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Vi kan lägga till pengar i budgeten
tack vare inflyttningen till kommunen
Utflyttning är annars ett vanligt problem i länet, förutom Örebro. Kumla
växer just nu procentuellt mest i länet.
Det är fram för allt många barnfamiljer
som flyttar till Kumla och det finns ett utökat behov inom förskoleverksamheten.
Idag är vi ca 20 550 personer som bor i vår
stad, vi har också fått ett antal nya företag
som etablerat sig här hos oss.

om att de ska nå upp till de mål som kommunfullmäktige satt upp, ny lagstiftning, ett
ökat antal medborgare som behöver stöd i
någon form eller att behovet handlar om att
säkerställa att den verksamhet vi bedriver är
av god kvalité.

Som politiker tycker jag det är viktigt att
hela tiden föra dialog med innevånare och
företagare i kommunen både när det gäller nyinflyttade och de som redan bor och
verkar i kommunen. Vi har därför börjat använda fler och olika former av teknik för att
föra dialog och nå våra medborgare.

I budgeten för 2012 som visar hur mycket
det kostar för lokaler, externa hyror, pensioner, löner och så vidare, driftbudgeten,
så fördelas 926 miljoner till nämndernas
verksamhet.

Som vanligt på hösten är det beredning
och avvägningar gällande budget 2012 och
flerårsbudget 2013-2014. Arbetet börjar
i september med att nämnderna får presentera sin verksamhet, hur de har arbetat
med sin budget och nämnderna får då också
möjlighet att ta upp eventuella behov av
mer pengar eller att de har nya verksamheter som behöver startas. Det kan handla
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Utöver uppräkningen på 2 % för ökade
priser och lönekostnader så satsar vi en
hel del pengar på våra kärnverksamheter.
Barn- och utbildningsnämnden fick redan
under 2011 en budgetförstärkning på åtta
miljoner kronor. Vi fortsätter att lägga ut
resurser även 2012. Nya lokaler har iordningsställts i Ericssons före detta utbildningshus till skolverksamhet för barn i
skolår 6-9 med ”engelsk inriktning”, pengar
finns också avsatta för att möta det ökade
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behov av förskoleplatser i kommunen under innevarande år.
Kommunen genomför dessutom en satsning på IT i skolan, tanken är att kunna göra
ständiga förbättringar och förtätningar av
antalet datorer och den IT miljö som en modern lärande miljö ska innehålla.
Socialnämnden har under de senaste åren
haft svårt att rymma sin verksamhet inom
budget. För 2012 avsätts åtta miljoner kronor för att mildra underskottet inom de sociala verksamheterna. Vi lägger också pengar
på dels ett nytt Hemtjänstens hus som nu
kommer att ligga i ”Skofabriken” på Södra
Kungsvägen, och dels ett nytt serviceboende
/gruppboende på Klockargården.
Kumla kommun är länets bostadsbyggare
nummer ett i förhållande till folkmängden.
Det har resulterat i att kommunens befolkning har ökat med över 800 personer de
senaste fem åren. Våra befolkningsprognoser visar att vi kommer att öka kraftigt
även de kommande åren. Det är därför
viktigt att hela tiden ha aktuella exploateringsområden för småhus, idag är det
Skogsgläntan där det redan byggs för fullt,
Matildelund och Ryttartorpet med tillsammans 50 tomter som planeras att vara klart
för försäljning nästa år. Det senaste området som planläggs är Dalagatan i nordöstra
Kumla. Därutöver håller vårt kommunala
bostadsbolag, Kumlabostäder på att bygga hyreslägenheter på Marielundsgatan/
Götgatan, i Skogstorp och på Sörbyvägen
som beräknas vara inflyttningsklara under
våren 2012.
Om kommunen ska nå sin vision om att
bli 25 000 invånare år 2025 så handlar det
även fortsättningsvis om att bygga hyreslägenheter, iordningställa kommunala tomter och arbeta för att få fler externa fastighetsägare att investera i kommunen.
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Kommunens investeringsbudget är fortsatt
mycket hög, bland annat beroende på byggandet av det nya badet som beräknas vara
klart i slutet av nästa år. Investeringsbudgeten innehåller även stora satsningar inom
miljöområdet som kommer att hjälpa till att
förbättra miljön och sänka de årliga energikostnaderna. Kommunen kommer att satsa
på vindkraft och en biogasanläggning i reningsverket. I planen ligger också byggandet
av en ny återvinningscentral i Kvarntorp.
Kumladagen firades för andra året i rad och
det märks tydligt att det är en viktig dag för
Kumlaborna. Många slöt upp, deltog, tittade
och lyssnade på de aktiviteter som bjöds.
Jag blir verkligen imponerad av att så många
ställer upp och möjliggör Kumladagen med
så många aktiviteter och programpunkter.
Föreningar, Kumla Promotion och andra
aktörer lägger ner ett fantastiskt arbete på
den här dagen, man kan bara buga, bocka
och tacka.
Kommunfullmäktige tog den 18 oktober
beslut att landstinget kommer att bli ansvarig för kollektivtrafiken här i Örebro län.
Kostnaden för detta ska skatteväxlas från
kommunen till landstinget. Landstinget
får då en större del av skattekronan än tidigare. Totalt innebär inte det här beslutet någon förändring av den skatt du som
kommuninnevånare betalar idag. Tidigare
har ansvaret och ägandet för länets kollektivtrafik delats mellan länets 12 kommuner
och Landstinget. Att landstinget nu ensam
blir ansvarig huvudman handlar dels om en
lagändring men också om att det finns en
ambition här i länet att utveckla och förbättra kollektivtrafiken.
Slutligen vill jag passa på att önska er alla en
riktigt God Jul och ett Gott nytt år!
Lennart Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande
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Test av tillgänglighet i butiker och
restauranger i Kumla centrum
Fritidgården på Skogstorpsskolan erbjuder varje måndag och en lördag i
månaden fritidsverksamhet för unga med funktionsnedsättning.
Text: Lars Claeson, Samordnare barn- och ungdomsdemokrati

I våras tog fritidsgården initiativ till att undersöka tillgängligheten i Kumla centrum för
denna grupp.
I mitten av maj testade ett antal ungdomar
och även äldre tillgängligheten i butiker och
restauranger i centrala Kumla. Några frågor
man sökte svar på var bland annat om det
var möjligt att ta sig in med rullstol överallt
eller om det gick att få reda på om vissa produkter innehöll laktos m m.
Resultatet visade att det på flera ställen
inte gick att komma in med rullstol. Problemen bestod i att det ibland var för trångt,
på vissa ställen också ett eller ibland flera
trappsteg från trottoaren och in och att
dörröppnare saknas.
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På något ställe fanns det också trappor och
nivåskillnader inne i butiken. I en annan butik fanns en nedåtgående trapp, utan någon
slags markering, där en blind eller svårt synskadad person eller någon i rullstol skulle
kunna ramla ner.
I vissa butiker var gångarna mellan hyllorna
så trånga att det inte gick att komma in med
rullstol.
I andra butiker kunde den som satt i rullstol bara nyttja en del av sortimentet. Det
handlade om höga hyllor och stora ”öar”
med varor som var svåra att nå. Ibland gick
det inte heller att nå ner i de djupa frysdiskarna.
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Det var inte möjligt att på egen hand ta sig
in med rullstol på någon av restaurangerna
i centrum.
En del butiker fick gott betyg för rymliga lokaler och att dörröppnare fanns. Det kunde också handla om att det på ett enkelt
sätt gick att flytta grupper av varor som var
placerade på ställningar med hjul. Många
butiksägare visade också stor hjälpsamhet
för att kunna lösa eventuella problem.

De som var med och undersökte möjligheten att få mjölk- och laktosfria produkter
om man till exempel skulle vilja fika, blev
besvikna över utbudet. Få produkter kunde
med säkerhet sägas vara fria från laktos. I
något fall fanns innehållsförteckning på den
produkt som var laktosfri. På andra ställen
saknades innehållsförteckning helt för de
produkter som erbjöds. Detta gjorde att personalen inte med säkerhet kunde säga vad
produkten innehöll.

Talböcker, Daisy och
egen nedladdning

Talböcker är böcker för dig som har svårt att läsa på
vanligt sätt. Böckerna är inlästa på CD-romskiva i ett
format som kallas för DAISY.
Du lyssnar på dem i en DAISY-spelare, i en
dator med läsprogram eller i en CD-spelare
med mp3-funktion. Rätt att låna Daisyböcker har ex. synskadade, afatiker, konvalescenter och dyslektiker. Bibliotekets ljudböcker
på CD eller MP3 får lånas av alla.
Egen nedladdning är en tjänst som gör det
möjligt för dig som har rätt att låna Daisyböcker att ladda ned dessa direkt från Taloch punktskriftsbiblioteket till din dator. Du
gör det själv hemma och på så sätt kan du
komma åt mer än 85 000 talböcker när som
helst på dygnet!
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Så här gör du:
Gå till ditt bibliotek och boka tid för hjälp
med att skaffa inloggningsuppgifter till TPBkatalogen, där böckerna finns. Biblioteket
förklarar användarvillkoren och hjälper dig
att fylla i all information som behövs. Användarnamn och lösenord till katalogen skickas
till din e-postadress. Bibliotekarien på ditt
bibliotek visar dig också hur det går till att
ladda ned talböcker.
Kontakta oss så berättar vi mer:
Kumla bibliotek tel. 019-58 81 90
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Styrning av el vid elbrist

Kumla kommun deltar liksom landets övriga kommuner i ett nationellt
projekt som heter Styrel. Det handlar om att samhället måste fungera även
om det någon gång skulle bli brist på el.
Text: Daniel Malmborg, Beredskapssamordnare

System för att prioritera

Liv och hälsa i första hand

I dagens system kopplas större, regionala delar av elnäten bort om det skulle uppstå elbrist, utan hänsyn till vilka elanvändare som
finns där och som kan vara samhällsviktiga.
Styrelsprojektet går ut på att säkerställa att
elanvändare som är viktigast för människors
liv och hälsa, och för samhällets funktion, i
så stor utsträckning som det är möjligt får el
även vid elbrist. Det nya systemet kommer
att införas från och med den 1 januari 2012.

Målet med Styrel är att samhällets viktigaste
funktioner ska fungera även vid elbrist. Det
gäller till exempel sjukvård, äldreomsorg,
räddnings- och larmtjänst och vattenförsörjning. I praktiken betyder det att säkerheten
för medborgarna och samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas även om det
blir elbrist.

Elbrist – inte elavbrott
Det är viktigt att påminna om att elbrist inte
är detsamma som tillfälliga elavbrott. Elbrist
handlar om att produktionen av el inte motsvarar behoven. Det har ännu aldrig förekommit elbrist i Sverige.

I år har landets kommuner identifierat samhällsviktiga verksamheter. Arbetet utgår
från särskilda prioriteringsklasser, där högsta prioriteringsklassen innebär risk för liv
och hälsa inom några timmar om det inte
finns tillgång till el. Arbetet genomförs i
samarbete med Svenska Kraftnät, Länsstyrelsen och elnätsföretagen. Ytterst ansvarig för projektet är Energimyndigheten.
Läs mer om Styrel på Energimyndighetens
webbplats: www.energimyndigheten.se/
styrel
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Bra att ha vid strömavbrott

Strömavbrott kan inträffa på grund av flera olika anledningar. Om ett
strömavbrott sker vintertid när yttertemperaturen är mycket låg kyls hus
och lägenheter ner fort.
Här presenteras några exempel på utrustning som kan vara bra att ha tillhands i hemmet vid ett strömavbrott:
•
•
•
•
•
•

tändstickor/tändare
stearinljus
ficklampa
batterier
batteridriven radio
filtar/sovsäck

• livsmedel (torra livsmedel eller konserver)
• dunk/hink (för vattenförvaring)
Information om bra livsmedel att ha hemma finns på livsmedelsverkets hemsida:
www.slv.se
Vid användande av stearinljus eller stormkök
var noga med att inte lämna dessa utan uppsikt med tanke på brandrisken.

Konsumentvägledning
på biblioteket
På måndagar kl 16.00-18.00 finns kommunens konsumentvägledare på biblioteket för
att besvara dina frågor kring konsumentvägledning.

Hit kan du vända dig med frågor som t.ex.
• Vilka rättigheter du har som konsument
• Hur du bestrider en faktura du fått för
något du inte beställt
• Hur du reklamerar en vara eller tjänst

Folkhälsoenheten
Folkhälsoenheten vid Örebro läns Idrottsförbund bedriver folkhälsoinriktade insatser
i samarbete med kommun och landsting. I
Kumla kommun har vi bl.a. ryggymnastik,
promenadgrupp samt behandling för överviktiga vuxna.
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Höstens aktiviteter slutar vecka 50 och vårens aktiviteter börjar vecka 3. För mer information, ring 019-58 86 80.
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Vinterväghållning

Då var det dags igen och vi är redo, för kylan, halkan och snön. Även i
vinter är det vi på tekniska kontoret som ansvarar för snöröjning och
halkbekämpning på de kommunala gatorna, cykelstråken och torgen.
Vår ambition är att tillsammans med dig som bor här skapa de bästa
förutsättningar för en problemfri och härlig vinter.
Text: Bertil Ringqvist, Planeringsingenjör

Fastighetsägare ansvarar för snöröjning och
halkbekämpning på trottoar eller motsvarande utmed sin tomt. Tänk på att även löv kan
göra gångbanan hal om den inte är snötäckt.
På gator där snö plogas upp i sådana mängder att det inte är möjligt att hålla gångbanan
framkomlig, ska sandning ske utanför plogvallen. Dessa gator är alltså undantagna från
snöröjningsplikten (se listan på nästa sida).

Vinterväghållningsinformation

Vid snöröjning och halkbekämpning prioriteras de större gatorna, cykelstråken
och de kommunala centrala gångytorna.
Snöröjning påbörjas normalt efter avslutat snöfall. Vid ca 5 cm snödjup påbörjas
snöröjning av prioriterade ytor och vid
10 cm snödjup röjs hela vägnätet. Om det är
halt efter snöröjningen påbörjas sandning.
Kommunen använder inte salt utan endast
sand (huvudsakligen bergkross 2–4 mm)
till halkbekämpning. Sand kan kostnadsfritt hämtas av enskilda fastighetsägare vid
kommunens centralförråd på Östra gatan.

Gemensamt ansvar

För att vinterväghållningen ska fungera måste vi hjälpas åt, kommunen och varje enskild
fastighetsägare. Har du möjlighet, parkera
bilen inne på din garageuppfart eller gård.
Det underlättar betydligt för plogbilen att ha
en ”ren” gata att snöröja.
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För dig med tomt mot gatan

Utväxande träd och buskar över gång-, cykel- och körbanor försvårar och kan orsaka
skador på både människor, träd och maskiner. Du kan hjälpa oss att hjälpa dig.
Allt du behöver göra är att ta bort eventuellt
överhängande trädgrenar och del av buskar
om den fria höjden över gångbana är mindre
än 2,5 meter, över cykelbana mindre än 3,2
meter och över körbana mindre än 4,6 meter.
Tänk på att det är förbjudet att köra snö från
din tomt ut på gatan. Det försvårar för våra
snöröjare och framkomligheten blir lidande
och med den trafiksäkerheten. Dessutom
blir din snö inte ett hett samtalsämne bland
grannarna.
Glöm inte heller att hålla vägen fram till ditt
sopkärl och din brevlåda snöröjd och halkfri.
Sopa bort snön från locken.

Allmän vinterinformation

Du som är oskyddat trafikant, se till att du
syns. Använd reflex och lyse på cykeln under
den mörka delen av dygnet.
Utrusta dig och din bil för vintern. Fr.o.m.
1 oktober får du använda vinterdäck och
fr.o.m. 1 december måste du ha vinterdäck
vid vinterväglag. Mönsterdjupet ska vara
minst 3 mm.

Kumlan 4 2011

Lyssna på radions trafikinformation och använd Vägverkets hemsida (www.trafikverket.
se) för väginformation.

Ta god tid på dig och anpassa farten till
väglaget. Håll rejält avstånd till framförvarande bil.

Följande gator är undantagna snöröjningsplikt:
• Badhusgatan,
delen Höganäsgatan – Hammargatan
• Bondgårdsgatan
• Brändåsvägen,
delen Skottvallagatan – Köpmangatan
• Dalagatan,
delen John Norlanders väg – Majstigen
• Djupadalsgatan
• Eriksbergsvägen,
delen Fredsgatan – Rosenhillsgatan
• Fabriksgatan,
delen V Parken – Norrmalmsgatan
• Fredsgatan,
delen Eriksbergsvägen – Järnvägsgatan
• Fridhemsgatan
• Fylstagatan,
delen Sörbyvägen – V Drottninggatan
• Gamla vägen,
delen V Drottninggatan – Gartzvägen
• Gamla Örebrovägen
• Gesällgatan
• Gränsgatan
• Hammargatan
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hasselstigen
Hägergatan
Häggstigen
Höganäsgatan, norra sidan
Idrottsgatan,
delen V Drottninggatan – Gartzvägen
Järsjögatan,
delen Viagatan – Ymergatan
Leksandsgatan
Östra Linnégatan
Ljungmovägen,
delen V Bangatan – Kvarngatan
Myntgatan
Nygatan,
delen Sörbyvägen – Åkervägen
Nyhemsgatan,
delen Norrmalmsgatan – Hagagatan
Oppegårdsvägen
Ringvägen,
delen Sörbyvägen – V Drottninggatan
Rosenhillsgatan,
delen Eriksbergsvägen – Järnvägsgatan
Rönnstigen

• St. Torgils väg, norra sidan
• Skogsbacken
• Skolvägen,
delen Stenevägen – Sörbyvägen
• Skomakargatan
• Skottvallavägen
• Spelmansgatan
• Sportgatan
• Torsgatan
• Trumpetaregatan
• Trumslagaregatan
• Wallenstråles väg
• Vandrargatan
• Vilebacken
• Ängabacken
• Änggatan
• Östra gatan
• Hällabrottet, samtliga gator med undantag för Affärsgatan, Yxhultsvägen och
Carléns väg nr 5, 7 och 12.
Önskas ytterligare information, kontakta
Bertil Ringqvist på telefon 019-58 82 39.
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Kommunalt tvätteri
i Kumla Skofabrik

Kumla kommun beslutade år 2009 att utreda kostnaderna för att starta en
tvättverksamhet i egen regi. Syftet var att skapa och trygga en meningsfull
sysselsättning till personer som finns inom arbetsmarknadsenheten (AME),
samt att avlasta hemtjänstpersonal så att de får mer tid till annat.
Text: Lars-Göran Karlsson, Projektledare

Tvättverksamheten är i dagsläget främst ett
samarbete mellan socialförvaltningen och
AME. I den första etappen kommer de som redan idag är beviljade insatsen tvätt och klädvård att få hjälp. I andra etappen kommer de
som bor i särskilt boende inom äldrevården
att få tvättat, vilket totalt motsvarar drygt 300
brukare. I framtiden hoppas tvätten också på
ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen kring det nya badet och deras behov
av att tvätta frottéhanddukar och badrockar.

Under 1-2 år kommer tvätten att drivas som
ett projekt inom Finsam södra Närke, som
innebär samordnade rehabiliteringsinsatser i
syfte att uppnå eller förbättra en enskilds förmåga till förvärvsarbete. Tvätteriet har varit i
gång sedan mitten av oktober, så än så länge
är det inkörning som gäller. Det har dock redan framkommit att flera kunder är nöjda
med resultatet, vilket är roligt att höra.

Det nya tvätteriet är inrymt i helt ombyggda
lokaler i Kumla Skofabrik. I tvätteriet finns
nya moderna tvättmaskiner och torktumlare. I lokalen finns det också en varmmangel
och fyra strykstationer.
I tvättprocessen används Svanenmärkta och
parfymfria tvättkemikalier för att minska
miljöbelastningen och risken för allergier
hos kunderna.
Efter tvätt och torkning kommer alla sängkläder att manglas och alla skjortor, kjolar
och byxor att strykas. Tvätten lämnas sedan
tillbaka till hemtjänstens brukare förpackade i en nytvättad tvättsäck.
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Nu är vi ett steg närmare
Framtidens Kumla Vision 2025!
Idag har vi, tack vare ett stort engagemang
från våra medborgare, medarbetare, chefer
och politiker ett välgrundat och väl genomarbetat arbetsmaterial till en framtida vision
för Kumla kommun.

Nu är det politikerna som, via den politiska
beredningen, ska ta oss hela vägen fram till
beslut.
Vår förhoppning är att detta arbete ska leda
fram till en vision som kan hjälpa oss i vårt
ständiga arbete att tillgodose våra medbor-

gares behov på bästa sätt och låta Kumla
fortsätta växa och blomstra även i framtiden.

Lennart Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Annika Hallberg
Kommundirektör

www.orebrotown.com/kumla

- vår officiella besöks- och upplevelseguide

Här hittar du evenemang, aktiviteter och sevärdheter i Kumla. Bland annat
finns information om dessa två föreläsningar här, ur bibliotekets kulturprogram:
Tisdag 7 februari
kl 18.30
Gudrun Schyman
Om jämställdhet
- Varför händer det
så lite när vi vet så
mycket?
Biljetter finns på biblioteket ca
två veckor före evenemanget.

Tisdag 27 mars
kl 18.30
Möt författaren Helena von Zweigberg
som berättar om
sina senaste böcker
Ur vulkanens mun
och Anna och Mats
bor inte här längre.
Biljetter finns på biblioteket ca
två veckor före evenemanget.
Foto: Thron Ullberg
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Pendla med bil och buss
Du som pendlar med bil i
brist på andra alternativ får
här en möjlighet att göra en
insats för en bättre miljö.
Parkeringen vid norra änden av Gamla Vägen, i närheten av Vägtorget (rondellen nära Skogstorpsskolan),
är nu öppen för dig som vill
samåka i bil eller åka buss
från den närbelägna busshållplatsen. På pendlarparkeringen kan bilen stå i 24
timmar och givetvis är det
avgiftsfritt.

…

Lycka till i ditt resande!
Tekniska kontoret

Kulturpris Kumla kommun 2011
– Mats Runering
Kumla kommuns kulturpris 2011 går till en av
kulturens verkliga eldsjälar, Mats Runering.

Med ett klassiskt folkbildarideal och stort
engagemang har han såväl i sitt yrkesliv
som privat både förmedlat kunskaper och
genomdrivit projekt som visar exempel hur
man utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv
skapar kulturella mötesplatser.
Hela motiveringen till kulturpriset finns att
läsa på www.kumla.se/biblioteket
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Välkommen till Kumlahallen!

Här finns simhall, sporthall, gym, spa och café
Öppettider bad & café

Måndag och torsdag
9.00-20.30
Tisdag, onsdag och fredag 7.00-20.30
Lördag och söndag		
9.00-15.30
Badkassan stänger 30 minuter innan badet.
Tisdag, lördag och söndag är lilla bassängen
uppvärmd till 33 grader.

Öppettider under jul- och nyår
Fredag 23 december
Julafton och Juldagen
Annandag jul		
Fredag 30 december
Nyårsafton och Nyårsdagen
Torsdag 5 januari 		
Fredag 6 januari		

7.00-18.00
stängt
9.00-15.30
7.00-18.00
stängt
9.00-18.00
9.00-15.30

• Kumlahallens Gym: alla dagar under
badets öppettider
• Kumlahallens Spa: behandlingar bokas
via badkassan

Anmälan till vårens simskolor
• Babysim - upp till 2 år
• Vattenlek - födda tidigast -06
Ring för anmälan, från och med söndag
2 januari kl 09.00 på telefon 019-58 86 82.
• Simskola nybörjare - födda tidigast -05
• Simskola fortsättning
• Vuxensimskola - för både damer/herrar
Ring för anmälan, från och med söndag 2
januari kl 09.00 på telefon 019-58 86 73.

Aktiviteter

Prova-på-helg: 21-22 januari

• Motionssim alla dagar
• Morgonsim: tis, ons, fre kl 7.00-9.00
• Vuxenkväll: onsdagar kl 18.00-20.30,
från 18 år
• Barn- & familjekväll: fredagar kl 18.00-20.30
• Relaxavdelning: fredagar kl 15.00-20.00
(herrar), lördagar kl 9.00-15.00 (damer)
• Vattengymnastik: måndagar kl 14.0014.40 och fredagar kl 15.00-15.40,
drop in med start vecka 3

Kom och prova aktiviteter i Kumlahallen!
Drop-in aktiviteter: vattengymnastik, gyminstruktioner, bastuupplevelse och massage
(i mån av plats). Hälsotema i caféet!
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Kontakta oss

Telefon badkassan: 019-58 86 75
Telefon simhallen: 019-58 86 73
E-post: badet@kumla.se
www.kumla.se/kumlahallen

Erbjudande
21-22 januari:
Massage 15 min

60 kr

(ord. pris 125 kr)
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Nya Djupadalsbadet
- förväntan i luften
Mitt i ett virrvarv av byggnadsställningar,
byggmaterial och betong kan man tydligt
se nya inomhusbadet ta form.
Text: Marina Yazdany, tf fritidschef

Den böjda formen har nu försetts med glaspartier
och en mattsvart panel. Med en total yta på 6 300m²
kan man undra hur mycket betong som gjutits under
året som gått.
Under kommande vinter får vi nyfiket fundera och
fantisera om hur bassänger, aktivitetsytor, omklädningsrum och relaxytor växer fram.
När år 2012 närmar sig sitt slut och invigningsbanden klippts kan vi äntligen få komma in och börja
det mödosamma arbetet med att räkna antalet
kakelplattor som gick åt. Stega upp 25-metersbassängen för att konstatera att den blev just 25 meter.
Stilla förundras över ljuset, färgen och arkitekturens
utformning på insidan.
I väntan på doften av nytt får Kumlahallens simhall
så länge ge oss en stilla nostalgisk påminnelse om att
för över 40 år sedan invigdes här något nytt och förväntan låg i luften.
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Nu startar Kinaprofilen på
John Norlandergymnasiet!

Nu är de första eleverna klara för Kina- och Östasienprofilen på John
Norlandergymnasiet.
Text: Rolf Östman, Planeringsledare

Det är 12 elever från Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet som valt profilen.
Under sina återstående gymnasieår kommer eleverna att studera Kina och Östasien
i flera av sina kurser, t ex historia, samhällskunskap och de yrkeskurser där det passar.
Några av eleverna kommer att läsa Kinesiska
på individuellt val.

Sandra Hellsing har valt
Kinaprofilen

- Kina kommer ha jättestor betydelse i världen de kommande årtiondena, säger Sandra
Hellsing som går ettan på Handels. Det ska
bli jättespännande att få lära mig mer om

landet. Sedan är det ju inte fel att vi kommer
att åka på studieresa till Kina i trean!
Det är skolans rektor, Ted Rylander, som tagit initiativet till profilen.
- I Kina pågår en rasande snabb utveckling,
säger Ted. De elever som väljer Kinaprofilen kommer vara bättre rustade för både
samhället och yrkeslivet, menar Ted avslutningsvis.

Nöjda elever på JN

I våras genomfördes den årliga elevenkäten
på skolan. På nästan alla punkter har resultaten förbättrats. Nästan alla elever (94%)
trivs med sina lärare och trivs på skolan.
Några av JN:s viktigaste mål är att ge eleverna inflytande och att ge stöd till dem som
behöver det och ansvar till de som klarar att
ta det.
- Det är mycket glädjande att så många elever är nöjda på de här punkterna, säger Ted
Rylander.

Sandra Hellsing
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Så många som 90% av eleverna tycker att
det finns stöd att få vid behov, lika stor andel tycker att de får ta stort ansvar. Betydlig
högre procent bland JN:s elever tycker att de
kan påverka sina studier än på motsvarande
program i resten av Sverige.
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Bibliotek & utställningshall

Kumla bibliotek, ett av Sveriges vackraste, innehåller förutom böcker,
tidskrifter och dagstidningar även datorer med Internetuppkopplingar,
släktforskarrum och en utställningshall. Kom och besök oss på biblioteket!
Öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-19.00
8.00-19.00
8.00-18.00
10.00-14.00
14.00-18.00

Jul-, nyårs- och trettonhelgen
22 december
23 december
24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december
1 januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari
8 januari

8.00-19.00
8.00-17.00
stängt
stängt
stängt
8.00-20.00
8.00-19.00
8.00-19.00
8.00-17.00
stängt
stängt
8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-19.00
8.00-17.00
stängt
10.00-14.00
14.00-18.00

Mer information om biblioteket, bokbussen
och övriga verksamhet hittar du på
www.kumla.se/biblioteket
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Behöver du hjälp med Internet? Skaffa epost, facebookkonto eller betala räkningar
på nätet? Vi hjälper dig! Ring och boka tid
på biblioteket, telefon 019-58 81 90.
Trebate li pomoc sa Internetom ili da nabavite e-mail, Facebookkonto ili platite racune?
Mi vam možemo pomoci!
Nazovite i rezervišite vrijeme u biblioteki na
telefon: 019-58 81 90. Dobrodošli!

Sagostund på andra språk
Sagostund på arabiska:
•
Måndag 12 december kl 10.00
•
Måndag 23 januari kl 10.00
•
Måndag 13 februari kl 10.00
•
Måndag 12 mars kl 10.00
•
Måndag 16 april kl 10.00
•
Måndag 14 maj kl 10.00
Sagostund på somaliska:
•
Onsdag 25 januari kl 10.00
•
Onsdag 15 februari kl 10.00
•
Onsdag 14 mars kl 10.00
•
Onsdag 18 april kl 10.00
•
Onsdag 16 maj kl 10.00
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Bokbussens
turer i Kumla

OBS! Ändrade tider för Hällabrottet,
Sannahed och Åbytorp.
Tätortsturer

Ekeby
Torsdagar vid macken kl 16.45-18.15
19/1, 2/2, 16/2, 1/3, 15/3, 29/3, 19/4, 3/5,
24/5, 7/6, 28/6
Hällabrottet
Torsdagar vid affären kl 19.00-19.45
12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 8/3, 22/3, 12/4, 26/4,
10/5, 31/5, 14/6
			
Kvarntorp
Torsdagar på Gasolvägen kl 18.30-19.30
19/1, 2/2, 16/2, 1/3, 15/3, 29/3, 19/4, 3/5,
24/5, 7/6, 28/6
			
Sannahed
Torsdagar på Tvärgatan kl 18.00-18.45
12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 8/3, 22/3, 12/4,
26/4, 10/5, 31/5, 14/6
			
Prästgårdsskogen
Torsdagar, von Rosensteins väg kl 11.00-12.00
12/1, 9/2, 8/3, 12/4, 10/5, 7/6

Åbytorp
Torsdagar vid Stene skola kl 17.00-17.45
12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 8/3, 22/3, 12/4,
26/4, 10/5, 31/5, 14/6

Landsbyggdsturer

Brånsta
Måndag 9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 14/5, 11/6
Byrsta
Måndag 16/1, 13/2, 12/3, 16/4, 21/5, 18/6
Eneby
Måndag 23/1, 20/2, 19/3, 23/4, 28/5, 25/6
Nynäs
Måndag 2/1, 30/1, 27/2, 26/3, 7/5, 4/6
Berga
Tisdag 10/1, 14/2, 20/3, 24/4, 5/6
Hjortsberga
Tisdag 24/1, 28/2, 3/4, 15/5, 19/6
Rala
Tisdag 3/1, 7/2, 13/3, 17/4, 29/5
Vallersta
Tisdag 31/1, 6/3, 10/4, 22/5, 26/6
Öja
Tisdag 17/1, 21/2, 27/3, 8/5, 12/6

Läs som en tok
- få en bok

Läs fem böcker under jullovet, så får du en bok av biblioteket.
Start 21 december. Kontakt, Kumla bibliotek tel: 019-58 81 90
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Renhållningsverket informerar
Sophämtningen

Vid flyttning

Tänk på att skotta (även locket på soptunnan) och sanda för sopåkarna, det är deras
arbetsmiljö det handlar om. Håll soptunnan ren, även under vintern, det är lätt att
soporna fastnar i kärlet och då blir den inte
helt tömd.

Anmäl flytt av renhållnings- och vatten
abonnemang i god tid före flyttning på tel:
019-58 80 99.

Se även till att hålla framkomlig väg för sopbilen som även måste ha en vändplan (gäller
landsbygden).
Nu under sommaren har det växt mycket,
buskar, träd och grenar mm hänger ut över
vägen, se till att detta rensas bort så att det
är fri bredd och höjd längs vägen med ca 3,5
meter i höjd.

Komposteringstunna
(brun tunna)
Nu börjar vi närma oss införandet av de nya
abonnemangen, i slutet av oktober så fick
vi avtalet gällande kompostkärl och sopkärl
klart. De som i dagsläget har sophämtning
på måndagar kommer att få sitt nya abonnemang from 1 dec, mer information kommer
i ett brev till er som har måndagshämtning.
Valblanketter för tisdagshämtningen kommer att skickas ut inom kort.
För er som har sophämtning onsdag-fredag
så kommer information och abonnemangsblanketter ut under våren.

18

Kumlan 4 2011

Fastighetsägare till hyreshus, BRF, skolor,
restauranger mm kommer att få information under våren gällande abonnemang
och införande.

Det är en konst att sopsortera
Mer än en tredjedel av alla förpackningar
återvinns inte utan går rakt ner i soppåsen.
Om de sorterades rätt kunde vi, bara i Kumla, spara miljö och pengar.

Betalar dubbelt
I och med att så stor del av förpackningarna
hamnar i restavfallet istället för på återvinningsstationerna ökar mängden avfall som
kommunerna ska ta hand om och därmed
också kommunernas kostnader. För konsumenten innebär det i praktiken att de får
betala hanteringen av förpackningarna två
gånger (via avfallstaxan).

Idag finns en förpackningsavgift som ingår
i priset på alla varor vi köper. Avgiften är
en ersättning till producenterna för att genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen
(FTI), ta hand om förpackningarna.
Det känns ju logiskt att de som får betalt för
att ta hand om förpackningarna också ska
få möjlighet att göra jobbet. Det är bara att
konstatera - sopor är värdefulla. Genom att
sortera dem rätt bidrar vi till att spara på jordens resurser, dessutom spar vi pengar för
oss alla.
Tekniska kontoret
Anders Larsson
Renhållningsverket
Tel: 019-58 82 78 (direkt) 019-58 80 00 (växel)

Fira nyår på
Kumla torg!

Kom och fira in det nya året på
Kumla torg.
Vi bjuder på musik, sång, nyårstal och
fyrverkerier. Se detaljerat program på
www.kumla.se efter den 20 december.
I samband med detta vill vi uppmana
till försiktighet vid hanteringen av fyrverkerier samt att i möjligaste mån avfyra fyrverkerier endast vid speciella
tillfällen.
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kungligheter och kumlabor
betraktelse, den sista för året, i stort och smått över
– del 4 Ende historisk
ovanligt många beröringspunkter Kumla genom historien
haft med” kungligheter” av olika slag. Text: Mats Runering

Sveriges riksdag samlades i Örebro 1810, året efter det att riksdagen avsatt kungen
Gustav IV Adolf och utsett den avsatte kungens farbroder Karl till ny kung under
namnet Karl XIII. Karl var ålderstigen och barnlös, varför frågan om val även av
tronföljare var högaktuell. Riksdagen valde 1809 den danske prinsen Kristian
August till tronföljare. Detta skedde samtidigt som Sverige var i krig med Ryssland.
Mot slutet av året blev det fred med Ryssland, där Finland måste avträdas, och
fred även med Danmark. I maj 1810 avled plötsligt och oväntat tronföljaren.
En ny tronföljare måste nu utses, vilket skulle
ske vid riksdag som geografiskt förlades till
Örebro under sensommaren. Många förväntade sig att Kristian Augusts äldre bror nu
skulle väljas till ny tronföljare. Ränker, tillfälligheter och slumpen gjorde att en helomvändning skedde och den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte, valdes till ny
tronföljare. Tronföljarens namn Jean försvenskades till Karl Johan. Vad har detta nu med
Kumla att göra? När det tidigare relativt anspråkslösa Örebrohus byggdes till i slutet av
1500-talet och början av 1600-talet och blev
dagens mäktiga Vasaborg med sina hörntorn
så skedde det till stor del med kalksten från
Hällabrottet. Säkert kunde ett par argument
för att förlägga riksdagen till Örebro vara
att man här kunde visa på förekomsten av
lämpliga lokaler och att närkebataljonen av
det stora Närke-Värmlands regemente fanns
i närheten och därmed kunde ställa upp vid
olika behov.
I förra numret av Kumlan kom vi in på Sannahed där det under 1800-talet fanns två
regementen, ett infanteriregemente (med
fotsoldater) och ett kavalleriregemente (beridet regemente).
20

Infanteriregementet
Infanteriregementet räknade sina anor från
början av 1600-talet men då som en del av
det stora Närke-Värmlands regemente och
där bataljonen från Närke övade på olika platser i Närke, däribland Sanna hed. 1812 beslöt
Kronan att det stora regementet av praktiska
skäl skulle delas upp i två regementen – Närkes regemente respektive Värmlands regemente. Detta skedde under de mest oroliga
tider man kan tänka sig. Sverige hade avsatt
sin kung, mist sin östra rikshalva och valt ny
kung och tronföljare. Visserligen var man under början av året ”bara” i krig med England
men det storpolitiska läget ändrades snabbt.
Sverige slöt förbund med Ryssland, slöt fred
med England och inträdde i den allians som
bildats emot Napoleon och Frankrike. Det
nybildade Närkes regemente blev därför
sysselsatt med diverse krigiska insatser mot
Frankrike, Danmark och Norge och fick inte
så mycket tid för fredliga vapenövningar. År
1815 köpte Kronan för Närkes regementes
räkning in ett stort markområde, Sanna hed,
där drygt 400 fotsoldater sysselsattes med att
åren 1815-16 röja, täckdika, plantera träd,
fylla igen gropar osv inför säsongen 1816 då
Närkes Regemente skulle etablera sitt fasta
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övnings- och lägerområde här. Nu följde en
relativt idyllisk tid på heden. Närkes regemente hade en överste som chef och hade sin
egen uniform med de alldeles egna och unika
hedersknapparna. Närkes regemente kallades ibland ”överstarnas regemente” eftersom
hela 14 chefer vid andra regementen i Sverige
rekryterades ur närkingarnas officerskår.
År 1893 förändrades allt, då kom det nämligen
ett annat infanteriregemente, Livregementets grenadjärkår, till Sanna hed. Livregementets grenadjärkår var ett av tre livregementen
som det gamla anrika Livregementet till häst
hade delats upp på i slutet av 1700-talet och
hade haft sin lägerplats på Utnäs löt utanför
Strömsholm. Att vara ett livregemente innebar främst att kungen var högsta chef med en
överste som sekundchef. De båda infanteriregementena bildade nu ett nytt sammanslaget
regemente, Livregementet till fot. Officerarna
från det gamla landskapsregementet hade
nu plötsligt fått kungen till chef. Det nya regementet övertog livregementets traditioner
och uniform, vilket smärtsamt nog innebar
att den hedersknapp närkingarna tilldelats av
Karl XII inte längre användes. Det som Närkes
regemente bidrog med till det nya, sammanslagna regementet var lägerplatsen Sanna
hed med dess officersmäss, som dock nu befanns vara för liten för den starkt utökade officerskåren och därför byggdes till. Så blev det
återigen lugnt. 1904 begav sig översten Ljungstedt till Stockholm och bad vördsamt sin chef
Oscar II om att namnbyte skulle beviljas Livregementet till fot. Allmogen hade nämligen
tagit för vana att kalla regementets soldater
och befäl för ”livfotingar”. Namnbyte beviljades, det nya namnet på regementet på Sanna
hed blev ”Livregementets grenadjärer”.
Sedan några årtionden hade det dock blåst
nya och moderna vindar inom krigsstra21

tegin. De gamla sommarlägren, typ Sanna
hed, ansågs ha spelat ut sin roll. Nu skulle
regementena förläggas till moderna kaserner med omväxlande övningsterräng i
närheten. 1912 lämnade Livregementets
grenadjärer för alltid Sanna hed för nya kaserner i Örebro. 1921 satte Livregementets
grenadjärer upp en minnessten vid sitt forna
lägerområde i Sannahed. Stenen höggs i Yxhult, den vägde 8 ton och fraktades till Sannahed efter sex par hästar.

Kavalleriregementet
1846 flyttades ett beridet regemente, Livregementets husarkår, till Sanna hed. Nu hade
Kumla socken på Sanna hed helt plötsligt två
regementen – Närkes regemente och Livregementets husarkår. Som framgår av det nya
regementets namn utgjorde det ett annat
av de tre regementen som bildades när det
anrika Livregementet till häst upplöstes. Det
nya regementet hade kungen som chef och
en överste som sekundchef. Det hade sin
egen uniform, sina egna traditioner, sin egen
officersmäss och sitt eget läger- och övningsområde på södra delen av heden.1893 ändrades namnet till Livregementets husarer.
Det stora problemet för regementet var att
området tidvis var så vattensjukt att övningarna måste förläggas till annan plats. Husarerna övade dock flitigt på Sanna hed till
dess regementet flyttade till nya kaserner
utanför Skövde. Regementet finns fortfarande kvar men är nu förlagt till Karlsborg.
På Sanna hed fanns således två regementen
under större delen av perioden 1816 – 1912.
Under perioden 1846 – 1912 fanns det åtminstone ett livregemente varvid det under
åren 1893 – 1904 faktiskt samtidigt fanns
två livregementen som således båda hade
kungen som chef – ett svårslaget rekord. Här
har vi förklaringen till många av de kungliga
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besöken. Sanna hed var tidvis ett av mellansveriges största militära lägerområden.

Nils Bielke och Bielkemässen
Det har säkert inte undgått någon att den
s.k. Bielkemässen sedan några år är inrymd i
Kumla stadshus efter flytt från Grenadjärstaden i Örebro. Men vem var Bielke och hade
han någon anknytning till Kumla? För att få
reda på det måste vi bege oss längre tillbaka
i tiden, till 1600-talet och Sannahedsregementenas föregångare. Överste Nils Bielke
spelade en helt avgörande roll för att Sverige
segrade i slaget vid Lund 4 december 1676.
Nils Bielke var då sedan tre år chef för det då
nyligen bildade Kungl. Maj:ts Livregemente
till häst, som rekryterade sina soldater i
några landskap i mellansverige, däribland
Närke, och som var det främsta beridna regementet i riket. Danmark ville återerövra
Skåne, som man nyligen förlorat till Sverige genom freden i Roskilde1658. Danmark
förklarade krig mot Sverige 1675 och förde
över trupper till södra Sverige. Den svenske kungen Karl XI sökte strid vid Lund och
danskarna höll på att segra när Nils Bielkes
Livregemente gjorde sin avgörande insats.
Svenskarna vann slaget. När den korta vinterdagens skymning kom kunde man summera döda och sårade i så stora mängder,
både på dansk och svensk sida, att detta slag
troligen är ett av de allra blodigaste slag som
någonsin inträffat räknat i procent stupade
och sårade av trupperna. Cirka hälften av
de 11 000 danskarna och 7 000 svenskarna
stupade eller sårades. Av 21 officerare vid
Livregementet återstod endast 6 vid dagens
slut. Det svindlar vid tanken att man kunde
gå omkring på ett relativt litet slagfält och
summera kanske 9 000 döda och sårade
efter en enda dags strid – motsvarande 10
stycken Estonia för två länder som hade
avsevärt mycket lägre befolkningssiffror
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än idag! Efter ytterligare ett stort slag vid
Landskrona slöts fred 1679 och Skåne förblev svenskt. Livregementet organiserades
därefter på 12 ständiga kompanier och blev
Sveriges största kavalleriregemente. Efter
slaget vid Lund sa Karl XI: ”Därför har jag
näst Gud att tacka min tappre Bielke och
mitt Livregemente”. Man har även tillskrivit
kungen yttrandet: ”Idag hängde Sveriges
krona på Bielkes värjspets”. Ett minne från
slaget vid Lund är den ”halmkrans” runt
mössknappen som fick bäras av de från Livregementet härstammande förbanden och
som är ett minne av de halmknippen, som
ryttarna under slaget hade fäst i hattarna
som igenkänningstecken. Greve Nils Bielke
utnämndes till fältmarskalk 1690 och anförde 1697 med huvudbaneret sorgeparaden
vid Karl XI:s begravning med deltagande av
bl. a. 8 kompanier ur Livregementet.
Den historiska anknytningen till Kumla och
Sannahed är därmed klar. Två av de tre livregementen som Bielkes Livregemente till häst
delades upp på i slutet av 1700-talet har senare varit förlagda på Sanna hed, nämligen Livregementets husarer respektive Livregementets grenadjärer. Av dessa två regementen
har det sistnämnda efter flytten till Örebro
1912 årligen uppmärksammat 4 december
som minne av slaget vid Lund. Officerskåren
namngav sin unika mäss efter huvudpersonen
vid slaget, överste Nils Bielke. När regementet
fortfarande låg kvar i Sannahed kallades dock
officersmässen aldrig för Bielkemässen.
I de fyra delar av serien om kungligheter och
Kumlabor som under året publicerats i Kumlan har vi fått en rejäl dos kumlahistoria,
oftast satta i ett nationellt sammanhang.
Tidsmässigt har vi främst rört oss i äldre tider men har nu kommit fram till det intressanta 1800-talet.
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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.

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

Kumlanytt.se bevakar också fullmäktige och
ett par dagar efter sammanträdet finns det
att se på vår hemsida under rubriken Om
Kumla och dess styre/Så styrs Kumla/Kommunfullmäktige.
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.

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.

Förslaget skickas till Kumla kommun, Kommunledningskontoret, 692 80 Kumla eller lämnas till kommunkansliet. Förslaget kan också
lämnas direkt vid fullmäktiges sammanträde.
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Gruppförsändelse

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

Anna Molander
Skulptur
Vindfyr
Tegel, betong, metall
Via industriområde
Kumla kommun

När Vindfyr år 2002 placerades intill Viagatan i södra delen av Via industriområde
stod den som ett ensamt vägmärke i det
platta landskapet. I dag har industribyggnader växt upp på ömse sidor om vägen och
skulpturen är idag mindre iögonenfallande
än då.
Anna Molander beskriver själv skulpturen
som – en lek med vinden – en fyr på havet –
ett utropstecken på slätten. Delvis gick detta
förlorat när byggnaderna kröp närmare
men fortfarande snurrar glatt de färgstarka
vindskålarna högst upp på den fyra meter
höga skulpturen. En blå, en gul en röd. De
tre grundfärgerna är pulverlackerade på skålarna och var ursprungligen tänkta i en ännu
starkare nyans.
I mitten på de smått konkava tegelväggarna
är en rundare sten inmurad vilket för tankarna till medeltida kyrkobyggnad och de
pelare som bär upp valven. För Anna Molander har formen en mycket konkretare
betydelse. Sedd uppifrån förstår man att
en kompassros har gett formen och Vindfyrens väderstreck är placerade utifrån de
verkliga.
Anna Molander är född 1957 i Munkfors.
Hon har utbildat sig på bland annat Valand

och Konstfack. Hon är skulptris och arbetar
med en mängd olika material från sten och
brons till plexiglas. I Kumla är Anna Molander även representerad med skulpturerna
”Vår” i Västra parken och några mindre
skulpturer i Kumla sjöpark.

