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Kumla - en kommun i utveckling
för medborgarna

Kumla kommun har under åtskilliga år haft en positiv utveckling både vad avser
befolkningstillväxt och utveckling av de kommunala verksamheterna. Befolkningstillväxten är nödvändig för att kunna utveckla och förändra. Det ger oss möjligheter att satsa
på vård, skola och omsorg istället för att göra besparingar, i tider med minskade statsbidrag.
Våra skolor och förskolor måste fortsätta
anpassas för ett modernt lärande, och på

tur står Vialundskolan, Hardemo och Stene
skolor. Totalt avsätts drygt 80 mkr för detta
de kommande tre åren. Även satsningen
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på IT i skolor och förskolor fortsätter. Totalt
avsätts nästan 9 mkr till datorer m.m. till
våra barn och elever. Dessutom höjs barnoch utbildningsnämndens årliga budget
med 4,3 mkr.

I ett växande Kumla ökar även antalet äldre
och inte bara äldre som behöver omsorg i
form av vård, de äldre blir allt friskare och
allt mer aktiva. Med många och friska äldre
skapas förutsättningar för ett stort utbud av
fritidsaktiviteter i Kumla. Det är viktigt för
en växande stad och där vill vi Socialdemokrater delta. Seniorboende är en möjlighet
som just nu förverkligas genom Kumla Bostäder AB som bygger 32 nya lägenheter i
anslutning till Kvarngården i centrala Kumla.
De äldre ställer också, i sin förlängning,
krav på vård och omsorg, och där har vi ett
stort ansvar. Vi arbetar för att hemtjänsten
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Kumla Bostäder bygger 		
trygghetsboende för dig
över 70 år
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Medborgarförslag
Konstsidan

T: 019-58 80 00
E: kommun@kumla.se
www.kumla.se

ska ge god service i hemmiljö. Vi förstärker
i vården genom att höja socialnämndens
budget med 5,5 mkr. Vår avsikt är dessutom
att innan utgången av år 2018 kunna förverkliga ett nytt vårdboende i Kumla.
Även om begreppen vård – skola – omsorg
är centrala för oss Socialdemokrater så
måste vi fortsätta att utveckla hela staden
och hela kommunen.

Vi är inte bara en förort till den stora staden
Örebro. Vår vilja och ambition är att i Kumla
ska alla kunna leva och njuta – kultur och
fritid blir därmed viktiga begrepp. Vårt nya
bad och sjöparken är ett par exempel på
det.
Listan över vad vi Socialdemokrater känner
ansvar för och vad vi vill åstadkomma i
Kumla kan göras avsevärt längre. Klimatfrågorna måste hanteras betydligt tydligare
i de kommunala verksamheterna. Därför
måste ansvaret för vår gemensamma miljö
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prägla vårt arbete tydligare i allt från undervisning i skolan till de praktiska göromålen.
Vindenergi, solceller, värmeåtervinning,
bergvärme är begrepp och exempel som
måste förverkligas i vardagen i Kumla.
Möjligheter till utökad kollektivtrafik med
buss och tåg samt en kraftig utbyggnad
av gång- och cykelvägnätet är exempel på
åtgärder som vi Socialdemokrater vill förverkliga i Kumla och som också det värnar
vår miljö.
Under mer än 40 år har Socialdemokraterna haft förtroende att styra Kumla. Under
den tiden har Kumla kommit att utmärka
sig som en välskött kommun med länets i
särklass lägsta skatt. En låg kommunalskatt
är emellertid inget självändamål utan måste
ses mot den vilja till förändring och utveckling som man vill åstadkomma.
Mot den bakgrunden har vi i Kumla
beslutat att i vårt budgetförslag för år 2013
föreslå en ökad skattesats i Kumla med 75
öre. Vi kommer ändå att ha länets lägsta
skatt. Genom denna justering av skatten i
Kumla skapar vi förutsättningar för sunda
finanser för åtskilliga år framåt och vi skapar möjligheter att förverkliga ett än bättre
Kumla.
Mer finns att göra och vi Socialdemokrater
vill göra det!
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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Kumla växer!

aktuella planer och projekt i Kumla

I foldern Kumla växer! aktuella planer och projekt, presenteras ett urval av aktuella byggprojekt och planer som pågår i Kumla kommun. Text: Klara Ågren, Fysisk planerare
I foldern samsas projekt och planer för
bostäder med planer för handel, industri
och övriga verksamheter. Nybyggnad av offentliga byggnader och miljöer finns också
i foldern. Ett stort projekt där du som Kumlabo snart kommer att märka förändring är
utvecklingen av resecentrum, vilket du kan
läsa mer om på nästa sida.
Att Kumla växer innebär att det finns ett
behov av planering och byggande av bostäder och verksamheter. Kumla kommun
har som målsättning att fortsätta växa och
bli fler invånare och därför behöver fler
bostäder byggas varje år. För att visa dig
som kumlabo, men även för att locka den
som kanske vill flytta hit eller starta en ny
verksamhet, allt som händer i Kumla finns
Kumla växer!
Exempel på aktuella projekt och planer är
byggande av trygghetsboende, och detaljplaner för bostäder i Kumlaby ”Täppan” och
”Änggården” i centrala Kumla. I norra Kumla
växer Norra Mos verksamhetsområde
fram. I Kumla finns det lediga villatomter
i Skogsgläntan, Matildelund och kvarteret
Tryckaren. Det finns även lediga villatomter i Hällabrottet, Sannahed, Åbytorp och
Ekeby.

MAJ 2012

KUMLA VÄXER!

AKTUELLA PROJEKT OCH PLANER I KUMLA

Om du vill läsa Kumla växer! finns foldern
i sin helhet på kommunens hemsida www.
kumla.se, under rubriken ”Kumla växer”
Där kan du även följa de projekt som pågår
just nu. Foldern finns också att hämta på
Kumla bibliotek och turistbyrån.

Norra Mos verksamhetsområde , trygghetsboende i Kv.Staren och detaljplan ”Änggården” för bostäder.
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Resecentrum
Ett av de aktuella projekten som pågår i
Kumla är utvecklingen av Kumla resecentrum. Planeringen har påbörjats för att
rusta upp och utveckla stationsområdet till
ett modernt resecentrum. Utvecklingen av
resecentrum är viktig både för oss som bor
i Kumla men även för de som reser hit eftersom det många gånger är första intrycket
av Kumla.
I första steget har ett planprogram tagits
fram för resecentrum. Planprogrammet
är just nu ute på samråd och kan ses på
biblioteket eller turistbyrån och kommunens hemsida till och med den 2 december.
Planprogrammet redovisar en övergripande
vision för resecentrum, för området västra
och östra sidan om järnvägen. I nästa steg,
under våren 2013, kommer en detaljplan
att tas fram för området väster om järnvä-

gen. Samtidigt kommer det första spadtaget
att tas under våren 2013 då ombyggnaden
av bussterminalen kommer att påbörjas.
Ombyggnationen av resecentrum kommer
att ske i etapper och pågå under några års
tid.
Utformningen av resecentrum ska bidra till
enkla och snabba byten mellan tåg, buss,
bil och cykel och resecentrum ska upplevas
som en trygg och säker miljö. Ombyggnad
av busshållplatser, cykelparkeringar, väderskydd, perronger, parkeringar m.m. finns
med i planerna. Enligt förslaget kommer
stationshuset att öppnas upp som väntsal.
Förslaget innebär också att rampen till
gång- och cykeltunneln får en ny utformning och att tunneln kortas ner. På östra
sidan om järnvägen föreslås en omdragning
av Odengatan vilket ger möjlighet för nya
projekt i framtiden.
Lämna gärna dina synpunkter om
Kumla resecentrum!
Ta del av planprogrammet på biblioteket
eller turistbyrån och på kommunens hemsida
www.kumla .se under rubriken Bygga bo/
Detaljplaner/ till och med 2 december.
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Djupadalsbadet invigs och öppnas
5 januari 2013
På trettondagsafton är det äntligen dags att slå upp portarna för Kumlabornas nya badanläggning. På invigningsdagen kommer alla verksamheter att presenteras och du får
möjlighet att bekanta dig med anläggningen. Text: Marina Yazdani, fritidskonsulent.
Djupadalsbadet är ett modernt familjebad
med aktiviteter för alla. En motionsbassäng
med åtta 25-meters banor ger möjlighet till
utökat motionssim och föreningsverksamhet. Den intilliggande undervisningsbassängen med höj- och sänkbar botten ger
oss möjlighet att erbjuda träning i avskild
miljö.
I äventyrsbadet kan hela familjen samlas
och hitta en aktivitet som passar, oavsett
ålder. Barnplasken med barnrutschkana för
de allra minsta ligger alldeles intill badets
vinterträdgård. Vinterträdgården har en
avkopplande miljö med glasade väggar som
ger en upplevelse av att du nästan sitter
utomhus.
Är du lite mer äventyrslysten finns två
stora vattenrutschkanor med start högst
upp i anläggningen och en svindlande väg
ner med slut i landningsbassängerna. Vill du
däremot komma till botten rekommenderar
6

vi ett dyk i den fyra meter djupa dykpoolen.
En extra attraktion vid dykpoolen är den
klättervägg som finns i anslutning.
Föredrar du lite lugnare aktiviteter kan
du nöja dig med att svepas med i strömvirvelpoolen, njuta av vatten som bubblar
kring dig som champagnebubblor eller bara
blunda och njuta i bubbelpoolen.
Caféet tar emot alla badgäster med
hungriga magar och vill du ha med egen
matsäck är det helt tillåtet. Födelsedagsbarn kan firas med vårt badkalaskoncept.
På övre plan finns sysselsättning för dig som
hellre föredrar fast mark under fötterna. I
relaxen kan du få en avkopplande stund i
bubbelpoolen eller i någon av de tre olika
bastutyperna. Här finns ångbastu, aufguss
(aromabastu) för bastuupplevelser med
välgörande dofter eller traditionell bastu
med hög temperatur.
Kumlan 4 2012

Vill du svettas med hjälp av fysisk aktivitet
har du gymmet på samma plan. Här finns
alltifrån konditionsmaskiner till moderna
styrketräningsmaskiner för både nybörjare
och träningsvana.

Öppettider

Öppettiderna i kommunens nya badanläggning kommer framförallt att utökas
på helgerna.
Måndag, torsdag
Tisdag, onsdag, fredag
Lördag, söndag

kl. 09.00-20.30
kl. 06.30-20.30
kl. 09.00-18.00

Julklappstips!

På Kumla bibliotek och
Kumla turistbyrå kan du under
perioden 15/11 - 30/12 2012
köpa presentkort till nya
inomhusbadet.
Se www.kumla.se
för öppettider.

Mer information om anläggningen, priser
och program för invigningen presenteras på
www.kumla.se/djupadalsbadet

Vi vill veta vad du tycker!

I mitten av oktober skickade Kumla kommun ett vykort till alla ungdomar i åldern 19-25 år
och som bor i kommunen. För att vi ska kunna bli bättre på att ta hänsyn till ungas intressen
och behov när vi fattar beslut bad vi dig att svara på en enkät som bland annat handlar om
hur du har det och vad du tycker är viktigt.
Under vecka 48 skickar vi en påminnelse till dig som ännu inte svarat på enkäten. Du har
möjlighet att svara fram till den 14 december.
Har du tappat bort det vykort du fick eller har frågor om enkäten kan du ta kontakt med
Lars Claeson på telefon 019-58 81 21 eller lars.claeson@kumla.se.
Ta chansen och svara på enkäten, ju fler som svarar desto större är chansen att påverka!

Kumlan 4 2012
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Nu inför vi ansökan och ändringar
till förskola och fritids via e-tjänst
Nu inför Kumla kommun ansökningar och ändringar av uppgifter till förskola och
fritidshem via e-tjänst på kommunens hemsida. Efter att ha provat systemet på några
förskolor och fritidshem inför vi nu systemet i hela Kumla!
Via vår e-tjänst kan du:
• göra ansökan
• ändra schema
• säga upp plats
• ändra dina personliga uppgifter
• ändra din inkomstuppgift

Du kan när som helst, dygnet runt, göra
dina ändringar och ansökningar. För att
logga in behöver du ha BankID eller elegitimation från Telia/Nordea.
Du når e-tjänsten via Kumla kommuns hemsida, www.kumla.se/e-tjänster. Välj sedan
Utbildning & barnomsorg och därefter:

•

Barn 1-5 år där e-tjänsten heter

•

”Ansökan/schemaändring/ändring
inkomst/förskola”
Elever 6-19 år där e-tjänsten heter
”Ansökan/schemaändring/ändring
inkomst/ skolbarnomsorg”.

När du loggat in hittar du hjälp och instruktioner i e-tjänsten.

Vi hoppas att du som medborgare i Kumla
kommun kommer att ha nytta av denna
e-tjänst där du kan göra dina ärenden när
du vill. Vi räknar med att du från och med
nu gör dina ändringar via vår e-tjänst.
Tänk på att lämna ditt barns schema i så
god tid som möjligt. På så sätt underlättas
förskolans planering av sin verksamhet.

Håll igång med oss!

Folkhälsoenheten vid Örebro läns Idrottsförbund bedriver folkhälsoinriktade insatser i
samarbete med kommun och landsting. I Kumla kommun har vi bl.a. ryggymnastik,
promenadgrupp samt behandling med KBT-inriktning för överviktiga vuxna.
Höstens aktiviteter slutar vecka 50 och vårens börjar vecka 3.
För mer information, ring 0585-489 50.
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IT-pedagogik i årskurs 1

Under höstterminen 2012 kommer alla ettor i Kumla att arbeta med Classmates i
skolan. Classmate är en dator speciellt utvecklad för yngre elever. Under förra läsåret
provades arbetssättet i fyra ettor på Malmens skola, Fylsta skola, Stene skola och Skogstorpsskolan. Försöket blev så lyckat att det nu sprids till alla skolor och klasser i åk 1.
Text: Elisabeth Jangenby, utredningssekreterare och Karin Åkesson, lärare
Grundtanken med datorena och it-undervisningen är att elever lär sig att läsa och
skriva genom att skriva texter på datorn.
Vid datorn kan eleverna fokusera på berättandet istället för den motoriska biten.
Texterna blir långa och innehållsrika när
eleverna inte behöver kämpa med pennan.
Alla lär sig på olika sätt, därför är det en
fördel att eleverna erbjuds olika alternativ
till inlärning. Pedagogernas intryck är att
eleverna har utvecklats på ett imponerande
sätt.
Det finns många fördelar med att använda
datorer i undervisningen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbetsförmågan tränas, eftersom
eleverna ofta arbetar tillsammans med
sina skrivkompisar.
Alla elevers resultat blir lika fina, vilket
ger ökad självkänsla.
Det är lättare för en del att bli ”rättad” av
datorn.
Stavningen övas.
Talsyntesen bidrar till att ALLA kan få en
chans att lyckas.
Rättningsprogram hjälper till med stav
ningen.
Stor bokstav, punkt och frågetecken lär
sig eleverna på ett lättvindigt sätt. 		
(Ingen vill ha röda streck och därför blir
eleverna angelägna om hur ord stavas).
Ljudfiler kan spelas in och sparas (t.ex.
läsning).
Bilder som eleverna kan skriva texter till
går lätt att hämta hem.
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•
•
•

•

Fotograferingsfunktionen gör det lätt
att få fram aktuella eller för eleverna
spännande bilder att skriva om.
Det finns många bra program som kan
användas i undervisningen.
Glädjen är stor och eleverna tröttnar
inte, utan tycker oftast att det är kul att
jobba med datorerna.
Det finns oändliga möjligheter!

Barn- och utbildningsnämnden kommer att
följa elevernas kunskapsutveckling för att
se hur IT-pedagogiken påverkar kunskapsresultaten.
Följ gärna IT-utvecklingen i skolorna och
förskolorna genom barn- och utbildningsförvaltningens IT- blogg: www.bufkumla.
wordpress.com

Axel och Anton, som går i lilla Lime årskurs 2 på
Skogstorpsskolan, gillar att arbeta med sina datorer.
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Uppleva & göra i Kumla
Bibliotek och utställningshall
Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag
Tisdag		
Fredag		
Lördag		
Söndag		

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

Jul, nyår och trettonhelgen
22 december
23 december
24-26 december
27 december

10.00-14.00
14.00-17.00
stängt
8.00-19.00

28 december
29 december
30 december
31 december - 1 januari
2-3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari

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

Mer information om biblioteket,
bokbussen och övriga verksamhet
hittar du på www.kumla.se/biblioteket

Bokbussen

Bokbussen svara för bibliotekets service i kommunens
ytterområden och besöker även kommunens förskolor
och skolor inom våra ytterområden. Aktuell turlista
finns att hämta på Kumla bibliotek och på
www.kumla.se/biblioteket

Allmänhetens åkning i ishallen

Åka skridskor är en aktivitet som passar alla åldrar.
Öppettiderna hittar du på www.kumla.se/ishall

Hyra gymnastiksal för aktivitet

Vill du hyra gymnastiksal i Kumla för kalas, badminton, innebandy eller annan aktivitet? Besök vår hemsida där du hittar
schema över salar som finns för uthyrning, www.kumla.se/
lokalbokning
Därifrån kan du direkt skicka in en förfrågan. Kostnad är 110
kr/timme.

www.orebrotown.com/kumla
evenemang I aktiviteter I sevärdheter I boende
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Det är en konst att sopsortera...

Bra källsortering är grunden till en miljöanpassad avfallshantering. Därför är det viktigt att hushållen sorterar sitt avfall och lämnar det till de insamlingssystem som finns.
Denna information är ett hjälpande underlag till dig! Text: Hämtad från Förpackningsoch tidningsinsamlingen

Varför är det så viktigt att
sopsortera?
Här får du svar!

Tidningspapper görs av massved från
träd. Pappersfibern kan användas till nytt
papper fem till sju gånger. När bruken
tillverkar papper av returfiber istället för
färskfiber går det endast åt en tredjedel av
energin.
Förpackningar av papper och kartong
som går till återvinning gör att vi inte behöver fälla så många träd. Ett ton returpapper
motsvarar ungefär 14 träd. Det spar också
energi att använda gammalt papper för
att göra nytt, jämfört med att använda ny
träråvara.
Förpackningar som lämnas i återvinningsbehållare ska vara tomma och rena. Om en
förpackning består av olika material ska den
delas upp och materialen lämnas sedan
var för sig. Kan den inte delas sorterar man
efter det material som förpackningen till
största delen består av.

av allt upptaget berg som blir metall. Varje
år skapas därför omkring 45 miljoner ton
gruvavfall i Sverige, som måste deponeras
på ett säkert sätt för att inte läcka farliga
ämnen i miljön. Genom återvinning minskar
det problemet.
Plastförpackningar är vanligtvis gjorda
av olja. För varje kilo plast som återvinns
spar vi en liter olja och två kilo koldioxid.
I Sverige använder vi 155 000 ton plastförpackningar varje år, ungefär 17 kilo per
person. Det tar 450 år innan en plastflaska,
som hamnat i naturen, har brutits ner.
Genom att lämna den till återvinning kan
den istället bli en ny flaska, en diskborste
eller ett staket.
Farligt avfall kan skada miljön om det
lämnas på fel ställe. Det får inte hamna
bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas in för sig.

Glas kan återvinnas hur många gånger som
helst utan att kvaliteten försämras. Då sparas råvaror som sand, soda och kalk, råvaror
som finns i begränsad mängd. Det går också
åt mindre energi för att återvinna glas än
att göra nytt.
Metall kan också återvinnas hur många
gånger som helst. När vi bryter ny metall
är det bara en eller några få hundradelar
Kumlan 4 2012
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Så här sorterar du!
Tidningar
Exempel: Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer och skriv/ritpapper.
Gör så här: Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan
trycksaker läggs i behållaren. Obs! Inga kuvert då kuvertens klister
skadar återvinningsprocessen. Kuvert läggs i hushållsavfallet/brännbart. Presentpapper, papperskassar, kartonger och liknande läggs i
behållaren för pappersförpackningar.
Pappersförpackningar
Exempel: sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar, omslag till cd/böcker på postorder
och wellpapplådor.
Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större
för att spara transportutrymme. Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet.
Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.
Glasförpackningar
Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.
Gör så här: Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag. Obs! 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker. Porslin, keramik och övriga
produkter som inte är förpackningar lämnas som hushålls- eller som grovavfall. Glödlampor
och lysrör lämnas vanligen på kommunens återvinningscentraler.
Metallförpackningar
Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, penseltorra färgburkar och
aluminiumfolie- och formar, värmeljuskoppar.
Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar, lossa
vekeshållaren i värmeljuskoppen. Obs! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt
avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar
lämnas som grov- eller hushållsavfall. Dryckesburkar lämnas mot pant i butik.
Platsförpackningar
Exempel: flaskor, burkar, dunkar, små hinkar, plastpåsar, refillpaket, tuber, chipspåsar, frigolit, plastfolie.
Gör så här: Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att
de ligger lösa, för att underlätta återvinningen. Obs! Plastsaker (till exempel möbler, leksaker och videokassetter), som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall.
Plastflaskor med pant lämnar du till butiker.
Har du frågor om sortering?
Kontakta Tekniska kontoret på telefon
019-58 80 00 (växel) eller via e-post tekniska.kontoret@kumla.se
12
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Hitta din närmaste återvinningsstation

Ekeby
12. Ekebygatan

Åbytorp
8. Fjugestavägen

Sannahed
9. Hedgatan
Kumlan 4
1 2012

Kumla
1. Gamla vägen
2. Västra Drottninggatan
3. Östra gatan
4. Frögatan
5. S:t Torgils väg
6. Klockarbacken
7. Korstagatan

Hällabrottet
10. Romarebäcken
11. Kalkugnsgatan
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Fira nyår på
Kumla torg!

Kom till Kumla torg och fira in det
nya året!
Programmet börjar cirka 23.00.

Detaljerat program kommer att
annonseras ut på kommunens hemsida,
på www.orebrotown.com/kumla samt
i Nerikes Allehanda och på Kumlanytts
hemsida.

Välkommen!

Nytt för i år!
Nyårsafton kl. 15.00
Vi gör isskulpturer
tillsammans med

kunniga ledare från
Hällefors.

Föreningsservice flyttar
till Kumlahallen

Fr.o.m. 1 januari 2013 kommer föreningsservice att finnas på Kumlahallen.
För föreningar och privatpersoner som bokar kommunala lokaler kommer detta innebära
att nycklar och passerkort hämtas på Kumlahallen.
Under perioden 17 december - 31 december 2012 har föreningsservice begränsad service
p.g.a. flytten och nås säkrast på telefon: 019-58 81 08 eller 019-58 86 71 mellan kl. 12.00
och 17.00.
De nya besökstiderna kommer att annonseras på kommunens hemsida
www.kumla.se/lokalbokning
14
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JN-gymnasiet
- Kumlas eget gymnasium!

Varje kommun med självaktning har en egen gymnasieskola att vara stolt över! Så även
Kumla. JN-gymnasiet har i år 180 härliga elever och en verksamhet det sprudlar om!
Text: Stefan Lövgren, Tf rektor. Bild: Emma Åberg, praktikant.
JN har fått ett namn om sig att vara en skola
där eleverna stortrivs och får den hjälp och
det stöd de behöver. Det som också präglar
skolans arbete är att skolan och näringslivet
har ett tätt och nära samarbete och har
utbildningar som leder till att eleverna i
hög utsträckning får jobb efter avslutade
gymnasiestudier.
En av skolans tidigare elever, Cibelle Broman, som tog studenten i Kumla 2012, har
i sin uppskattning av JN-gymnasiet skrivit i
ett sms på följande sätt om skolan och till
en av skolans lärare (som uppmuntrade
Cibelle till fortsatta studier på universitet): ”Vill bara säga att Du hade rätt, jag
älskar att plugga på universitetet! Att vara
juriststuderande direkt efter gymnasiet är
det bästa jag kunnat göra! Hade inte gjort
det utan att ha haft Dig som lärare, Du är
väldigt inspirerande”!
Självklart är det inspirerande att få en
sådan återkoppling från tidigare elever, det
förpliktigar skolans personal och ledning till
ytterligare hårt och energiskt jobb för att
leva upp till devisen att vara Kumlas egen
gymnasieskola!
För närvarande pågår ett intensivt planläggningsarbete inför de kommande tre årens
internationella samarbeten.
Som exempel finns planer på att byggprogrammets åk 3 elever reser till Spanien
i mars 2013. Branschorganisationerna finns
då med och delfinansierar studiebesöket.
Kumlan 4 2012

Personal från andra program, restaurangoch livsmedel, barn- och fritid samt hotelloch turistprogrammen, finns med på resan
för att i detta skede av planeringen knyta
kontakter inför kommande behov av praktikplatser i området som besöks. Ett idérikt
samarbete över programgränserna som
säkert gynnar eleverna.
Ett annat internationellt utbyte, som pågått under 10 års tid, med språk och kultur
som bas, är det som genomförs i samarbete
med en skola i Tilburg Holland. Under nästa
år åker Kumlas elever till Tilburg vecka 20
och de holländska eleverna kommer i sin
tur till Kumla vecka 22.
Det är med andra ord stor aktivitet på JNgymnasiet och det internationella utbytet
är förstås bara en del av det grundläggande
arbetet, det som sker varje dag och varje
lektion. Från olika håll i organisationen
kommer positiva signaler om att våra elever
gör ett gott arbete under ledning av en
mycket kompetent och ambitiös personalgrupp. Jag ser med stor tillförsikt an
framtiden för JN-gymnasiet!
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Individ- och familjeomsorgens
”nya” öppenvård

Individ- och familjeomsorgens familjeenhet har en öppenvård som består av 14 personer. Tidigare har öppenvården varit uppdelad i flera mindre enheter, som Athena och
Delta. Enheterna har haft sin utgångspunkt i olika lokaler runtom i Kumla. Sedan en tid
tillbaka har de mindre enheterna sammanförts till en stor öppenvård, som också har
samlokaliserats i nyrenoverade lokaler i ”Skofabriken”.
Text: Malin Pöhner, Enhetschef Individ- och familjeomsorg
Med all den samlade kompetens och erfarenhet som finns i öppenvården har vi stor
kapacitet att erbjuda kommunens invånare
stöd i olika former. Öppenvården befinner
sig i ett utvecklingsarbete där vi hela tiden
strävar efter att kunna möta de behov som
finns i kommunen. Vi erbjuder insatser i
olika stadier; förebyggande, tidiga och stödjande/behandlande. Insatserna kan handla
om individuella insatser, familjearbete eller
olika gruppverksamheter.
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I vissa fall arbetar öppenvården på uppdrag
av familjeenhetens socialsekreterare. Då
familjer får insatser från öppenvården på
detta sätt har de först varit i kontakt med
socialkontoret. Socialsekreterare har då
utrett vilket behov av stöd familjen har och
hur man på bästa sätt kan ge detta stöd.
Insatsen genomförs sedan genom ett nära
samarbete mellan familjeenhetens socialsekreterare och öppenvårdspersonal. Ett
exempel på insats som man arbetar med
är IHF (Intensiv hemmabaserad familjebe-
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handling). När man arbetar med IHF finns
det ett team som består av ungdomsbehandlare, familjebehandlare och samordnare som arbetar runt familjen. Tanken är
att vi på ett samordnat sätt ska arbeta med
flera av ungdomens livssammanhang för att
behandlingen ska lyckas. Ett annat exempel
på insats är Familjeteamet Sydnärke som
arbetar med stöd till barn och deras föräldrar, ofta i familjens eget hem.
Öppenvården erbjuder även många insatser
som är öppna för alla kommuninvånare,
utan att man först har varit i kontakt med
socialkontoret. Det handlar bl.a. om att
man som förälder kan kontakta öppenvården och få stödjande samtal i sin föräldraroll. Föräldrar som är separerade eller ska
separera och behöver stöd i att komma
överens i frågor om vårdnad, umgänge och
boende kan också kontakta öppenvården.
De kan då erbjudas samarbetssamtal för att
få hjälp att hitta en gemensam lösning som
utgår från vad som är bäst för det enskilda
barnet. Om man enas kan man även få
hjälp med att skriva avtal om hur t.ex. umgänget ska se ut.
I öppenvården finns också två fältarbetare som går under namnet Kumla mot
narkotika. De arbetar bl.a. på skolor och
fritidsgårdar samt ute på staden under kvällar och helger. Som tonårsförälder kan man
ringa direkt till Kumla mot narkotika för att
ställa frågor och få råd och tips.
Andra verksamheter som är öppna för alla
kommuninvånare är olika gruppverksamheter. En gruppverksamhet som pågår just nu
är Ventilen. Ventilen riktar sig till barn som
har en nära anhörig som dricker för mycket
eller som använder droger. Här får barnen
träffa andra barn som lever under liknande
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livsvillkor. De får också möjlighet att bearbeta erfarenheter samt tillfälle att uttrycka
sina känslor och tankar.
Under våren 2013 kommer ytterligare
gruppverksamheter att starta upp. Det
kommer att genomföras verksamhet för
föräldrar till barn med neuropsykiatriska
diagnoser där en av målsättningarna med
verksamheten är att stärka nätverket mellan föräldrar.
I samarbete med Hallsbergs kommun kommer även föräldrastödsprogrammet COPE
att kunna erbjudas. COPE syftar till att ge
föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina
barn, att stärka de vuxna runt barnet i sitt
föräldraskap, att förbättra samspelet inom
familjen och att skapa ett nätverk mellan
vuxna.
Öppenvården samarbetar också med
nyöppnade Familjens Hus och man ser
ständigt över vilka verksamheter som kan
genomföras tillsammans. En personal från
öppenvården finns halvtid på Familjens hus
och kan där erbjuda föräldrar samtal. Flera
av gruppverksamheterna kommer också att
genomföras i Familjens Hus.
Om du vill veta mer om öppenvården eller
om du vill anmäla intresse till någon verksamhet är du alltid välkommen att kontakta
oss!

Här når du oss!

Individ- och familjeomsorgen
Södra Kungsvägen 1
T: 019-58 80 00
E: socialnamnd@kumla.se
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Information från
RENHÅLLNINGSVERKET
Komposteringstunnan (brun tunna)

Nytt!

Matavfallet har hittills körs till Örebro
kommuns kompostanläggning. Med
start den 1 januari 2013 kommer
detta i stället att rötas till biogas.
Av den anledningen får inte längre
jord, sten, grenar och kvistar läggas
i komposttunnan. Blomrester, blad
och liknande är ok.

Kom ihåg att det endast är de bruna papperspåsarna, som är tilldelade av Kumla kommun,
som är tillåtna att använda i den bruna tunnan
(även om det finns majsstärkelsepåsar så är
de ej tillåtna att använda).
Börjar påsarna att ta slut? Kläm fast en
tom påse mellan locket och tunnan så lägger
chauffören av en ny bunt.
Fastighetsägare till hyreshus, BRF, skolor,
restauranger m.m. kommer att få information
under hösten/vintern, gällande abonnemang
och införande. Vi kommer att starta införandet under sommaren/hösten 2013.
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Sophämtning

Nu när vi står inför vintern finns det några saker
som vi vill att du tänker på för att vi ska kunna
fortsätta hålla en hög service mot dig och ge
förarna bästa möjliga arbetsmiljö.
Vid snö eller halka är vi tacksamma för att du
sköter snöskottning och sandning. Försök även
att hålla soptunnan ren. Är det för kladdigt eller
fuktigt är det lätt att soporna fryser fast i kärlet
och då blir den inte helt tömd.
För dig som bor på landsbygden gäller det
även att hålla en framkomlig väg för sopbilen
och tillräckliga utrymmen för att vända.
Sommaren är slut. Trots det myckna regnandet i år, har det växt mycket. Buskar, träd och
grenar, som hänger ut över vägen och hindrar
eller skadar större fordon, ska tas bort så att
det är fri bredd och höjd längs vägen med ca
3,5 meter i höjd. Då tar sig sopbilen lätt fram!
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Vid flytt eller kärlbyte
Anmäl flytt av renhållnings- och vattenabonnemang i god tid före flytt via vår e-tjänst
”Flyttanmälan” på www.kumla.se/e-tjänster
under Bygga, bo & miljö under rubriken Vatten,
avlopp, avfall, uppvärmning. Flyttanmälan kan
också göras via telefon 019-58 80 99.

Det är en konst att sopsortera
Mer än en tredjedel av alla förpackningar går
rakt ner i soptunnan och återvinns inte. Varför?
Om de sorterades rätt (till återvinningsstationerna) kunde vi i Kumla bli vinnare, genom att
spara både miljö och pengar.
Eftersom en så stor del av förpackningarna
hamnar i restavfallet (gröna tunnan) istället
för på återvinningsstationerna ökar mängden
avfall som kommunen ska ta hand om och
därmed också våra kostnader. För dig innebär
det i praktiken att du får betala hanteringen
av förpackningarna två gånger! En gång till
kommunen (avfallstaxan) och en gång på varan

du köper. Idag finns en förpackningsavgift som
ingår i priset på alla varor som vi köper. Avgiften är en ersättning till producenterna för att
genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen
(FTI), ta hand om förpackningarna.
Det bästa vore här om de som får betalt
för att ta hand om förpackningarna också får
möjlighet att göra jobbet. Det är bara att konstatera - sopor är värdefulla.
Genom att sortera rätt bidrar vi även till att
spara på jordens resurser, dessutom spar vi
pengar till oss alla. Lycka till med din sortering
och hör gärna av dig om du undrar över något!
Mer finns också att läsa på www.kumla.se

21 december är vår sista öppetdag för
turistbyrån och Kumla konsthall

Fredagen den 21 december har turistbyrån och Kumla konsthall öppet som vanligt mellan
12.00-17.00. Därefter stänger vi vår verksamhet i stadshuset, efter beslut om att turismen
ska ingå som en del i det framtida servicecentret.
Turistbyrån kommer att ersättas med tre så
kallade ”info-points”, vilket innebär generösare
öppettider samt en utökad möjlighet för
besökare och invånare att få information om vad
som finns att uppleva och göra i Kumla kommun.
Dessa ”info-points” kommer att vara placerade
i entrén till Stadshuset och på Djupadalsbadet
samt Kumla bibliotek.
På varje plats kommer det att finnas en självservicestation där du hittar information om
våra besöksmål och evenemang samt en
bemannad disk där du kan få hjälp med dina
frågor och funderingar.
Kumlan 4 2012
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Utsikt från Lothringen

Det är torgdag i Kumla. Från den omkringliggande landsbygden har bönderna kört in
grönsaker och charkuterivaror till försäljning. De flesta av varorna tycks vara grönsaker
men på en av kärrorna ligger några säckar som möjligen kan innehålla spannmål.
Text: Göran Ekberg, Arkivarie.
En av de grönsaker som kan identifieras på
bilden är rättikor, en grönsak som sällan
odlas och saluförs i dag men som vid början
av förra sekelskiftet oftare stod på matsedeln. Mannen i keps närmast kameran har
endast en mindre låda med varor som han
ställt direkt på marken. Kanske det är en av
samhällets trädgårdsägare som säljer sitt
överskott av purjolök.
Fotografiet är möjligen taget i början av
hösten 1920. Längst upp på bilden finns en
”vit fläck”. Det här är platsen för Frälsningsarmens hus. Sannolikt har man redan rivit
det trähus som föregick den stenbyggnad
som skulle uppföras här 1921.
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Torgplatsen som sådan har vid fotoögonblicket inte mer än lite drygt tio år på
nacken. Här var i början av seklet en åker
och först 1909 började man på allvar att
iordningställa ett torg. De äldsta av lindarna
som syns på fotografiet är från detta år.
Den huvudsakliga användningen av torget
var försäljning av matvaror och den torgstadga som tillkom 1916 behandlar framför
allt denna fråga. Bland annat får man veta
att det var polisen som skulle tillhandahålla
torgplatserna, att inga hundar fick springa
lösa och att handeln fick ske mellan sju på
morgonen och tre på eftermiddagen. De
som sålde råa hudar fick dock inte hålla på
längre än till tio på förmiddagen. Anled-
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ningen var förmodligen att morgonkylan
skulle hålla flugor och andra insekter borta.
Vi vet inte riktigt hur torget användes när det
inte var torgdag men förmodligen samlades
då som nu Kumlaborna här för samtal eller
andra aktiviteter. Kumla idrottsförening som
saknade en egen idrottsplats ansökte 1910
om att få använda torget för sina idrottsliga
övningar. Fullmäktige beslöt att upplåta
torget som ”lekplats” under förutsättning
att det inte skedde under gudstjänsttid och
aldrig senare än elva på kvällen. Övningarna
skulle också genomföras utan svordomar,
oljud och vanvördigt tal.

Det var inte alla aktiviteter som ansågs
passande att utföra på torget. När arbetarkommunen 1913 ville använda torget för en
demonstration och föredrag rörande åtta
timmars arbetsdag blev det ett enhälligt
avslag.
Den som har tagit denna bild är den
blivande hovfotografen Sven Sundberg. I
fastigheten Lothringen, Hagendalsvägen
8, hade han sedan 11 december 1919 en
fotoateljé. Det är i fönstret till ateljén som
han riggar upp sin storformatskamera och
knäpper denna bild.

Vårens kulturprogram
Här finns något för alla smaker.
Tillsammans med studieförbund, Folkets Hus, föreningar och
skapande människor syr kultur- och fritidsförvaltningen ihop
vårens kulturprogram.
Vi bjuder på spännande författarmöten, konstutställningar,
teater, blommor, bilder, miljö, historia och mycket mer.
Till våren kan du bland annat möta:
Bengt Ohlsson; författare till boken ”Margot” om Margot
Wallström, 15 januari 2013.
Karin Brunk-Holmqvist; författare till Potensgivarna och Rapsbaggarna, 19 mars 2013.

Välkommen att hämta vårens program på Kumla
bibliotek eller på www.kumla.se/biblioteket

Trygghetsvandring 6 december
Torsdagen den 6 december med start kl 18 genomförs en trygghetsvandring. Samling sker vid stadshusets huvudentré mot torget.

Allmänheten hälsas välkommen.
Kumlan 4 2012
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Kumla Bostäder AB bygger
trygghetsboende för dig över 70 år
Det finns många anledningar till att vilja ändra sitt boende. Livet går i olika faser och en dag
kanske det kära gamla huset eller lägenheten känns för stor eller svårskött. I ett Trygghetsboende bor du tillsammans med andra hyresgäster med likande önskemål om ett bekvämt
och tryggt boende. Här finns öppna planlösningar och sällskapsrum. På nedre botten finns
en vinterträdgård, en naturlig plats att sätta sig ned för samvaro.
Läge
Kvarteret Staren är centralt beläget väster om järnvägsstationen i Kumla. Adressen är Skolvägen 2. Lägenheterna har 2 rum och kök eller 3 rum och kök. Totalt kommer det att finnas
32 lägenheter. Beräknad inflyttning oktober/november 2013.
Anmälan
På vår hemsida www.kumlabostader.se kan du göra din bostadsanmälan. Det går även bra
att kontakta oss med ett besök eller via telefon 019-58 88 00.

Julmarknad på biblioteket och Kumla torg
Söndagen den 2 december kl. 13-18

Traditionsenlig hantverksmarknad på Kumla bibliotek
och skyltsöndag på Kumla torg.
Helena Salo inviger julmarknaden på torget kl. 13.00.
Dessutom underhåller Freddy Liljegren, Kumla Lucia
med flera. På Biblioteket kan man bland annat höra
Kumla Spelmän och Cumvox.
Julklappstips, underhållning och fika!

Välkommen!
22
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Radio- och Webb-TV-sändningar
från kommunfullmäktige!

Är du nyfiken på vilka beslut som fattas
av kommunfullmäktige? I Kumla har du
möjlighet att både höra och se fullmäktiges
sammanträden.
Radio 94,3 direktsänder från fullmäktiges
sammanträden så att du kan sitta hemma
vid radion och lyssna. Kumlanytt bevakar
också fullmäktige och ett par dagar efter
sammanträdet finns det att se på vår hemsida under rubriken Om Kumla och dess
styre/Så styrs Kumla/Kommunfullmäktige.

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

Allmänheten är också välkommen att
närvara vid sammanträdena i Folkets Hus,
Teatern.

Medborgarförslag
Den som är folkbokförd i Kumla kommun
kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige om den kommunala verksamheten.
Medborgarförslaget ska vara skriftligt
och undertecknat av en eller flera personer.
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag får
inte tas upp i samma medborgarförslag.
På kommunens hemsida www.kumla.se/
e-tjänster kan du under rubriken Kommun
& politik skicka in ditt medborgarförslag.
Det krävs dock att du har tillgång till BankID eller liknande.
Förslaget kan också skickas till Kumla
kommun, Kommunledningskontoret,
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692 80 Kumla, lämnas till kommunkansliet
eller direkt vid fullmäktiges sammanträde.
Ett medborgarförslag bör beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut senast inom ett
år från det att förslaget lämnades. Den som
har ställt förslaget kommer att få meddelande om när fullmäktige kommer att fatta
beslut i ärendet.
Du har också möjlighet att säga något om
ditt medborgarförslag när fullmäktige ska
fatta sitt beslut.
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Gruppförsändelse

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

Mikael Pauli
Skulptur
Metall
Kungsvägen, Högkvarteret
Kumla Bostäder AB

Konst kräver uppmärksamhet. Att betrakta ett konstverk innebär inte enbart
att vi ser det – vi försöker också tolka och
förstå. Ibland kastar vi en flyktig blick på
det skapade, andra gånger tar vi oss tid att
begrunda form och innebörd. Den rörliga
konsten ställer ännu större krav. Ibland är
rörelsen slumpartad och oförutsägbar vilket
medger en oändlig förnyelse i upplevelsen.
Oftare är rörelsen cyklisk. Det finns en
början och ett slut.
Ett sådant verk är Mikael Paulis ”vattenorgel” vid Kungsvägen. Rörelsen i verket
består i att metallrör fylls med vatten
som därefter tippar över och tömmer sitt
innehåll i den omgivande bassängen. Med
jämna mellanrum stannar samtliga rör
i upprätt position för att därefter ”göra

vågen” för eventuella förbipasserande.
Detta lär inträffa en gång i timmen och den
som tar sig tid till detta får en rejäl dos av
kulturell kontemplation.
Liknelsen vid en orgel är inte bara bildlig.
Associationen med en kyrkorgel är uppenbar men verket skapar också ljud då
pipornas innehåll träffar vattenytan. Det
uppstår vattenmusik men inte som av en
strömmande bäck utan snarare vågor som
bryter en strandlinje.
Mikael Pauli är född 1954 och bosatt i
Nacka. I Kumla är han även representerad
vid Galleri Örsta där han är idégivare till
”glasfasaden” på utställningshallen. Han
arbetar ofta med elementen vind och vatten. I verket ”Eld utan rök” på Stockholms
stadion skapas illusionen av en olympisk
eld. Vid Kunskapscentrum Agardh i Bålsta
har Mikael Pauli på taken placerat femton
”ljushuvuden” som rör sig i vinden. Även
vid Stockholmsmässan finns en vatteninstallation skapad av Mikael Pauli.

