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En väg till jobb
Kommunen tar ansvar för att ungdomar
ska hitta en bra väg till studier och jobb.

Sänkta priser på Djupadalsbadet
- Vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att
bada, säger Håkan Hultberg.

Nu får Åbytorp sin efterlängtade skola

Efter höstlovet revs den gamla skolan och snart startar bygget av den nya.
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Kumlaandan genom osäkra tider
Under hösten 2016 har företaget Ericsson meddelat att de kommer att
minska antalet anställda i Sverige med 3 000 anställda och ledningen
för Ericsson har aviserat att kumlafabriken kommer att drabbas av en
stor/mycket stor neddragning. Nu pågår fackliga förhandlingar och
innan de avslutats så vet vi inte hur Kumla kommer att drabbas. Rykten
och oklarheter om vad som kommer att hända skapar stor oro för de
anställda och deras familjer och jag känner stort för dem alla.

Historiskt har Kumla klarat svåra kriser med nedläggningar och uppsägningar inom olika företag. Exempel är
att under början av 2000-talet lades
mobiltelefontillverkningen ned med
konsekvens att flera tusen personer

blev uppsagda. År 2004 gick företaget
Ytong i konkurs och många människor förlorade sina arbeten. Kumla
kommun har i samband med detta
agerat och då tillsammans med andra
organisationer både lokalt, regionalt
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och nationellt. Kumla kommun tillsammans med andra parter har vågat
och haft viljan att satsa vidare och det
har gjort att Kumla inte hamnat i en
nedåtgående spiral med arbetslöshet
och uppgivenhet.
Kumlaandan ska prägla framtiden

Kumlaandan är något som det pratats
och skrivits om och den kännetecknas av att vi i de politiska partierna,
gällande frågor om utveckling och
företagande, har krokat arm och varit överens om tagen. Jag räknar med
att vi även framgent i svåra situationer tillsammans kommer att arbeta
för Kumlas utveckling. En annan del
av Kumlaandan är att vi är beredda
att fortsätta satsa på kommunens utveckling. Vi kommer inte bli rädda,
defensiva och bli några dysterkvistar.
Budgeten andas framtidstro

I 2017 års budget har vi som ledstjärna att vi fortsätter satsa på förskola,
skola, vård och omsorg. Mer om detta
kan ni läsa när budgeten har beslutats
i kommunfullmäktige i november. Det
finns framtidstro i Kumla kommun
genom att många vill bo och leva sitt
liv här. Kommunen säljer tomter för
byggnation av småhus i större omfattning än tidigare och kommunen
arbetar intensivt med att ta fram nya
områden för byggnation. Byggande av
flerfamiljshus pågår för fullt och ambitionen är även här att öka takten i
byggandet för att möjliggöra bostäder
för fler Kumlabor och det oavsett om
det är nyinflyttade eller om det är för
att byta boende.
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Kumlaandan består även av att det
finns många duktiga företag i Kumla
och att de visar på en stark framtidstro och har tillväxt. I Kumla kommun
finns det ca 1.700 företag som i huvudsak fördelas på enskild firma (ca
740 stycken) och aktiebolag (ca 660
stycken). Varje år tillkommer det ca
100 nya företag i Kumla. Många av
företagen växer, utvecklas och skapar
arbetstillfällen till Kumlaborna.
Kumla har ett fint stöd

I nuvarande situation där aviseringar
av varsel sker så känner jag stor tillförsikt att många parter på lokal, regional och nationell nivå kontaktat oss
och erbjudit sig att hjälpa till. Kumla
kommun är beredd att satsa vidare
och vi har många vänner som backar
upp oss i detta viktiga arbete. I Kumla
kommun tror vi på framtiden och att
vi även fortsättningsvis ska erbjuda
medborgarna god service och bidra
till ett rikt liv.
Jag vill passa på
att önskaer alla
en God Jul och ett
Gott Nytt År!

Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande
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Praktik tillsammans med
studier är en väg till jobb
Kumla kommun tar ansvar för att ungdomar hittar en väg till jobb. Antingen
genom att få chansen att läsa upp ett ofullständigt gymnasiebetyg eller
genom att utbilda sig inom ett välfärdsyrke. I båda fallen i kombination
med arbete eller praktik. Konceptet är nytt och de två alternativen som
finns kallas för traineejobb och utbildningskontrakt.
Text: Jessica Larsson, kommunikatör

En av dem som just har börjat en traineetjänst är Yohannes Gebrit som är
23 år och pluggar på distans 50 % till
undersköterska, samtidigt som han
har sitt arbete 50 % på Solbacka, som
är ett äldreboende.
Hittade rätt genom praktik

-Det började med att jag fick 4 månaders praktik på Solbacka, genom
Arbetsförmedlingen. Jag märkte att
jobbet passar mig perfekt, berättar
Yohannes.

Yohannes har en gymnasieutbildning
inom handel och administration, men
märkte i och med praktiken att han
vill jobba med människor.
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Yohannes och Anna fick kontakt på ett
möte på Arbetsförmedlingen.

Anpassade
utifrån
förutsättningar

Yohannes

På en informationsträff på Arbetsförmedlingen var Anna Windh från
Arbetsmarknadsenheten från Kumla
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kommun och presenterade möjligheten till traineejobb, och Yohannes såg
möjligheten att kunna utbilda sig för
att jobba kvar inom äldreomsorgen.
De träffades tillsammans med studie
och yrkesvägledaren Roger Källström
och diskuterade igenom hur de skulle
kunna forma studier och traineejobb
utifrån Yohannes förutsättningar.
Flera fördelar med trainee

Det finns många fördelar med traineejobbet, förklarar Yohannes. Dels
är det fördelaktigt ekonomiskt. Jag
får lön för mitt arbete och studiestöd,
som alltså är bidrag och inte lån, från
CSN (Centrala studiestödsnämnden).
Det är också lättare att studera när
man samtidigt gör det praktiskt. Det
blir väldigt lätt att förstå teorin.

-Jag går kurser på min arbetsplats
också. Jag har lärt mig lyft- och förflyttningsteknik. Jag har gått en kurs
i delegering av mediciner. Och så har
jag fått utbildning i Procapita, för att
kunna sköta dokumentation.
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Arbetar och studerar på dagtid
Upplägget i traineejobb är att man arbetar dagtid, rak vecka, alltså så som
man går i skolan. De har planerat arbetstiden till förmiddags- eller eftermiddagspass, fyra timmar per dag.
Han har också chans att jobba en del
extra på kvällar och helger.
Viktigt att studierna fungerar

-Det funkar bra med distansstudierna. Men, det gäller att ha disciplin och
att hitta sin studieteknik. Jag pluggar
bäst på förmiddagen, så därför lägger
jag upp min studieplan så.
Yohannes har ringt läraren ett par
gånger, men säger att han skulle önska att han fick en kontaktperson inom
Kumla Vuxenskola för sina studier.

Anna nappar direkt på önskemålet
och menar att det nog är en jätteviktig
förbättringsåtgärd i traineeprogrammet, och ska kolla hur de kan lösa det
för Yohannes.
5

Reningsverket riggar för fler
Kumlabor och bättre miljö
Reningsverket har startat ett projekt för ombyggnation. I arbetet ingår
planering, ombyggnation, allmän renovering och komplettering av
installationer och mätutrustning.
Text: Jessica Larsson, kommunikatör

Reningsverket har startat ett projekt
för ombyggnation. I arbetet ingår planering, ombyggnation, allmän renovering och komplettering av installationer och mätutrustning.
Kumla växer och har ett mål att vara
25 000 personer 2025, och kommunens avloppsreningsverk behöver
anpassas till den ökningen. Dessutom
har lagstiftningen ändrats och det är
skärpta utsläppsvillkor.

Under nästa år pågår planeringsarbetet. Det faktiska byggarbetet kommer
att starta slutet av 2017. Verksamheten bedrivas som vanligt under ombyggnationen.
Marcel Minnegal, chef på reningsverket och också projektledare för ombyggnationen, berättar att de kommer
att utöka kapaciteten och göra alla
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förbättringar inom de befintliga väggarna, och kommer alltså inte behöva
större yta för det nya reningsverket.

- I och med att ombyggnationen sker
här inne blir störningarna för de som
bor i närheten minimerade, men det
är klart att det kommer märkas att vi
har en byggarbetsplats här.
Projektet har som mål att avloppsreningsverket ska vara i drift enligt de
nya miljövillkoren 2021. Det betyder
att i god tid inför detta, det vill säga
under 2020, ha byggt om anläggningen och trimmat in driften.
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Följ oss på Snödagboken!
Färska rapporter om
snöröjningsarbetet
direkt från oss i hytten
till kumla.se

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

NYÅRSFIRANDE

KUMLA TORG 31/12
Fira in jubileumsåret Kumla 75 år som stad
med oss på Kumla torg!
Detaljerat program kommer att finnas
på www.visitkumla.se och www.kumla.se.

Välkommen!
Arrangörer:
Kumlan 4 2016
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Julstämning i
Sjöparkens växthus
Julen stundar och vad ar val harligare an att fa
inspireras av jul i vacker miljo!

Kom ner till oss och ta del av blommor, granris och enkla knep
som du kan ta till for att gora riktigt julfint dar hemma.

Äskil äter träd vandringsutställning 1/12 - 12/1

En las- och konstframjande vandringsutstallning som innehaller
spannande upplevelser for bade barn och vuxna.

En rolig, charmig och galen historia pa rim om tradkramaren Äskil,
skriven av Äsa Lind, ritat av Per Gustavsson.
019-58 80 00

servicecenter@kumla.se
8

www.kumla.se
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Nya öppettider på Ung fritid
I Kumla finns två kommunala fritidsgårdar. En som tillfälligt ligger i
Aktivitetshuset i väntan på ny lokal och en som ligger i Kumlaby skola.

Fritidsgårdarna finns till för alla ungdomar i Kumla kommun som går på högstadiet (13 år) och upp till och med 19 år.

På fritidsgården jobbar fritidsledare som finns där för din skull. Som besökere
kan du påverka verksamheten. Du kan själv komma med idéer och planera och
genomföra aktiviteter eller komma till mötesplatsen för att umgås med andra.
Fritidsgåren på Aktivitetshuset
Måndag och onsdag				
Fredag och lördag				
Fritidsgården på Kumlaby

Tisdag och torsdag 				

17.00 - 21.00
18.00 - 22.00
17.00 - 21.00

Ibland ändrar vi öppettiderna efter ungdomarnas önskemål
och behov. Håll koll på Facebook, Instagram och kumla.se för
öppettider och vad som händer hos oss!
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Behöver du stöd och
motivation för att komma igång
med jobb och skola?
Kommunen ger dig möjlighet att få stöd att ta upp avbrutna studier, att komplettera ofullständiga betyg eller att hitta en ny utbildning. Är du över 20 år kan
du kombinera studierna med jobb eller praktik.

Kontakta oss så berättar vi vilka olika möjligheter
det finns för dig.
För dig som är 16-19 år
Kontakt: JennyVennerstrand
För dig som är 20-25 år
Kontakt: Anna Windh
och Roger Källström

Telefon 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se

10

Kumlan 4 2016

Allmänhetens åkning
Kom och åk skridskor på våra öppna tider i ICA Maxi arena.
Måndag

14.20-16.10

Utan klubba

14.20-16.10

Utan klubba

Tisdag

14.20-15.15
15.15-16.10

Torsdag

14.20-15.15
15.15-16.10

Onsdag
Fredag

Lördag

Söndag

15.30-18.00
17.00-18.30
09.00-10.00

Utan klubba
Med klubba
Utan klubba
Med klubba
Utan klubba
Utan klubba
Med klubba

En mysig brasa till vintern?
En eldstad kräver inte bygglov, men det krävs en
anmälan till kommunen.

Du behöver startbesked innan du installerar och
ett slutbesked innan du tänder din första brasa.
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019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se
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Novgorod visar ett
stort engagemang i sin
utveckling av socialtjänsten
Kumla har ett mångårigt utbyte med Novgorod. Det har varierat över
tid vilka verksamheter och organisationer som varit involverade. En
gemensam ingång har dock alltid funnits - ett ömsesidigt intresse av att
utveckla den sociala sektorn i samhället.
Text: Frank Juppe, verksamhetschef för LSS-omsorgen

Socialnämnden i Kumla kommun fick en inbjudan redan i våras. Det beslutades
att ordförande, vice ordförande och verksamhetschefer för VoO och LSS skulle
besöka Novgorod den 4 – 7 oktober 2016. Tanken framöver är att personal från
Novgorod ska komma till Kumla och finnas med i verksamheterna ett par dagar.
Verksamhetsbesök på schemat

Socialnämnden i Novgorod organiserade ett intressant program som innehöll
besök av ett psykiatriboende, äldreboende och en rehabiliteringsverksamhet
både för barn och vuxna. Vi besökte även en verksamhet för ungdomar och en
verksamhet speciellt för barn.

12
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Ett stort utvecklingsarbete är
igång
Det pågår ett stort utvecklingsarbete,
ett socialt program, i Ryssland vad
gäller äldres behov, samt barn och
vuxna med funktionsnedsättning. Här
finns möjlighet för både oss och kollegorna i Novgorod att utbyta värdefull
kunskap och erfarenhet.

Resan för våra ryska kollegor i att
utveckla socialtjänsten är lika lång
som den är för oss i Sverige. Även i
Novgorod växer till exempel behovet
av att utveckla hemtjänsten och mobila team är ute varje dag och stödjer
framförallt äldre människor.
Fin verksamhet för barn och unga

Vi upplevde en fin omsorg för barn
som är i behov av rehabilitering och
blev imponerade av den verksamheten som stödjer ungdomar med en
komplex och svår bakgrund i sin utveckling.

Vi blev samtidigt medvetna om den
höga utvecklingsnivån som finns i
Kumla och om betydelsen att värna
om den välfärden vi har här i Sverige.
Vårt samarbete är viktigt

Det finns en stark vilja i Novgorod
och i Kumla att fortsätta samarbete
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Våra värdar klädde sig traditionsenligt
inför middagen.

och utbyte mellan oss som arbetar för
att de mest utsatta i samhällen får det
stöd de behöver för att uppnå högsta
möjliga välbefinnande och livskvalitet.
En guide och tolk gjorde
mötet möjligt

Ett stort tack från oss fyra resenärer
går till Vitalis, en kollega i Novgorod,
som studerat svenska och både tolkade och guidade oss. Tack vare honom
blev det intressanta diskussioner och
samtal. Tack vare honom kunde vi få
en nyanserad bild av alla intryck vi
fick.
Gunnel Kask, ordförande socialnämnden
Kumla
Margareta Engman, vice ordförande
socialnämnden
Anne Shemeikka, verksamhetschef vård
och omsorg
Frank Juppe, verksamhetschef LSSomsorgen
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Sänkta priser på Djupadalsbadet!
Från och med 1 januari 2017 sänker Djupadalsbadet vissa av sina taxor.
Håkan Hultberg, fritidschef i Kumla kommun, berättar om sänkningen
och varför den är viktig.
Text: Piia Edh, kommunikatör

Varför gör ni denna sänkning nu?

Vi vill att så många som möjligt ska ha
råd att bada, därför sänker vi vissa avgifter och vissa kort görs mer förmånliga, berättar Håkan.

Vi har bland annat gjort en sänkning
av årskorten för familj på äventyrsbadet och motionsbadet, en viktig
sänkning för Djupadalsbadet som är
en anläggning för hela familjen. Det
är förstås viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, vi vill medverka till att männ14

iskor aktiverar sig mer och att simkunnigheten ökar. Djupadalsbadet är
ett av Kumlas stora besöksmål, som
gynnas när vissa taxor sänks.
Vilka taxor är det som berörs?

De stora förändringarna sker på årskorten för familjer på äventyrsbadet
och motionsbadet. Köper man ett årskort familj så betalar de vuxna fullt
pris och barnen betalar 50%, förklarar Håkan.
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Vi sänker även årskortet på äventyrsbadet för både barn och vuxna.
Allkortet sänks med 1 500 kr för att
fler ska ha möjlighet att ta del av hela
anläggningens utbud.

När det gäller utomhusbadet så har vi
tagit bort den särskilda lågpristaxan
och tillämpar den under hela dagen
istället. En annan nyhet är att äventyrsbadet ingår vid köp av halv- eller
helårskort på gymmet.
Kan man köpa kort till de nya
priserna redan nu?

Ja man kan köpa årskort och klippkort till de nya priserna redan nu,

men korten börjar inte gälla förrän 1
januari 2017. Man kan ju till exempel
passa på att lösa in sina friskvårdkuponger för 2016 eller köpa julklappar till sina nära och kära, förklarar
Håkan.

Vi uppmanar också till ett besök i den
lilla butik som ligger precis vid entrén. Där kan man köpa souvenirer,
spaprodukter, badartiklar och finna
ett stort utbud av badkläder.
Jag vill också passa på att tacka för
det gångna året och önska god jul och
ett gott nytt år, vi ser ut att gå mot rekordsiffror gällande besök även detta
år, avslutar Håkan.

Djupadalsbadet fyller 4 år!
För er som undrar om Djupadalsbadets
”födelsedag” den 5 januari 2017 så kan vi
avslöja att det kommer att firas i vanlig ordning. Kumlahumlan kommer att vara på sitt
allra bästa humör och bjuda besökarna på
tårta, och kramar för den som vill förstås.

Kumlan 4 2016
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Ett riktigt hundliv!
LSS daglig verksamhet i samarbete med
Kumla brukshundsklubb
För ett par år sedan kom idén att starta daglig verksamhet på Kumla
BK på grund av efterfrågan från deltagare inom daglig verksamhet att
komma ut i samhället och vara nära djur. En kontakt togs med Kumla
BK:s styrelse och vi fick ett ok att starta upp aktiviteten på prov, och nu
har vi en härlig verksamhet på klubben två dagar i veckan.

Text: Elin Ölvestad och Viveca Karlsson

Uppdragen vi fick från början var att
hålla rent och snyggt inne i klubbstugan och även utanför.

Vi började i liten skala med några få
deltagare som tyckte det var jättekul
och ryktet spreds sig och fler och fler
inom daglig verksamhet ville följa
med och prova.
Ansvar som gav utveckling

Vi såg en stor förändring hos deltagarna på kort tid, där de utvecklades
efter sin egen förmåga och blev själv-

ständiga i arbetsuppgifterna. Deltagarna kom med egna initiativ till
arbetsuppgifter som bakning till tävlingar och kurser på klubben, handling av basvaror till klubbens trivselgrupp, soptippskörning, plantering av
blommor med mera.

Att vi gjorde ett bra jobb fick vi återkoppling på genom att små lappar
sattes upp till oss i klubbstugan ”tack
för de goda bullarna” ” vad fint det är
i klubbstugan”
Här finns en härligt gemenskap

Personer som kommer upp och tränar
på klubben under dagtid ger deltagarna en stor social gemenskap där man
får känna sig delaktig i både träning
med deras hundar, samt få nya vänner.

Medlemmarna i klubben känner stor
tacksamhet för det arbetet deltagarna
gör och har visat sin uppskattning genom att ha hunduppvisning och träning med sina hundar tillsammans
16
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med deltagarna från daglig verksamhet. De har även anordnat jul och
sommarfester med grillning för deltagarna.

är viktiga vare sig man gör små eller
stora uppgifter.

Utifrån var en ens förmåga

Det vi som handledare upplever är att
alla i gruppen utvecklats enormt och
blivit otroligt självständiga och tar ansvar för de arbetsuppgifter de har, att
de känner en gemenskap med klubbmedlemmar. Det viktigaste är att varje individ har fått utvecklats efter sin
egen förmåga och varit delaktiga i att
ta fram arbetsuppgifter som passar
dem.
Vi har en härlig verksamhet på klubben två dagar i veckan . Alla deltagare
Kumlan 4 2016
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En efterlängtad skola i Åbytorp
Efter många olika turer kring Stene skola har nu startskottet gått, och
skolan får en ny byggnad på samma plats där det gamla skolhuset stod.
Text: Jessica Larsson, kommunikatör

Det gamla skolhuset på Stene skola
i Åbytorp har rivits och nu börjar
bygget av en ny huskropp som ska
kopplas ihop med den befintliga skolbyggnaden, som även den kommer att
byggas om en del.
- Det blir en jättebra lösning för den
här skolan, säger Ann-Sofie Vennerstrand, verksamhetschef inom Förvaltning för livslångt lärande. Det blir
en skolbyggnad för hela F-6 vilket
kommer underlätta samarbetet för
lärarna och att ge bättre förutsättningar för eleverna.

ska sparas har magasinerats. Under
tiden den nya huskroppen byggs kommer två klasser ha sin verksamhet i
Betania och förskoleklassen kommer
vara i lokalen som kallas Rubinen, intill förskolan.
- Betania är så hjälpsamma och ställer
upp och hyr ut sina lokaler för att vi
ska klara att bedriva vår skola under
byggprojektet, säger Ann-Sofie. Det är
väldigt roligt att se engagemanget på
orten för vår nya skola.

Förväntningarna är stora

Planerna för den nya skolan har pågått länge. Olika förslag har justerats
för att få den bästa lösningen inom
budgeten.
- Vi har väntat på det här och är så
glada att det händer nu, den gamla
skolan var i dåligt skick. Både lärare,
elever och föräldrar är väldigt förväntansfulla på den nya fina skolan.

Verksamheten pågår
som vanligt

Verksamheten ska fortsätta under arbetets gång. Hela det gamla skolhuset
tömdes innan rivningen, och allt som
18

Ann-Sofie Vennerstrand, verksamhetschef
inom Förvaltningen för livslångt lärande.
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Läs som en tok - få en bok
Gäller för dig som är 0-18 år under perioden 22 december - 10 januari.

Läs fem böcker på jullovet och få en gåvobok från biblioteket! Du kan också
lyssna på boken eller be någon läsa högt. Välkommen in till Kumla bibliotek!

Läs mer på
orebro.elib.se

Låna e-böcker och e-ljudböcker
Kumla biblioteks e-boksportal erbjuder romaner, facklitteratur, språkkurser
med mera för både vuxna och barn. Du kan låna 4 böcker per 28-dagarsperiod.
Det är gratis att låna, du behöver ditt lånekort från Kumla bibliotek och en PINkod kopplad till kortet. Läsprogrammet som behövs för att läsa e-böcker är gratis och kan laddas ner via e-boksportalen.

En e-bok är en bok i elektroniskt format. Du laddar ner den från Internet och läser på din PC/Mac, läsplatta
eller telefon. Det finns också strömmande e-ljudböcker som du kan lyssna till när du är ansluten till Internet.

Kumlan 4 2016
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Renhållningsverket informerar

Text: Anders Larsson

Under jul- och
nyårshelgerna tömmer
vi sopor som vanligt
måndag till fredag.
Även på
röda dagar!

Sophanteringen är
lite krångligare på vintern
Skotta och sanda
När snön och halkan kommer blir det svårare för dig att gå ut med soporna och
för oss att hämta dem. Om vi ska klara det krävs det att du skottar och sandar
så att vi kommer åt och kan dra
fram dina tunnor till sopbilen.
Undvik fastfrusna sopor

Tänk på att hålla din tunna ren, annars
fryser påsarna gärna fast i tunnan och
då blir den inte helt tömd.
20
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Bara våra bruna påsar i
den bruna tunnan
Vi har blivit jätteduktiga på att sortera matavfall i Kumla. Förra året samlade vi
in 1.000 ton matavfall, som omvandlades till 33.700 kubikmeter biogas, vilket
motsvarar 37.000 liter bensin.

Dessvärre har vi problem med att fel
påsar används. Vi ser att det dyker
upp gröna påsar från Hallsbergs sorteringssystem och en del majsstärkelsepåsar. Tyvärr fungerar inte de
hos oss. Vårt matavfall går till biogas-

produktionen i Karlskoga. Vårt avtal
medger bara att vi använder de bruna
pappåsarna vi har här i Kumla.
- Alltså, inga andra påsar än våra
egna i den bruna tunnan!

Öppettider Återvinningscentralen i Kvarntorp

Information
från oss på renhållningen!
November - Mars
Månåndag
Tisdag - fredag

07.00-18.30		
07.00-15.30				

Första helgfria lördagen i varje månad		

09.00-13.00

Du vet väl om att du kan lämna ris och kompost dygnet runt utanför återvinningscentralen. Var noga med att inte slänga säckar bland riset eller
kompostavfallet och givetvis inget annat skräp.
Kumlan 4 2016
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Kumla bibliotek & utställningshall
Öppettider
Mån, ons, tors
Tisdag
Fredag
Lördag
Söndag

08.00-19.00
08.00-20.00
08.00-18.00
10.00-14.00
12.00-16.00

Mer om
biblioteket och dess
verksamhet hittar du på
kumla.se/biblioteket

Svenska
kammarorkestern

Jul- nyårs- och trettonhelgen
23 december
24-26 december
27 december
28-29 december
30 december
31 december - 1 januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari
8 januari

08.00-17.00
stängt
08.00-20.00
08.00-19.00
08.00-17.00
stängt
08.00-19.00
08.00-20.00
08.00-19.00
08.00-17.00
stängt
10.00-14.00
12.00-16.00

Kumla Kyrka 19 jan kl. 19.00
Dirigent: Thomas Dausgaard

Program
Brahms symfoni nr 3 och Dvorak symfoni nr 7
Biljetter

Finn spå Kumla bibliotek från 2 januari

Ett samarrangemang av Kumla kommun och Svenska kyrkan i Kumla.
22
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Radio- och Webb-TV-sändningar
från kommunfullmäktige
Är du nyfiken på vilka beslut som
fattas av kommunfullmäktige?
I Kumla har du möjlighet att
både höra och se fullmäktiges
sammanträden.
Radio 94,3 direktsänder från fullmäktiges sammanträden så att du kan sitta
hemma vid radion och lyssna.
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.
Kommunfullmäktige 2016
•
•
•
•

26 september
24 oktober
28 november
12 december

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.
Tanken med medborgarförslag är att
det ska röra sig om frågor där du inte
kan få ett snabbt svar utan som kräver
ett visst utredningsarbete
På kommunens hemsida www.kumla.
se/e-tjänster kan du under rubriken
Kumlan 4 2016

Du vet väl
om att du kan se
kommunfullmäktiges
sammanträden live
på webben,
www.kumla.se

Kommun & politik skicka in ditt medborgarförslag. Det krävs dock att du
har tillgång till Bank-ID eller liknande.

Förslaget kan också skickas till Kumla
kommun, Kommunledningskontoret,
692 80 Kumla, lämnas till kommunkansliet eller direkt vid fullmäktiges
sammanträde.
Ett medborgarförslag bör beredas så
att fullmäktige eller nämnd kan fatta
beslut senast inom ett år från det att
förslaget lämnades. Den som har ställt
förslaget kommer att få meddelande
om när full-mäktige 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.
23

Gruppförsändelse

Konstsidan
Text: Christina Carlsson

Titel: Mr Walker
Material: Stål och aluminium
Placering: Kumla sjöpark
Konstnär: Jan Håfström
Ett nytt konstverk har kommit till
Kumla sjöpark. Jan Håfströms Mr
Walker är en tredimensionell skulptur som ändrar färg beroende på från
vilket håll man betraktar den.

Jan Håfström, ( f 1937) är en svensk
målare, tecknare och skulptör. Han
utbildade sig vid Konsthögskolan i
Stockholm 1960-talet. Han debuterade 1966 och har en central position
i den svenska konstvärlden.

Jan Håfström har gjort flera riktningsförändringar i sin konst under karriären. Mr Walker på språng kan också
ses som symbol för detta.

Tillsammans med Ola Billgren har
han representerat Sverige på konstbiennalen i Venedig fyra gånger.

Mr Walker, som är seriefiguren Fantomens förklädnad till ”vanlig man”, har
fascinerat konstnären allt sedan barndomen i Örebro. Det var efter hans
egen fars död som skulpturen kom till.
Den blev ett slags porträtt av honom
och ett sätt att bearbeta förlusten.
Hemligheten med Mr Walker har med
rörelse att göra, säger Jan Håfström.
Mr Walker har ett uppdrag. Han söker
en mening och vill ge upprättelse åt
de marginaliserade.
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Jan Håfström vill inte bli fastnålad i
någon speciell genre. I sina verk har
han utforskat många olika material
och stilar och växlat mellan figurativt
och abstrakt måleri och även arbetat
med installationer. Konstnärsskapet
är inspirerat av popkonstnärer som
Andy Warhol och Roy Lichtenstein.
Hans konst har ofta självbiografiska
inslag och han har kallats både nyrealist och romantiker.
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