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Vi bygger Kumla för framtiden

främst tomma lokaler för skotillverkning som
behövde konverteras till andra ändamål.
Idag inriktas verksamheten på lokaler för
industri- och kontorsändamål genom att
anskaffa, förvalta, tillhandahålla lokaler,
ibland sker försäljningar och då under marknadsmässiga förhållanden. Detta innebär att
tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga
lokaler. Företagets värdeord är att bland annat vara uthålliga över tid och ha samhällsnytta som mål.

I denna ledare tänkte jag uppehålla mig en stund vid ”doldisar” i Kumla kommun, nämligen våra helägda bolag. Kumla Fastigheter AB som firade 50 år för två år sedan och Kumla
Bostäder som funnits i 70 år. Båda arbetar i kommunens tjänst för att möjliggöra bostäder
respektive fastigheter till olika företag. Det må vara att de inte är de som står längst fram
när vi beskriver kommunens verksamhet. Men det är två bolag som har och kommer även i
framtiden bidra mycket till kommunens utveckling.
Kommunens verksamhet som arbetar för
kommunens medborgare bedrivs i förvaltningar inom områden förskola, skola, sociala,
kultur, fritid och samhällsbyggnad. Många
svenska kommuner har även egna kommunala bolag inom bostads- och fastighetsområdet, för att möjliggöra bostäder och lokaler
för näringslivet. Bolagsformen gör att man
kan hantera frågor snabbare och att man kan
agera på samma villkor som andra fastighetsbolag.

I Kumla kommun har vi två helägda kommunala bolag. Det är Kumla Bostäder AB
(KBAB) och Kumla Fastigheter AB (KFAB).
Bägge dessa företag ska verka på affärsmässig grund med ett samhällsnyttigt perspektiv och deras verksamhet ska vara lönsam
i så motto att kommunala skattemedel
inte ska behöva täcka underskott i dessa
verksamheter.
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KBAB har idag cirka 2 200 lägenheter i kommunen. KBAB:s vision är att erbjuda lägenheter för olika faser i livet. KBAB erbjuder ett
tryggt och bekvämt boende. Under senare
år har bolagets uthyrningsgrad legat nära
100 procent, varför det finns stort behov
av nybyggnation. Bolaget har de senaste
åren legat på en nyproduktion på cirka ett
50-tal lägenheter per år. För att kunna bygga
fler lägenheter i en snabbare takt och för
att dela den ekonomiska utmaningen, har
kommunfullmäktige tagit ett beslut att låta
Kumlabostäder bilda ett dotterbolag tillsammans med Peab.
Bostadsbolaget i Kumla tillhör de kommunala bostadsföretagen i Sverige och som grupp
brukar kallas Allmännyttan. Allmännyttan
har som uppgift att tillhandahålla prisvärda
och hållbara bostäder för alla. Allmännyttan
och KBAB erbjuder så kallade hyresrätter,
vilket inte kräver egeninsatser vid inflyttning
utan att kostnaden för boendet består av
månatlig hyra.
KFAB förvaltar och äger idag cirka 150 000
kvadratmeter verksamhetslokaler, som
främst hyrs ut till företag. KFAB bildades för
52 år sedan och anledningen var att hjälpa
mindre lokala företag att få bättre och ändamålsenliga lokaler. Under 60-talet fanns det
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I detta sammanhang är det viktigt att
framhålla att större privata aktörer inom
fastighetssidan är koncentrerade till i huvudsak Örebro. Ska mindre kommuner som
Kumla kunna konkurrera om företag så krävs
det kommunalt engagemang vilket sker via
KFAB.
Jag vill också framhålla att det på senare år
tillkommit privata fastighetsägare som satsar
på att bygga företagslokaler i Kumla. Detta
är mycket glädjande och positivt för Kumla
kommun. Även inom bostadsbyggandet så
har andra aktörer visat intresse och några
av dem har påbörjat byggande och förvaltande av bostäder i Kumla, det är oerhört
glädjande.
Tillsammans med det privata näringslivet
som satsar både på bostäder och lokaler så
bygger vi Kumla för framtiden

Katarina Hansson
Kommunstyrelsens
ordförande
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Tidig vår

Ett ljusare och tryggare resecentrum

Bussterminalen söder om stationshuset är färdigbyggd och nu fortsätter renoveringen av
nedfarten och tunneln. I september beräknas arbetet vara färdigt och projektledare Lars
Hallbergson berättar att tanken är en ljusare och tryggare plats.
Text och bild: Jessica Larsson, informatör
Nu har sista etappen av ombyggnationen av
resecentrum kört igång. Syftet är att göra
hela området ljusare och tryggare. Tunneln
som många upplever som lång och mörk
kommer kortas 6-8 meter och all växtlighet
planeras för att främja ljus och fri sikt.

- Till exempel kommer alla träd som
planteras ha täta kronor, men vara glesa
och luftiga nertill, så ingen kan gömma sig
bland växtligheten. Likaså kommer växterna
på marken vara väldigt låga, berättar Lars
Hallbergson som är kommunens projektledare i arbetet.

Hela nedfarten till tunneln
byggs om

Nedfarten till tunneln kommer planas ut,
så det blir lättare att gå med barnvagn eller
rollator, cykla eller köra en rullstol. Den mer
plana ytan kommer även bidra till det ljusa
och luftiga intrycket.
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Trappan som leder upp till stationshuset
kommer renoveras och en ny trappa upp
mot Stationsvägen ska byggas. Dessutom
kommer det byggas en hiss upp till stationshuset.

i Sjöparkens växthus!

Välkommen till Sjöparkens växthus där
vårkänslorna spirar! Med hjälp av verksamheten Möjligheternas växthus sår vi
nu frön till blommor och grönsaksplantor
som ska planteras ut i maj, liksom tar
sticklingar av våra växter. Det är också
nu våra vackra kamelior står i full blom.

Öppettider Sjöparkens växthus
Måndag - söndag:
kl. 10.00-16.00
Du kan även besöka Sjöparkens växthus
när Goda Rum har kvällsöppet,
se www.godarum.nu.

Ett nytt torg

Framför stationshuset skapas ett sammanhängande torg med nytt ytskikt som stäcker
sig fram till husen på andra sidan gatan.
Man kommer även fortsättningsvis kunna
passera med bil, men vägen kommer smalnas av och över torget kommer man bara
få köra 10 kilometer i timman. Det kommer
bli cykelställ och platser för att stanna med
bil för att släppa av eller på resenärer längst
Stationsvägen.

Vårmarknad
23 april
kl. 10.00-14.00

Lokala utställare och
försäljare av
växter, krukor m.m.

- Vi börjar jobbet nu i februari och räknar
med att vara klara i september, säger Lars.
Under hela arbetet kommer man kunna
passera genom tunneln, men den tillfälliga
vägen kommer tyvärr vara ganska brant,
säger Lars.
Kumlan 1 2016

Sjöparkens
växthus finns
på Instagram!

019-58 80 00 | www.visitkumla.se

Kumla kommun firade sina 25-åringar

Välkommen
med din ansökan på:
www.kumla.se/ledigatjanster
Du kan skicka in din ansökan
under perioden
14-31 mars 2016.

Att jobba 25 år inom kommunen är helt klart värt att fira. Måndagen den 14 december
hölls 2015 års sista sammanträde för kommunfullmäktige. I samband med detta uppmärksammades kommunens ”25-åringar” samt årets ungdomsledarstipendiater.
Text och bild: Karin Moberg, informationssamordnare

Folkets Hus i Kumla fylldes denna decemberkväll av många glada och stolta ”25-åringar”
som under kvällen fick ta emot sin minnesgåva och blommor. I år var det 47 inbjudna medarbetare varav 38 deltog på middagen. Av dessa var 20 från förvaltning för livslångt lärande,
11 från socialförvaltningen, tre från kultur- och fritidsförvaltningen, två från samhällsbyggnadsförvaltningen och två från kommunledningskontoret.

Under kvällen fick vi även njuta av sång
och musik signerat elever och lärare vid
Kulturskolan Kumla kommun. Maten til�lagades och serverades av elever, med stöd
från lärare, från JN gymnasiet och Virginska
skolan.
Under kvällen uppmärksammades också
årets ungdomsledarstipendiater. Sara
König Eriksson, ledare i badmintonklubben
Carlton, som fick ungdomsledarstipendium
i kategorin ungdomsledare över 25 år och
Linn Söderberg, som spelar och tränar
fotboll i Yxhults IK, som fick ungdomsledarstipendium i kategorin ungdomsledare
under 25 år.

6

Kumla kommun erbjuder
kommunens ungdomar feriepraktik

Ungdomar födda 1999 erbjuds att söka feriepraktik under en treveckorsperiod
sommaren 2016, med en omfattning på max 75 timmar. Första perioden startar
vecka 24, den andra perioden vecka 27 samt tredje perioden vecka 30.
Ferieplatser finns bland annat inom följande områden:
Barnomsorg

Djupadalsbadet

Park

Vård och omsorg

Meddela gärna i din ansökan om du är medlem i någon förening eller vad du går för
utbildning. En förutsättning för att få feriejobb är att du söker inom angiven tidsram och
att du är skriven i Kumla kommun.
Upplysningar lämnas av Arbetsmarknadsenheten:
Maria Svanborg
Telefon: 019-58 84 95
Kumlan 1 2016
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Agnetha Thrygg
Telefon: 019-58 88 41
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Matilda tar hand om
vår skog runt knuten

Matilda Hjelte är ny medarbetare på parkavdelningen med ett stort engagemang för
skogen. Hon har i uppdrag att ta hand om de tätortsnära skogarna, ett viktigt arbete när
Kumla växer.
Text: Edit Ugrai, stadsträdgårdsmästare. Bild: Kristin Hamdan, informatör
När man talar om skog tänker man ofta på
större sammanhängande områden. Kommunens skogar omfattar 580 ha och sköts
av kommunens skogslag under ledning
av Skogsmästare Peder Witt. Här används
skogsbrukets metoder men med stor
hänsyn till rekreation och friluftsliv. Dessa
skogar ligger främst i tätortsranden och i
öster där hela Kvarntorps värdefulla natur-,
kultur- och friluftsområde ingår. Det finns
en annan typ av skog som brukar benämnas
som tätortsnära och bostadsnära naturområden.

Matilda Hjelte, ny medarbetare från de
djupa norrländska skogarna, har i uppdrag
att starta upp arbetet med de tätortsnära
skogarna. När Kumla växer behöver de
lyftas fram, utvecklas och skötas för att bli
spännande och tillgängliga för fler, samtidigt
som de ska upplevas som trygga. Arbetet
syftar även till att få en omväxlande och rik
natur i dessa skogar. Nu i vinter gör Matilda
och hennes kollegor insatser i nordvästra
Kumla med start längs med Mossbanan och
i delar av Pokerskogen. Skogen vid Brändåsvägen står också på tur.
- Just nu jobbar vi med att röja närmast
gång- och cykelvägar, samt vid Mossbanan.
Tanken är att det ska kännas öppnare och
trivsammare, samtidigt som vi gynnar träd
som är viktiga ur ett naturvårdsperspektiv,
berättar Matilda.
Det finns av tradition en stark naturkänsla
i Skandinavien. Våra städer har ofta vuxit
8

fram i ett landskap med skog som gör att
det ofta finns en stor andel bevarad skogsmark i stadsbygden. Insprängd natur i
staden är något som är unikt i världen, där
städernas grönska främst består av anlagda
parker och träd planterade i rader.

Kumla med sitt öppna jordbrukslandskap
har liten andel skog och natur som kan
ingå i stadens gröna miljöer. Naturkontakt
är inte en självklarhet. Därför är den nära
naturen viktig för att man ska komma ut,
leka, röra på sig, träffa andra och få bekanta
sig med skogen och naturen. Positiva effekter för klimat, buller och föroreningar
ingår också i paketet. Dessa naturområden
uppgår i Kumla till endast 45 ha. Karakteristiskt för Kumla är den pelarsalsliknande
tallskog som en gång växte på stora delar
av Kumlaåsen. Mycket är bebyggt och
trycket på förtätning stort. Men delar av
den ursprungliga tallskogen kan följas från
Viaskogen, vid Kumlasjön, Oppegården
och med Pokerskogen som sin nordligaste
utlöpare. Här finns ofta områden med ett
fältskikt av fint gräs, blåbär och lingon och
svamp. Att detta är något som är uppskattat
kan ses i näten av upptrampade stigar.
- För mig är det lyxigt att ha nära till skogen.
Skogen är en plats för återhämtning som
också inger trygghet. När man jobbar i skogen får man på något vis perspektiv på det
omgivande samhället som finns och pågår
runtikring, säger Matilda.
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LSS-omsorgen i Kumla bjöd in
till stor körfestival!

Den 3 december 2015 firade vi FN-dagen för personer med funktionsnedsättning på
Folkets hus i Kumla.
Text: Frank Juppe. Bild: Maria Öberg.

I hela världen finns drygt en miljard människor som har en funktionsnedsättning. Det
betyder att det är en av sju personer. Mer än 100 miljoner barn har funktionsnedsättning av
olika slag.

Rondellkören från Askersunds kommun

Forsarna från Degerfors kommun

Galaxen från Hällefors kommun

Kördelux från Karlskoga kommun

Godingarna från Laxå kommun

Kastanjetterna från Lekebergs kommun

Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
i december 2008. Även EU som institution har ratificerat konventionen. Den är vägledande
i strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Hela den offentliga sektorn ska
arbeta med konventionen som grund. Hittills har 159 stater i hela världen undertecknat och
157 stater har ratificerat konventionen. Den 14 oktober 1992 proklamerades den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning (3 december).
Vi i Kumla uppmärksammade dagen med en stor körfestival tillsammans med 6 andra körer från grannkommunerna:
Varje kör sjöng 2 eller 3 låtar som alltid fick mycket
applåder. Alla deltagare fick ett fint diplom.

Hela evenemanget, där nästan 200 personer deltog, visade hur mycket glädje, engagemang och kraft det finns hos alla människor. En funktionsnedsättning är inget hinder för att
sjunga, uppleva gemenskap och ha kul tillsammans.
“We are all the winners - we are all the best,
Att vi få vara tillsammans - det betyder mest.”
Djembegänget från Kumla kommun
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Med den här sången av Nick Borgen avslutade vi festivalen - och visst är det sant!
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Från höstterminens start 2016
stannar åk 6 på F-5-skolorna
Efter sommarlovet 2016 flyttar inte årskurs 6, utan är kvar vid Fylsta skola, Stene skola,
Hardemo skola, Malmens skola, Tallängens skola, Lillhedens skola, Hagaskolan, Ekeby
skola, Kumlaby skola F-5 (6) och Skogstorpsskolan F-5 (6).
Tex: Förvaltning för livslångt lärande
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i
april 2013 att årskurs 6 åter ska placeras på
F-6 skolor när lokalmässiga, organisatoriska
och pedagogiska förutsättningar finns. Inför
budgetåret 2016 har kommunfullmäktige
tilldelat medel för att genomföra förändringarna.
Just nu planerar vi för de förändringar som
krävs för en ny och effektiv skolorganisation. Lokaler behöver anpassas och en del
av de personer som arbetar i verksamheterna kommer att få förändrade uppdrag.
Våra fackliga representanter gör konsekvensbedömning av förändringarna för att
säkerställa att alla viktiga frågor fångas upp.
Eleverna görs delaktiga genom elevråd och
eventuella elevskyddsombud.

Tallängen/Romarebäcken

I Hällabrottet blir Romarebäcken en renodlad förskola och Tallängen en renodlad
F-6-skola. Eleverna på Romarebäckens skola
kommer att flytta till Tallängen skola och
förskolebarnen på Tallängens förskola flyttar till Romarebäckens förskola.

Hagaskolan/Vingens förskola

lokalen den 31 mars. Barnen på de två
avdelningarna har fått nya platser på de
förskolor som vårdnadshavarna har önskat.
Från och med höstterminens start kommer
Hagaskolan bedriva verksamhet i Vingen för
att få plats med årskurs 6.

Fylsta skola/Kulturskolan

Kulturskolan har flyttat till Vialundskolan
och lokalerna ska rustas under våren. Fylsta
skola har länge varit i behov av större lokaler och det kommer skolan nu få.

Kumlaby

På Kumlaby skola kommer de yngre barnen
bli fler än de äldre. Därför undersöker vi hur
vi kan använda lokalerna där på bästa sätt.
Till Kumlaby flyttar de kvarvarande klasserna på Norrgårdens skola som också ska
bli en renodlad förskola.

Nominera till Kumla kommuns pedagogiska pris 2016

Mellan den 1 februari och den 15 april kan du som bor i eller är anställd av Kumla kommun nominera
någon/några av våra duktiga pedagoger till årets pedagogiska pris!
Tycker du att något eller båda av kriterierna passar in på ett arbetslag
eller en enskild pedagog inom förskola, pedagogisk omsorg, fritids, grundsärskola, grundskola,
gymnasiesärskola, JN-gymnasiet, SFI, Vuxenutbildningen eller Kulturskolan?
Arbetslaget/personen har:
• visat prov på kreativt nytänkande, arbetssätt och metoder som
utvecklat barns/elevers lärande och genomfört det.
• skapat ett positivt klimat som främjar arbetsro, trygghet och lust
att lära och visat resultat.
Alla som bor i Kumla kommun eller är anställda av Kumla kommun
kan nominera till priset. Gör så här:
Nominera genom att fylla i webbformuläret på
www.kumla.se/pedagogisktpris2016
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Ung Peng – sök upp till 6 000 kr

för att genomföra ditt kulturarrangemang

Norrgården/Ängens förskola

Klassrum behöver ställas om för att kunna
bli en renodlad förskola. När det är färdigställt kommer Ängens förskola lämna sin
nuvarande lokal och barnen kommer att gå
på Norrgårdens förskola.

Ung Peng är ett stipendium för dig som är 13-25 år. Du kan söka för
att genomföra ett arrangemang inom t.ex. musik, dans, teater, konst
och film. Ansökan ska ske senast en månad innan genomförandet.
För mer information, kontakta Ung fritid, ungfritid@kumla.se,
019 - 58 86 87 eller besök www.kumla.se.

Vingens förskola i Hagaområdet lämnar
12
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Ung Peng är ett samarbete mellan Region Örebro län och länets kommuner.
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UNG PENG
Ett samarbete mellan Region Örebro län och länets kommuner
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Kvalitetsarbete som
utvecklar undervisning
och lärande i
skola och förskola

och vilka extra anpassningar som är synliga.
Läraren får feedback, helst direkt efter lektionen eller senast samma dag. Utgångspunkten är det som fungerar bra men även
det som kan utvecklas.

Text: Förvaltning för livslångt lärande

-Ingen av mina lärare jublade när vi började
för tre år sedan, men i år har det varit fullständigt odramatiskt. Lärarna vill inte känna
sig övergivna i klassrummet, de vill jobba
tillsammans. Särskilt att ha en ämneskollega knuten till sig har varit en jätteframgång
i flera fall. Lagarbetet är viktigt och vissa
gör till och med den långsiktiga planeringen
tillsammans, säger Linda.

Ett generellt påpekande som Skolinspektionen hade vid tillsynen 2015 handlade om behov av förbättringar av kommunens
kvalitetsarbete med inriktning mot de nationella målen. För
att öka måluppfyllelsen i förskolan och skolan har kvalitetsarbetet utvecklats under förra
året. Arbetssättet, Kunskap i fokus, började implementeras under senhösten. Skolinspektionens påpekande ger extra tyngd till arbetet.
Mötet mellan barn eller elev och pedagog
är en central förutsättning för lärande. Därför fokuserar kvalitetsarbetet på att stötta
förskolechefer och rektorer i att vara en
pedagogisk ledare, på att ge pedagogerna
bättre möjligheter att ha fokus på lärandeoch undervisningsuppdraget och stöd till att
utveckla sin egen undervisning.

Hur går det till?

Inför det nya läsåret träffar nämndens
presidium varje förskolechef och rektor
vid enskilda träffar. Syftet är att få en
lägesbeskrivning och komma överens
om mål för kommande år som infogas i
enhetens verksamhetsplan. Under vår och
höst deltar chef i verksamhet eller lektion
för att observera hur undervisningen och
lärandet sker utifrån läroplansuppdraget.
Den pedagog som deltar vid observationen
får återkoppling på det som chefen sett vid
observationen för få stöd i att utveckla sin
egen undervisning.
Olika resultat för enheterna följs upp och
analyseras. Även verksamhetens övergripande kvalitet utifrån läroplanmålen
bedöms och analyseras. Eventuella åtgärder
förs in i enhetens verksamhetsplan. För att
14

ytterligare betona undervisningsuppdraget
har lönekriterierna för skolan kopplats
tydligare till läroplansuppdraget.

Rektorn har lång erfarenhet

Linda Meriloo är rektor på Skogstorpsskolan F-5 men för tillfället tillförordnad
rektor på Malmens skola. För henne är den
nya gemensamma strukturen för kvalitetsarbetet inget nytt. Under flera år, sedan
de nya styrdokumenten kom 2011, har
hon och hennes lärare ägnat det mesta av
kompetensutvecklingstiden åt att förbättra
undervisningen genom att jobba med
elevernas förmågor. Inspiration och struktur
för arbetet fick de genom professor Dylan
William som forskat på vad som utmärker
framgångsrikt lärande och Ånge kommuns
kvalitetsarbete som har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Utifrån detta
har Skogstorp skapat sin egen modell som
hon tycker passar för just den skolan. Stort
fokus läggs på att strukturerat observera
den undervisning som sker på lektionerna.
I ett första steg är det Linda som själv
genomför observationen och koncentrerar
den på några viktiga moment i undervisningen, till exempel hur lektionen startas
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I nästa steg är det specialpedagogen som
genomför observationen hos samma lärare
och ger feed back på undervisningen med
ett specialpedagogiskt perspektiv.
I det tredje steget observerar lärarna i
varandra och ger feed back. Detta blir ett
underlag för resonemang och som ger effekt om man vågar hålla i.

Väldigt lärorikt tycker
läraren Albin

Albin Bolinder är lärare i matematik och NO
på Skogstorpsskolan F-5. Hans undervisning har observerats vid olika tillfällen av
kollegor, rektor och verksamhetschef. När
han fick återkoppling på observationen av
verksamhetschefen diskuterade de igenom
tankarna runt lektionen och kring matematik i allmänhet.
-Det var ett bra samtal med givande
diskussioner. Det känns bra att rektor,
verksamhetschef och kollegorna är ute och
observerar. Det är givande och kul att bolla
med någon om vad man faktiskt gör med
barnen varje dag. Matematik är ett otroligt
viktigt ämne, men många vuxna som jag
träffat beskriver matematik som ett svårt
och tråkigt ämne när de gick i skolan. Detta
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är något vi pedagoger behöver ändra på. Vi
behöver få eleverna att förstå att matematik är ett viktigt ämne och en stor del av
livet. Som lärare ska man inte vara rädd för
att få sin undervisning observerad. Inget
kan bli sämre, bara bättre. Det är så viktigt
att inte låsa in sig med sina tankar, utan istället diskutera tillsammans med kollegorna
kring olika frågor och undervisningssätt för
att lägga grunden till ett livslångt lärande.
Positivt är också att rektor och verksamhetschef är måna om att komma ut i
verksamheten för att studera och diskutera
olika frågor. Det höjer kvalitén på Kumlas
skolor. Detta kan jag lära mig mycket av,
säger Albin.

Albin Bolinder observeras under sin lektion.

Arbetet måste få ta tid

En viktig förutsättning för att åstadkomma
en god undervisning är att kunna ha fokus
på lärande- och undervisningsuppdraget.
För att minska skolledarnas belastning
har rektorstjänsterna utökats och det
administrativa stödet har knutits närmare
rektorerna och i viss mån förskolecheferna.
Förvaltningen ser även över det praktiska stödet till exempel till kosthantering,
nyckelhantering och vaktmästartjänster
som till vissa delar sköts av pedagoger och
skolledare idag.
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Maten till Kumlas äldre anpassas
efter kunden

SkolmatSverige är ett kostnadsfritt verktyg som
hjälper grundskolor och kommuner att utvärdera,
dokumentera och utveckla kvaliteten på sina
skolmåltider.

Maten till äldre lagas och serveras på Kungsgården, Solbacka och Sannahed. På Kungsgården lagar man dessutom ungefär ett hundra portioner som man förpackar och skickar
hem till personer som bor i eget boende.
Text:Jessica Larsson, informatör

Verktyget är framtaget i samarbete av myndigheter och centrala aktörer inom området och är
kommersiellt obundet.

- Vi försöker uppfylla alla typer av specialkost. Vi levererar exempelvis vegetarisk,
eller utan fläsk, eller kanske laktos- eller
glutenfritt. Dessutom följer vi en guide
för konsistensanpassad kost, så att även
personer som fysiskt har svårt att äta ska
kunna få kompletta måltider genom kommunen, berättar Linda Öberg, kökschef på
Kungsgården.

I dag används verktyget av mer än 1 av 3
grundskolor.

SkolmatsSverige säkerställer
kvaliteten på vår skolmat

I Kumla kommun har vi sedan 2013 arbetat aktivt med SkolmatSverige för att uppnå en
hög och jämn kvalitet i kommunens skolmåltider. Eva Sjögren är kostchefen som vill verka
för en god folkhälsa.
Text: Jessica Larsson, informatör
Kumla kommun använder vi SkolmatSveriges verktyg för att utvärdera skolmåltidens
kvalitet. I kommunen finns 15 grundskoleenheter som alla har ett konto hos
SkolmatSverige.
- Jag och kökscheferna har varit mycket
intresserade av att arbeta med verktyget. Vi
såg det bland annat som en möjlighet att se
till att vi håller samma standard på alla våra
måltider, det ska inte vara några skillnader
mellan skolorna i kommunen, säger Eva.

Den pedagogiska verksamheten och köken tillsammans

Efter att Eva initialt presenterat SkolmatSverige för rektorerna sitter kökschefer och
rektorer ner varje läsår och går igenom de
delar som behandlar service och pedagogik.
På så sätt har skolledningen involverats och
alla delar av verktyget nyttjas. Som bevis
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på arbetsinsatsen har Eva sett till att varje
rektor fått med sig SkolmatSveriges diplom
tillbaka till skolan.
– Framför allt har verktyget gett oss ett
ökat samarbete med skolan, då kökschefer
och skolledare gemensamt kan arbeta med
måltiderna som en helhet, säger Eva. Det
gemensamma ansvaret och värdefulla samarbetet mellan skola och kök blir så tydligt.

Mer hemlagat och
mer klimatsmart

Som en följd av de resultat man har fått i
resultatrapporterna har man genomfört
förändringar i både matsedel och livsmedelsval.
– Vi har ändrat så att vi bättre följer
näringsrekommendationerna. Vi serverar
också mer egentillagad och klimatsmart
mat nu, säger Eva.
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Det ska se gott ut och
smaka bra

Vi provsmakar portionerna som ska levereras. Till exempel att fiskens kanter inte blir
för hårda eller att såsen blir för tunn eller
tjock vid uppvärmning. Vi vill bara leverera
sådant som vi själva vill äta, säger Linda.

En guide ger perfekt
konsistens

Sedan oktober 2014 är maten strikt anpassad efter en medicinsk guide över konsistens för den som har behov av det.
- Vi vill kvalitetssäkra vårt arbete genom att
veta att vi levererar mat som är säker till
våra gäster.
Det är en sjuksköterska som bedömer vilken nivå i konsistensguiden som passar för
respektive person. Anledningen till behovet
av den konsistensanpassade maten kan
vara väldigt olika. Det kan vara en person
som har svårt att äta på grund av ålder,
men det kan också vara en person som har
genomgått en operation i mun eller svalg,
som inte kan äta den vanliga maten under
en viss tid.
- Man kan säga att det finns sex nivåer av
form på maten. Allt från helt vanlig fast
mat, som vi alla kan äta, till flytande föda.
Alla olika former kan vi erbjuda, säger
Linda.
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Det är svårt att få maten att ligga kvar så
som den packas under själva leveransen.
För att maten ska bli så trivsam som möjligt
krävs det att den läggs upp fint på en tallrik
tillsammans med tillbehör. Här ligger ett
särskilt ansvar på kunden själv, eller på en
anhörig eller hemtjänsten, som serverar
maten.

Vill gärna att fler tar del av den
goda maten

Den som vill komma ut och träffa andra
och äta är varmt välkommen till våra
serveringar. Den som vill få maten hemkörd
vänder sig till kommunens biståndshandläggare som beslutar om matlådor. Det är två
alternativ på menyn varje dag, och man
beställer tre veckor i förväg.
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Vitt skilda ämnen på agendan

Tillsammans med studieförbund och föreningar anordnar vi program nästan varje vecka.
Vad kan man odla på en balkong, möte med deckarförfattaren Marianne Cederwall och fågelmålare Lars Jonsson, konsert med Beatlesmusik och vem det är som egentligen bestämmer matkassen?

Minns du Kokvinnorna och
Hästmannen?

Den 15 mars kommer Peter Gerdehag, välkänd fotograf och filmare hit och berättar
om Kokvinnorna, Hästmannen och Landet
som inte längre är.

Hela Sverige bakar!

Den 10 april kommer Birgitta Rasmusson
till oss och vi ställer till med ett riktigt
kaffekalas! Birgitta är kanske mest känd för
boken ”sju sorters kakor” samt som domare
i ”Hela Sverige bakar”.

Bild: José Figueroa

Vill du vara med och baka?
Ring Lilian Edström, kulturkonsulent.
Telefon 019-588624.

Kumla bibliotek - för liten och stor!
I år fyller vårt fina bibliotek 15 år, och vi fortsätter stolt med våra spännande aktiviteter
som vänder sig till allal åldrar och till de flesta tycken och smaker.
Text: Tomas Borg, bibliotekarie

Biblioteket är öppet varje dag i veckan och naturligtvis har vi en massa böcker och andra
media som tidningar och tidskrifter och ljudböcker. Dessutom kan du låna datorer och
studierum. I Café o Le kan du ta en fika och vill du se på konst så har vi gott om den varan i
våra två utställningshallar.

Teater, sagor, mys och pyssel
för de små

Barnens söndag riktar sig till barn i alla
åldrar och i vår kan du bland annat se
teatern Barbie-Nils och pistolproblemet,
göra påsk – och rymdpyssel och måla med
Bivax. Varje vecka återkommer dessutom
Måndagsmys och sagostund på torsdagar.
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Lär dig mer på en hjälpkväll

Med jämna mellanrum har vi hjälpkvällar där intresserade kan få veta mer om bibliotekets
resurser och om sociala medier som exempelvis Facebook och Instagram.

Se kommunens hemsida för aktuell information om
våra öppettider och om vad som händer varje vecka.
Kumlan 1 2016
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Information från oss på renhållningen!

Hjälp oss tömma dina tunnor

Under vintern finns det några saker som
vi vill att du tänker på för att vi ska kunna
fortsätta hålla en hög service mot dig och
ge förarna bästa möjliga arbetsmiljö.
Om det kommer snö eller halka så är vi
tacksamma för att du sköter snöskottning
och sandning.
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.

Vi har blivit ännu bättre!

Under 2015 körde sopbilarna in 3 600 ton sopor till SAKAB för
att eldas upp och bli fjärrvärme och el. Det är en minskning
med 3 861 ton från 2014.

Du som bor i flerfamiljshus har en särskild
dag för hämtning som är överenkommen
med fastighetsägaren.

Vi tar emot mat- och frityrolja

Vad är grovavfall?

Häll oljan i en petflaska eller en dunk och
lämna in den till oss på Återvinningcentralen eller till miljöstationen vid Centralförrådet på Östra gatan 2.

Bra jobbat alla Kumlabor!

Visste du att?

En liten brun hushållspåse med 1,5 kilo matavfall räcker till att
köra en personbil 1,7 kilometer om man räknar med att bilen drar
0,8 liter per mil.
Hos Servicecenter kan du få en praktisk
tratt att sätta på en petflaska så du enklare
kan samla ditt matfett.

Ett ton matavfall ger 33,7 kubikmeter biogas vilket motsvarar 37
liter bensin.
Biogas är bättre för miljön än bensin då det är ett förnyelsebart
drivmedel som inte har någon påverkan på växthuseffekten. Det
blir också betydligt mindre farliga utsläpp av kväveoxider, kolmonoxid med mera när man kör på biogas.
Du kan läsa mer om biogasanläggningen på karlskogaenergi.se
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Under vecka 14 och 15 hämtar vi grovavfall.
Vi hämtar vecka 14 hos dig som har sophämntning jämna veckor, och under vecka
15 hos dig med ojämn hämntningsvecka.

För dig som bor på landsbygden gäller även
att hålla en framkomlig väg för sopbilen och
tillräckliga utrymmen för att vända.

Häll inte din olja i avloppet, det leder förr
eller senare till stopp i ditt avlopp eller
problem i kommunens avloppnät.

Vi samlade in 1 000 ton matavfall, jämfört med 881 ton 2014.
Det blev 33 700 kubikmeter biogas, vilket motsvarar 37 000
liter bensin.

Dags för hämtning av
grovavfall

El- och elektronikavfall och återvinningsbart
grovavfall, till exempel kyl och frys, tv, radio, video, dvd, stereoanläggningar, datorer,
mikrovågsugnar, disk- och tvättmaskiner,
torkskåp, badkar, skottkärror, cyklar och
barnvagnar.

Vad är inte grovavfall?

• farligt avfall
• kläder, tidningar eller förpackningar
• avfall i säckar, kartonger eller liknande
• trädgårdsavfall
• bildelar, däck och stora trädgårdsmaskiner
• byggavfall, köksskåp, radiatorer, fönster,
dörrar, kaminer, vedspisar, varmvattenberedare, oljepannor, stenar, trädstammar,
ledningsrör, cementrör, trall, staket eller
liknande.

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.

Kumlan1 2016
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Pensionärernas Väntjänst
har nytt telefonnummer
Du når oss på telefon 019-58 89 27
Måndag - fredag 10.00 - 11.45

Vi är drygt 180 personer som arbetar frivillig inom Väntjänsten. Vill
du ta del av vår service, har frågor om oss, eller är du intresserad av
att arbeta hos oss? Välkommen att kontakta oss!
Välkommen med ansökan till

Ungdomsstipendiet Orkla Foods – Kumla kommun 2016

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

Stipendiets ändamål är att främja kultur- eller idrottsverksamhet i Kumla kommun genom stipendier till
ungdomar från Kumla för utbildning inom något kulturområde eller för personlig satsning inom någon
idrottsgren.

Medborgarförslag

Ansökan senast 13 april 2016 till:
Kumla kommun
Kultur och Fritidsförvaltningen,
692 80 Kumla.
Mer information om stipendiet hittar
du på kumla.se/ungikumla
eller ring Gertrud Åstrand på 019-588196

Ändrade öppettider på Djupadalsbadet från vecka 9
Måndag: 09.00-20.30
Tisdag-fredag: 06.30-20.30
Lördag-söndag: 09.00-18.30
Måndag-fredag öppnar äventyrsbadet och relaxen kl. 10.00.
Hela anläggningen stänger på ovan utsatta tider.
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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.
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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
Bild: Roberth Gyllberg

Titel: Stilla rörelse
Material: Aluminium
Placering: Kvarntorpshögen
Konstnär: Maria Miesenberger

Maria Miesenbergers skulptur Stilla rörelse/Standing Motion är 2015 års konstnärliga tillskott till Kvarntorpshögen.
Skulpturen är en gestalt i polerad brons och med kroppen täckt av ett blodkärlsliknande
mönster. Avsaknaden av attribut som ögon, mun etcetera, anonymiserar gestalten. För att
kunna förhålla mig till skulpturen associerar jag spontant till superhjälten Spindelmannen.
Faktum är att flera av skulpturerna i serien Stilla rörelse är utförda i poser som skulle kunna
vara hämtade ur en serietidning. Anonymiseringen utgör kanske en fortsättning av Miesenbergers fotografiska verk med övertuschade personer på familjebilder. Skillnaden är att de
endimensionella tuschfigurerna nu har fått en gestaltning och därmed blivit synliggjorda.
Maria Miesenberger är född 1965 och verksam i Stockholm. Hon slog igenom med fotoprojektet Sverige/Schweden 1993 då hon visade fotografier ur familjealbum med övertuschade människor. Förutom fotografi arbetar hon med textila skulpturer och gjutna skulpturer i
aluminium och brons.

