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Nu är vi laddade inför hösten!

Sommaren är en period då vi gör många olika saker. En tid för återhämtning, jobb,
utbildning, umgås med familj och vänner, bad, sol och lek. Oavsett vad vi gjort är det en
viktig tid när vi får tillbringa tid i ljuset och det för att hämta kraft för den mörka hösten
och vintern som kommer härnäst.
Även om det känns långt borta just nu, men
lite kan i alla fall jag längta till att få ”krypa”
in igen och tända levande ljus och mysa i soffan. Det är ju det som är charmen med att
leva i ett land som har fyra årstider, som var
och en har sina egna och tydliga karaktärer.

Vi människor är sociala varelser som gillar att
träffas för att lära av och med varandra,
skratta, gråta och uppleva tillsammans. Därför är det viktigt att planera för mötesplatser
i Kumla kommun.
Mötesplatser kan vara olika vandringsleder, naturbad, Djupadalsbadet, parker,
lekplatser, återvinningscentralen, studiecirkeln, fritidsgårdar, kyrkor och föreningar.
Mötesplatser kan även vara olika evenemang som händer i kommunen.

Kumla kommun arrangerar tillsammans
med Kumla Promotion olika och
uppskattade evenemang under året, som
besöks av många Kumlabor. På tur står
Kumladagarna som du kan läsa mer om längre in i Kumlan. Det är dagar då föreningar
och organisationer har möjligheten att
presentera sig för Kumlaborna och kanske
just du blir intresserad av att prova något
under den kommande hösten.
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Om ni under sommaren har besökt återvinningscentralen i Kvarntorp, så har ni mötts
av att det är en byggarbetsplats och kanske
ni även upplevt att det är rörigt. Det beror på
att arbetet med att bygga om för att underlätta för oss alla att lämna vår grovsopor har
påbörjats. Det blir inte bara lättare för oss,
det leder även till en bättre arbetsmiljö för
de som arbetar där för att hjälpa oss att
finna rätt container för just vårt avfall.
En nyhet är att det kommer att bli möjligt
att dygnet runt och året runt lämna vårt
trädgårdsavfall i den sk. ristippen. Det för att
trädgårdsavfall inte ska lämnas i den skog
eller dunge som är nära vårt boende, det
leder till en mindre trevlig miljö för de som
bor nära. Allt detta görs för att underlätta för
oss alla att sortera och lämna vårt avfall
där det hör hemma för att på det sättet
återföra avfallet till kretsloppet.
Ombyggnationen beräknas vara färdig i
slutet av oktober och då invigs den färdiga
anläggningen.
Den 14 september är en viktig dag för
demokratin. Det är den dagen som det är
allmänna val dvs. val till riksdag, landsting
och kommunen då alla som är röstberättigade har, som jag tycker det, skyldigheten att gå och rösta.

Vi lever alla i ett land där vi oavsett
storlek på plånboken, kön och bakgrund
har möjligheten att rösta på det parti som
ligger oss själva närmast. Tyvärr kan det vara
så att när någonting är så självklart kan bli
att vi väljer bort det. Det är viktigt att i olika
sammanhang prata om demokratin och dess
betydelse för utvecklingen av ett land, region
och kommun. Men det är även lika viktigt i
en förening, organisation, på jobbet eller i
klassrummet. För om vi slutar att prata om
vikten av allas deltagande i olika beslut eller
engagemang i olika frågor då kan det uppfattas som att demokratin inte är viktig. Ett sånt
land tror jag inte någon av oss vill ha.
I detta nummer av Kumlan har partierna
i Kumla getts möjligheten att skriva om just
sina ambitioner om Kumla i framtiden, så
ta möjligheten att läsa mer. Om du blir mer
nyfiken på vad de olika partierna står för så
kommer vi även att finnas på torget i våra
valstugor.
Min uppmaning till er alla ‐ ta vara på er
demokratiska rättighet och rösta i de
allmänna valen den 14 september!
Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

Kumlan som ljudfil!
Du vet väl om att vi nu även erbjuder Kumlan som ljudfil, dirket på vår hemsida?
Gå in på www.kumla.se/kumlan. Där kan du lyssna på det senaste numret.
Här sparar vi, precis som med den vanliga tidningen, tidigare nummer så att du kan
lyssna när det passar dig.
Vid frågor, kontakta oss via info@kumla.se eller på telefon 019-58 80 00.
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Dags att rösta den
14 september!

Söndagen den 14 september är det åter dags att rösta i de allmänna valen.
Ta vara på din rätt att rösta!

Bra att veta om valet

De allmänna valen hålls den andra söndagen
i september vart fjärde år. Det är tre olika
val som genomförs: val till riksdag,
val till kommunfullmäktige och val till
landstingsfullmäktige. Kommunens
valnämnd ansvarar för genomförandet
och har till sin hjälp ett valkansli.

Rösträtt

För att få rösta i valen måste man ha
rösträtt. Olika regler gäller för rösträtt vid
riksdagsval respektive landstings- och
kommunfullmäktigeval.
Du har rösträtt till riksdagen om du:
• är svensk medborgare och är eller har
varit folkbokförd i Sverige.
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Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:
• är svensk medborgare och är folkbokförd
i kommunen/landstinget,
• är medborgare i något av EU:s medlems
länder eller medborgare i Island eller
Norge och är folkbokförd i kommunen/
landstinget
• är medborgare i något annat land än
de som räknats upp ovan och har varit
folkbokförd i Sverige i tre år i följd före
valdagen.

Röstkort

Var och en som har rösträtt och har en
känd adress ska få sitt röstkort med posten.
Boende i Sverige bör ha fått sitt röstkort
senast den 27 augusti. Röstkortet innehåller
information om var väljaren kan rösta.
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Väljare som har förlorat sitt röstkort eller
inte har fått något kan få ett dubblettröstkort om de begär det. Väljaren kan kontakta
den centrala valmyndigheten, länsstyrelsen
eller kommunen för att få ett dubblettröstkort.
För att beställa ett dubblettröstkort går
det bra att ringa valkansliet på telefon
019-58 81 28 under kontorstid, lördagen
den 13 september kl. 09.00–14.00 och
valdagen mellan kl. 08.00–20.00.
En väljare måste ha med sig röstkortet
vid förtidsröstning. När man röstar i sin
vallokal på valdagen är det inte något krav
att ha med röstkortet, 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. Den
person som intygar detta måste ha med sig
en id-handling.

Röstlängd

För varje valdistrikt upprättas en röstlängd
där alla som är folkbokförda inom valdistriktet och har rösträtt på valdagen finns
med. I röstlängden prickas varje väljare
av när han eller hon har röstat. Det är
uppgifterna i folkbokföringen 30 dagar före
valdagen, det vill säga den 15 augusti, som
ligger till grund för röstlängden.
Vilka uppgifter som finns i röstlängden
framgår av röstkortet. Svenska medborgare
som inte längre är folkbokförda i Sverige tas
upp i röstlängden under tio år från den dag
folkbokföringen upphörde. Därefter tas de
upp för tio år i sänder, om de till Skatteverket skriftligen anmäler sin adress.
Den som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter eller som felaktigt
uteslutits ur röstlängden kan skriftligen
begära att uppgifterna rättas. Begäran om
rättelse skickas till länsstyrelsen och ska ha
inkommit senast den 2 september.
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Röstning utomlands

Röstning utomlands kan ske på svensk
ambassad eller konsulat med början den 21
augusti. Det är också möjligt att brevrösta
var man än befinner sig utomlands. En
brevröst får göras i ordning tidigast den 31
juli. Observera att brevrösten måste skickas
från utlandet!
Valmyndigheten sänder i mitten av juli
ut brevröstningsmaterial till alla utlandssvenskar som har en adress i folkbokföringsregistret. Den som på grund av tillfällig utlandsvistelse vill brevrösta måste själv
beställa brevröstningsmaterial från valmyndigheten eller svensk ambassad.
Den som flyttar ut ur landet behåller sin
rösträtt i tio år. Röstkort och övrig valinformation skickas till den adress som uppgavs
på flyttanmälan. För att behålla sin rösträtt
utöver denna tioårsperiod eller för att få
röstkortet till ny adress om man flyttat
måste man anmäla detta. Anmälan görs på
en särskild blankett som skickas in till skattemyndigheten. Blanketten finns att hämta
på valmyndighetens hemsida.

Förtidsröstning från den 27 augusti

Från och med valet 2006 har kommunerna
ansvaret för förtidsröstningen.
För att få förtidsrösta måste väljaren ha
med sig sitt röstkort samt en id-handling.
Förtidsröstning är möjlig under perioden
27 augusti -14 september.
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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Förtidsröstning i stadshuset och på
Kumla bibliotek

Du kan lämna din förtidsröst i stadshuset
under kontorstid, vardagar kl. 08.00–17.00
och lördagen den 13 september kl.
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 7 september vid följande tider:
Kvarngården
Solbacka		
Kungsgården
Sannahed, Bataljonen
Sannahed, Hemgården

Rösta med bud

kl. 13.00 – 14.30
kl. 13.00 – 14.30
kl. 15.00 – 16.00
kl. 15.00 – 15.45
kl. 16.00 – 16.45

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 får rösta med bud. Det gäller även
väljare som är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Därutöver får väljare som
betjänas av lantbrevbärare anlita denne
som bud.
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Vad behöver man?
För att rösta med bud behövs förutom
budet ett vittne samt valsedlar, valkuvert
och ett ytterkuvert för budröstning. Vittne
och bud får inte vara samma person. Kuvert
och valsedlar som behövs kan hämtas före
valet hos valkansliet eller i någon av de
lokaler där det är möjligt att förtidsrösta. På
valdagen kan material hämtas i närmaste
vallokal.
Vem får vara bud?
Budet, som måste ha fyllt 18 år, måste vara
något av följande:
• väljarens make, sambo eller partner
eller väljarens, makens, sambons eller
partnerns barn, barnbarn, föräldrar eller
syskon
• den som i sitt arbete eller på liknande
sätt vårdar väljaren eller hjälper till i 		
personliga angelägenheter.
• de som särskilt har förordnats av
kommunen att vara bud
• av Posten AB anställd lantbrevbärare
• anställda vid häkte eller en kriminalvårds
anstalt.
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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 för varje val i valkuverten och klistra igen dem.
Valkuverten ska i budets och vittnets
närvaro läggas i ett ytterkuvert för budröstning. Ytterkuvertet måste klistras igen.
Därefter ska väljaren intyga att budrösten
gjorts i ordning på rätt sätt. Det görs genom
att väljaren skriver sin namnteckning och
sitt personnummer på framsidan av
ytterkuvertet.
Vittnet ska därefter intyga att väljaren
gjort i ordning sin röst på rätt sätt. Vittnet
skriver sin namnteckning, sitt personnummer och sin adress på framsidan av
ytterkuvertet.

Budet ska ange vilken typ av bud han/
hon är: anhörig, vårdare eller motsvarande,
utsedd av kommunen, lantbrevbärare eller
anställd vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.
Slutligen ska budet intyga att väljaren
gjort i ordning sin röst på rätt sätt och att
uppgifterna som väljaren intygat är riktiga.
Detta intygas genom att budet skriver
under med sin namnteckning på baksidan
av ytterkuvertet samt uppger personnummer och adress. Budet ska se till att väljaren
klistrar igen kuvertet.
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.

Valdistrikt och vallokaler

Vilket valdistrikt väljaren tillhör och vilken vallokal denne ska rösta i 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 kl. 08.00–20.00, söndagen den 14 september.
Information om vallokalernas tillgänglighet finns på www.kumla.se/val. Du kan också
ringa valkansliet för information på telefon 019-58 81 28.

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
Ekeby bygdegård, Ekebyvägen 14, Ekeby
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Det är också möjligt att förtidsrösta i en
röstningslokal genom bud. Budet måste då
ha med sig den röstandes röstkort. Budet
ska legitimera sig när rösten lämnas i vallokalen eller röstningslokalen.
Har du frågor kring budröstningen eller
behöver material kan du ringa valkansliet
019-58 81 28 under kontorstid och lördagen
den 13 september kl. 09.00–14.00 och
valdagen mellan kl. 08.00–20.00.

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 det kommunalt
budet kan kontakta valkansliet på telefon
019-58 81 28 under kontorstid, samt på
valdagen kl. 08.00–20.00.

Personröst

I valet kan du rösta på en enskild person
genom att sätta ett kryss i rutan framför
kandidatens namn på partiets röstsedel. Du
får bara personrösta på en kandidat.
Vid räkning av personröster tas endast
hänsyn till valsedlar där en kandidat är förkryssad. En valsedel utan något personkryss
påverkar alltså inte personvalet.
Att stryka över ett eller flera namn på
valsedeln saknar betydelse vid sammanräkningen.
Om ett parti har registrerat partibeteckning och anmält sina kandidater kan väljaren
inte lägga till kandidatnamn på valsedlarna.
Vid sammanräkningen bortses från namn
som eventuellt skrivits till på sådana valsedlar. Det framgår längst upp på valsedeln,
ovanför kandidatnamnen, om kandidaterna
är anmälda.
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För de partier som inte anmält sina kandidater kan du skriva till ett namn, antingen på
en namnvalsedel, en partivalsedel eller en
blank valsedel.
För att kunna bli invald på personröster till
riksdagen ska kandidaten ha fått personkryss
på minst 8 % av partiets valsedlar. Motsvarande spärr för landstings- och kommunfullmäktige är 5 %. För kommunfullmäktige
gäller dessutom att kandidaten måste ha fått
minst 50 personröster, och för landstingsfullmäktige 100 personröster.

Hur går rösträkningen till?

Preliminär rösträkning i vallokalen
En preliminär rösträkning sker i varje vallokal
omedelbart efter det att röstmottagningen
avslutats kl. 20.00. Då räknas alla röster som
avlämnats 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 förrättningen.
Preliminär rösträkning hos valnämnden
Onsdagen den 17 september kl. 09.00 sker
en preliminär rösträkning hos valnämnden
i kommunen. Där räknas de förtidsröster
som lämnats så sent att de inte hunnit
levererats till valdistrikten under valdagen.
Valnämnden räknar också brevröster från
utlandet och granskar de förtidsröster som
underkänts i valdistrikten. Den preliminära
rösträkningen är offentlig.
Slutlig rösträkning
Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelsen med början den 15 september.
Där sker en mer detaljerad uppdelning av
rösterna på olika listor och personrösterna
räknas. Sammanräkningen är offentlig så
vem som helst kan besöka sammanräkningslokalen och se hur det går till.

Kumlan 3
1 2014

Ett bättre Kumla - för alla

Socialdemokraterna har varit ledande i Kumla sedan lång tid tillbaka.
Vi har varit en drivande kraft i den utveckling som gjort kommunen till en av de ledande i landet.
Vi socialdemokrater har under alla år lagt mer pengar till förskola, skola, omsorg och äldre.
Fritiden har kunnat förstärkas, detta samtidigt som lokalerna för verksamheterna förbättrats.
Vi har modet att satsa på nya och ombyggda skolor, nytt bibliotek och inte minst ett badhus
som blivit en succé inte bara för oss i Kumla och med bra intäkter som följd. Arbetet med en
stadspark har påbörjats, vilket tillsammans med Växthusets verksamheter är en fin mötesplats
för Kumlaborna.
Vi har utvecklat kommunen och dess verksamheter på ett sätt som leder till ett ökat innevånarantal,
ingenting tyder på annat än en fortsatt ökning. Det betyder att kommunen fått ökade intäkter via
kommunal skatt. Det har till del kompenserat kommunen för de neddragningar den moderatledda
regeringen åstadkommit, genom att inte prisuppräkna de statliga bidragen till kommunerna.
Kommunen får fortfarande samma pengar per elev som vi fick 2006, det betyder att kommunen gör
allt mer för våra egna skattepengar medan regeringen sänkt den statliga skatten med 140 miljarder.
Vi kommer att bygga 30-50 nya förskoleplatser/år, bygga om Vialund och Stene skolor för att ge
bättre arbetsmiljö för elever och lärare. Mer pengar till skolan för att alla elever, oavsett bakgrund,
ska ha möjligheten att växa, utvecklas och lyckas.
Vår socialdemokratiska politik i Kumla ger goda förutsättningar för en fortsatt utveckling och
vi är redo att fortsätta det arbetet.

Läs gärna mer på vår hemsida www.socialdemokraternakumla.se
Kumlan 3 2014
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Kumla är i grunden en bra kommun med massor av fördelar. Där vi ser brister är i ledningen.
Vi vill ge Kumla ett styre som lyssnar på sina invånare, som lyssnar på sakkunniga och som
lyssnar på sin personal. Med en röst på moderaterna i kommunalvalet - röstar du på en
förändring av Kumlas styre. Vi kommer inte förändra allt det som gör Kumla till den plats
vi alla valt att bo på. Vi kommer förändra sättet att lyssna på de som vet mer än oss politiker.
Det finns många som vet mer än oss folkvalda inom olika områden och det måste mötas
med ödmjukhet.
Moderaterna i Kumla har den senaste mandatperioden drivit följande frågor
och kommer fortsätta med det:
• SATSA PÅ SKOLAN I BUDGETEN - INTE BARA MED ORD
• VÄRNA OM FAMILJEDAGHEMMEN
• SERVERA MER NATURLIGA PRODUKTER I MATSERVERINGARNA
• SATSA PÅ PERSONALEN - BARA MÄNSKLIGA ARMAR GER VARMA KRAMAR
• INFÖRA HUSHÅLLSNÄRA ÅTERVINNING
• INFÖRA LOV - DU FORMAR DITT LIV - VI VILL SKAPA FÖRUTSÄTTNINGARNA
• ÖKA TAKTEN PÅ INVESTERINGAR I GRÖNA FORDON
• SATSA MER PÅ UNDERHÅLL AV VÄGNÄTET OCH TRAFIKSÄKERHET
• FÖRSTÄRK IT-INFRASTRUKTUREN I SKOLAN
• GE ALLA SAMMA CHANS - SLOPA VIP-TOMTERNA
• VI BEHÖVER MER MÄNNISKOR INTE MER BETONG
Vi kan bygga om verksamhetslokaler i oändlighet. Om vi inte satsar på innehållet blir det
meningslöst. Vi moderater vill förstärka satsningarna på vår viktigaste resurs - personalen.
Utan våra duktiga medarbetare fungerar inte Kumla.
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Centerpartiets
närodlade politik
för Kumla!

Ett mer företagsamt och valfritt Kumla
Centerpartiet inför valfrihet i Kumlas hemtjänst, efter ett långt liv skall alla ha rätt att bestämma
vem som tar hand om de behov du har som gammal. Bredband över hela kommunen så att
det går att bedriva företag oavsett var man bor. Kumla kommunen skall inte konkurrera med
lokalt näringsliv utan här vill Centerpartiet öppna upp för fler privata alternativ.
Trygg, säker och närodlad mat
Centerpartiet vill den kommande mandatperioden öka satsningarna på att kommunens
verksamhet i skolor och äldreomsorg skall servera högre andel närodlad mat än vad som är
fallet idag. Ge lokala näringslivet bättre möjligheter att sälja sina råvaror lokalt.
Kumla behöver fler trygghetsboenden i hela Kumla
Centerpartiet vill att man ska satsa på fler trygghetsboenden inte bara i centrala Kumla utan
även i Hällabrottet, Ekeby m.fl. orter utanför centralorten.
Driftbudgeten för vård och omsorgen
Ökad bemanningen både inom särskilda boenden och hemtjänsten. Detta för att minska
arbetsbelastningen för ordinarie personal samt att minska vikarieanskaffningen genom att
grundbemanningen förstärks.
Nya vårdboenden
Nytt vårdboende i Kumla är äntligen på gång vilket Centern påtalat under lång tid. Centern
vill också att Solbacka byggs om till ett nytt och modernt vårdboende.
En närodlad politik för skolan
Mer resurser behöver satsas på att få upp måluppfyllelsen av skolans resultat och satsningar
på barn med särskilda behov. Centerpartiet kommer alltid prioriteria de små skolorna och
ser vikten av bra skolor över hela kommunen. Gymnasieskolan skall ges en långsiktig och
hållbar situation och förslaget är att gymnasieskolan inleder administrativ samverkan med
närliggande skolor.
En hållbar miljö och energiförsörjning
Centerpartiet vill fullfölja vindkraftsatsningen med Örebro Kommun och inriktningen att få
med näringslivet. Centerpartiet vill också uppföra elladdningställen för elbilar samt att
biogasmacken i Kumla kommer tillstånd. Utbyggnad av solcellsanläggningar måste påbörjas.
Centerns sju första namn på valsedeln:
1. Jan Engman, Civilingenjör, Ekeby
2. Anna Markström, Ekonom, Kumla
3. Cristoffer Stockman, Tjänsteman, Kumla
4. Anette Friman, Läkarsekreterare, Ekeby
Kumlan 3 2014

5. Torbjörn Ahlin, Oppositionsråd, Hardemo
6. Maria Lannhard, Lärare, Hardemo
7. Jonas Andersson Wellermo, Vaktmästare, Kumla
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Om vi Kristdemokrater får egen
majoritet efter valet i Kumla så
kommer vi prioritera följande:

✓ Duktiga lärare ska ha högre lön
✓ Skolan ska ge kunskap för arbetslivet,
men också bildning för hela livet.

✓ Pojkarna i grundskolan ska ha lika goda
studieresultat som flickorna.

✓ En riktad insats ska göras i alla förskole-

✓ Ungdomar i Kumla ska kunna ”adoptera”
en pensionär med behov.

✓ Underlätta och uppmuntra insatser som
görs av familj, vänner, kyrkor och andra
ideella krafter.

✓ Möjliggör ungdomspraktikplatser så att
arbetslösa lättare kan få jobb.

klasser i kommunen för att på sikt få en
ökad måluppfyllelse i våra skolor.

✓ Söka externa och interna medel för fortsatt

omsorg, än den kommunala, ska också
ha frihet att göra det.

✓ För oss Kristdemokrater är det också viktigt,

✓ Föräldrar som vill välja en annan barn-

✓ Minska barngruppernas storlek i förskola
och på fritids.

✓ Garantera valfrihet i barnomsorgen genom
att tillåta olika alternativ till den kommunala
barnomsorgen.

✓ Uppsökande fritidsgårdar.
✓ Varje elev ska få möjlighet att utvecklas

utveckling av kultur- och fritidsområdet
Kvarntorp inklusive fd. Ytongs huvudkontor.
nu när kommunen växer, att det skapas
förutsättningar för Kumlabor i alla åldrar
att få en meningsfull fritid.

✓ Öka byggandet av energisnåla hus,
s.k. passivhus.

✓ Intressanta utvecklingsområden att bygga i
är Ekeby, Hällabrottet, Sannahed, Hardemo
och Åbytorp.

utifrån sina egna förutsättningar.

✓ I det centrala byggandet vill vi slå vakt

mer tid med varandra.

✓ Det ska vara lätt att handla närproducerat.
✓ Det ska vara lätt att tanka framtidens

✓ Både föräldrar, barn och äldre behöver
✓ Vi vill att våra äldre ska leva livet, hela livet.
✓ Höj kvaliteten på äldres mat och måltider.
✓ Ge äldre rätt att välja äldreomsorg, färdtjänst
och hemlevererad mat.

om den nära staden.

drivmedel för fordon i Kumla.

✓ Det ska vara lätt att resa inom Kumla
kommun med kollektivtrafiken.

✓ Kumla ska välkomna alla.
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Därför Folkpartiet.
Jag är lärare, mamma och dotter. Som lärare
har jag sett världskartorna från -74 och eleverna
som inte får det stöd de behöver. Som mamma
vet jag att förskolegrupperna är för stora. Som
dotter oroar jag mig för att det inte finns
tillräckligt med personal i äldreomsorgen.
Vi tänker se till att det finns fler lärare, aktuellt
skolmaterial och mindre klasser. Då blir det
mer tid var för varje elev.
Vi tänker se till att det byggs fler
förskolor för att minska storleken
på barngrupperna.
Vi tänker se till att det blir mer
personal i vården så att de
äldre kan känna sig trygga.
Därför tycker jag att du ska
lägga din röst på Folkpartiet.

» Fler lärare -

för mer tid för eleverna

» Fler förskolor -

för mindre barngrupper

» Fler händer -

för tryggare omsorg

Christina Örnebjär
1:a kommunlistan

Kumlan 3
1 2014
2012
www.fpkumla.se
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Ta vänstersvängen i Kumla!

Kommunfullmäktigekandidaterna fem i topp!
1. Staffan Göransson, städare
2. Lena Rosborg, undersköterska
3. Charlotte Uhlin, behandlingsassistent
4. Anders Brikell, socionom
5. Kristina Arvidsson, livsmedelsarbetare

Ska våra gemensamma skattepengar gå till flygplatsen i Örebro?
Hur vill Vänsterpartiet göra för att barnen, skolungdomen
och dom äldre ska få det bättre?
- Avskaffa de delade turerna för all personal i omsorgen och
glesa ut helgtjänstgöringen till var tredje helg.
- Anställ fler undersköterskor.
- Höj lönerna rejält!
- Kompetensutveckla personalen.
Skolan då, ja med mindre barngrupper och fler lärare med ordentliga
löner i skolan då kommer barnen i första rummet.
Jobben då, ja jobben åt dom unga, jobben åt alla är det viktigaste
för framtidstron och utvecklingen av Kumla. Därför är företagen jätteviktiga!

Vad är det då som gör att ditt liv blir tryggare?
JO, framtiden blir tryggare med jobben, tryggare i skolan, tryggare på
äldreboendet, ja ett Kumla utan privata intressen i den offentliga sektorn.
Vänsterpartiet ser hellre personalkooperativ där personalen
styr och utvecklar verksamheten!

Rösta på

Vänsterpartiet!

http://kumla.vansterpartiet.se/
14
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Miljöpartiet de Gröna i Kumla har två toppkandidater,
Carina Riberg och Britt Eklöf men också många nya
namn med både unga och äldre. Vi fokuserar på
barnen men har också många andra frågor vi driver.
Vill du veta mer så kom till valstugan på lördagar
mellan 10-14 eller mejla till carina.riberg@mp.se
Barnen i fokus
Varje elev i Kumla ska både få kunskaper och utveckla sin sociala förmåga. Skolan ska främja
lusten att lära, motverka segregation samt utveckla barns och ungdomars kreativitet.
Maten i skolan ska vara både ekologisk och närproducerad. Lärarlönerna i Kumla behöver
höjas! Det är ett krävande yrke. Vi måste visa större uppskattning. Elever med särskilda behov
måste få det stöd de behöver. Vi vill stärka elevhälsovården.
Omsorg – allas lika värde
De svagaste i samhället som sjuka, äldre och funktionshindrade hörs inte lika tydligt i politiken. Vår uppgift är att lyssna extra på deras behov. Delade turer bör minskas inom omsorgen.
Vi är ett feministiskt parti och vill med politiska verktyg motverka ojämställdheten i samhället.
Ett jämställdhetstänk ska genomsyra alla kommunens beslut.
Miljön
Jordbruk, skogsbruk och andra verksamheter som påverkar landskapet ska bedrivas med stor
hänsyn till växt- och djurlivet. Samtidigt är det viktigt med bra förutsättningar för jordbrukare
och skogsbrukare för en levande landsbygd. Den bästa jordbruksmarken skall inte användas
till villatomter!
Kumlas energi och klimatstrategi samt miljömålen måste bli skarpare.
Nya jobb
Med gröna investeringar skapas nya gröna jobb. Vi måste bli bättre på att se de nya svenskarnas olika kompetens och ta tillvara den bättre. Socialt företagande kan på ett positivt sätt
bidra i både samhälle och arbetsliv. Småföretagen är en viktig aktör, speciellt för en fortsatt
levande landsbygd.
Kommunikationer
Kollektivtrafiken måste bli ännu mer attraktiv. Vi vill ha en busslinje direkt till universitetet
över Ekeby och en förbindelse till Fjugesta med många turer att välja på. Kumlas utbud av
kultur- och fritidsaktiviteter gör att det måste finnas förbindelser även på kvällstid men också
trafiken till Örebro behöver förbättras på helger och kvällar. Fler cykelvägar behövs också.

Kumlan 3 2014
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Renhållningsverket informerar

Återvinningscentralen

Nu har ombyggnationen av återvinningscentralen i Kvarntorp påbörjats och
beräknas pågå fram till och med oktober/
november 2014. Detta innebär att det
kommer vara lite rörigt på plats, det kan
vara svårt att hitta och lite svårare om man
lastat sitt avfall blandat.
Syftet med ombyggnationen är att göra
det enklare för dig som lämnar avfall och
framförallt att du kan stå under tak och
sortera i framtiden.
Ha lite tålamod så kommer den nya
återvinningscentralen snart att vara klar.
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Som allternativ så kan du besöka Hallsbergs
återvinningscentral under byggtiden.
Kommunkortet ger de hushåll som har
ett renhållningsabonnemang rätt att lämna
grovavfall och farligt avfall till Återvinningscentralen i Kvarntorp eller Hallsberg. Kortet
ska medföras och visas upp. Saknas kortet
vid besök kommer man att bli debiterad för
det avfall som man har.
Var noggrann med din sortering vid besöken på återvinningscentralen. Felaktig sortering innebär en ökad kostnad för driften
som i sin tur blir en kostnad för hushållen
(soptaxan).
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Vad räknas som grovavfall?
Stort och skrymmande avfall (från hushållen) som inte går ner i sopkärlet.
Elektronik, vitvaror, återvinningsbart (trämöbler, metallmöbler), brännbart (madrasser, möbler, stora mattor).

Kompostering

Matavfallet som vi sorterar ut transporteras
till Karlskogas biogasanläggning vilket innebär att det inte får förekomma ris, kvistar,
jord och sten i den bruna tunnan. Endast
matavfall (livsmedel) ska läggas i de bruna
påsarna. Skulle det vara för blött så lägger
du lite hushållspapper eller tidningspapper
i botten av den bruna påsen.
Det är viktigt att det endast är de bruna
papperspåsarna, som ni är tilldelade, som
används i den bruna tunnan (även om det
finns majsstärkelsepåsar så är de EJ tillåtna
att använda).
Börjar påsarna ta slut? Hänger då ut
en påse i locket på den brunna tunnan så
lägger chauffören av en ny bunt (så som på
bilden ovan).

Hämtning av grovavfall

Nu är det snart dags för höstens hämtning av grovavfall, som sker under vecka
39-40. Grovavfallet ställs ut i anslutning till
hämtningsvägen senast måndag kl. 06.00
respektive hämtningsvecka.
Du som har hämtning av sopor var 14:e
dag har hämtning av grovavfallet samma
vecka som ordinarie sophämtning. Har du
hämtning var 4:e eller var 8:e vecka så är
grovavfallshämtningen samma vecka som
ditt bruna kärl töms. Du som har sommartömning har grovavfallshämtning under
vecka 39-40. Hyreshusen får sitt grovavfall
hämtat enligt fastställd dag, information
skickas till fastighetsägaren.
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Vi hämtar ej:
Avfall i säckar eller i kartonger, återvinningsbart (tidningar, kartonger, plastförpackningar), farligt avfall, byggmaterial
(rivningsmaterial).
Se mer i Renhållningsinfo 2014 eller
www.kumla.se/avfall

Sophämtningen

Under sommaren har träd och buskar växt
och är i många fall i behov av att klippas så
att de inte hänger ut i körvägen och hindrar,
repar eller skadar bilen/speglar för sopbilen
(fri höjd över vägen är 5 meter).
Tänk också på att hålla soptunnorna
rena., helst i skuggan för att undvika dålig
lukt och fluglarver.

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 och rubriken Vatten,
avfall, uppvärmning. Flyttanmälan kan
också göras på telefon 019-58 80 99.
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Del 4 av 4
Krisberedskap

POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande)
/Frivilliga organisationer

I detta nummer kan ni läsa den fjärde och sista delen av ”Krisberedskap i fyra delar”
som handlar om POSOM och frivilliga organisationer.
Text: Marcus Sjöholm, beredskapssamordnare
POSOM
- psykiskt och socialt omhändertagande
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. I Kumla kommun består
POSOM av en ledningsgrupp, insatsgrupp
och en grupp med stödpersoner.
Grupperna har till uppgift att ge krisstöd
genom ett psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade vid en olycka eller
en kris. Ett gott omhändertagande i en
akut situation har betydelse för att minska
stressreaktioner och förebygga framtida
sjukdomstillstånd.
Samverkan mellan kommunala verksamheter, sjukvård, polis, räddningstjänst och
trossamfund är nödvändiga för ett framgångsrikt arbete. Det är kommunen som
har det övergripande ansvaret för samverkan på lokal nivå.
Grupperna kallas in vid akuta kriser i
kommunen men kan även kallas in vid
18

vardagsolyckor eller vid olyckor i andra
kommuner där Kumlabor är inblandade.
Det behöver med andra ord inte vara en
extraordinär händelse som aktiverar grupperna, utan det kan vara en vanlig så kallad
vardagsolycka där räddningsledaren vid en
insats bedömer att de drabbade behöver
professionell hjälp.
Frivilliga resursgrupper
Om en allvarlig händelse som t.ex. en stor
olycka, brand, översvämning eller förorenat
dricksvatten sker i en kommun finns det
alltid frivilliga och hjälpsamma människor
som vill hjälpa till.
På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildar därför
Civilförsvarsförbundet medlemmar till
frivilliga resursgrupper (FRG). Civilförsvarsförbundet samordnar också rekryteringen
till dessa grupper.
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Vad gör en frivillig resursgrupp?
De frivilliga resursgruppernas uppgift är att
finnas till hands för kommunen när de vardagliga resurserna inte räcker till. En frivillig
resursgrupp kan kallas in på begäran av
kommunledningen när en allvarlig händelse
inträffat.
Exempel på uppgifter för dessa frivilliga
resursgrupper kan vara att hjälpa till med
evakueringar, information, administration och
andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt
stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift
för en frivillig resursgrupp.
En frivillig resursgrupp består av personer
från olika frivilligorganisationer. De har
rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att
klara de arbetsuppgifter som gruppen kan
ställas inför.

Om du är intresserad av att ingå i en frivillig
resursgrupp i din kommun ska du kontakta
Civilförsvarsförbundet som rekryterar och
utbildar dessa.
Trossamfund ger stöd till drabbade
Många trossamfund gör viktiga insatser vid
kriser, inte minst när det gäller att hjälpa
människor som är i behov av stöd efter
allvarliga händelser. Personer från trossamfunden kan också arbeta i informations- och
stödcentrum.
Läs mer om Kumla kommuns
krishanteringsarbete på
www.kumla.se/tryggochsaker
(Källa: DinSäkerhet.se, civil.se, krisinformation.se)

Nytt vård- och omsorgsboende

Under 2015 tas det första spadtaget för Kumlas nya vård- och omsorgsboende som
sedan är klart för inflyttning hösten 2017. Text: Karin Brage, kvalitetsutvecklare.
En analys som gjordes under våren 2012
visade att Kumla kommun är i behov av ett
nytt vård- och omsorgsboende för att ersätta
boendet Solbacka som inte klarar kraven för
ett vård- och omsorgboende men också för
att möta det ökande antalet äldre.
Arbetet med projekteringen inför byggstarten av det nya boendet är nu i full gång.
Det första spadtaget är planerat till våren
2015 och inflyttning till hösten 2017.
Boendet kommer att ligga söder om
Prästgårdskogen och omfatta 60 lägenheter
á 36 m².

Utformingen och planeringen av boendet
baseras på evidensbaserad forskning. Byggnaden ska utformas på ett så säkert sätt som
möjligt så att de boende kan ges möjlighet
till fri rörlighet. Miljön ska vara hemlik och
samtidigt vara funktionell för både boende,
anhöriga och personal.

Socialnämndens mening är att det nya
boendet ska ligga i framkant när det gäller
ny teknik och byggas för att möta framtidens
krav på ett boende.
Kumlan 3 2014
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Nu erbjuder vi småhustomter
i södra delen av Kumla!

22 st småhustomter finns nu till försäljning i området Kumlaby som är
ett barnvänligt område med flera skolor och förskolor i närheten.
Intresserad?
Läs mer på www.kumla.se/ledigatomter

Kumla kultur i höst!

MötemedAsien,Fulaord,E-plantor,SnäckanochKlaffen,
Konstslingan,Macbeth,Polisminnen,Våragoda äpplen,
NöjeslivetiÖrebro,Salongsmusik,Halloweenmonster,
Kuraskymning,Bolandersskor, Figarosbröllop,Allsång,
Stickcafé,Julpyssel,PärHolmgren,KanelochKanin,
Gatauppochgataner,Enklimatsmartvardag m.m.
Nu är höstens kulturprogram klart och det innehåller mycket för många!
Teater, Opera och en massa föreläsningar om intressanta ämnen.
Varje vecka händer det något för stora och små! Till exempel Barnens söndag som pågår
hela hösten med teater, pyssel och hantverk för barn i olika åldrar. För programmet står
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla Folkets Hus , Kumla riksteaterförening
och flera andra föreningar.
Ladda ner programmet från kommunens hemsida eller hämta ditt ex på
Kumla bibliotek, Servicecenter i Stadshuset eller på Kumla Folkets Hus.
Info: 019-58 80 00 eller 019-58 25 30 (Folkets Hus).

Välkomna till höstens kulturupplevelser!
20
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Djupadalsbadet
Hos oss finns något för alla!

31/8-5/9
har vi ändrade öppettider
och till viss del stängt på
grund av underhåll.
Läs mer på
www.djupadalsbadet.se

Lek, umgås och ha det skoj i vårt äventyrsbad

Simma längder i vår motionsbassäng

Håll dig i form i vårt gym och konditionsrum

Träna i avskild miljö i vår undervisningsbassäng

Koppla av och umgås i vår relaxavdelning

Unna dig en avkopplande massage i vårt spa

Håll dig aktiv: babysim, simskola, vattengympa

Ha ditt barnkalas hos oss, med Kumlahumlan

Telefon: 019-58 87 00 I E-post: djupadalsbadet@kumla.se I Adress: Vattugatan 34, 692 31 Kumla

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

Allhelgonahelgen

Fredag 31/10
8.00-17.00
Lördag, Alla helgons dag 1/11
stängt
Söndag 2/11
12.00-16.00

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.

30-31 augusti på Kumla torg
Lördag 30 augusti kl. 10.00-15.00:
Föreningsaktiviteter

Barnaktiviteter

Musikunderhållning
Kulturskolan

Bokloppis
Konst på Torg

Signering av överenskommelse
om ökad samverkan
Kumla kommun och föreningar
Klädbytardag
Lämna kläder i ABF-tältet 10-11
Utlämning av kläder 12.30-15.00

Kvällen: Serveringstält med underhållning av Janssons Frestelser

Söndag 31 augusti kl. 11.00:
Ekumenisk gospelgudstjänst,
med sång av Gospel of Joy

Kumla Samkristna Råd,
A rrangörer : föreningar & studieförbund.
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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.
Kanal Regional bevakar också fullmäktige
som från och med nästa sammanträde
direktsänds via webben på
www.kumla.se/kommunfullmäktige

Allmänheten är också välkommen att
närvara vid sammanträdena i Folkets Hus,
Teatern.
Lokalen är utrustad med hörselslinga, är
rökfri och tillgänglig för rullstolsburna.

NYHET!

Från och med september månads
sammanträde kan du följa det live
på webben, www.kumla.se

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:

Walter Holmström
Skulptur
Emaljerad kopparplåt
Djupadalsbadet
Kumla kommun

I samband med att det nya Djupadalsbadet
invigdes skänkte Lions i Kumla detta konstverk till Kumla kommun. Ursprungligen
ägdes konstverket av Rune Gunnarsson som
1974 beställde det av Walter Holmström
för att pryda poolen vid sin villa. Liksom det
verk som smyckar huset i hörnet Köpmangatan/Kyrkogatan är emaljen bränd vid
Gustavsbergs fabriker i Stockholm.

Det fem meter långa konstverket är en
naivistisk och färgglad komposition av fiskar
och sjögräs.
Walter Holmström avled tidigare i år 102
år gammal. Förutom de ovan nämnda
emaljerna finns i stadsmiljön ytterligare en
mindre på baksidan av huset på Hagendalsvägen 12. I kommunens konstarkiv finns
förutom en större donation från 1994, ett
antal verk av Walter Holmström.

