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Vi värnar om ett renare vatten och
en bättre miljö
Sid 4

Härlig höst på Djupadalsbadet

Sid 18

Ännu bättre kollektivtrafik
Sid 9

Kumla satsar på kollektivtrafik

Jag är uppvuxen på landet och hade rätt till skolskjuts. Jag kan fortfarande känna lukten
från den gamla bussen och höra det glada hejandet från busschauffören. När vi är barn och
unga åker vi ofta kollektivtrafik, men ganska snabbt när vi får körkort så ändras våra vanor.
I denna ledare vill jag uppehålla mig kring de
satsningar och förändringar som är på gång
inom kollektivtrafikområdet. Detta för att
flera ska kunna åka kollektivt och på det sättet lämna en bättre miljö och klimat till våra
barn och barnbarn.
Kollektivtrafik innebär passagerartrafik som
är tillgänglig för allmänheten och för många
människor är kollektivtrafik den enda möjligheten att åka till jobb, studier eller serviceresor. I Kumla är det många som pendlar till
arbete i andra kommuner, de flesta av dessa
åker till Örebro. Många ungdomar studerar
på andra orter och kan då använda både tåg
och buss. Under vardagar har Kumla ett 50-

tal tågavgångar både mot Örebro och mot
Hallsberg, tåget erbjuder korta restider. En
enkelresa Kumla-Hallsberg tar sex minuter,
motsvarande resa till Örebro tar cirka elva till
tretton minuter beroende på om man ska till
södra station eller resecentrum i Örebro.

”

En enkel resa med tåg mellan
Kumla och Örebro tar cirka
elva minuter.

Under senare år har resandet med buss
och tåg till och från Kumla ökat. Detta är
naturligtvis mycket glädjande. Men Kumla
kommun vill satsa ytterligare på kollektivtrafik. Dettaför att flera ska erbjudas bra
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resandemöjligheter såväl som att fler också
ska åka kollektivt.
Under hösten 2015 påbörjas en hel del
åtgärder som vi hoppas ska stärka resandet
med tåg och buss. Den 16 augusti kommer
en ny turlista från Länstrafiken med väsentligt större bussutbud i Kumla kommun och i
Sydnärke. Exempel på detta är att det mellan
Kumla-Örebro blir en fördubbling från en
till två linjer, dessa linjer (701 och 702) får
nya sträckningar som passerar områden
med många arbetsplatser och boenden. En
ny linje med nummer 741 kommer att gå
Kumla, Hällabrottet, Kvarntorp och Ekeby.
De stora pendlingsstråken som HallsbergKumla-Örebro förstärks med fler turer och
ambition är att tidtabeller ska förenklas med
mer regelbundna avgångar. För att klara den
ökade trafikeringen så anlades ett nytt och
funktionellt resecentrum i Kumla för två år
sedan, detta direkt söder och närmast stationshuset i Kumla. Nya hållplatser har under
det senaste året iordningställts efter de nya
linjerna. För att kunna åka inom Kumla till
exempelvis vårdcentralen, resecentrum och
torget så kommer stadsbussen (den lilla bussen) nummer 780 att gå sina turer.
I Kumla har stationshuset varit stängd för
resande under många år. Kumla kommun
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köpte för några år sedan fastigheten och för
närvarande pågår planering för upprustning
av huset. Vi hoppas att upprustningen kan
påbörjas under 2015 och att väntsalen kan
återöppnas under 2016. Vår ambition är att
väntsalen ska kompletteras med någon form
av servering.
Under järnvägsområdet finns en gång- och
cykeltunnel. Tunneln är lång, otrivsam och
dess anslutning på den västra sidan är inte
bra. Planering pågår för åtgärder på tunneln
och då främst dess västra anslutning. Målsättning är att dessa arbeten kan påbörjas
under 2015/16. För närvarande genomförs
en så kallad åtgärdsvalsstudie av Trafikverket
angående järnvägen i Kumla med bland annat gång- och cykeltunneln. Kumla kommuns
ambition är att tunneln ska kortas, göras
mer säker och trivsam. Det finns anledning
återkomma i dessa frågor längre fram.
Under arbeten för bättre tunnel och renovering av stationshuset kommer det säkert
uppstå vissa inskränkningar i tillgänglighet.
Vi hoppas att dessa kan minimeras för att
det under kommande år ska kunna erbjuda
ännu bättre kollektivtrafik åt alla i Kumla.
Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande
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Kvalitetssäkringssystemet
heter Revaq

Revaq är det certifieringssystem som
Kumla kommun arbetar med för att
minska flödet av farliga ämnen till
reningsverket, för att skapa en hållbar
återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

Inte vilket skit som helst
i vårt avlopp!

På reningsverket har man startat upp ett stort arbete för att säkra kvaliteten på det slam
som blir restprodukten när vi renar vårt avloppsvatten. Om vi lyckas kan vi använda slammet som gödning på våra åkrar. Det skulle gynna vårt naturliga kretslopp i Kumla.
Text: Jessica Larsson, informatör
Kvalitetssäkringen är jätteviktig. Många typer av reningar kan göras, men man kan inte
åtgärda allt i reningsverket. Därför är det väldigt viktigt att det material som hamnar i vårt
avlopp är ok.

Jesper Livengård, som jobbar på reningsverket här i Kumla, berättar att de på tio dagar tar
till vara 3,5 ton skräp, som absolut inte hör hemma i avloppet.

Vad kan man göra hemma?

– Det finns 8 enkla knep för att förbättra avloppet. Flera av knepen gynnar både hemmiljön
och avloppet, som till exempel matfett. Igensatta avloppsrör är inte kul för en fastighetsägare, säger Jesper.
8 enkla hemmatips är:
• Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten
• Släng snus och cigarettfimpar i hushållssoporna
• Släng fett i soporna eller lämna det till återvinningen
• Lämna gamla mediciner på ett apotek
• Tvätta och städa med miljömärkta produkter
• Lämna färg, lösningsmedel och giftiga ämnen till återvinningen
• Tvätta bilen i en biltvätt
• Undvik sportkläder som är anti-lukt-behandlade
4
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Höga halter av silver och
tenn just nu

Inom certifieringsarbetet kontrolleras
avloppsslammet varje månad, och sammanställs också för en årlig kontroll. De täta
provtagningarna gör att vi kan identifiera
och kvalitetssäkra på en väldigt detaljerad
nivå.
– Just nu kan vi se lite för höga halter av silver och tenn. I vårt arbete handlar det om
att identifiera källan till de höga halterna,
och påverka de som genom sitt beteende
bidrar till de höga halterna, säger Jesper.
Det kan vara både privatpersoner och
företag som utan att veta om det släpper ut
olämpliga ämnena.

Silver i sportkläder och tenn i
konservburkar

En del ämnen under
ständig bevakning

Vissa ämnen måste man jobba aktivt med
hela tiden, exempelvis läkemedel. Det är
ett problem att de hamnar i naturen genom
vårt kiss och bajs, men vi kan minska
problemet genom att vara noggranna med
att lämna in överblivna mediciner till ett
apotek.

En del av källan är alltid hushållens avlopp,
och vad det gäller de här ämnena vet vi
att silvret kommer från sportkläder som är
antibakteriellt behandlade. Alltså sådana
sportkläder som säljs som luktfria. En källa
till tenn kan vara mat som ligger kvar i en
öppnad konservburk i kylen. När burken är
öppnad fäller den ut tenn till
matinnehållet.

Kadmium och koppar är också ämnen som
vi arbetar kontinuerligt med. Vi vet att de
största orsakerna till kadmium brukar vara
spillvatten från bilvård, konstnärsfärger baserade på just kadmium, och det kadmium
som kommer från snus och cigarettfimpar.
Koppar kommer som oftast från vattenledningar som fäller koppar.
Kumlan 3 2015
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Prisade pedagoger i Kumla!
Solgläntan och Skogstorpsskolan

Den 10 juni delades Kumla kommuns pedagogiska pris för 2015 ut. Priset delades ut i två
kategorier och pristagare var arbetslaget på Solgläntans förskola och två fritidspedagoger
på Skogstorpsskolan F-5. Priset är 5 000 kronor per priskategori som ska gå till kompetensutveckling. Text: Lena Wennhager, nämndsekreterare
Till vinnare av årets pris i kategorin Förskola
och pedagogisk verksamhet utsågs förskolan
Solgläntan. Arbetslaget består av Liselotte
Björck, Sofia Hagsten, Maria Sundqvist,
Jenny Biteus och Teres Engholm, Helene
Johansson, Reem Batieh (Helene och Reem
är ej med på bilden),

”

Solgläntans pedagoger har alltid
barns inflytande i fokus.

– Så kaxigt och kul att Solgläntan nominerat
sig själva – det är en förskola med självförtroende och inget sitter fast. Solgläntans
pedagoger har alltid barns inflytande i fokus.
De är absolut den förskola som ligger i framkant när det gäller vad en förskola ska stå för
2015, säger Cathrine Hansson-Sonnerstedt,
förskolechef för Solgläntan.

6

Överraskande uppvaktning

Representanter från priskommittén, bland
annat ordförande och 1:e vice ordförande
för nämnd för livslångt lärande (NLL) och
förvaltningschef, dök upp på pristagarnas
arbetsplats på förmiddagen och uppvaktade
med diplom, vinstcheck och blommor.
Andreas Brorson, ordförande NLL, läste upp
motiveringen till priset:
De har genom sitt arbetssätt skapat ett
positivt klimat, en kreativ miljö som främjar
barns lärande och utveckling. Arbetslagets
arbete har också utvecklat möjligheten till
inflytande, trygghet och arbetsro. Genom
sitt förändrade arbetssätt lyfter de fram
det kompetenta barnet, visar och inspirerar
andra att prova nya vägar.
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Vinnare av det pedagogiska priset i kategorin Skolbarnsomsorg och skola blev två fritidspedagoger på Skogstorpskolan F-5; Mattias Landmark och Mattias Holmstrand.
Priskommittén dök upp på skolans sommaravslutning vid Kumlasjöns amfiteater
och överlämnade diplom, vinstcheck och
blommor till pristagarna inför en publik av
elever och föräldrar.
Motiveringen till priset löd:
De har genom ett välplanerat arbetssätt
skapat en verksamhet som bidrar till trygga
och kreativa miljöer för barnen under bland
annat rastverksamheten. De har också

Kumlan 3 2015

genom sitt arbete motverkat utanförskap,
mobbing och kränkande behandling vilket
är viktiga faktorer i att skapa arbetsro,
trygghet och lust att lära.

”

De har skapat en verksamhet
som bidrar till tryga och
kreativa miljöer.

- Pedagogerna stärker lekens betydelse och
skapar tryggare miljöer, och vi ser möjlighet till lärande även under rasten. Det är
en stor pedagogisk utmaning att hitta och
utveckla aktiviteter som intresserar och
inspirerar barnen på deras raster, men vi
ser mycket positiva effekter! Det är viktigt
att poängtera att det här är en satsning
som all personal valt att göra, med tanke på
att det involverar både lärare och all övrig
fritidspersonal, som gör det möjligt, säger
Linda Meriloo, rektor Skogstorp F-5.

7

Äldredagarna

10 år!

Varmt välkommen till
Äldredagarna i oktober!
Onsdag 21 oktober

Föreläsningar om äldreomsorgen i Kumla.
Musikteaterföreställning om åldrandet, med Eva Ahremalm
och Johan Alkenäs.
Biblioteket. Klockan 13.30 - 16.20

Fri entré!

Torsdag 22 oktober

Tema demens. Visning av filmen Still Alice och
möjlighet att fråga experter.
Bio Folkan. Klockan 18.00

Tisdag 27 oktober

Författarafton med Cecilia Hagen.
Biblioteket. Klockan 18.30 - 20.00

Torsdag 29 oktober

Lena Leissner, överläkare och specialist i sömnmedicin,
föreläser om God sömn.
Församlingshemmet. Klockan 18.30 - 20.00
Ett samarrangemang av Anhörigstödet Socialförvaltningen, Väntjänsten,
Alzheimersföreningen, Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan.

Tätare trafik och fler linjer!

I samband med skolstarten i augusti 2015 blev det en del förändringar i busslinjetrafiken.
För Kumlas del utökas kollektivtrafiken med tätare trafik och fler linjer. Syftet är att göra
det mer attraktivt att åka kollektivt. Text: Daniel Malmborg, samordnare

Två linjer mellan Kumla
och Örebro

Nu finns det två linjer från Kumla till Örebro
- 701 och 702. Båda får en sträckning som
passerar områden med många arbetsplatser.
Linje 701 är huvudlinjen mellan Kumla och
Örebro. I Kumla trafikerar linjen två nybyggda hållplatser på Järnvägsgatan i Kumla.
Turen går förbi Mariebergs köpcentrum och
har slutdestination Universitetssjukhuset i
Örebro. Mot Hallsberg kommer den att ersättas med linje 704, som går mellan Kumla,
Hallsberg och Askersund.
Den andra busslinjen mellan Kumla och
Örebro är linje 702. Den går resecentrum,
Sörbyvägen, gamla E3:an därefter motorvägen till industriområdet Berglunda och
sedan vidare till centrala Örebro.

Tätare busstider på
vardagarna

Linje 701 går en gång i kvarten på morgon
och eftermiddag, och en gång i halvtimmen
under de andra delarna av dagen. Natt- och
helgtrafiken kommer ha ungefär samma
mängd turer som tidigare.

Nya linjer

Den nya linjen 741 går mellan Kumla och
Ekeby, via Hällabrottet och Kvarntorp. I
Ekeby kan man göra ett bussbyte och gå
på linje 727 som går mellan Pålsboda och
Örebro. Den här linjen ger möjlighet för
boende längst linjen att nå Örebro, även
östra Örebro med bland annat Universitetet. Ytterligare en ny linje, 740, kommer gå
mellan Kumla och Odensbacken.

Länstrafiken satsar på
bättre turer och enklare
tidtabeller

För att öka resandet med kollektiva färdmedel har Länstrafiken satsat på att binda
samman orter och kommuner med hjälp
av kollektivtrafiken. Detta görs genom att
införa ett effektivare transportssystem och
infrastruktursatsningar med nya hållplatser
samt bättre turtäthet och enklare tidtabeller. I Kumla pågår även ett arbete med ombyggnation av resecentrum för att bättre
kunna möta dagens och morgondagens
behov i och med satsningarna.

Linje 702 går en gång i halvtimmen under
hela dagen men har ingen kvälls- eller
helgtrafik.
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Hallå där, Mattias Skoglund!
– fritidsledare som är ansvarig
för Fritidshjälpen.
Vad är Fritidshjälpen?

Genom Fritidshjälpen kan ungdomar i
Kumla i åldern 12-20 år få hjälp med att
hitta till en fritidsaktivitet. Det går till så att
ungdomen tar kontakt med oss på Ung fritid genom mail eller telefon eller på annat
sätt. Vi träffas och ser vad ungdomen vill
göra för aktivitet. Ofta har man en idé om
vilken eller vilka saker man vill prova. Tillsammans med en fritidsledare tar vi reda
på vad som finns i vår närhet, kontaktar
dem som har hand om aktiviteten, åker dit
och kollar eller provar på.

Under tiden som Fritidshjälpen pågår är
det inga kostnader för ungdomen. Däremot
måste man själv betala för ev. medlemsavgifter eller deltagaravgifter om man vill
fortsätta med aktiviteten.
10

Hur länge har Fritidshjälpen funnits?
Hos oss i Kumla sedan i mitten av 2013.

Har du några exempel på
vad man kan få hjälp med?
Vi har varit iväg på bland annat ridning,
kampsport, skytte och gymnastik. Vi har en
ungdom nu som ska iväg och kolla smide.

Hur gör man om man vill
veta mer?
Då kan man kontakta mig på Ung fritid.
Antingen kan man
mejla till ungfritid@kumla.se
eller ringa 019-58 86 87.
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Kvarntorps friluftsområde

Riv gärna ut kartan på
mittuppslaget och bege
dig ut för att upptäcka
området.

Kvarntorps friluftsområde erbjuder naturupplevelser, aktiviteter och spännande industrihistoria. Mer information om Kvarntorps friluftsområde hittar du på webbplatsen
orebrotown.com/kumla.
1.
Konst på Hög
På Kvarntorpshögen finns den unika skulpturutställningen
Konst på Hög. Här finns flera av landets främsta konstnärer
representerade. Ny skulptur i år är Stilla rörelse/Standing
motion av Maria Miesenberger. Bilvägen upp till utställningen är öppen dagligen under perioden maj till september, kl. 10.00-20.00. Oktober till april kan utställningen
besökas till fots.
2.
Besegrat trappan och utegymmet
Många kommer till Kvarntorpshögen för ett träningspass i
utegymmet eller trappan med sina 427 trappsteg. Varför
inte anta utmaningen Besegrat trappan? Du har besegrat
trappan när du har avverkat den tio gånger inom 5 timmar.
Läs mer på besegrattrappan.se.
3.
Vandringsleder, ridleder och cykelleder
Visste du att det finns över 26 km vandringsled i området?
Här finns även ett antal ridleder i varierande natur med tät
skog, öppna fält och höga kullar. Vissa delar av ridlederna
sammanfaller med stigar som är öppna för vandrare. Här
har hästarna företräde, tänk därför på att stigen kan vara
hovtrampad. Det planeras just nu för tre nya mountainbikeleder i Kvarntorp för dig som vill utmana dig i terräng
och på skogsstigar. Så småningom kan du se dessa leder på
bergslagencycling.com.
4.
Rastplatser
Vid Nordsjön- och Söderhavet finns fyra rastplatser som
passar bra för en picknick. Tre av rastplatserna är handikappanpassade och vid rastplatsen som ligger mellan
Nordsjön och Söderhavet finns en handikappanpassad
torrtoalett. På samtliga rastplatser finns möjlighet till grillning. Vid en av rastplatserna finns även vindskydd.
5.
Lugnet
Lugnet är ett naturskönt utflyktsmål. Här har bland annat
arbetare vid Skifferoljebolaget bott. Paul Jonasson, som var
en av ägarna till Lugnet, de stora gårdarna och kalkstensbrotten, lät här anlägga den fina äppellunden.
Kumlan 3 2015
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6.
Miljö- och återvinningscentral
I januari öppnade den nya återvinningscentralen i Kvarntorp. All sortering sker under tak och containrarna är av
den mindre modellen med låg front för att underlätta för
dig som sorterar. Numera kan du lämna ris och kompost
dygnet runt. Övrigt sorterat avfall lämnas under återvinningscentralens öppettider.
7.
Naturreservat Hällkistan
I Hällkistans naturreservat finns en av Närkes få hällkistor.
Här finns ett mindre område med spåtistel och orkidén
ängsnycklar. Inom reservatet finns även ett mindre
kalkbrott.
8.
Bad i Hästhagsbrottet
I Hästhagsbrottet finns en badplats med sandstrand,
brygga, en mindre lekplats, omklädningshytter och enklare toaletter.
9.
Fiske
I Nordsjön och Söderhavet finns våra vanliga sötvattensfiskar och här är det fritt fiske. Det finns brygga att
fiska från, men du kan även lägga i egen roddbåt för en
fisketur (dock ej permanent).
10.
Golf
Högtorpsbanan är en medelsvår bana med lång spelsäsong. Här finns övningsgreener, driving range, övningsbana, slaghall och golfrestaurang.
11.
Stenarbetsmuseet
Stenindustrin i Yxhult har på många sätt präglat bygden.
Museet visar stenarbetets historia med en unik samling
gipsförlagor och Yxhults stenhuggeris första mekaniska
verkstad.
12.
Kalkugnarna
Ett industrihistoriskt minne från tiden då kalk bröts i de
nu vattenfyllda brotten. I ugnarna varvades kalken med
alunskiffer för att sedan brännas. Kalkstenarna fraktades
sedan ut för försäljning till bönder över hela Sverige för
att användas i jordbruket.
13.
Kumla skidförening
Området är värt ett besök även vintertid! Här finns
slalombacke med två nedfarter, pulkabacke och spår för
längdskidåkning.

14
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Tio minuters solinstrålning
mot jorden motsvarar den
energimängd vi gör av med
globalt under ett helt år!

Nyfiken på solenergi?

Solenergi är en av världens renaste energikällor. Kumla har en hög solinstrålning och det
lönar sig att satsa på solenergi. Därför har Kumla kommun lanserat en solkarta.
Solinstrålningen är tillgänglig gratis i enorm
mängd över hela jorden i praktiken oändlig
framtid. Med solceller producerar du ren
klimatneutral el genom hållbar energiförsörjning och kan till stor del bli självförsörjande på el.

som är klimat- och energirådgivare i Kumla
kommun.
– Det man ska tänka på är att Solkartan
tar hänsyn till orientering, taklutning och
skuggning från andra byggnader, men inte
till skuggning av vegetation, förklarar Lars.

Solkartan räknar ut dina
möjliga besparingar per år

Kostnadsfri rådgivning

Solkartan 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 är ett jättebra verktyg för dig
som börjar intressera dig för solenergi. Här
får du genomsnittliga uträkningar på just
din fastighet. Det är en bra fingervisning i
ett planeringsskede, säger Lars Johansson

Om du bor i Kumla kommun och vill du veta
mer om dina förutsättningar för solenergi
kan du kontakta Lars, som gör ett besök och
tittar på fler detaljer för solenergi på din
fastighet. Exempelvis:
• Vad man tappar i olika riktningar och
lutningar.
• Vilka typer av solceller som finns.
• Hur och var man kan montera solcellerna.
• Hur påverkas produktionen av skuggning.
• Vilka installatörer som finns i länet.
– Solkartan täcker i dagsläget bara Kumla
tätort, så jag kan göra samma beräkningar
som görs i solkartan för fastigheter i andra
delar i Kumla kommun, säger Lars. Det är
bara att höra av sig om man är nyfiken.

Lars Johansson
Telefon: 0583-81119
E-post: lars.johansson@sydnarkebygg.se
Kumlan 2 2015
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Härliga dagar i Hunderfossen i Lillehammer
LSS-omsorgen i Kumla kommun ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Gruppbostaden på Rosinas väg i Åbytorp är en
bostad med särskild service för vuxna. Här ger man även stöd för
fritids- och kulturella aktiviteter. Personalen på gruppbostaden
anordnade en semesterresa till Norge under sommaren. Två
personer anslöt sig och här berättar de om sin resa.

Fyra förväntansfulla resenärer startade resan mot Lillehammer den 3 juni resan mot
Lillehammer. Vi reste via Karlskoga, Karlstad
till Morokulien. Här åt vi en god lunch och
tittade på fredsmonumentet. På gränsen
finns världens minsta bro mellan Norge och
Sverige och på den ställde vi oss och tog
varandra i hand.
Resan gick vidare genom Kongsvinger, Hammar, Lillehammer till Hunderfossen där vi
tog in på vårt hotell. Första kvällen tog vi en
promenad i det lugna och vackra omgivningarna och vi såg forsen i älven Losna,
ett vattenkraftverk och gick ut på bron över
älven. Dagen avslutades med godis och mys
i hotellets foajé.
Efter en god natts sömn gjorde vi en rundresa. Vi såg OS-rodelbanan och passade på
att provsitta en rodel. En intressant upplevelse blev besöket på ett vägmuseum. Med
projektorer och andra hjälpmedel fick vi en
god inblick Norges historia. Lite läskigt var
att se råttor springa på ett bord medan tre
personer åt mat. Vi poserade och fotograferade oss bredvid Petter Sohlbergs rallybil.
174 par skor symboliserade antalet döda i
trafiken under 2014. Med specialglasögon
kunde vi uppleva hur det är att gå rakt om
man är onykter.
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Med bussen tog vi oss till resans höjdpunkt,
toppen av OS-hoppbacken. Här hade vi en
vidunderlig och vacker utsikt över Lillehammer och Gudbrandsdalen, vilket blev för
en av våra resenärer det bästa under hela
resan.
Efter att ha tankat bussen körde vi uppåt i
den vackra Gudbrandsdalen, där bondgårdar hänger på sluttningarna. Vi funderade
hur de kunnat bygga husen och hur de tar
sig upp på vintern. Kor och får betar och
man undrar om de har olika långa ben för
att gå i dessa branta sluttningar.
Kvällsmat på hotellet och sedan glass och
mys i hotellets foajé. Vi tittade på bilderna
vi tagit under dagen och skrattade en hel
del när vi med hjälp av datorn förvrängde
våra ansikten. Klockan blev nära midnatt
innan vi kom i säng.
Väl hemma i Kumla igen var vi alla överens
om att det hade varit en rolig och bra resa
och vi kan tänka oss att göra om resan men
då fyra, dagar för det finns så mycket att
göra i Lillehammer.
Fyra glada resenärer genom
Gunnel och Lars-Inge.
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Skördefest med äppelutställning
Sjöparkens växthus
19/9 kl. 11.00-15.00
Försäljning av blommor och grönsaker
Möjligheternas växthus säljer nyskördade
blommor och grönsaker från vår köksträdgård.
Demonstration av äppelpress och provsmakning
Hans Olsson från Vintrosa visar hur äppelmust
framställs. I Vintrosa kan du få dina äpplen
pressade till must och levererade i bag-in-box.
Äppelutställning
Upptäck och dofta på olika äppelsorter i Kameliarummet.
kl. 12.00-14.00
Få dina äpplen sortbestämda
Pomolog Lars Bergsten och trädgårdsmästare
Kerstin Gustafsson sortbestämmer dina äpplen.
Ta med minst 3 äpplen av samma sort, ej fallfrukt.
Välkommen!
Mer information, orebrotown.com/kumla

Höstens aktiviteter på

Djupadalsbadet!

Vattengympa

Relax och spa

Kom och träna vattengympa med oss!
Tid: v. 37-49 (ej v. 44), måndagar kl. 14.30,
onsdagar kl. 19.00. Passen är 35-40 min.
Engångsentré: 75 kr
Klippkort 12 ggr: 750 kr
Ingen anmälan.

Hösten är en perfekt årstid
för att besöka vår spa- och
relaxavdelning!
Här kan du koppla av i vår
bubbelpool, bastu eller servering.
Vi har tre olika typer av bastuupplevelser; ångbastu, aromabastu och en traditionell torrbastu.

Vi fixar ditt barnkalas!

Hos oss får du ett kalas med bad
och kalasmeny.
Kumlahumlan kommer på besök och
alla barn får en present. Barnkalas kan
bokas fredagar, lördagar och söndagar.
Kontakta oss för mer information!
Mer info hittar du på webben,
samt genom att följa oss på
Facebook och Instagram.

Varje söndag har vi familjedag.
Övriga dagar gäller 18-års
åldersgräns på relaxen.

Välkommen på
hälsodagar!

Väntjänsten bjuder in
till inspirerande dagar för att
främja hälsan under nationella
fallkampanjsveckan!

Måndag 28 september
Kl 10.00
Promenad på Hälsans stig.
Samling vid Stadshuset.

14.00 – 14.30
Prova-på zumba med Marie Ahlstedt.
Hagendalsvägen 9.

Onsdag 30 september

10.00 – 10.45
Prova-på sittande yoga med Lena Thorin
Pettersson.
Finrummet på Kvarngården.

Tisdag 29 september

14.00 – 15.00
Kostföreläsning med Erik Hellmén.
Goda matvanor för äldre.
Kulturmagasinet Biblioteket.

14.00 – 15.00
Föreläsning med Margit Gehrke Flyckt.
Om hur man förebygger fall i hemmet.
Kulturmagasinet Biblioteket.

Torsdag 1 oktober

10.00 – 10.30
Prova-på sittande gymnastik.
Finrummet på Kvarngården.

10.00 – 10.30
Prova-på sittande gymnastik.
Finrummet på Kvarngården.
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PÅSE PENGAR!
Du som är 12-20 år kan få hjälp med:

•
•
•
•

marknadsföring
genomförande
tips och kontakter
upp till 5000 kr per arrangemang

019-58 86 87 | ungfritid@kumla.se | kumla.se/ungfritid

Information från oss på renhållningen!

Återvinningscentralen

Nu har den nybyggda återvinningscentralen varit igång i ett halvår, och vi och många besökare är mycket nöjda.
Det har stundtals varit köer men det beror till stora delar på att det är nytt och då tar det
lite längre tid första gången.
Det väder som varit i sommar har gjort att många städat och besöker oss med sitt avfall, det
har gjort att centralen testats ordentligt och det fungerar bra. Den stora fördelen är taket
som skyddar besökare och personal från regnet.
För att underlätta besöket sorterar du
avfallet hemma, i samma ordning som containrarna är placerade på återvinningscentralen. Det kan du se på hemsidan www.
kumla.se/avfall.
Var noggrann med din sortering vid besöken på återvinningscentralen. Felaktig sortering innebär en ökad kostnad för driften
som i sin tur blir en kostnad för hushållen
via soptaxan.

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,
eller via telefon 019-58 80 00.
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Komposteringen

Matavfallet i den bruna tunnan transporteras till Karlskogas biogasanläggning där
den blir till den biogas vi kan tanka i Kumla.
Biogasprocessen klarar inte trädgårdsavfall
som jord, gräs, ris, kvistar. Det är bara matavfall som ska läggas i de bruna påsarna.
Tycker du att påsen blir väldigt blöt kan du
lägga lite hushållspapper eller tidningspapper i botten av påsen, så håller den bättre.
Det är viktigt att endast de bruna papperspåsarna som är tilldelade används i
den bruna tunnan. Det är inte tillåtet att
använda majsstärkelse.
Börjar påsarna ta slut så hänger du ut en
påse i locket på den brunna tunnan så lägger chauffören av en ny bunt.

Sophämtningen

Under sommaren har träd och buskar växt
och är i många fall i behov av att klippas så
att de inte hänger ut i körvägen och hindrar
eller skadar sopbilen. Fri höjd över vägen
ska vara 4,5 meter.

Grovavfallshämtning

Under vecka 39 och 40 är det dags för
hämtning av grovavfall.
Du som har hämtning av sopor var 14:e
dag har hämtning av grovavfallet samma
vecka som ordinarie sophämtning. Har du
hämtning var 4:e eller var 8:e vecka så är
grovavfallshämtningen samma vecka som
ditt bruna kärl töms. Du som har sommartömning har grovavfallshämtning nu under
vecka 39-40.
Ställ ut grovavfallet senast klockan 06.00
den måndag som är aktuell för dig.
Hyreshusen får sitt grovavfall hämtat enligt
fastställd dag. Information skickas till fastighetsägaren.

Vad är grovavfall, då?

Stort och skrymmande avfall från hushållen
som inte går ner i sopkärlet, som exempelvis elektronik, vitvaror, madrasser, möbler,
stora mattor)

Vi hämtar inte:
•
•
•
•
•
•
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avfall i säckar eller i kartonger
tidningar
kartonger
plastförpackningar
farligt avfall
byggmaterial
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Kumla bibliotek & utställningshallen
Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag 8.00-19.00
Tisdag
8.00-20.00
Fredag
8.00-18.00
Lördag
10.00-14.00
Söndag
12.00-16.00

Allhelgonahelgen

Fredag 30 oktober
Lördag 31 oktober
Söndag 1 november

8.00-17.00
stängt
12.00-16.00

Nu tankar vi biogas i Kumla!
Biogasstationen på Shell är invigd och används
nu för fullt. Ägarna till biogasbilar började
sakta men säkert tanka direkt när stationen
var färdigbyggd, men den officiella invigningen
var den 17 augusti.

5 myter om gasbilar

Myt: Gas är farlig och gasbilar kan explodera.
Verklighet: Gasbilar är minst lika säkra som
bensin- eller dieselbilar. Gasen är giftfri. Vid
ett eventuellt läckage finns automatiska
avstängningsskydd.
Myt: Gasbilar är sega och slöa.
Verklighet: Det är ingen skillnad mellan en
gas- eller bensinbil.
Myt: Gasbilen har dålig räckvidd.
Verklighet: Beroende på modell kan du köra
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mellan 20 och 70 mil på en tank med gas.
Sedan slår den automatiskt över till reservtanken med bensin.
Myt: Gasbilen har dåligt utrymme på grund
av att gastanken tar så mycket plats.
Verklighet: Gasbilar har samma utrymme
och utseende som andra bilar.
Myt: Det är svårt och tar lång tid att tanka.
Verklighet: Det är lika enkelt och det går
lika snabbt att tanka gas som bensin eller
diesel.
Kumlan 3 2015

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 3 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: Göran Ekberg och Gertrud Åstrand

Konstnär: Anders Krisár
Titel: Half Boy
Material: Polerad brons
Placering: Kumla sjöpark

Anders Krisár, ( f 1973) är en svensk
fotograf och installationskonstnär.
Han utbildade sig vid Konstfack i Stockholm och School of Communication
Arts i London samt i musikkomposition
vid New York University i USA. Hans
skulpturer relaterar ofta till människokroppen där han bygger täta berättelser med till synes väldigt enkla medel.
Anders Krisár har vunnit erkännande
runt om i Europa och USA.

En tidlös gestalt möter oss vid stranden.
En kluven människa. Verkets titel berättar
om en könstillhörighet men skulpturen
återger snarare en androgyn, eller kanske
i ännu högre grad, en könlös varelse likt
Barbies pojkvän Ken. Skulpturen framstår
därmed som ren och avskalad från attribut som skulle kunna färga vår upplevelse
av densamma.
Den kluvna gestalten förmedlar den känsla av tvehågsenhet som vi drabbas av i de

oändliga vägval vi tvingas till i både vardagliga och livsavgörande skeden av våra liv. Vi
känner oss halva när vi förlorat en nära anhörig, en livskamrat. Det finns också mentala tillstånd och sjukdomar som gör att
vår världsbild förändras och vi inte känner
oss som hela människor.
Anders Krisárs verk blottlägger människans fysiska, erfarenhetsmässiga och samhälleliga begränsningar vilket gör verket
alltigenom mänskligt och allmängiltigt.

