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Handla i Kumla – upplev Kumla!

När jag träffar nyinflyttade kumlabor, så lägger jag märke till att många av dem inte
upptäckt vad Kumla har att erbjuda när det gäller handel. Det kanske inte är så konstigt
eftersom det sägs att våra köpvanor är väldigt starka och svåra att förändra och många
behåller de vanor som de hade innan de flyttade till Kumla.
Därför tänkte jag uppehålla mig vid detta
ämne i ledaren och det ur olika aspekter.
Dels utifrån att ju fler vi är som handlar lokalt, desto mer vill och kan handlarna satsa
på olika utbud. Men det är även viktigt ur
ett miljöperspektiv att inte behöva åka till
andra köpcentra för att göra sina inköp.
Många orter har problem med centrumhandeln med färre butiker och tomma skyltfönster, som orsak framhålls ofta är konkurrensen från så kallade externa köpcentra och att
allt fler handlar via internet. Centrumhandeln i Kumla har hård konkurrens av bland
annat Mariebergs köpcentrum och vid de
stora inköpen lockar ofta deras utbud.

Många kumlabor framhåller att utbudet av
butiker och varor på hemorten är för litet.

”

Den lokala handeln kan
konkurrera med personlig service
och långvariga relationer.

Det är riktigt att vissa varor och vissa kedjor
inte finns representerade i Kumla, men det
finns ett 60-tal butiker i Kumla. Den lokala
handeln i Kumla kan också konkurrera med
personlig service och på den lilla orten
möter du ofta samma personal där man kan
bygga upp långvariga relationer. Detta saknas ofta på stora köpcentra och framförallt
vid internethandel.
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För att stärka den lokala handeln är det
viktigt att befolkning och boende i centrala
Kumla ökar. Det finns planer att under de
närmaste åren bygga cirka 200 nya lägenheter i centrumnära lägen. För närvarande
pågår byggnation av lägenheter på Kyrkogatan och Götgatan.
På torget har cykelvägen längs Köpmangatan
flyttats ut från gångytan och lagts intill vägbanan och det skapar en lugnare miljö för
fotgängare. Det skapar även bättre möjligheter för restauranger och andra verksamheter
att under sommaren kunna erbjuda oss alla
att sitta ute och fika eller äta lunch, eller
varför inte kunna se på deras utbud. Under
vintern har vi haft några tomma skyltfönster
runt torget och det är glädjande att under
våren 2015 fylls fönstren och det flyttar in
nya verksamheter.
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Kumla torg har och ska ha många funktioner och ska vara en naturlig mötesplats för
kumlaborna. Under 2015 händer en hel del
på torget i Kumla som exempelvis:
- att det till Valborg blir MC-träff på torget
- vår- och höstmarknad arrangeras
- nostalgiafton med bland annat Bosse
bildoktorn kommer i början av juli
- i slutet av augusti är det Kumladagarna
- och senare under året sätts det upp julbelysning och första advent-firandet kommer
till torget.
Det är viktigt att vi alla handlar på hemmaplan för ett levande centrum. Låt oss träffas,
trivas och handla i Kumla!
Jag vill även önska er alla en trevlig sommar!
Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande
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Välkommen
på invigning!
20 maj kl. 18.30
vid Sjöparkens växthus
F.d. statsminister Göran Persson
inviger det nya konstverket Half Boy –
av konstnären Anders Krisár.
•

Konferencier: Lisa Ericsson

•

Musik framförs av Per-Emil
Jakobsson och Jonatan Lindner

•

Anförande av Pontus Hammarén,
Borås konstmuseichef

Välkommen!

Trädgårdsmästaren
guidar i sommar
Följ med trädgårdsmästare Kerstin
Gustafsson på en vandring bland
kronärtskockor och sicilianska
luktärtor.

Onsdag 8 juli kl. 18.00
Onsdag 19 aug kl. 18.00
Plats: Sjöparkens växthus
Kostnad: 40 kr
Kontant betalning på plats.

4

Mer info om Sjöparkens växthus
och aktiviteter i sommar hittar du
på orebrotown.com/kumla
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En säkrare trafikmiljö i Kumla

Du som har tomt intill en gata
Se till att dina träd, buskar och häckar inte påverkar
utrymmet eller sikten för den som ska passera. Den fria
höjden ska vara:
• 2,5 meter över gångbana
• 3,2 meter över cykelväg
• 4,6 meter över körbarna
Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata
bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en
sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera
hållet.
Tänk på att det är samma
krav på fri sikt när du har
staket eller plank!
Du som har utfart mot gata
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än
80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska
vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Vi har sänkt från 50 till 40
på flera gator

Hastigheten är den enskilt största anledningen till
olyckor. Därför har Kumla kommun sänkt hastigheten på många gator.
Kumla kommun har infört och skyltat upp till 40 kilometer per timme på de vägar som vi
har ansvar för. De som redan hade beslut om en hastighetsgräns på 30 kilometer i timmen
har inte ändrats. Heller inte ett fåtal vägar som fortfarande har hastighetsbegränsningen
70 kilometer per timme.
De flesta synpunkter kommunen får in gällande trafikfrågor är att människor upplever att
det går för fort. När vi sänker hastigheten slipper vi bygga olika typer av farthinder, som
många tycker är irriterande.
Kumlan 2 2015
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Din trygghet - vårt jobb!

Socialförvaltningens värdegrund

Vad är en värdegrund? - En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi
ska bemöta varandra. I en verksamhet beskriver värdegrunden det förhållningssätt som
personalen ska ha i sitt arbete. Text: Yvonne Sandström, projektledare.
Syftet med värdegrunden är att skapa ett
gemensamt förhållningssätt som ska prägla
allt vårt arbete. Målet är att skapa och införa
en värdegrund med fokus att förbättra,
bibehålla eller kompensera livsvillkoren för
den enskilde.
Socialförvaltningens värdegrund är
• trygghet
• professionellt bemötande
• inflytande och delaktighet.
I dagsläget har vi ca 45st värdegrundsombud ute i våra verksamheter, de ska tillsammans med enhetschef och medarbetare
arbeta vidare med vår värdegrund, där varje
person som vi stödjer och hjälper självklart
ska vara i fokus.

Trygghet

Vår grundsyn är att varje människa är unik,
värdefull och har rätt till ett värdigt liv. Du
ska med förtroende kunna vända dig till oss
för att få råd, stöd och hjälp i olika skeden
av livet. Ditt välbefinnande är vårt fokus. Du
ska bli sedd och lyssnad till av ansvarsfulla,
pålitliga och engagerade medarbetare. Du
ska känna dig trygg i att medarbetarna använder sig av den utbildning och kompetens
som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter.
För att arbeta rättsäkert följer vi de lagar och
riktlinjer som styr vår verksamhet.

”

Din integritet och ditt självbestämmande ska respekteras.

Inflytande och delaktighet

Vi ska stödja, motivera och uppmuntra
till personlig utveckling utifrån dina egna
förmågor och resurser. Din integritet och
ditt självbestämmande ska respekteras och
vi ska främja ditt inflytande, din delaktighet,
din makt och ditt ansvar över ditt liv.

Professionellt bemötande

Vi har en helhetssyn i vårt arbete där vi är
lyhörda för dina behov och din förmåga.
Vi möter dig utifrån din specifika situation
samt har ett respektfullt och engagerat förhållningssätt. Vi har en positiv inställning till
alla vi möter. Vi är medvetna om den makt
vi har och använder den på ett ansvarsfullt
sätt utifrån vår profession.
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Värdighetsgarantier inom
vård och omsorg

Från och med 1 maj 2015 inför Socialförvaltningen i Kumla kommun en värdighetsgaranti
för vård och omsorg. Text: Yvonne Sandström.
Värdighetsgaranti är ett löfte som utlovar
någonting utöver vad den enskilde redan
har rätt till enligt gällande lag. Lokala värdighetsgarantier ska tydliggöra för den
enskilde vad han eller hon kan förvänta
sig av kommunen.

Hemtjänsten

Vi garanterar att:
• personalen alltid bär namnsktar och
kan visa legitimation på begäran.
• du erbjuds en fallriskbedömning i
samband med att ditt trygghetslarm
blir installerat.
• du inom 1 vecka får en presentation
av dina kontaktansvariga och hur du
får kontakt med dem.
• du blir meddelad om en serviceisats
blir försenad eller flyttad, enligt din
genomförandeplan. Gäller insatsna
städning, tvätt, aktivering, inköp,
bank- och postärenden, matdistribution, avlösning i hemmet.

Vad tycker du?

Vi vill veta hur du upplever att vi inom
hemtjänst eller på vård– och
omsorgsbende infriar våra garantier.

Vård och omsorgsboende

Vi garanterar att:
• verksamheten erbjuder utevistelse
efter individens behov men minst en
timme per vecka. Detta kan innebära
promenad, vistelse i trädgården och
dylikt och kan ske enskilt eller i grupp.
• verksamheten erbjuder ett utflyktsmål
utanför verksamheten som gruppaktivitet en gång per år.
• verksamhetens kontaktansvarig erbjuder och planerar en enskild
aktivitet en timme per vecka.
• alla i verksamheten bär tydliga och
enhetliga namnskyltar med kommunens logga.
• en gång per år anordnas träffar för
anhöriga och boende på varje avdelning eller i varje arbetsgrupp där
professionerna undersköterska natt,
undersköterska dag, arbetsterapeut,
sjuksköterska, biståndshandläggare
och enhetschef finns representerade.
• du tillfrågas om var du vill äta dina
måltider och att du får vara med och
påverka din frukost och kvällsfika.
• du ska få din genomförandeplan
översatt till ditt modersmål om du så
önskar.
• du har rätt att byta kontaktansvarig om
du önskar.

Det du berättar för oss framför vi till verksamheten.
Vi utreder vad som hänt och ser till att
vi uppfyller garantin.
Kontakt:
Yvonne Sandström
E-post: servicecenter@kumla.se
Telefon: 019-58 82 32
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Nyfiken på solenergi?
Kumla har en hög solinstrålning och det lönar sig
att satsa på solenergi. Nu lanserar vi solkartan som
räknar ut hur mycket du som fastighetsägare kan
tjäna på att montera solpaneler på just din fastighet. Text: Jessica Larsson, informatör.
Solenergi är en av världens renaste energikällor. Kumlas solkarta visar vilka förutsättningar du som privatperson eller företag
har att med hjälp av solen producera el
eller värme. Genom solkartan får du veta
hur stor solinstrålningen är i kilowattimmar
(kWh), vilka delar av taket som passar bäst
för en solcells- eller solfångaranläggning.
Du får också en ungefärlig uträkning på hur
mycket el eller värme du kan producera
under ett år.

Solkartan tar hänsyn till orientering, taklutning och skuggning från andra byggnader,
men inte till skuggning av vegetation.
Solkartan visa Kumla centralort.

”

Solkartan hittar du på
www.kumla.se/solenergi

Kom och fira vår
nationaldag!

6 juni kl. 14.00 vid Kumlasjön.
Samling på Kumla torg kl. 13.30
för avmarsch kl. 13.45.
• Tal av Henriette Öberg, Kumla Församling.
• Utdelning av Lions Club Kumla
musikstipendium.
Uppvisning av Kumla Gymnastikförening.
• Nationalsång.
Framträdande av Kumla blåsorkester
och Glada Kören.

För fullständigt program www.lionskumla.se.
8
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Fredagen den 29 maj

Utebadet öppnar!

Hej! Soliga dagar kan du

träffa mig på utomhusbadet!

Nu är det äntligen dags!
Sol, bad och sköna stunder på picknickfilten
- den 29 maj öppnar vi utomhusbadet!
Under veckorna 26-32 ligger vår populära
hinderbana i och vi kör aktiviteter för
stora och små. Välkommen!

Öppningserbjudande
Den 29-31 maj kan du köpa säsongskort
för utomhusbadet och få 20% rabatt!
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Mer info och öppettider
hittar du på webben, samt
genom att följa oss på
Facebook och Instagram.

Håll tjuven borta i sommar

Nu är snart semestertiderna här. Många väljer att åka bort och då kan bostaden stå tom.
En tom och obevakad bostad ökar sannolikheten för inbrott. Genom några enkla knep
kan du minska risken att bli utsatt för inbrott.
Text: Daniel Malmborg, samordnare
De flesta inbrott som sker i villor och radhus
sker genom fönster, altan och källardörrar.
Se till att du har godkända lås på dörrar och
fönster runt hela bostaden.
I trappuppgångar sker inbrott oftast genom
lägenhetsdörren. Se till att ha ordentligt lås.
Bra lås och larm gör ett inbrott svårare.
Överväger du att installera ett larm eller
byta lås så se till att använda dig av auktoriserade återförsäljare och installatörer.
Förvara redskap och verktyg så att de inte
blir ett hjälpmedel för tjuven som vill ta sig
in. Exempelvis stegar som förvaras ute bör
vara fastlåsta.
Om du reser bort tänk på hur du delar med
dig av information i sociala medier, telefonsvarare och så vidare om var du befinner
dig. Den informationen kan användas av
tjuven.
Gör din bostad bebodd genom att använda
timer på lampor och radio så det skapar en
osäkerhet om någon är hemma eller inte.
Undvik att förvara dina värdesaker så de är
synliga från fönstret.
Om du reser bort en längre tid, se till att
avboka prenumerationer och lagra post,
eller se om en granne kan ta in posten.
10

Samverka med grannarna

På så sätt finns det någon som håller ett
öga på bostaden. Ett nästa steg att överväga är att skapa grannsamverkan i ditt
bostadsområde. Statistiken pekar på att där
grannsamverkan finns minskar även brotten. Tillsammans med dina grannar kan du
minska anonymiteten, öka kunskapen om
brott och förebyggande verksamhet.

För att starta grannsamverkan:

1. Prata med dina grannar för att undersöka
intresset.
2. Hämta information på www.polisen.se
eller www.samverkanmotbrott.se
3. Kontakta Polisen eller ditt lokala brottsförebyggande råd för att komma igång.
Telefon 019-58 80 00
Brottsförebygganderådet i Kumla
och Polisen.
Kumlan 2 2015

Flott värre
när Kumlaby rockade loss!

– Det var succé. Vi har fått jättemycket positiva kommentarer. Och faktiskt är det till och
med några som har kommit fram på stan och gett oss beröm, berättar Molly Larsson. De
pratat om musikalen Flott värre, som de äldsta eleverna på Kumlaby skola satte upp i
början av året.
Det är Romy Gebrael, Molly Larsson, Emil
Fredriksson Werner och Adam Lukacs,
som alla går i nian på Kumlaby skola, som
berättar om musikalen Flott värre. Under
höstterminen hade de Musikal som tema
på elevens val. Allt slit och jobb avslutades
med nio bejublade föreställningar i Folkets
hus i början av året.
– Musikalen är samma som den klassiska
Grease, men på grund av upphovsrätt fick vi
sätta ett eget namn på den, berättar Adam.
Under hösten trodde vi nog inte att vi skulle
få ihop det. Vi slet med sångerna och dansnumren, men det kändes nästan hopplöst
emellanåt, berättar de. Men, sedan, när vi
fick repa på riktigt på scenen i Folket hus,
då satt allt helt plötsligt, det var en otrolig
känsla.

Adam var sufflös från början, men när
huvudrollsinnehavaren hoppade av fanns
det bara ett alternativ, och det var att Adam
tog rollen.
– Jag var ju inläst på replikerna, men de här
sångerna funkade inte alls för mig. Men vi
hittade en lösning. Det var en tidigare elev,
Robert, som sjöng in låtarna, och jag fick
helt enkelt mima. Det funkade faktiskt.
– Det här gänget har varit helt otroligt, säger
Inger Stähring-Holmberg, som är den lärare
som har ansvarat för uppsättningen. Jag
tänker särskilt på ett tillfälle när en tjej
faktiskt tappade rösten mitt i en föreställning. Alla inblandade bara improviserade
och fixade allt. Det var så otroligt proffsigt!

– Vi övade på sångerna och danserna här
på skolan under hösten, och så tog vi hem
och tränade in alla repliker under jullovet.

Kumlan 2 2015
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Nu har vi skapat en ny Hälsans Stig
som invigdes i början av maj.

Vill du ha en större karta finns det att hämta i
receptionen i stadshuset eller på Djupadalsbadet.
12
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Unikum – Unik i Kumla

en tidning som skapar delaktighet

Nu startar tidningen ska fungera som forum för kommunikation för alla aktörer av intresse för LSS området, som informationskälla såväl som forum för diskussion och dialog.
Genom Unikum kan • du med funktionsnedsättning
• du som är förälder till barn
eller vuxen med funktionsnedsättning
• du som är representant för en
person med funktionsnedsättning
• du som är företagare och
intresserad av samarbete med
oss
• och du som invånare i Kumla
kommun
ta reda på aktuella händelser och
utvecklingen inom LSS-verksamheten och kommunal verksamhet i
övrigt (redaktionens val).

Varför finns Unikum?

Syftet med Unikum är att: ”Bli sed, bli hörd,
bli förstådd – resten kommer av sig själv.”
Resten; som att bli uppskattad, få möjligheter att delta i de dagliga aktiviteterna i
samhället, få möjligheter att visa att man
kan bidra till samhällsutveckling genom
olika insatser med olika uppdrag hos olika
uppdragivare.
Syftet uppnås bland annat genom olika aktiviteter, praktik men även genom förvärvat
arbete, vilket endast är möjligt via dig som
invånare och företagare i Kumla kommun.
Tidningen Unikum är i uppstartskede, vilket
betyder att tidningens innehåll utvecklas
alltefter gehör och intresse.
14
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Bli sed, bli hörd, bli förstådd –
resten kommer av sig själv.

I år går vi ut med tidning i fyra utgåvor och
inför nästa år, efter utvärdering är tanke att
utöka antal nr per år. Vi finns på Resurscenter, Mossbanegatan 5.
Vill du veta mer, är intresserad av att
prenumerera eller vill bidra med något som
praktikplatser, legoarbete, avlönat arbete
du aldrig hinner med – kan vi hjälpa dig
med att samordna och ordna.
Unikum, Resurscenter, LSS-omsorgen, Socialförvaltningen i Kumla kommun
Telefon: 070-299 50 08
E-post: unikum@kumla.se
Kumlan 2 2015

Välkommen till
Aktivitetshuset i sommar!

Ung fritid har öppen fritidsgårdsverksamhet i Aktivitetshuset under sommaren för dig som
är i åldern 12-19 år. Vi kommer också att ha actionsportverksamhet för barn och ungdomar
i åldern 7-19 år. Vi finns på Magasinsgatan 10B. Välkommen!
Du hittar information om öppettider, aktiviteter, resor och utflykter på:
kumla.se/ungikumla, kumla.se/aktivitetshuset, i sommarlovsprogrammet och på Facebook
och Instagram.

Fritidsaktiviteter för personer
med funktionsnedsättning
LSS-omsorgen i Kumla kommun har som uppdrag att
personer med funktionsnedsättning får stöd i att delta vid
olika fritidsaktiviteter. Hakim Ketari, medarbetare inom
LSS-omsorgen, organiserar och håller i en pensionärsträff.

Hakim berättar:
Pensionärsträffen äger rum på tisdagar på Kvarngården
och vi sammarbetar med Studiefrämjandet. Aktiviteterna
utformas efter deltagarnas önskemål som till ex bakning,
målning, matlagning, spela bingo, handarbete.
Till träffarna kommer Eva Gisslen-Ståhl från Studiefrämjandet och spelar gitarr. Vid storhelgerna samlas vi på restaurang och äter tillsammans. Träffarna är väldigt uppskattade av
pensionärerna och alla engagerar sig och återkommer hela tiden.

Kumlan 2 2015
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Alla ska känna sig trygga i skolan

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för
detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra, menar Skolverket.
Text: Elisabeth Jangenby, utredare.
Alla skolor i Kumla arbetar för att eleverna
ska känna sig trygga, men aktiviteterna kan
vara olika. Häng med till två av våra skolor,
Hagaskolan och Ekeby skola, som berättar
hur de arbetar med trygghetsfrågor.

samarbete. De yngre eleverna växer genom
att vara med de äldre eleverna. De äldre
får i sin tur lära sig ta hänsyn till de yngre
barnens behov.

Hagaskolan

Musik och uppträdanden svetsar samman
Två gånger per termin har vi Hela Haga
Sjunger. Här samlas alla elever och barn
från skolan och förskolorna i Hagaområdet
och sjunger tillsammans. Vi bjuder på allt
från hårdrock till barnvisa.

Hasse Bolinder berättar att på Hagaskolan
jobbar pedagogerna målmedvetet för att
eleverna ska känna sig trygga.
Vi arbetar med tryggheten på flera plan.
På Haga har vi trygghetsgrupper en gång i
veckan. Det är tvärgrupper med barn från
förskoleklass till åk 5. Här får barnen utifrån
sina förutsättningar diskutera, lyssna,
vänta på sin tur att framträda, lära sig att
ta ställning och stå för sin åsikt, lära sig att
16

Varje vecka har vi dessutom storsamlingar. Här turas klasserna om att uppträda.
Eleverna sjunger, spelar, redovisar arbeten,
spelar teater och liknande.

Kumlan 2 2015

Vi har även vårkonsert, höstkonsert och
julkonsert som bidrar till en viktig känsla av
sammanhang och samhörighet.

följer med till varje brev så ansvarig lärare
eller fritidspedagog hämtar ett färdigt ”kit”
till sin grupp.

Regelbundna kamrat/vuxenstödsträffar och
elevråd bidrar naturligtvis också till en tryggare skola. Vi pedagoger kan snabbt fånga
upp negativa strömningar och åtgärda
dessa.

Tryggve och trygghetsgrupperna har blivit
en viktig figur för eleverna och som är en
tillhörande och viktig del av Ekeby skola.

– Vi är övertygade om att vårt trygghetspaket stärker och utvecklar elevernas identitet, gör eleverna trygga och förser dem
med ett bra självförtroende och därmed ger
dem goda förutsättningar för lärande och
utveckling, avslutar Hasse.

”

Vi vet att trygga elever ger
förutsättningen för ett
optimalt lärande.

Ekeby skola

– Under cirka ett år har vi jobbat med
trygghetsgrupper på Ekeby skola, berättar
Ulrika Rapp på Ekeby skola.
En gång i veckan träffas vi i blandade grupper, från förskoleklass till åk 5, och får ta
del av figuren Tryggves olika spännande
uppdrag, tankar och funderingar. Vi är
sex stycken olika grupper i ledning av en
lärare eller en fritidpedagog. Det är cirka 15
elever i varje grupp.

Tillsammans med Tryggve har vi haft olika
uppdrag som bland annat har berört:
• Ekebys trivselregler
• Hur är man en bra kompis?
• Varar ärlighet längst?
• Rätten att vara olika - Rock every sock
• Rastverksamheten
• Mobbning
• Stöld
• Massagesagor
• Matro i matsalen
• FN och barnkonventionen.
Vi har också gjort olika pyssel till till exempel till alla hjärtans dag.
Tryggvegrupperna används på många sätt
Tryggvegrupperna har blivit ett forum där
vi pedagoger dels kan lyfta och diskutera
olika värdegrundsfrågor men också lyfta
aktuella saker rörande Ekeby skola. Här kan
vi tillsammans med eleverna jobba fram en
bättre, tryggare och mer
trivsam skola
för alla!

Tryggve är vår frontfigur
Tryggve är en omtänksam och rolig
figur som är mån om alla. Inför varje
tillfälle skriver Tryggve ett spännande
och inspirerande brev till
eleverna som
läraren eller en
elev läser upp
för de övriga i
gruppen. Tillhörande material
Kumlan 2 2015
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Sommarprogram
Mer information hittar du på
orebrotown.com/kumla

Guidade visningar
Kostnad: 40 kr som betalas kontant på plats.
Mer information om samlingsplatser,
se orebrotown.com/kumla
Guideprogram
16 maj
27 maj
30 maj

Öjamossen med Älgasjön, kl. 14.00
Sjöparken, kl. 18.00
Naturreservat Björka lertag,
kl. 07.00 och 09.00

14 juni
27 juni

Naturreservat Hällkistan, kl. 14.00
Konst på Hög, kl. 14.00

4 juli
8 juli

Konst på Stan, kl. 14.00
Trädgårdsmästaren guidar bland kronärtskockor och sicilianska luktärtor, kl. 18.00
Sjöparken, kl. 14.00
Konst på Hög, kl. 14.00
Öjamossen med Älgasjön, kl. 10.00

11 juli
18 juli
25 juli
8 aug
15 aug
19 aug
22 aug
29 aug

Håkan Nesser litteraturvandring,
kl. 14.00
Konst på Hög, kl. 14.00
Trädgårdsmästaren guidar bland kronärtskockor och sicilianska luktärtor, kl. 18.00
Konst på Stan, kl. 14.00
Sjöparken, kl. 14.00

Midsommarfirande
i Sannahed
Fredag 19/6 kl. 13.00
vid Hembygdsgården

Stångresning, dans kring midsommarstången, folkdansgillet Nerkia medverkar, Spikblecket från Skyllberg spelar,
Willardo trollar för barnen, underhållning från scenen, lotterier, smådjur,
ponnyridning, chokladhjul, fikaförsäljning m.m.
Arrangör:
Kumla-Sannahed hembygdsförening

Läs som en tok,
få en bok!

Läs tio böcker under sommarlovet
(11 juni-17 augusti) och få en bok
av biblioteket. Gäller en gång. Mer
information och material finns på
biblioteket från och med juni.

Arrangör: Kumla kommun

Sköna sommardagar på Djupadalsbadet!

Djupadalsbadets utomhusbad öppnar för säsongen fredagen den 29 maj.
Den populära hinderbanan ligger i vecka 26-32. Soliga dagar kan du
träffa Kumlahumlan. Den 13/6 håller utomhusbadet stängt.

Kumlasjönt - premiär 25/6
Sex härliga sommarkvällar med god underhållning.
Följande kvällar är du välkommen till Djupadalsparken: 25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 13/8, 19/8.
Arrangör: Kumla Promotion

Visningar av
våra museer

Vid m
serve useerna
ras k
affe!

Stenarbetsmuseet och hembygdsgården,
Hällabrottet visas söndagar juni-augusti
kl. 14.00-17.00. Obs. den 21/6 stängt.
Marmorgolvet i Ytongkontoret visas
söndag 7/6, 5/7 och 2/8.
Sannahed militär- och friluftsmuseum,
Persedelförrådet och hembygdsgården
har öppet söndagar 28/6-16/8
kl. 14.00-17.00
Blackstastugan är öppen den 28/6 och 2/8
kl. 14.00-17.00
Skolmuseet i Hardemo, Sockenmagasinet
visas söndagar 21/6-30/8 kl. 14.00-17.00
Arrangör:
Hembygdsföreningarna i Kumla kommun

Besegra trappan!

Avverka trappan vid Kvarntorpshögen tio
gånger inom 5 timmar och du har ”besegrat
trappan”. Ett varv är 1 115,5 m och den
totala sträckan är 11,155 km varav 4 270
trappsteg. Läs mer på besegrattrappan.se

Nostalgiafton
med Bosse
Bildoktorn 3/7
Arrangör:
Kumla Promotion

Musik på Hög
Kalle Moraeus med
bandet Hej Kalle
1/8 kl. 16.00

Sommarkultur i
Kumla Sjöpark
13/8 kl. 10.00-15.00

Välkommen till Sjöparken som
vi fyller med roliga prova-påaktiviteter för alla barn.

Cirkus Roman • Kanoter •
Scouterna • Drakbygge •
Skörda och smaka i växthuset •
Kulturskolan
Mer info på orebrotown.com/kumla

Kumladagarna
Sista helgen i
augusti!

Från kompost till biogas

Nu är bygget av biogasstationen igång

I mitten av april startade bygget av en biogasstation i Kumla. Det första spadtaget tog
Katarina Hansson, Kumlas kommunstyrelses ordförande, och Jens Isemo, vd för koncernen Karlskoga Energi & Miljö AB och det delägda dotterbolaget Biogasbolaget AB.
– Äntligen, säger Katarina Hansson, Kumla
kommuns ordförande. Jag känner mig stolt
och glad. Det här är ett av många bidrag för
att vi ska kunna överlämna en värld vi kan
vara stolta över till våra barn.

Från bananskal till biogas

Katarina förklarar att det alltså är hushållssoporna som Kumlaborna sorterar i det
bruna kompostkärlet som blir till biogas i
biogasanläggning i Karlskoga, som Kumla
kommun är delägare i.

Bra placering

Stationen ska ligga anslutning till Shell, vid
Västra Drottninggatans utfart på gamla
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E3:an. Det är en bra plats ur många hänseenden. Den är lättåtkomlig för förbipasserande, och man inte behöver leta sig in i
stan för att tanka, vilket gynnar biogasbilsägare i hela regionen. En annan fördel är att
den finns på en bemannad mack med all
den service som erbjuds.

Kommunen byter till
biogasbilar

– Med tiden kommer kommunens alla
fordon köra på biogas, och dessutom gör
vi det möjligt för Kumlas och sydnärkes
privatpersoner och näringsliv att få tillgång
till biogas. Biogasstationen bidrar till våraklimatmål i kommunen och i vår region,
säger Katarina.
Kumlan 2 2015

– Hej, Anders Larsson

Öppettider
på Renhållningsverket.
Mån, tors 9.0020.00
Tis, ons, fre 6.30-20.00
Lör, sön 9.00-18.00

Hur ser det ut med sortering av
hushållsavfall
i Kumla?
Hela anläggningen
stänger på
ovan utsatta tider. Äventyrs-

badet
öppnar
Är man
osäker finns det sorteringsanvisning
– Jo, vi hade 881 ton matavfall
förra och
året.relaxen
på kommunens hemsida, eller så kan man
Under 2014 minskade vi mängden avfall
kontakta Renhållningsverket för hjälp.
som inte är komposterbart – alltså det vi
slänger i de gröna tunnorna och som går
till Sakab för att eldas upp och bli el och
Det blir lite äckligt i de
fjärrvärme, med 1,7%. Det är bra!
– Nu när vi får vår biogasmack i Kumla är
det än mer viktigt att sortera. Det är ju vårt
matavfall som blir biogasen som vi kan köra
bilarna på. Målsättningen som vi har är
inte att samla in så mycket matavfall som
möjligt utan bara att få det utsorterat från
den gröna soptunnan.
– Det är väl värt att fundera på hur mycket
matavfall var och en egentligen slänger. Är
det rätt mängd mat jag köper in och är det
rätt mängd mat jag lagar? Varje inköp kostar för dig som konsument, både i pengar,
tid och miljö i form av transporter.

Är vi duktiga på själva
sorteringen?

– För det mesta, men ibland förekommer det plast, blöjor, metallförpackningar,
tobak, snus, kläder, hundbajspåsar, aska,
kattsand, spån från djur i de bruna tunnorna. Det funkar inte, de är bara avsedda för
att lägga de bruna påsarna med matavfall i.
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bruna tunnorna på sommaren, vad kan man göra?
– Tvätta ur kärlet med rengöringsmedel.
Fyll inte kompostpåsen mer än till markeringen i påsen, då går det lättare att stänga
den. Påsarna är ju gratis, så det är bara att
hänga ut en påse på sin bruna tunna, så
lägger chauffören ut en ny bunt åt dig.

Finns det mer jag kan
göra om jag vill värna
om miljön?

– Du kan anmäl dig till betalning via
autogiro, genom att kontakta Ekonomiavdelningen. E-faktura kan du själv välja i din
internetbank.
– Och, tänkt dig extra noga för när du har
farligt avfall. Det lämnar du vid återvinningscentralen i Kvarntorp eller Hallsberg
eller miljöstationen vid kommunens
centralförråd om du har mindre mängder.
Mediciner och läkemedel lämnar du till ett
apotek.
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Kumla bibliotek & utställningshallen
Nationaldagen

Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag
Tisdag
Fredag
Lördag
Söndag

Pingst

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

Pingstafton 23/5
Pingstdagen 24/5

stängt
stängt

Fredag 5/6
Nationaldagen 6/6

Midsommar

Torsdag 18/6
Midsommarafton 19/6

8.00-17.00
stängt

9.00-17.00
stängt

Sommartid 15 juni till 16 augisti
Måndag - fredag
9.00-18.00
Lördag , söndag
stängt

MUSIK PÅ HÖG 2015

LÖRDAG 1 AUGUSTI KL. 16.00
KVARNTORPSHÖGEN l KUMLA
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Biljettpris: 280 kr. (Gratis för barn födda fr.o.m. år 2000) Biljetter fr.o.m. 1/5.
Kumla bibliotek, ICA Maxi Kumla, Ticnet, Kumla servicecenter 019-58 80 00
Buss från Kumla torg. Vid regn Husaren, Folkets Hus
Kumlan 1 2015
www.kumla.se

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,
692 80 Kumla, lämnas till kommunkansliet
eller direkt vid fullmäktiges sammanträde.
Kumlan 2 2015

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: Eva Lange
Objekt: Skulptur
Titel: Ängel
Teknik: Bohusgranit
Placering: Sjöparkens Växthus
Ägare: Kumla Fastigheter AB
Eva Langes skulptur ”Ängel” har ett stramt
och återhållsamt uttryck. Det finns en enkelhet i framställningen där formen rent
av skulle kunna vara skapad av naturen
själv.
Ängeln kan anas genom några sparsamma linjer i skulpturen. Kanske ska man se
stramheten och reduceringen av ängelns
attribut, vingar och gloria, som en följd av
samhällets sekularisering. Kanske vi alla
har ett behov av eller längtan till en ängels omvårdnad. Att uttrycka detta genom

ett bibliskt bildspråk blir ofta förknippat
med en religiös föreställning som allt fler
saknar. Eva Langes stilistiska ängel blir då
något som vem som helst kan förhålla sig
till eller ta till sig oavsett vilken religionstillhörighet man har eller inte har.

Eva Lange är född 1935 och är i Stockholm. Hon har varit verksam som konstnär sedan början av 1960-talet och finns
representerad i ett stort antal kommuner
över hela landet.

