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Fler Kumlabor och vår miljö

Nu är klockorna inställda på sommartid. Kvällarna blir ljusare och gruset på vägar, gångoch cykelvägar är på väg att sopas bort. Det är säkra vårtecken som gör oss glada och
orken kanske blir lite extra.
Ett lika säkert vårtecken är att i detta nummer av Kumlan blir vi alla uppmanade att
hålla koll på höjderna på våra trädgårdshäckar. Det är viktigt att de inte blir för höga eller
för breda, eftersom de då orsakar en stor
fara för alla trafikanter, men framförallt för
våra oskyddade fotgängare och cyklister.

I förra numret skrev jag om supervalåret
2014. Nu är det första valet avklarat och våra
yngre kommuninvånare har röstat fram att
lekplatsen Tivoli ska anläggas. Nu närmar vi
oss nästa val och det är valet till Europaparlamentet. Om ni har funderingar på hur det
fungerar, så finns mer information att läsa
i detta nummer av Kumlan. Ta vara på din
demokratiska rättighet, gå och rösta!!
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Kommunens aktiva arbete med att fler
personer ska flytta till kommunen fortsätter.
Nya villatomter kommer att färdigställas i
Kumlaby och i området mellan östraleden
och Dalagatan. Det är med stor glädje som vi
kan se att det är fler som väljer att ”slå ner”
sina bopålar i Kumla kommun. Att bli fler i en
kommun betyder mycket ur olika perspektiv. Företagarna får större underlag för att
rekrytera personal, handlarna får fler kunder
att erbjuda sina varor till, skatteintäkter
och statsbidragen ökar så att kommunens
verksamhet kan fortsätta att utvecklas för
alla invånares bästa.
Miljöarbetet är en röd tråd i kommunens
arbete. För närvarande utbildas all personal
för att öka sina kunskaper om vad man kan
göra för att förbättra miljön. Detta arbete
kommer att leda till att kommunen miljöcer-

tifieras. En del i miljöarbetet är att minska
matsvinnet. En annan del är att ibland erbjuda vegetarisk mat som huvudrätt och ibland
som en rätt för att bara smaka på eftersom
vegetariska måltider har mindre klimatpåverkan. Detta är exempel på kommunens
klimat- och miljöarbete. Om ni funderar på
dessa frågor är ni välkomna att kontakta
kommunens energi- och klimatrådgivning.
Avslutningsvis vill jag önska er alla en trevlig
vår och en riktig skön sommar.
Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

Kumlan som ljudfil!
Nytt får i år är att vi nu även kan erbjuda Kumlan som ljudfil, dirket på vår hemsida.
Gå in på www.kumla.se/kumlan där du kan lyssna på det senaste numret. Här kommer vi, precis som
med den vanliga tidningen, att spara tidigare nummer. Vid frågor, kontakta oss via info@kumla.se eller
på telefon 019-58 80 00.
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Europaparlamentsval 25 maj

Vart femte år utser alla medlemsländer företrädare till Europaparlamentet. Söndagen
den 25 maj är det dags igen. Sverige ska vid valet utse 20 ledamöter.

Rösträtt

Rösträtt vid val till Europaparlamentet har
svenska medborgare som fyller 18 år senast
på valdagen och som är eller någon gång
har varit folkbokförda i landet.
Svenska medborgare bosatta i annat EUland kan rösta i det landet istället.

Röstkort

Var och en som har rösträtt och har en
känd adress ska få sitt röstkort med posten.
Röstkorten kommer att skickas ut under
perioden 2-7 maj. Röstkortet innehåller
information om var väljaren kan rösta.
Väljare som har förlorat sitt röstkort eller
inte har fått något ska få ett dubblettröstkort om de begär det. Väljaren kan kontakta
den centrala valmyndigheten, länsstyrelsen
eller kommunen för att få ett dubblettröstkort.
För att beställa dublettröstkort går det
bra att ringa kommunkansliet via telefon
019-58 80 00 under kontorstid. Lördagen
den 24 maj kan beställning ske 09.30 –
14.00 och söndagen den 25 maj 08.00 –
19.00 på telefon 019-58 81 28.
En väljare måste ha med sig röstkortet
vid förtidsröstning. Det är däremot inte något krav att ha med röstkortet när man röstar i vallokal, men det underlättar arbetet
för röstmottagarna. Däremot måste man ha
med sig en id-handling. Om väljaren saknar
id-handling kan någon annan följa med för
att intyga vem väljaren är.

Röstlängd

För varje valdistrikt upprättas en röstlängd
där alla som är folkbokförda inom valdi-
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striktet och har rösträtt på valdagen finns
med. Det är uppgifterna i folkbokföringen
30 dagar före valdagen, det vill säga den 25
april, som ligger till grund för röstlängden.

Förtidsröstning

Det är kommunerna som har ansvaret för
förtidsröstningen.
För att få förtidsrösta måste väljaren ha
med sig sitt röstkort och en id-handling.
Förtidsröstning är möjlig under perioden
7-25 maj.
Det går även att förtidsrösta genom
lantbrevbäraren. För detta krävs förutom
valsedlar och valkuvert även ytterkuvert för
budröstning. Lantbrevbäraren kan tillhandahålla detta.
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Från och med den 7 maj kan du förtidsrösta
på stadshuset och biblioteket
Du kan lämna din förtidsröst på stadshuset
under kontorstid, måndag-fredag, 08.00 –
17.00. Det kommer även att vara möjligt att
förtidsrösta på stadshuset lördagen den 24
maj, 10.00 – 14.00.
Du kan lämna din förtidsröst på biblioteket
under följande tider:
Måndag 		
Tisdag		
Onsdag		
Torsdag 		
Fredag			
Lördag		
Söndag, inkl. valdagen

8.00 – 19.00
8.00 – 20.00
8.00 – 19.00
8.00 – 19.00
8.00 – 18.00
10.00 – 14.00
12.00 – 16.00

Röstning på servicehusen

Förtidsröstning sker även på servicehusen
för att underlätta för de boende där att
rösta. Röstningen är även öppen för andra
väljare.
Röstning på servicehusen sker söndagen
den 18 maj:
Kvarngården
kl. 13.00 – 14.00
Solbacka		
kl. 13.00 – 14.00
Kungsgården
kl. 14.30 – 15.30
Sannahed
kl. 14.30 – 15.45

Övrig förtidsröstning

På vår hemsida, www.kumla.se, kommer
eventuella ytterligare platser och tider där
det är möjligt att förtidsrösta att publiceras
fortlöpande.

Inte möjligt att förtidsrösta i bokbussen
Vid de senaste valen har det varit möjligt
att förtidsrösta i kommunens bokbuss, dels
under bokbussens ordinarie turer och dels
vid de tillfällen då bussen bland annat stått
uppställd vid arbetsplatser och på andra
ställen.

Kumlan 2 2014

Bokbussen har inte varit tillgänglig för
funktionshindrade men det har vid tidigare
val varit möjligt att få dispens från Länsstyrelsen när det gäller detta krav. Denna
möjlighet till dispens från kravet på att alla
röstningslokaler ska vara tillgängliga finns
från och med årets val inte längre kvar.
Valnämnden har tillsammans med kommunens sociala råd, där representanter från
organisationer för personer med funktionsnedsättning finns med, gjort bedömningen
att bokbussen inte uppfyller kraven på
tillgänglighet och därför kan alltså bussen
inte användas som förtidsröstningslokal.

Rösta med bud
Vem får rösta med bud?
Att rösta med bud innebär att man som väljare får hjälp att transportera sin röst till en
vallokal på valdagen eller till en röstningslokal där man kan förtidsrösta.
Den som är sjuk, funktionshindrad
eller gammal och inte själv kan ta sig till
vallokalen eller en röstningslokal får rösta
med bud. Det gäller även väljare som är
intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.
Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje
kan använda lantbrevbäraren som bud.
Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig.
Vad behöver man?
För att rösta med bud behövs förutom budet ett vittne samt valsedel, valkuvert och
ett ytterkuvert för budröstning. Vittne och
bud får inte vara samma person.
Material för budröstning finns att hämta
på alla ställen där man kan rösta. På valdagen kan material hämtas i närmaste vallokal. Du kan också kontakta Kumla kommun
för att beställa material.
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Vem får vara bud?
Budet, som måste ha fyllt 18 år, måste vara
någon av följande:
1. din make, sambo eller partner samt
ditt eller dina, makens, sambons eller
partnerns barn, barnbarn, föräldrar eller
syskon,
2. de som yrkesmässigt eller på liknande
sätt ger dig vård eller som annars brukar
hjälpa dig i personliga angelägenheter,
3. de som särskilt har förordnats av kommunen att vara bud,
4. av Posten AB anställda lantbrevbärare,
5. anställda vid ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt.
Vem kan vara vittne?
En person som fyllt 18 år kan vara vittne.
Hur gör man?
Väljaren gör själv i ordning sin röst genom
att lägga ner en valsedel i valkuvertet och
klistra igen det. Valkuvertet ska i budets och
vittnets närvaro läggas i ett ytterkuvert för
budröstning. Ytterkuvertet måste klistras
igen av väljaren.
Som tidigare nämnts så finns utförliga
instruktioner om hur budröstningen i övrigt
ska gå till på det valkuvert som ska användas vid budröstning.
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Var lämnas budrösten?
Budet lämnar rösten i vallokalen i det
valdistrikt där den röstande är upptagen i
röstlängd. Var vallokalen är belägen framgår av röstkortet.
Det är också möjligt att förtidsrösta i en
röstningslokal genom bud. Budet måste då
ha med sig väljarens röstkort.
Budet ska legitimera sig när rösten lämnas i vallokalen eller röstningslokalen.
Har du frågor kring budröstningen eller
behöver material kan du ringa kommunkansliet via telefon 019-58 80 00 under
kontorstid, samt lördagen den 24 maj
09.30-14.00 och söndagen den 25 maj
08.00-18.00 på telefon 019-58 81 28.

Kommunala bud

För de väljare som inte själva kan ordna
med egna bud finns möjligheten att anlita
ett kommunalt bud. Kommunen har förordnat ett kommunalt bud som ska kunna
hjälpa till med budröstningen.
Den som vill anlita ett kommunalt bud
kan kontakta kommunkansliet via telefon
019-58 80 00 under kontorstid, samt
lördagen den 24 maj 09.30-14.00 och
söndagen den 25 maj 08.00-18.00 på
telefon 019-58 81 28.
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Valdistrikt och vallokaler

Vilket valdistrikt väljaren tillhör och vid vilken vallokal denne ska rösta står på röstkortet
som skickats till väljaren med posten. Den som förlorar sitt röstkort kan beställa ett nytt
(se text om röstkort).
Mottagning av röster sker i vallokalen 08.00-21.00 söndagen den 25 maj.

Valdistrikt

Vallokal

Hällabrottet
Åbytorp-Hardemo
Haga
Malmen
Fylsta
Stadshuset
Åsen
Skogstorp
Kumlaby
Ekeby-Kvarntorp

Tallängens skola, matsalen, Carléns väg 3, Hällabrottet
Stene skola, matsalen, Fjugestavägen 20, Åbytorp
Hagaskolan, matsalen, Hagagatan 8, Kumla
Malmens skola, matsalen, Andréns väg 19, Kumla
Fylsta skola, matsalen, Villagatan 26, Kumla
Stadshuset, Torget 1, Kumla
Kumla skofabrik, Södra Kungsvägen 1, Kumla
Skogstorps skola, Mastgatan 7, Kumla
Kumlaby skola, Korstagatan 1, Kumla
Församlingshemmet, Ekeby

Personröst

I valet kan du rösta på en enskild person
genom att sätta ett kryss i rutan framför
kandidatens namn på partiets röstsedel.
En kandidat som fått personröster på minst
fem procent av partiets röster i landet kan
få plats med hjälp av personrösterna. Du får
bara personrösta på en kandidat.

Hur går rösträkningen till?
Preliminär rösträkning i vallokalen
En preliminär rösträkning sker i varje vallokal omedelbart efter det att röstmottagningen avslutats klockan 21.00. Då räknas
alla som röster som lämnats i vallokalen
samt alla förtidsröster som levererats från
valnämnden till valdistrikten. Rösträkningen
i vallokalen är offentlig och vallokalen är
öppen för den som vill följa räkningen.
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Preliminär rösträkning hos valnämnden
Onsdagen den 28 maj klockan 09.00 sker
en preliminär rösträkning i stadshuset. Där
räknas de förtidsröster som lämnats så sent
att de inte hunnit levereras till valdistrikten
under valdagen. Den preliminära rösträkningen är offentlig.
Slutlig rösträkning
Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelsen med början måndagen den 26 maj.
Sammanräkningen är offentlig så vem som
helst kan besöka sammanräkningslokalen
och se hur det går till.
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Kort om Europaparlamentet

I maj är det val till Europaparlamentet i alla EU:s medlemsländer. I Sverige sker valet
den 25 maj. Valen äger rum vart femte år och sker gemensamt för alla medlemsländer
under perioden 22-25 maj. Totalt ska 751 ledamöter väljas i hela EU. Sverige ska vid
valet den 25 maj utse 20 ledamöter.
Länder med stor befolkning har fler ledamöter än länder med liten befolkning. Som
en jämförelse kan nämnas att Tyskland,
som har flest ledamöter, i det nuvarande
parlamentet har 96 ledamöter medan
Cypern, Estland, Luxemburg och Malta, som
har minst antal, har 6 ledamöter var. EU
består idag av 28 medlemsländer som är
representerade i parlamentet.

Vad gör Europaparlamentet?

Europaparlamentet beslutar om nya
EU-lagar tillsammans med ministerrådet.
Ledamöterna i Europaparlamentet väljs av
medborgarna i EU-länderna. Europaparlamentet är som en riksdag fast på EU-nivå.

Beslutar om EU-lagar och budget

Tillsammans med ministerrådet och EUkommissionen fattar EU-parlamentet beslut
om lagar på EU-nivå. Det är EU-kommissionen som lägger fram förslag till nya lagar.
Sedan är det EU-parlamentet och ministerrådet som förhandlar fram en överenskommelse och beslutar om den nya lagen.
En annan uppgift för Europaparlamentet
är att besluta om EU:s budget tillsammans
med ministerrådet.

Kontrollerar EU-kommissionen

EU-parlamentet ska också kontrollera
att EU-kommissionen sköter sitt arbete.
Parlamentet kan till exempel bjuda in
kommissionärerna till utfrågningar. Om en
majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet anser att EU-kommissionen inte
gör sitt jobb kan Europaparlamentet rösta
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för att kommissionen ska avgå, ett så kallat
misstroendevotum.
Europaparlamentet ska också kontrollera
hur kommissionen har använt budgeten
året innan.
Forum för debatt
Europaparlamentet är också ett forum för
debatt på EU-nivå. Där möts ledamöter,
kommissionärer och ministrar från olika
medlemsländer. Debatten handlar inte
bara om frågor som parlamentet lagstiftar
om. Utrikespolitik är ett ämne som ofta
debatteras i Europaparlamentet, även om
parlamentet inte bestämmer om den.
EU-kommissionen
EU-kommissionens viktigaste uppgift är att
föreslå nya lagar. Kommissionen ska också
genomföra det EU beslutar om eller kontrollera att medlemsländerna gör det.
Kommissionen består av 28 kommissionärer, en från varje medlemsland. En kommissionär utses på fem år men kan avsättas
om han eller hon missköter sig. Kommissionärerna ska inte tänka på sina länder
utan på hela EU:s bästa när de skriver nya
lagförslag.
Ministerrådet
I ministerrådet samlas ministrarna från de
28 EU-länderna för att debattera och fatta
beslut. Olika ministrar åker till mötena, beroende på vilka ämnen de ska diskutera. Är
det till exempel miljöpolitik på dagordningen åker de 28 miljöministrarna. Mötena
leds av ett ordförandeland. Våren 2014 är
Grekland ordförandeland.
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Europeiska unionens 28 medlemsländer
Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike

Grekland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg

Ministerrådet heter formellt Europeiska unionens råd men kallas i dagligt tal
rådet eller ministerrådet. Ministerrådet är
tillsammans med Europaparlamentet EU:s
lagstiftare. Det innebär att ministerrådet
beslutar om EU:s lagstiftning, i de flesta fall
tillsammans med Europaparlamentet.
Vill du veta mer?
Om du är intresserad av mer information
när det gäller Europaparlamentet och valet
kan du hitta mer information på följande
ställen:

Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien

Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

EU-upplysningen
020-250 000, www.eu-upplysningen.se
Valnämnden, Kumla kommun
019-58 81 31, www.kumla.se.
De politiska partierna har information
om partiets Europapolitik på respektive
hemsidor.
Gör din röst hörd! Rösta den 25 maj!

ANSÖKAN BYGGLOV ÖPPETTIDER DJUPADALSBADET NÄR KOMMER SOPBIL
ÄMNA SYNPUNKTER ANSÖKAN FÖRSKOLEPLATS ANMÄLA LOVAKTIVITET

EN VÄG IN
vid alla dina frågor.

SERVICECENTER
Ring oss: 019-58 80 00
Mejla oss: servicecenter@kumla.se
Besök oss: Stadshuset, Torget 1
Kumlan 2 2014

Öppettider
Måndag-torsdag 08.00-17.00, fredag: 08.00-16.00
Dag före röd dag (och midsommarafton) 08.00-13.00
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Lediga småhustomter i Kumla
Vid Dalagatan och i Kumlaby

För mer information, besök www.kumla.se/ledigatomter
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Högre kvalitet i förskolan med
hjälp av insynsbesök enligt
ECERS-modellen

Under 2013-2014 samarbetar barn- och utbildningsförvaltningen med kultur- och utbildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun i ett projekt med ECERS insynsbesök (The
Early Childhood Environment Rating Scale). Syftet med externa insynsbesök är att höja
kvaliteten i förskolans verksamhet. Text: Elisabeth Jangenby, utredningssekreterare
Insynsbesök är ett sätt att stärka likvärdigheten och en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som
verksamhetsnivå. Enheterna får exempelvis
stöd i sitt kvalitetsarbete och är kompetensutvecklande både för arbetslag och för
observatörer. Observatörer är verksamma
förskollärare som arbetar i par.

ECERS är en metod som bedömer kvaliteten
i basfunktioner i förskolemiljön för barn
mellan 1-5 år. Metoden bygger på förskolans självvärdering samt av ett observationstillfälle på förskolan. De områden som
bedöms är hur förskolan arbetar med vård
och omsorg, språk och begreppsbildning,
samspel och verksamhetsens organisation.
Resultatet återkopplas sedan till förskolechef och hela arbetslaget.
Under våren 2014 kommer fyra förskollärare från Hallsbergs kommun att göra
insynsbesök i Kumla och fyra förskollärare
från Kumla kommun kommer att göra
insynsbesök i Hallsberg. Projektet utvärderas kontinuerligt och visar positiva resultat.
Målet är att alla förskolor i Kumla ska få ett
insynsbesök. Intresse för att delta i projektet finns även i andra kommuner.
Karin Schöldborg är förskollärare på Hästens förskola. Hon är en av förskollärarna
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i Kumla som deltar i projektet. Förra året
gjorde hon insynsbesök på Tallängens förskola och på Sagobackens förskola i Vretstorp. I vår kommer hon tillsammans med en
kollega besöka Gläntans förskola i Pålsboda
och Norrgårdens förskola i Hallsberg. Fokus
för bedömningen kommer vara på bemötande av barn och föräldrar samt barnens
möjligheter till inflytande och delaktighet.
Karins erfarenheter är att den hjälp till kvalitetsutveckling verksamheten får genom
ECERS-modellen är uppskattad – både där
insynsbesöket sker och genom de idéer som
tas med tillbaka hem till arbetsplatsen.
– Genom projektet får kvalitetsarbetet en
skjuts framåt, insynsbesöket är en hjälp med
att höja kvaliteten och stärka personalen.
Man ska fortsätta att jobba med det som
fungerar bra och jobba mer med det som
kan förbättras. Vi jobbar med likvärdighet
med läroplanen i bakfickan, säger Karin.
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Sommarprogram - händer i Kumla i sommar!
Mer information www.orebrotown.com/kumla

Guidade visningar

Varje lördag kl. 14.00 under maj-augusti
Kostnad: 40 kr (kontant betalning på plats)
Mer information om samlingsplatser se
www.orebrotown.com/kumla
Arr: Kumla kommun
Guideprogram
Håkan Nesser litteraturvandring
10 maj
Naturreservat Hällkistan
17 maj
Träd- och blomstervandring i
24 maj
Kumla Sjöpark och Sjöparkens Växthus
Konst på Stan
31 maj

21 juni
28 juni

Naturreservat Hällkistan
Träd- och blomstervandring i
Kumla Sjöpark och Sjöparkens Växthus
Konst på Hög
Naturreservat Björka lertag

5 juli
12 juli
19 juli
26 juli

Öjamossen med Älgasjön
Håkan Nesser litteraturvandring
Konst på Stan
Konst på Hög

2 augusti
9 augusti
16 augusti
23 augusti
30 augusti

Håkan Nesser litteraturvandring
Konst på Stan
Konst på Hög
Öjamossen med Älgasjön
Träd- och blomstervandring i
Kumla Sjöpark och Sjöparkens Växthus

7 juni
14 juni

Sommarutställning:
Ett fängslande musikliv

Traditionsenligt
midsommarfirande
i Sannahed
Fredag 20 juni kl. 13.00,
vid hembygdsgården

Stångresning, dans kring midsommarstången, Folkdansgillet Nerkia medverkar,
Spikblecket från Skyllberg spelar,
underhållning från scenen, lotterier,
ponnyridning, cholkladhjul,
fikaförsäljning m.m.
Arr: Kumla-Sannahed hembygdsförening

Läs som en tok, få en bok!

Kumla kommuns musiker och band från olika årstider och
genrer finns representerade. 24 maj - 11 augusti
i utställningshallen, Kumla bibliotek.
Arr: Kumla kommun
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Läs tio böcker under sommarlovet
(12 juni - 18 augusti) och få en bok
av biblioteket. Gäller en gång.
Mer information och material finns
på biblioteket från och med juni.

Djupadalsbadet

Djupadalsbadets utomhusbad
öppnar för säsongen fredagen
den 30 maj kl. 06.30.
Välkommen!
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Sjöslaget 2014
15-16 augusti i
Djupadalsparken

Kumlasjönt

Följande onsdagar kl. 19.00-20.30, i Djupadalsparken.
18 juni, 25 juni, 16 juni, 23 juli, 6 augusti och 13 augusti.
Arr: Kumla Promotion

Skomakarvandringar/
vandringar bland bebyggelsen
i Kumla
Måndag 23 juni kl. 18.00
Skomakarvandring i Åbytorp, samling vid Betania,
gratis. Arr. Skoindustrimuseet.

Måndag 30 juni kl. 18.00
En vandring bland bebyggelsen i Kumla, samling vid
Sveas bageri, gratis. Arr Gata upp & Gata ner.
Måndag 7 juli kl. 18.00
Skomakarvandring i Kumla, samling vid Sveas bageri f
d Stures Skofabrik, gratis. Arr. Skoindustrimuseet.
Måndag 18 aug kl. 18.00
Skomakarvandring i Kumla, samling vid Skoindustrimuseet, gratis. Arr. Skoindustrimuseet.
Måndag 25 aug kl. 18.00
En vandring bland bebyggelsen i Kumla, samling vid
Kafé till Salu, gratis. Arr Gata upp & Gata ner.

Barnens dag i Kumla

Lördag 7 juni kl. 10.00-16.00 på Kumla torg.
Arr: Kumla Promotion

Visningar av våra
museer!

Stenarbetsmuseet och hembygdsgården
visas söndagar 1 juni - 31 augusti kl. 14-17
Militärmuseet, Persedelförrådet och
hembygdsgården visas söndagar 29 juni 17 augusti kl. 14-17 (ej 22/6).
Även marmorgolvet i Ytongkontoret visas
söndag 15/6, 6/7 och 3/8.
Skolmuseet visas söndagar
22 juni - 31 augusti kl. 14-17
Arr: Hembygdsföreningarna i Kumla
kommun

Besegrat
trappan?

”Besegrat trappan” har man när man
avverkat trappan vid Kvarntorpshögen tio
gånger inom 5 timmar. Ett varv är 1061,7 m
och den totala sträckan är 10,617 km (varav
4270 trappsteg).
Läs mer på www.besegrattrappan.se

Kumlan 2
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Nostalgiafton

Onsdag 4 juli kl. 17.0021.00 på Kumla torg.
Arr: Kumla Promotion

Kumladagen
sista helgen
i augusti
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Renhållningsverket informerar

Renhållningsverket 2013
Under 2013 körde sopbilarna in 3 931 ton
sopor/restavfall som körs till Sakab för att
eldas upp och bli fjärrvärme samt el. Det
är en minskning från 4 965 ton (2010) då vi
enbart körde soporna till förbränning. En
minskning på ca 21%.
Till stor del beror det på att vi börjat
samla in matavfall vilket under 2013 var
734 ton, matavfallet blir till Biogas.
Bra jobbat av er Kumlabor. Målsättningen
som vi har är inte att samla in så mycket
matavfall som möjligt utan bara att få det
utsorterat från den ”gröna soptunnan”.
Hur, var och varför…
Fundera gärna över hur mycket matavfall
slänger jag egentligen? Är det rätt mängd
mat jag köper in och är det rätt mängd mat
jag lagar? Varje inköp kostar för er konsument, både i pengar, tid och miljö i form av
transporter.
En lite jämförelse är när jag fick förmånen att åka till Indien och besöka staden
Chocin och dess kompostanläggning. Staden
har 600 000 invånare och samlar in 1 300
ton/vecka som de gör matgjort av. Plast och
annat avfall, exempelvis miljöfarligt avfall,
var det sämre med. Vårt viktigaste budskap
till dom, under och efter resan, är att få
ordning på sorteringen för staden. De har
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en vilja men inte riktigt kunskapen för att
ordna ett bra system för detta.
Detta är från kompostanläggningen i
Chocin:

Sopsortering
Nu tillbaka till vår lilla kommun som växer
sakta men säkert.
För att sorteringen av sopor ska fungera
effektivt är det viktigt att vi sorterar rätt.
I dagsläger förekommer det bland annat
plast, blöjor, metallförpackningar, tobak,
snus, kläder, hundbajspåsar, aska, kattsand
och spån från djur i de bruna tunnorna.
Kom ihåg att de bruna tunnorna endast
är avsedda för matavfall som ska ligga i de
bruna påsarna.
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Sorteringsanvisning finns på vår hemsida.
www.kumla.se eller så kan ni kontakta renhållningsverket för en sorteringsanvisning.
Vid behov av nya påsar hänger du ut en
tompåse i lockkanten, se bild nedan, så
lägger chauffören av en ny bunt.

Slamtömning
Från och med den 1 april 2014 har renhållningsentreprenören ÖSAB fått Kumla
kommuns uppdrag att utföra tömning av
slamavskiljare och slutna tankar.
E-faktura, 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 via din internetbank.

Sommar och sopor
Sommaren närmar sig och därmed värmen,
detta innebär att sopkärlet kan få besök
av larver. 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.
Farligt avfall
Lämna ditt farliga avfall till Återvinningscentralen i Kvarntorp eller i Hallsberg eller
till miljöstationen vid Centralförrådet
(mindre mängd) på Östragatan 2.
Mediciner/läkemedel ska lämnas till
Apoteket
Vid flytt och kärlbyte
Anmäl flytt av renhållnings- och vattenabonnemang i god tid före flytt på telefon
019-58 80 99.
Vid kärlbyte ska kärlet alltid 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 det
inte att ta bort detta får du som kund
”betala kärlet”.

Återvinningscentralens öppettider
Återvinningscentralen och soptippen (i Kvarntorp) öppnar kl. 07.00 måndag-fredag och stänger
kl. 18.30 på måndagar och 15.30 övriga vardagar samt håller öppet första helgfria lördagen varje
månad kl. 08.00-12.00. Öppettiderna är satta för att ta hänsyn till såväl privatpersoner som
företagare.
Invånare i Kumla kommun kan även använda Hallsbergs återvinningscentral, som är kvällsöppen
måndagar och torsdagar till kl. 19.00.
För att förbättra servicen planerar nu Kumla kommun att utöka öppethållandet.
Frågan är då när du tycker att återvinningscentralen ska hålla öppet. Du är välkommen att
lämna förslag på öppettider via e-post till tekniska.kontoret@kumla.se eller med vanlig post till:
Kumla kommun, Tekniska kontoret, 692 80 Kumla. För frågor ring: 019-58 82 71.
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Del 3 av 4
Krisberedskap

Länsstyrelsens och MSB:s (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) organisation

Oavsett vad det är för typ av olycka eller kris så drabbar det alltid en kommun. Därför
måste vi som kommun vara förberedd. Text: Marcus Sjöholm, beredskapssamordnare
Länsstyrelsen
Kommunens verksamhet utgör grunden för
hanteringen av kriser men i vissa situationer räcker inte den enskilda kommunens
resurser till. Då är det länsstyrelsen, som
på regional nivå har samordningsansvaret.
Länsstyrelserna stöder även samordningen
mellan kommunerna i länet.
I det förebyggande arbetet – att planera
och förbereda en effektiv krishantering –
ger Länsstyrelsen stöd åt kommunerna.
Planering, risk- och sårbarhetsanalyser
samt utbildningar och övningar är en viktig
del av verksamheten.
Länsstyrelsen följer också upp kommunernas krishanteringsförmåga, så att beredskapen kan utvecklas och förbättras.
Länsstyrelserna har geografiskt områdesansvar på regional nivå, vilket innebär att
de ska se till att samverkan mellan myndig-
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heter, kommuner och andra aktörer inom
länet fungerar före, under och efter en kris.
Områdesansvaret innebär i allmänhet
inte att länsstyrelsen ska ta över ansvaret
från någon annan. I särskilda fall kan dock
länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
Kommunen har en central roll vid hanteringen av kriser. Kriser ska hanteras lokalt
av de som är närmast berörda, men det är
inte alltid så lätt att förstå var ansvaret ligger vid en händelse.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, har ansvar för frågor om
samhällets säkerhet när det gäller skydd
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret gäller före, under och efter
en händelse.
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MSB ersatte Krisberedskapsmyndigheten,
Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar den 1 januari 2009. Den nya
myndigheten har tagit över de flesta av de
tre nedlagda myndigheternas uppgifter.
De viktigaste uppgifterna delas in i fyra
områden:
• Risk- och sårbarhetsreducerande arbete

• Utbildning, övning och annan verksamhet
som syftar till att höja beredskapen

• Samordning inom krisberedskapsområdet
• Utvärderande och lärande aktiviteter
Ansvarsprincipen är grundläggande i den
svenska krisberedskapen. Det betyder att
den som har ansvar för en viss verksamhet
under normala förhållanden har samma ansvar även under en kris. MSB tar inte över
någon annans ansvar vid kriser och styr inte
över andra myndigheter.
MSB samordnar arbetet med att utveckla
krisberedskapen i samhället. Det görs både

tillsammans med kommuner, landsting och
myndigheter såväl som med näringsliv och
olika organisationer. MSB är central tillsynsmyndighet över den kommunala räddningstjänsten och har ansvar för yrkesutbildningen för befattningar inom området. För att
minska skadorna vid olika typer av olyckor,
som bränder, översvämningar och kemiska
utsläpp, utvecklar myndigheten ny teknik
och nya metoder, bland annat i samarbete
med högskolor.
När det uppstår en kris som berör flera
delar av samhället är det MSB:s ansvar att
ta fram samlade beskrivningar av läget.
Lägesbeskrivningarna förmedlas sedan till
regeringskansliet och till de myndigheter
som ska hantera de aktuella händelserna.
MSB stödjer samordningen av myndigheternas åtgärder och information.
Källa: Krisinformation.se

Fira midsommar i Sannahed

Fredagen den 20 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.

Välkommen!
Kumlan 2 2014
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Anhörigstöd

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? De allra flesta ställer upp när någon
behöver hjälp. Det är oftast självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal
förälder, ett syskon eller annan närstående med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
Som anhörig är du ovärderlig men ibland
behöver du också få stöd och tid för dig
själv.

Det kostar inget att besöka oss, vi har tystnadsplikt och vi för ingen dokumentation
över våra träffar.

De medborgare som vårdar eller stödjer en
närstående och känner att de behöver stöd
är välkomna att ta kontakt med någon av
kommunens anhörigkonsulenter. Exempel
på det stöd som kan erbjudas är enskilda
stödsamtal, samtalsgrupper och tematräffar där du kan få möjlighet att träffa andra i
liknande situation.

För att få kontakt med kommunens anhörigkonsulenter, kontakta kommunens
servicecenter alternativt ta kontakt direkt.

Målet med anhörigstöd är att det ska vara
tillgängligt, det ska skapa tilltro samt öka
tryggheten både för den som är anhörig
och deras närstående.
Vårens träffar på Kvarngården är igång,
både anhöriga och deras närstående har
möjlighet att delta. Vi träffas varje vecka
eller varannan beroende på vilken grupp
du vill delta i, ta kontakt med Yvonne
Sandström eller Marie Eneman för mer
information.
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Kontaktpersoner
Anhörigkonsulent, Marie Eneman
Telefon 019-58 83 70
Telefontid tisdagar kl. 8.00-9.30, övrig tid
kontakta servicecenter på 019-58 80 00
E-post marie.eneman@kumla.se
Anhörigkonsulent, Yvonne Sandström
Telefon 019-58 83 69
E-post yvonne.sandstrom@kumla.se
Besöksadress: Skolvägen 6, Kvarngården
E-post: servicecenter@kumla.se
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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 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.

Du glömmer väl inte att söka bygglov
innan sommarsemestern?
För mer information, kontakta vårt serviceenter på telefon 019-58 80 00
eller besök www.kumla.se/bygglov

Kumlan 2 2014
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Kommunalborgmästaren

Han ser lite ensam och osäker ut. Blicken når liksom inte fram till kameran. Men detta
är ingen ögonblicksbild. Fotografiet är arrangerat och ljussatt. Fotolampan inne i rummet gör att kommunalborgmästare Axelman projiceras i en skugga på väggen. Framför
honom ligger en bunt med de handlingar som ska gås igenom under dagen. Här står
också det bläckhorn som används för att skriva under besluten.
Text: Göran Ekberg, Arkivarie
Axel Axelman kom att bli Kumla stads första
och enda borgmästare. Han tillträdde 1942,
samma år som Kumla fick sina stadsrättigheter. Kanske fick han tjänsten genom
sina tidigare kontakter med orten. Han var
hängiven nykterist och redan på trettiotalet
hade han besökt Kumla och Vegalokalen
där han höll ett föredrag om nykterhetslagstiftningen. I samband med detta träffade
han några av de ledande personerna i municipalsamhället som med iver berättade
om sina planer på en stadsbildning. Troligen
såg han i Kumla en ort stadd i utveckling.
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Den dominerande och lukrativa skoindustrin talade ju också för detta.

När Axelman blev intervjuad av Kumla
Julblads redaktör Nils Helander 1948 framhöll han det positiva i att staden inte hade
något utskänkningsställe. En sak som han
fann anmärkningsvärd var avsaknaden av
gatuskyltar och gatunummer. Alla hade ett
boxnummer. Dessutom saknade lägenheterna brevlådespringor. Invånarnas trohet
mot hembygden, att så många bodde kvar
på sin födelseort gjorde också intryck.
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Han var gift med Hildegard som var en av
ortens lärarinnor. De hade inga barn men
Axels brorson Torbjörn Axelman, senare en
känd TV-man vistades en tid hos familjen.
Torbjörn Axelman avbildade ett antal Kumlamiljöer och lät trycka upp en portfölj med
dessa bilder vilka man idag stundtals träffar
på i äldre Kumlahem.

han var tvungen att hålla dem i yttersta
spetsen då han skrev. När detta påtalades,
svarade han ”en ska vara rädd om saker och
ting”. I början av femtiotalet insjuknade han
och tillbringade mot slutet av sitt liv en tid
vid Medevi brunn där han avled i august
1952. Någon ny borgmästare tillsattes
aldrig.

Under sin tid i Kumla gjorde Axel Axelman
sig känd som en vänlig man till vilken man
kunde vända sig i allehanda frågor. När området Ångermanland började byggas väster
om Åkergatan kunde de blivande husägarna
komma upp till borgmästaren för att få
hjälp med pappersexcersisen. Axelman var
en mycket sparsam herre. Blyertspennorna
han skrev med var oftast inte större än att

Förutom borgmästartjänsten var Axel
Axelman också chef för drätselkontoret,
den avdelning som ansvarade för stadens
ekonomi. De flesta kommunala tjänster har
genom åren flyttat runt till olika kontorsrum
i stadshuset. I detta rum har dock stadens
och senare kommunens ekonomichef suttit
alltifrån 1942 då stadshuset invigdes.

Samråd Kulturmiljöprogrammet
Fram till den 30 maj 2014 kan du som bor i Kumla kommun lämna synpunkter på
förslaget till kulturmiljöprogram för Kumla kommun. Dina åsikter kommer att tas
tillvara innan kommunfullmäktige slutligen beslutar att anta programmet.
Kulturmiljöprogrammet finnas att läsa på
biblioteket och stadshuset i Kumla samt på
kommunens hemsida via adressen
www.kumla.se/kulturmiljo
Vi tar tacksamt emot dina åsikter kring
kulturprogrammet. Skicka e-post till
miljo.byggnadsnamnd@kumla.se eller
Kumlan 2 2014

använd formuläret som finns på adressen
här bredvid eller skriv ett brev till Miljö- och
byggnadsnämnden, 692 80 Kumla.
För mer information ring stadsarkitekt
Christina Gustavsson eller antikvarie Rasmus Axelsson på telefon 019-58 80 00.
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Kumla bibliotek
Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag
Tisdag		
Fredag		
Lördag		
Söndag		

8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-18.00
10.00-14.00
12.00-16.00

Sommartid 16/6-17/8

Sveriges Nationaldag

Torsdag 5/6
Sveriges Nationaldag 6/6

Pingst

Pingstafton 7/6
Pingstdagen 8/6

8.00-17.00
stängt

stängt
stängt

Måndag-fredag
9.00-18.00
Lördag-söndag
stängt
Sommarlån gäller 26 maj - 18 augusti.

Midsommarhelgen

Kristi himmelsfärdshelgen

Mer information om biblioteket, bokbussen
och övriga verksamhet hittar du på
www.kumla.se/biblioteket. Du når oss
även på telefon 019-58 81 90.

Onsdag 28/5
Kristi himmelsfärds dag 29/5

8.00-17.00
stängt

Torsdag 19/6
Midsommarafton 20/6

9.00-17.00
stängt

Lekplatsvalet avgjort...
...och vinnare blev Tivoli.

Totalt sett röstade 1 867 barn och elever i
Lekplatsvalet 2014 vilket gav ett valdeltagande
på 87,9%.

Nästa steg i Lekplatsvalet 2014
Nu när Lekplatsvalet är avgjort ska det vinnande
förslaget bearbetas och arbetshandlingar tas
fram. Lekplatsen planeras att anläggas under
början av hösten 2014.
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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, www.kumla.se/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 eller nämnd kan fatta beslut
senast inom ett år från det att förslaget
lämnades. Den som har ställt förslaget
kommer att få meddelande om när fullmäktige eller nämnd kommer att fatta
beslut i ärendet.
Du har också möjlighet att säga något om
ditt medborgarförslag när fullmäktige eller
nämnd ska fatta sitt beslut.
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Gruppförsändelse

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

Bertil Bagare (Kindgren)
Muralmålning
Sgrafitto
Brånsta gamla skola
Privat

De flesta som har passerat det gamla skolhuset i Brånsta har förmodligen observerat
och kanske en stund funderat över den
konstnärliga utsmyckning som pryder den
norra fasaden av huset.
Ett geometriskt mönster två våningar högt,
i brunt och gult. Kanske är det ett öga i det
övre partiet. Kanske är det små rymdgubbar i den nedre delen. Tolkningen var redan
vid tillblivelsen 1967 ”upp till betraktaren”.
Beställaren av konstverket var AB Fasadrenovering som ville att besökande kunder
skulle mötas av en trevlig fasad.
Muralmålningen är gjord i en teknik som
heter sgrafitto. Man anlägger puts i olika
färger, lager på lager på väggen. Därefter
skrapar man fram bilden i den fortfarande
mjuka putsen.
Bertil Bagare föddes 1913 och arbetade
först som bagare men vid femtio års ålder
sadlade han om och startade en ny karriär
som konstnär. Han var självlärd men gjorde
egna studieresor. Bland annat till Frankrike.
Han var en av de många konstnärer som
under 1960- och 1970-talen medverkade
i folkhemsbygget genom utsmyckningar i
det offentliga rummet. Bland annat hittar
vi skulpturen ”Den växande familjen” i

Örebro stadspark. Men skulpturer var bara
ett av hans uttryck. Han var framför allt
stafflikonstnär och arbetade även i olja och
tecknade. Bertil Kindgren avled 2001.

