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Nu är vi laddade inför vintern!

Torget har under hösten varit fyllt av valstugor, samtal och torgmöten. Frågor har fått svar,
tankar har ventilerats och skratt har ekat.
Finalen på detta supervalår skedde den 14
september med val till kommun, landsting
och riksdag. I årets val har valdeltagandet
ökat. Detta är glädjande då ökat valdeltagande betyder ökat engagemang bland väljare
och att demokratin stärks.
Vi politiker tackar er alla för ert engagemang och att ni röstade. Nu kommer vi,
oavsett politiskt parti och politisk koalition,
att arbeta för en fortsatt utveckling av Kumla
kommun.

förutsättningar kommunerna kommer att få
under det kommande året.

Ett vanligt år brukar budgetarbetet nästan
vara färdigt när Kumlan skickas ut till er. Men
i år gör vi ett undantag genom att besluta
om budgeten på kommunfullmäktige i
december istället för i november. Vi gör det
för att hinna fastställa en politisk majoritet i
Kumla, men även för att riksdagen ska hinna
presentera sin budget med de ekonomiska
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Just nu planerar vi för att bygga ett nytt äldreboende, upprustning och ombyggnation
av Vialundsskolan startar snart, Hardemo
skola ska renoveras och planeringen för nya
förskoleavdelningar fortsätter med oförtruten energi.
Att planera och bygga för en fortsatt
utveckling av Kumla kommun är viktigt. Det
handlar både om bra verksamhetslokaler för
barn, unga och äldre, såväl som bra arbetsplatser för de anställda.
Vår viktigaste resurs vad gäller den kommunala servicen är personalen som arbetar
inom våra verksamheter. Det är personalen
som i sin vardag möter oss som bor i Kumla,
till exempel när vi lämnar våra barn i förskolan och skolan eller vid kontakter inom vård
och omsorg.
För att kunna göra ett bra jobb är det
viktigt att all personal känner sig delaktiga,
engagerade och stolta över sitt arbete. För
att tydliggöra det har ett personalpolitiskt

program tagits fram. Detta har skett genom
bland annat möten i fokusgrupper där olika
personalgrupper engagerats. Programmet visar på vilka förväntningar vi har på varandra i
våra olika roller. Klargör ansvar och bidrar till
att skapa en vi-känsla mellan anställda och
kommunens olika verksamheter.
Det personalpolitiska programmet är en
viktig del för att göra Kumla kommun till en
attraktiv arbetsgivare både för de som arbetar här nu, men även för de yrkesgrupper
och kompetenser som vi behöver anställa i
framtiden. Detta för att vi Kumlabor ska få
en bra service vid möte med företrädare för
Kumla kommun.
Även om det känns långt fram i tiden vill jag
passa på att önska er alla en riktigt –
God Jul och ett Gott Nytt År!
Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

Kumla kommuns
personalpolitiska program
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Tivoli - Kumlas nya stadslekplats
Onsdagen den 29 oktober 2014 invigde vi vår nya, fina stadslekplats ”Tivoli” vid
Kumlasjön, i Kumla stadspark. Tack till alla er som deltog och gjorde invigningen till en
riktig fest! Text: Piia Vaarala, informatör
Projektet
Inspiration till ett lekplatsval, där barnen
fick rösta fram en lekplats, kom från Borås
kommun. De hade genomfört ett liknande
projekt, där barnen fick vara med och
bestämma.

Under våren 2015 kommer planteringar att
tillkomma vid entrén till stadslekplatsen.

Det är just det som har varit det viktiga i det
här projektet; att barnen fått vara med och
bestämma, att de fått lära sig om demokrati
och vad det innebär, att det inte alltid är
ens egna önskan som blir utan att det är
majoriteten som avgör. Och vi hoppas nu
att alla barn känner sig nöjda med lekplatsen och att vi lyckats fånga tivoli-känslan
som majoriteten röstade på.

Träd till Kumlas barn
Fem träd (askar) planterades vid den nya
stadslekplatsen inför invigningen, som
en start på kampanjen ”Träd till Kumlas
barn”. Möjlighet kommer att ges till fler att
sponsra trädplantering längre fram. De som
var med och sponsrade de fem första träden var Kumla kommun, Kumla Fastigheter
AB, Kumla Bostäder AB, Kumla Promotion
och NCC Construction Sverige.

Lekplatsens innehåll
Lekplatsen innehåller en hel massa roliga
aktiviteter, här nedan listar vi några av dem:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lusthus
Jättehammock
Cirkustorn
Gungkarusell
Klätterstolpar
Studsmatta
Karusellgunga
Balansbräda
Linbana
Fotoplank

I lekplatsen finns även inslag av lekbar
konst av Olle och Anders Medin. Ta en bild
tillsammans med kompisarna vid fotoplanket, ta dig över bron utan att snubbla eller
klappa den blåa hunden.
4

Efter att ha lekt en stund kan det vara skönt
med en paus i vårt färgglada lusthus. En
perfekt plats att duka upp fikat på.

Kumla stadspark - för hela familjen!
Stadslekplatsen är framför allt en lekplats för
de lite större barnen, som nu kan kombineras med den befintliga lekplatsen för de lite
mindre barnen alldeles intill. Nu finns här
någonting för hela familjen.
Stadslekplatsen är också ett fint komplement
till den nya, växande sjöparken och den
äldre Djupadalsparken. Lekplatsen blir nu en
naturlig länk mellan de båda parkerna och
får hela området att kännas som en helhet Kumla stadspark.
Välkommen till ett besök fyllt av värme,
utmaning och glädje - stadslekplatsen är
nu vår!
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Trevliga aktiviteter leder till en
meningsfull vardag
Bataljonen är ett av Kumla kommuns vård- och omsorgsboenden, beläget i lantlig
och vacker kulturmiljö i Sannahed. Här arbetar vi aktivt för att kunna ge våra äldre
en meningsfull vardag. Text: Marie Wik, enhetschef på Bataljonen
På vård- och omsorgsboendet Bataljonen
finns 18 lägenheter med inriktningen
gruppboende demens och vårdboende
demens. Här bor personer som inte har
möjlighet att bo kvar hemma och som har
omfattande behov av vård och omsorg.

På Bataljonen arbetar vi aktivt för att skapa
en meningsfull vardag för de boende, både
individuella och gemensamma aktiviteter. Utgångspunkten är att aktiviteterna
planeras utifrån varje enskild person med
fokus på vad som gör livet meningsfullt för
var och en.
Vi har två aktivitetsombud som har
huvudansvaret vad gäller planeringen av
tillställningar och utflykter. Vi har dessutom
aktivitetsansvariga som ansvarar för själva
genomförandet av aktiviteterna.
6

Vi har under våren och sommaren 2014
bland annat haft en grillfest på vår innergård där anhöriga var inbjudna att delta och
där studiefrämjandet stod för underhållningen.Vi har även gjort en utflykt till Kumla
sjöpark och Sjöparkens växthus, en spontan
picknick vid Pukestugan i Sannehed och haft
en trevlig eftermiddag vid Tisarstrand.

Grillfest på Bataljonen innergård där
anhöriga var inbjudna att delta.
Kumlan 4 2014

Ta hand om ditt dagvatten

Villaägare, fastighetsförvaltare och byggare ska skapa förutsättningar för att lokalt
kunna ta omhand sitt eget dagvatten. Text: Carin Lindgren, miljöinspektör
Vad är dagvatten?
Dagvatten är regn- och smältvatten som
rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet
rinner vidare via diken eller ledningar till
grundvatten, vattendrag, sjöar, våtmarker
och kustvatten.

Varför ska jag ta hand om dagvattnet?
Utbyggnad av nya bebyggelseområden och
förtätning av befintliga områden gör att
mängden hårdgjorda ytor ständigt ökar.
När naturmark hårdgörs med tak, asfalt,
betong m.m. blir det svårt för regnvattnet
att tränga ner i marken. Detta gör att en
större del av nederbördsmängderna bildar
dagvatten istället för att tränga ner i marken och bilda grundvatten.
När regnvattnets naturliga väg ändras blir
dagvattenavrinningen större och snabbare
än från obebyggda områden, vilket kan bli
problem både i tätorter och i sjöar och vattendrag. Det dagvatten som rinner ner i det
allmänna dagvattensystemet tar sig snabbt
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till närmaste vattendrag eller sjö där föroreningar såsom fosfor och kväve från mark
samt metaller från byggnader sprids. Oftast
utan föregående rening når alltså dagvattnet till exempel en badplats nära dig.
Riktlinjer för dagvattenhantering!
I Kumla kommun har nyligen riktlinjer
antagits för hur dagvatten ska hanteras.
De finns att läsa på kommunens hemsida
www.kumla.se/dagvatten
Vid ny- och ombyggnation ska alltså
dagvattnet tas omhand lokalt genom att
låta regnvattnet infiltrera på den egna tomten. Om förutsättningar saknas för detta
behöver dagvattenflödet istället fördröjas
inom tomten.
Det är alltid viktigt att dagvattnet omhändertas på ett sådant sätt att den egna
fastigheten eller andras fastigheter inte
påverkas. Kom ihåg att det inte är tillåtet
att leda vatten till grannens tomt eller ut på
gatan!

7

Djupadalsbadet
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 avkopplande behandlingar i vårt spa

Ha ditt barnkalas hos oss, med Kumlahumlan

Fyll på energin i vår café- och matservering

Telefon: 019-58 87 00 I E-post: djupadalsbadet@kumla.se I Adress: Vattugatan 34, 692 31 Kumla
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Gymkort till vårt moderna
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Finns som 12 ggr klippko

Julklappstips

Barnkalas tillsamm
En garanterat upps

från oss på
Djupadalsbadet!

ans med Kumlahu

kattad julklapp till
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barnen

Bad för hela familjen i äve

ntyrsbadet och motionsb
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Finns som 12 ggr klippko

rt samt årskort

Öppettider
jul och nyår
Julafton: stängt
Juldagen: 10-16
Annandagen: 11-15
Nyårsafton: 10-16
Nyårsdagen: 11-15

ingen

Årskort på hela anläggn

adet, motionsbadet,
Fritt inträde till äventyrsb
ningen samt gymmet
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xav
utomhusbadet, rela

Svårt att bestämm
a
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ppen som passar

hela familjen

Presentkort på Ljuva stunder Spa

Perfekt julklapp, alla förtjänar en stunds avkoppling ibland

För mer information om vårt utbud samt priser, välkommen att besöka www.djupadalsbadet.se
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Förstelärare utvecklar
undervisningen

Från läsåret 2013/2014 kan kommuner söka statsbidrag för karriärstjänster inom
förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildningen. En karriärtjänst
kan vara antingen förstelärare eller lektor. Syftet med reformen är att göra läraryrket
mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Kumla kommun har sökt och
beviljats statsbidrag för totalt 37 förstelärare.
Text: Elisabeth Jangenby, utredningssekreterare
För att utses till lektor krävs att läraren har
avlagt examen på forskningsnivå. För att
utses till förstelärare krävs enligt bestämmelserna att personen är:

•
•
•
•
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är legitimerad lärare
kan genom dokumentation redovisa
minst fyra års väl vitsordat arbete med
undervisning inom ramen för en eller
flera anställningar inom skolväsendet
har visat en särskilt god förmåga att 		
förbättra elevernas studieresultat 		
och har ett starkt intresse för att 		
utveckla undervisningen
även i övrigt av huvudmannen bedöms
som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till
undervisningen

Utöver kraven ovan har vid rekryteringen
följande krav ställts:

•
•

ha förmåga att lära andra lärares lärande
ha visat ett starkt intresse för att
utveckla sin professionalitet

Under läsåret 2013/2014 sökte förvaltningen statsbidrag för 8 förstelärare, vilket motsvarade statsbidragsramen. Förvaltningen
har bedömt att det är mest gynnsamt att
enbart tillsätta förstelärare.
Inför läsåret 2013/2014 utlystes de 8
tjänsterna som förstelärare med kommunuppdrag. Kommunuppdrag innebär att
var en av tjänsterna ska ha ett specificerat
utvecklingsuppdrag riktat mot alla skolor i
kommunen. Förstelärarna med kommun-
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uppdrag har i dagsläget inriktningarna matematik mot senare skolår, matematik mot
tidigare skolår, svenska mot senare skolår,
svenska mot tidigare skolår, engelska, främmande språk, bedömning för lärande, SO,
praktiskt-estetiska ämnen, specialpedagogik, NO och IT.
Innevarande läsår har Kumla kommun
möjlighet att tillsätta 29 förstelärartjänster.
Avsikten är att rekrytera ytterligare två
förstelärare med kommunuppdrag och i
övrigt förstelärare med skoluppdrag. De
senare ska ha mer begränsade uppgifter (se
nedan). Rekryteringen kommer att ske i två
omgångar. Fördelningen av antalet tjänster
per rektorsområde bygger delvis på socioekonomiska faktorer och måluppfyllelsen
på skolorna.

”

Per Hellström på Kumlaby skola är förstelärare på kommunnivå i svenska mot senare
skolår. Han säger:

På skolnivå kan en förstelärare bidra till att
den enskilda skolan håller sig a´jour med vad
som händer inom forskning och skolutveckling.
Förstelärare kan också vara ett stort stöd för nya
lärare och vara en kvalitativ mentor och därmed
underlätta introduktionen i yrket. Det har vi inte
varit världsbäst på i skolans värld. Dessutom kan
förstelärarna på kommunnivå leda och utveckla
de utvecklingssatsningar som staten genomför
genom Skolverket.
Per menar också att det är viktigt är att
huvudmannen har en idé, en struktur, en
tanke om vad man vill med förstelärarna.
Det ska givetvis ske i en dialog med förstelärarna.
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Fördelning förstelärare med skoluppdrag
per rektorsområde 2014-10-13:
JN/Vuxenutbildningen
Kumlaby 6-9		
Kumlaby F-5 inkl. grundsärskola

2
2
2
(1 vakant)
Tallängen/Romarebäcken, Norrgården 2
Haga/Ekeby
1
Fylsta/Hardemo
2
Malmen/Stene
2
(1 vakant)
Vialund
2
Skogstorp F-5
2
Skogstorp 6-9
2
1 vakant

Arbetsuppgifter förstelärare med kommunuppdrag:
• Leda kollegial fortbildning och
utveckling
• Coacha andra lärare		
• Vara mentor för nyanställda,
nyutbildade lärare
• Initiera pedagogiska samtal
• Initiera och leda projekt i syfte att
förbättre undervisningen
• Ansvara för skolportalens ämnessida
• Försteläraren ska vara beredd att ta 		
emot auskultationer i sin undervisning.
• Försteläraren ska vara beredd att via
skolportalen dela med sig av undervisningsmetoder och planeringsupplägg,
även via filmade avsnitt.
Arbetsuppgifter förstelärare med skoluppdrag:
• Ta emot besök i klassrummet
• Leda lärande samtal med kollegor under
konferenser		
• Planera studiedagar och konferenser
tillsammans med rektor.
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Pensionärernas Väntjänst
- en pigg 25-åring

Pensionärsföreningarna PRO, RPG, SPF och Röda korset bildade i november 1989
föreningen Pensionärernas Väntjänst. Kommunens dåvarande äldreomsorgschef Jan
Arnoldsson hade tagit initiativ till samtal om åldrande, ensamhet och frivilligt socialt
arbete, med representanter från dessa föreningar. Vad kunde pensionärer göra för
andra pensionärer? Det var dessa diskussioner som mynnade ut i bildandet av
föreningen. Text: Lilian Edström, kulturkonsulent
Väntjänstens målsättning är den samma nu
som då; att hjälpa till med enklare praktiska
göromål, att skapa gemenskap mellan
människor, samt att föra sin svagare väns
talan
Telefonjour
Genom telefonjouren som är bemannad
alla vardagar mellan kl. 10.00-11.45, förmedlas årligen runt 650 uppdrag som pensionärer utför. Det är bland annat sällskap
till USÖ och vårdcentraler, promenader,
administrativ hjälp och bud.
Träffar
Sedan början av 1990-talet finns det
Områdesträffar för pensionärer och andra
daglediga på 11 platser i kommunen.
Regelbundet träffas pensionärer som bor i
området över en kopp kaffe under gemytliga former. Träffarna har för många blivit
en viktig socialmötesplats där många nya
vänskapsband knutits.
För att ge varje område sin identitet
utges områdestidningar. De produceras och
distribueras i samarbete med de boende
själva. Tidningarna presenterar bland annat
områdets historia och personer, samt informerar om aktuella frågor.
Inflytande
Väntjänsten har en ordinarie plats i Sociala
rådet (pensionärs- och handikapprådet).
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Genom den har man möjlighet till att föra
sin talan. Att påverka dagens omsorg och
medverka i planeringen av morgondagens
omsorg.
Väntjänsten driver även sju brukarråd
som syftar till att föra möjligheten till inflytande ännu närmre den enskilde personen.
Kommunfullmäktige har även gett Väntjänsten i uppdrag att arbeta som Talesombud för äldre och funktionshindrade
personer i Kumla. Till talesombuden kan
man vända sig om man behöver stöd eller
råd i frågor som rör ens liv och vardag.
Besöksgrupp
Väntjänsten driver sedan några år tillbaka
en hembesöksverksamhet. En alltmer
åldrande befolkning som lever ensam
ökar risken för isolering. Detta kan vara ett
hälsoproblem och ge dålig livskvalitet för
den äldre.

Samarbete med kommunen
Väntjänsten har hela tiden samarbetat med
kommunen, men kommunen styr inte deras
verksamhet.
Allt eftersom föreningens verksamhet växt har även kommunens stöd till
föreningen ökat. Idag arbetar 3 personer (2
årsarbetare) från kommunen tillsammans
med alla cirka 200 frivilliga för att upprätthålla och utveckla Väntjänsten.
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Vill du bli frivillig inom
pensionärernas Väntjänst?
Ett roligt och givande uppdrag som är av stor betydelse för våra
medmänniskor. Väntjänsten arbetar med:
•
•
•
•

uppdragsverksamhet genom telefonjouren
områdesträffar och musikcaféer för umgänge och trevnad
besöksverksamhet
inflytande för äldre genom brukarråd, talesombud och Sociala rådet

För mer information, kontakta:
Lilian Edström, 019-58 86 24, lilian.edstrom@kumla.se
Kristina Källman, 019-58 86 90, kristina.kallman@kumla.se
Helen Sannerstedt, 019-58 86 22, helen.sannerstedt@kumla.se

Vill du bygga nytt hus i Kumla?

Vi har 22 st småhustomter i kvarterat Täppan i södra delen av Kumla.
I stadsdelen finns närhet till skolor och förskolor, motionsspår,
lekplatser och fotbollsplaner med mera.

Tomtpriser mellan 150 000 - 250 000 kronor, exkl. anslutningsavgifter.
Mer information finns på www.kumla.se/ledigatomter

Kumlan 4
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Enheten för Individuellt Stöd
till Utveckling, ISU

Vi drivs av att se varje människas egna resurser och möjligheter, se lösningar och inte
hinder! Text: Carina Olsson, arbetscoach ISU
Enheten har som mål att arbeta för att
de personer som står vid sidan av arbetsmarkanden idag ska få möjlighet för ökad
delaktigheten i samhället genom att nå
ett avlönat arbete. Däremellan kan studier
och/eller arbetsträning bli aktuella. Vi tror
på våra deltagares förmågor och resurser och ger dem det coachande stöd de
behöver.
Kommunens arbetsmarknadsenhet
(AME) har det största uppdraget i arbetet
med att stödja personer in i arbetsmarknaden. Enheten ISU kompletterar AME genom
att coacha de personer som behöver lite
mer stöd i början av sitt inträde/återinträde
in i arbetsmarknaden.

Enheten för Individuellet Stöd till Utveckling startade den första september i år och
består av sju medarbetare.
Tre arbetshandledare leder grupperna i
det praktiska arbetet och två arbetscoacher
arbetar med kompetenshöjande verksamhet samt utredningsarbete. Utöver dessa
finns en arbetscoach som arbetar för att
knyta kontakter med näringslivet/arbetsgivare, i samarbete med AME, för att få till
stånd praktikplatser eller avlönat arbete
och en arbetscoach med ledande funktion.
Deltagarna kan söka stöd insatsen via LSSomsorgen och Individ-och familjeomsorgens
verksamhetsdelar; socialpsykiatrin,
försörjningsstöd och vuxengruppen.

Nyårsfirande i
Kumla sjöpark

Nytt f
ör
i år!

• Eldshow med
Gycklargruppen Trix
• Nyårstal
• Musik
14
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Lovverksamheten är betydelsefull för våra barn och ungdomar
Kumla kommun arbetar för att erbjuda barn och ungdomar i kommunen ett rikt
utbud av aktiviteter under skolloven. Vi på Ung fritid samordnar och sammanställer
lovprogrammet för vinterlovet, sommarlovet och höstlovet varje år.
Text: Anna-Karin Nilsson, fritidsledare
Vi på Ung fritid samarbetar med föreningar
och andra organisationer i kommunen för
att få ihop ett lovprogram som bidrar till
en meningsfull fritid, med en mångfald av
aktiviteter som kan passa alla.
Vi erbjuder därför också möjligheten att
kontakta oss om man har några frågor eller
funderingar kring tillgängligheten på de olika
aktiviteterna i programmet. En del aktiviteter
anordnas även av ungdomar själva.
I programmet kan alla som vill vara med
och vi strävar hela tiden efter att få med
så många olika typer av aktiviteter som
möjligt. Många är av prova på karaktär och
kostnadsfria. Målet är att ha så många aktiviteter som möjligt som är helt kostnadsfria eller att de endast kostar en mindre
summa.
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För föreningarna är dessa lovaktiviteter
en väldigt bra möjlighet att träffa blivande
medlemmar. Man får som förening även
boka upp lämplig lokal för lovaktiviteten,
helt kostnadsfritt.
Är din förening intresserad av att
vara med i lovprogrammet?
Anmälan görs direkt via vår e-tjänst, som
du hittar på www.kumla.se/lovprogram
Nästa lovprogram som utkommer är
vinterlovsprogrammet för vecka 8. Anmälan
av er aktivitet ska vara inne senast söndag
18 januari 2015.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss
på Ung fritid på telefon 019-58 86 87 eller
via e-post ungfritid@kumla.se
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Renhållningsverket informerar

Ändrade hämtningsdagar vid
jul och nyår

Än är det inte dags att fira jul men det närmar sig med stormsteg så var observant på
om det är ändrade dagar för hämtning av
ditt avfall. Vi hämtar sopor även på lördagar, söndagar och röda dagar.
Ställ fram kärlet och se till att det är skottat/sandat så får sopbilschaufförerna också
en trevlig jul.
Mer information finns att läsa i vår renhållningsbroschyr.

Kompostering

Många av Kumla kommuns invånare har
valt att sortera sitt avfall vilket vi är tacksamma för.
För att detta ska fungera på mest gynnsamma sätt är det viktigt att vi gör det rätt!
Därför är det endast de bruna papperspåsarna, som ni får av oss på kommunen, som
är tillåtna att använda. På marknaden finns
andra alternativ, bland annat majsstärkelsepåsar, som dessvärre skapar problem i
återvinningsprocessen. Därför ska de inte
användas.
Börjar påsarna ta slut? Kläm fast en tom
påse under locket på den bruna tunnan
när det är dags för tömning så får du en ny
bunt.
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Sophämtningen

Nu när vintern snart är här finns det några
saker som vi vill att du tänker på. Detta
för att vi ska kunna fortsätta hålla en hög
service gentemot dig som kund samt ge
förarna bästa möjliga arbetsmiljö.
Om det kommer snö eller halka så är vi
tacksamma för om du sköter snöskottning
och sandning runt tunnorna. Försök 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
kunna vända.
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Överhängande växtlighet

Sommaren är slut. En fantastisk sommar
som visar sig på växtligheten. Har det växt
mycket på buskar, träd och grenar m.m.
som kanske hänger ut över vägen och hindrar eller skadar större fordon?
Ta då bort den överhängande växtligheten, så att det är fri bredd och höjd längs
vägen med ca 3,5 meter i höjd. Då tar sig
sopbilen lätt fram!

Sålt eller köpt bostad

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.

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.
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

Nya återvinningscentralen

Den nya återvinningscentralen börjar ta
form och vi hoppas att ni står ut ett tag till
med den provisoriska platsen som har varit
sedan i somras. Målsättningen är att vi ska
ha en invigning i slutet av november/början
av december 2014, så håll utkik efter mer
information på hemsidan.

Julmarknad
på Kumla torg
och stadshuset

Söndag 30 november kl. 13-17
Händer inne i stadshuset:

Försäljning av hantverk
Underhållning

Händer ute på torget:
Besök av tomten
Kumla Lucia
Försäljning av helstekt vildsvin
Kumlan 4 2014
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Skyltning i Kumla

För att alla på ett lätt och överskådligt sätt ska kunna ta del av de regler som gäller för
skyltar har kommunen tagit fram dokumentet Skyltning i Kumla, som innehåller råd
och riktlinjer om skyltning. Text och bild: Klara Ågren, planeringsarkitekt
Syftet med skyltar är att ge upplysning om
en verksamhet, affär eller liknande och
tanken är att skylten ska synas och läsas av
så många som möjligt.
Utformning och placering av skyltar har
då betydelse för om det uppfattas positivt eller negativt. Om det är för många
skyltar är det lätt att budskapet försvinner i
mängden.
Men skylten informerar och vägleder
inte bara besökaren, utan bidrar också till
att ge gaturummet karaktär. För att skapa
en vacker och inbjudande miljö där skyltar
är en naturlig del av stadsmiljön måste
hänsyn tas till omgivningen. På affärsgatan
är skyltning en naturlig del i stadsmiljön
medan det i bostadsområden generellt inte
ska förekomma någon kommersiell skyltning. Intill väg kan kommersiell skyltning
vara distraherande och placeringen är extra
viktig för att inte påverka trafiksäkerheten
negativt. Detta är några aspekter man
måste ta hänsyn till när man ska sätta upp
en skylt.
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Skyltning i Kumla ska inspirera, informera
och vägleda i valet av skyltning. Riktlinjerna
ska bidra till en samsyn kring hur vi ser på
och arbetar med skyltfrågor i kommunen.
Skyltning i Kumla omfattar skyltar på
byggnader samt fristående skyltar, skyltbelysning, affischer, banderoller, varuskyltning, flaggor och markiser. Med skyltar
avses både skyltning i kommersiellt syfte
och olika informationsskyltar.
Dokumentet kan sammanfattas med några
huvudprinciper:

•
•
•
•

Skylten ska placeras på den byggnad 		
där verksamheten bedrivs eller i direkt
anslutning till verksamheten
Placera skylten över fönster eller dörr,
i anslutning till verksamhetens entré eller
skyltfönster
Skylten får inte placeras så att den 		
innebär en fara för trafiksäkerheten eller
skymmer vägmärken
Skylten får inte skymma karaktäristiska
fasaddetaljer, som pilastrar och burspråk
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•
•
•
•
•

Nya skyltar ska placeras så de inte skymmer
befintlig skyltning
Skylten ska vara lättläslig och inte inne
hålla för mycket information.
Undvik onödig upprepning
Skylten ska genom färg, form och format
anpassas till den omgivande miljön och
byggnaden
En skylt får inte sättas upp så att den 		
skjuter ut över en gångbana på lägre höjd
än 2,3 meter, över en cykelbana på lägre
höjd än 3 meter eller över körbanan på
lägre höjd än 4,6 meter.

Skyltar utanför detaljplanelagt område
kräver inte bygglov. Däremot kan tillstånd
i vissa fall krävas av Trafikverket och Länsstyrelsen för att sätta upp en skylt. För
skyltar som placeras på offentlig plats krävs
tillstånd av Polisen.
Om du vill läsa Skyltning i Kumla finns den i
sin helhet på www.kumla.se/skyltning

Bygglov och andra tillstånd
Skyltar är bygglovspliktiga enligt plan- och
bygglagen (2010:900) inom detaljplanelagt område. Det innebär att du behöver
ett bygglov för att sätta upp, flytta eller
väsentligt ändra en befintlig skylt. Det gäller
tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar
målade på fasad, större flaggor med reklam
med flera.

www.orebrotown.com/kumla
Information om
kommunens sevärdheter,
aktiviteter och evenemang.
Bläddra bland broschyrer och
foldrar direkt i din telefon,
surfplatta eller dator.
Ladda ner, spara och skriv ut
broschyrer och foldrar.
Kumlan 4 2014
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Miljö- och byggnadsnämnden
delar ut miljö- och byggnadspris
och vill ha din nominering till
pristagare!

Priserna delas ut för att uppmärksamma personer, skolklasser, företag, föreningar eller
organisationer som på ett dokumenterat står för en värdefull insats inom miljöområdet
eller för att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården
och byggnadskulturen. Text: Peter Eriksson, miljöchef
Priset ska stimulera och utveckla miljöarbetet eller intresset för arkitektur och
bevarande i kommunen.

Byggnadspriset delas ut till den som på bästa sätt vårdar och bevarar byggnader och/
eller hela miljöer eller skapar ny intressant
arkitektur i samklang med omgivningen.
Miljöpriset tilldelas den som på bästa sätt
främjar utvecklingen till ett långsiktigt
hållbart samhälle
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Priset ska i första hand uppmärksamma insatser genomförda under det gångna året.
Lämna din nominering senast den
31 december 2014 till:
Kumla kommun
miljö- och byggnadsnämnden
692 80 Kumla
eller via e-post:
miljo.byggnadsnamnd@kumla.se
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Sjukvård på skifferoljebolaget

Svenska Skifferoljebolaget i Kvarntorp påbörjade i all hast sin verksamhet 1941. Från ena
dagen till den andra var tusentals personer sysselsatta med att bygga upp en oljeindustri
under stundtals både kaotiska, primitiva och improviserade omständigheter.
Text: Göran Ekberg, arkivarie
Arbetarskydd var inte en av de frågor som
prioriterades vid uppbyggnaden. Olycksfallen
var därför många och 1942 redovisade företaget 14,5 olycksfall per 100 000 arbetstimmar. En siffra som motsvarar ungefär 32 %
olyckor hos de cirka 1000 anställda. Även då
företaget hade gått från uppbyggnad till produktion var olyckstalen astronomiska jämfört
med dagens olyckstal inom industrin.
Bolaget bedrev omfattande kampanjer för
att få ned olyckstalen. Framför allt inriktade
man sig på en ökad försiktighet och medvetenhet om farorna vid olika arbetsmoment.
Arbetarskydd var i första hand en fråga om
personalens aktsamhet, inte om fysiska
skyddsåtgärder. De avdelningar som lyckades
få ned olyckstalen premierades och man
nådde framgångar. I slutet av 1950-talet låg
olyckstalen på mindre än 10 %.

Falck och läkaren Stig Leirup. Leirup var även
provinsialläkare i Hällabrottet. Han växte upp
i Skåne och var utbildad vid Lunds universitet. Under studentåren gjorde han också
ett inhopp i filmvärlden. I Edvard Perssonfilmen ”Söder om landsvägen” från 1936 kan
vi se Stig Leirup agera som student.
Mannen som tas om hand är kalkarbetaren
Gunnar Ågren som några år tidigare för
företagets tidning, ”Skifferskriften”, stolt
berättade att hans avdelning kunde uppvisa
200 000 arbetstimmar utan en enda olycka.
Anledningen till detta för eftervärlden bevarade sjukbesök är okänt. Troligen rör det sig
om en iscensättning för att få en bra bild.
Källor: Skifferskriften ochFabriksarbetarförbundet avd 93.

Olycksorsakerna var mångahanda. En
övervägande del bestod av klämskador och
fallolyckor samt skador orsakade av tappade
föremål. Därtill kom smärre gasexplosioner
som orsakade brännskador på händer och
ansikte. Även förgiftningar genom gasutsläpp
förekom. Även dödsfall förekom, om än mer
sällsynt. Trafikolyckor både i arbetet och till
och från arbetet var allmänt förekommande.
Till de mer udda fallen hör arbetaren som
på väg hem från kvällsskiftet fick stryk av två
onyktra personer.
På området fanns en sjukstuga bemannad
av en sjuksköterska. Någon timme varje
förmiddag fanns dessutom en industriläkare
på plats. På bilden ser vi sjuksköterskan Karin
Kumlan 4 2014
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Kumla bibliotek & utställningshallen
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

Öppettider jul-, nyårs- och trettonhelgen
23 december
24 december
25 december
26 december

8.00-17.00
stängt
stängt
stängt

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

10.00-14.00
12.00-16.00
8.00-19.00
8.00-17.00
stängt
stängt
8.00-18.00
10.00-14.00
12.00-16.00
8.00-17.00
stängt
8.00-19.00

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.

Reducerade öppettider på
biblioteket under vecka 49-50
Kumla bibliotek kommer att installera RFIDteknik, ett nytt utlåningssystem för våra
böcker, ljudböcker m.m. Detta innebär att vi
har reducerade öppettider vecka 49-50.

Morgontidningar
Finns i Café o Lé från kl. 08.00 1-5 december.

Öppettider vecka 49-50

Sagostund
2 och 4 december genomförs som planerat.

1 december
16.00-19.00
2 december
16.00-20.00
3 december
16.00-19.00
4 december
16.00-19.00
5 december
16.00-18.00
6 december
10.00-14.00
7 december
12.00-16.00
8 december
stängt
9 december
stängt
9/12 Kvällsprog. Bokcafé i Café o Lé kl 18.30
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Kvällsföreläsningar
2-9 december genomförs som planerat.

Bokbussen
Kör enligt schema vecka 49.
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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!

Se kommunfullmäktiges
sammanträden 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:

Eva Fornåå
Skulptur
Tillsammans
Brons
Trygghetsboendet Kvarngården
Kumla Bostäder AB

På innergården till Trygghetsboendet på
Skolvägen är ett av Kumlas senaste offentliga konstverk placerat. Ett osannolikt möte
mellan den arktiska isbjörnen och antarktiska pingvinen.
Kanske är det drömmen om en världsomfattande gemensam syn på miljöfrågor som
Eva Fornåå har gestaltat i denna lilla ömma

och tilltalande skulptur. Två utsatta arter
som i verket både symboliserar den värld vi
delar och vikten av att ”Tillsammans” lösa
de globala miljöproblemen.
Konstverket förmedlar också en del av
tanken med det nya trygghetsboende som
det är placerat intill. Trygghet innebär bland
annat en social samvaro med ömsesidig
tillit, något som är tänkt att bli förverkligat i
denna nya byggnad.
Eva Fornåå är född 1962 och bosatt i
Motala. Hon är representerad med
offentliga verk i drygt tiotalet städer
över hela Sverige.

