommarverksamhet på Aktivitetshuset under
veckorna 25-33.
Ungdomar i åldern 12år - äldre är välkomna
till oss under följande tider:
Måndag-torsdag		
17.00-22.00
Fredag			
18.00-23.00
Lördagar (v. 25-27)		
18.00-23.00

ändå vara utstyrd i den ståndsmässiga dräkt
som kvinnorna på bilden bär. Till höger är
troligen brodern Axel Leonard Uggla som
under en kortare period bodde på stationen.
Kanske är detta det första fotografiet som
visar miljön vid Kumla stationssamhälle.
Fotografen hette A Löfman och han var anställd vid Statens Järnvägar. Han förevigade
flera av de stationer som byggdes i början
av 1860-talet. I samband med att den
nya järnvägsstationen togs i bruk år 1900
monterades det äldre stationshuset ner och
flyttades sannolikt till Gårdsjö som detta
år invigde ett nytt stationshus. Fotografiet
har lånats från www. samlingsportalen.se
som på sin hemsida visar fotografier från de
flesta av Sveriges järnvägsstationer.
Känner du till något äldre fotografi av miljöer eller personer från Kumla? – Hör av dig
till kommunarkivet.

Lovguide

för sommaren kommer
under vecka 22

Lovguiden kommer att kunna hämtas, laddas ner, skickas ut och ses på kommunens
hemsida, fritidsgårdarnas
facebooksida och i papper-format.

Aktiviteter som kommer att genomföras är
bland annat Lisebergsresa, fiskeresa, långgolf, tillgänglighetsdag m.m.
Det kommer även att finnas en tipspromenad med nutidsfrågor med utgångspunkt vid aktivitetshuset. Öppet för alla.
Kumlan 2 2013
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Påse pengar

Är du/ni mellan 12-20 år och vill göra något för andra ungdomar i Kumla?
Då kan du/ni söka Påse pengar!
Vi på Ung fritid Kumla kan bland annat hjälpa dig med:
• pengar
• tips
• marknadsföring
• genomförande
• kontakter
Frågor och mer info?
www.kumla.se/ungikumla eller ungfritid@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 IngaLill Bergensten, frilansjournalist.

Utdelning av Lions Club Kumla musikstipendium. Uppvisning av Kumla Gymnastikförening.
Nationalsång. Framträdande av Kumla blåsorkester och Cumvox.
För fullständigt program se www.lionskumla.se

Affärer, föreningar och kyrkor ger liv och rörelse på Kumla torg.
Mat och öltält på fredags och lördagskvällen.
22

Välkommen!
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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:

Johanna Karlsson
Skulptur
Fåglarna
Brons
Husgavel på Sörbyvägen
Kumla Bostäder AB

Från förhistoriska rituella avbildningar av
älgar och bisonoxar till 1800-talets romantiska landskap har naturen varit en av de
stora inspirationskällorna i konsten. Ett
stormande hav av Strindberg, en Liljeforsk
räv eller en fantasifull skalbagge av Karl Axel
Pehrson är kanske den vanliga uppfattningen
om naturmåleri.

man en detaljrikedom i fjäderskruden men
när man kommer lite närmare ser man att
hon arbetat med en grövre teknik. Leran
har applicerats i långa utkavlade strängar
och grovt formade lerkakor. Man kan ana
intensiteten i själva skapandet. Händer
som ihärdigt och succesivt bygger upp
fågelkropparna. Till skillnad från Johannas avbildande av växter råder här liv och
rörelse. Fåglarna är upprörda, en del vaksamma. Något händer. Kanske stör trafiken
på Sörbyvägen? Eller husbilen som parkerat
alldeles för nära väggen?

Johanna Karlsson är kanske inspirerad
av naturen. Men hon är framför allt en
tolkare och utforskare av den. Modeller av
landskap byggs upp som små dioramor. En
teckning av ett träds rotsystem. Bilderna är
ofta inte lättköpta, vackra och behagliga.
Färgskalorna är dunkla och de avbildade
växtdelarna döda. Trots allt är det vackert i
sin enkelhet och nakenhet.
Ibland påminner verken närmast om de
högar av obestämbara insektsdelar man
finner vid vårstädningen av sommarstugan.
När hon avbildar naturen är det med lupp
och en fin mårdhårspensel. Ofta med en
detaljrikedom som snarare närmar sig
avbildning än tolkning. Det är stilleben men
det franska uttrycket för stilleben, nature
morte (död natur) känns mer relevant i
dessa bilder.
När det gäller verket ”Fåglarna” har hon
arbetat på ett annat sätt. På avstånd anar

Att det är just fåglar som pryder husväggen
har sannolikt sitt ursprung i kvartersnamnet,
nämligen Hackspetten. Någon hackspett är
dock svårt att hitta på väggen. Snarare är det
nötkråkor, korsnäbbar och kråkfåglar som
har stått som förebild för skulpturerna.
Johanna Karlsson är född 1968 och bor
och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad
vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm
1991–1997.

