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Naturkunskap och teknik för alla
Eleverna i årskurs tre på Stene skola blandar
och experimenterar.

Grundsärskolan på Kumlaby
Med fokus på barnens utveckling och undervisning.

Vår gemensamma historia - Kumla 75 år
Var med och bidra till sommarutställningen på Kumla bibliotek.
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Vårt vatten är viktigt
Vatten är något som slår an en sträng
hos många av oss. Mig för det till tankar om sköna bad i sjön därhemma,
simskolan som var belägen i ån med
strömmande vatten, att åka skridskor på den översvämmade åkern
som frusit till is, hemmagjord saft
som blandats med gott vatten och
som svalkar så skönt en sommardag.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel
och jag tror att många av oss tar det
för givet i vår vardag.
Som ni sett i nyhetsflöden så har vår
vattentäkt Tisaren sjunkit och med
anledning av det har vi vidtagit åtgärder för att vatten ska finnas i våra

kranar. Det finns
två orsaker till den
lägre vattennivån.
Vattnet har sänkts
för att kunna göra
saneringsåtgärder i
Åsbro, samt att det
har kommit för lite
nederbörd i form av regn och snö och
det leder till att Tisaren och andra anslutande vattendrag inte har fyllts på.
Klimatförändringarna påverkar
Sänkningen beror till stor del på ett
förändrat klimat och därför är jag glad
att vi som kommun under de senaste
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åren har jobbat för att minska vår klimatpåverkan genom vindkraft, biogas
och mindre energiförbrukning genom
åtgärder inom belysning, ventilation
och värme. I kommunen kommer vi
nu att se över om vi har några ”vattentjyvar” i form av läckande kranar,
toaletter och ledningar. Vi ska även
se över vårt beteende inom kommunens verksamheter för att minska
vattenförbrukning genom att t.ex. vid
disk att inte skölja under rinnande
vatten, använda den lilla knappen på
toaletten när man har kissat, använd
inte mer vatten än vad som är nödvändigt vid matlagning. Vi är inte i ett
läge där vi behöver ransonera vatten,
men vi tycker att kommunen som organisation ska påbörja ett arbete för
att minska vår användning av vatten
i framtiden. För att vi över längre tid
ska säkerställa att vi Kumlabor har
tillgång till dricksvatten av god kvalité
så ingår vi i en samverkan som heter
Vätternvatten. Vi är många kommuner i Örebro län som tillsammans arbetar för att ta vatten ur Vättern som
ska ledas i en tunnel, för att ansluta
till Kumlas dricksvattennät.
Rustade för strömavbrott
Har du någon gång funderat på hur
ditt liv kommer att påverkas om vi
exempelvis får ett strömavbrott på
över 3 dygn? Utan el så fungerar inte
många saker som vi tar för givet, exempelvis de flesta värmeanläggningar
i våra hus, drivmedelspumpar, matleveranser till butikerna, mobil och fast
telefoni. Det är några exempel på vad
som händer utan el under en längre
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tid. Det är ovanligt med längre elavbrott, men jag tror ändå att vi alla
borde fundera på hur var och en ska
göra för att kunna hantera en sådan
situation i våra liv. Jag får erkänna att
jag har funderat en hel del på detta
och jag ska se över antalet sovsäckar
och filtar, se till att jag har en alternativ värmekälla, ett campingkök och
bränsle till det, en radio som drivs på
batterier och att jag har extra sådana
hemma, vattendunkar för att förvara
dricksvatten och ficklampa med extra
batterier.
Det viktiga i mitt budskap är att även
om kommunen har en beredskap för
längre kriser på grund av elavbrott, så
är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar
för att kunna klara oss själva och våra
familjer vid ett längre elavbrott.

Jag är medveten om att min ledare i
detta nummer av Kumlan präglas av
sådant som är mindre roligt, men jag
vill få oss alla att tänka efter före något eventuellt händer med eldistributionen. Kommunen gör allt som står
i vår makt för att även fortsättningsvis leverera ett gott dricksvatten till
Kumlaborna.

Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande
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Kumlaeleverna lär sig naturvetenskap 20-årsjubileum för NTA
Eleverna i årskurs tre på Stene skola bänkar sig för NO-lektionen. Läraren
Birgitta Kinnander startar upp lektionen med en kort genomgång och
sedan är de i gång med dagens övning. En av otaliga NTA-baserade
lektioner i Kumla denna termin. 2017 fyller Naturvetenskap och teknik
för alla tjugo år.
Text och bild: Per Karlsson Linderum, Naturskoleföreståndare
Birgitta Kinnander spanar ut över
klassrummet. Hon har jobbat med
NTA i många år och det märks när hon
vant leder dagens övning.
- Vad kan man blanda? Vad brukar ni
blanda hemma? Frågar hon barnen.

Det tisslas och tasslas en stund. Eleverna får några minuter på sig att diskutera frågorna i smågrupper. Dagens
övning handlar om blandningar och
begreppet filtrering.

- Man kan blanda nästan vad som
helst, svarar en av eleverna.
Sedan får alla berätta vad de blandar
hemma. Det blir allt från chokladpulver till pannkaksmet. Mycket kretsar
kring matlagning. Birgitta sammanfattar och leder därefter klassen in på
dagens praktiska övning. På frågan vad
det bästa med NTA är svarar Birgitta:
- Det är en tydlig struktur och allt
material finns i lådan. Det är genom-

tänkt och man märker att eleverna
gillar att arbeta med lådorna.

NTA handlar mycket om att experimentera. För små skolor och
lägre åldrar i skolorna blir NTAlådorna deras möjlighet till praktisk
NO. På många håll saknas riktiga
NO-salar eller tillgången till dem. I
dag får eleverna ett arbetsblad att
följa och grus och salt att laborera
med. Eleverna kollar hur materialen ser ut och hur de känns. Det blir
flera roliga associationer. Och så ska
saltet och gruset blandas.
- Det händer ju inget.
- Det är onödigt. Inget händer ju!
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Birgitta ler brett och tillsammans
med eleverna sammanfattas dagens övning. Nästa gång så ska nya
ämnen blandas.
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Vad är NTA?
Naturvetenskap och teknik för
alla (NTA) är ett skolutvecklingsprogram i naturvetenskap
och teknik för lärare och elever i
grundskolan.
Programmet har successivt utvecklats av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl.
Ingenjörsakademien (IVA) i nära
samarbete med kommuner och
fristående skolor sedan 1997.

Varje år arbetar drygt 1000 barn i
Kumla kommun med olika teman.
Uppdragen kommer i en stor blå
låda med allt material som behövs för läraren och barnen.
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Boka gymnastiksal
för aktiviteter
På kumla.se/
tisarvattnet publicerar
vi löpande information
om hur det går i arbetet
med utrustningen och hur
situationen med vattennivån förändras.

Vi bygger reservutrustning
för att klara vattenförsörjningen
Just nu pågår ett stort arbete med att anlägga den extraanläggning som
ska säkerställa att vi kan ta dricksvatten ur Tisaren om vattennivåerna
sjunker ytterligare. Text: Jessica Larsson, Kommunikatör
Marcel Minnegal som är chef på VAverken berättar att de bygger 600 meter flytbrygga som ska bära ledningar
och strömkablar ut till en ponton där
fyra nya extrapumpar installeras.
Vattnet ska alltså pumpas från en djup
del av Tisaren och fram till platsen för
de ordinarie pumparna, som riskerar att torrläggas om Tisaren sjunker
ytterligare.
- Anledningen att pontonen ligger så
pass långt borta från våra befintliga
pumpar är att vi måste ha rejält vattendjup, även om Tisaren sjunker.
Pumparna är rätt stora och vi vill inte
komma nära bottensedimentet i sjön,
utan vill pumpa rent och fint vatten,
förklarar Marcel.
Det är vädrets makter som styr
Det är fyra stora pumpar som tillsammans pumpar fram 1 miljon liter vatten per timma.
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Det är inte roligt för de boende kring
Tisaren. Strandkanten har redan flyttat sig en bra bit. Tyvärr är det vädrets
makter, som ingen kan råda över, och
dricksvatten till Kumla och Hallsbergs
kommun måste prioriteras.
- Men vi kan konstatera att det lilla
regn som har kommit genast ger effekt. Tisaren kommer att återgå till sitt
gamla jag med tiden. Har vi riktig tur
kommer vi inte ens att behöva starta
upp reservutrustningen, säger Marcel.
Det är alltid klokt att tänka på hur vi
använder vårt vatten. Allt vatten vi
inte förbrukar i onödan är till godo
på lång sikt.
Det är enkelt att:
• Duscha i stället för att bada och
duscha inte för länge.
• Diska inte under rinnande kran.
• Stäng av vattnet när du borstar
tänderna.
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Visste du att du som privatperson
eller företagare kan boka en gymnastiksal för aktivitet, träning eller
varför inte en barnaktivitet?
Text: Elin Jansson, Fritidskonsulent

Våra gymnastiksalar är den perfekta
lokalen för till exempel tjejgänget som
vill spela innebandy, män som vill köra
yoga tillsammans eller en grupp vänner som bara vill aktivera sig - möjligheterna är många.

Kostnaden är 125 kr/timmen och
du som bokar ska vara minst 18 år. I

samtliga av kommunens gymnastiksalar finns det små innebandymål att
tillgå. Skicka gärna in din bokningsförfrågan smidigt via webben:
kumla.se/lokalbokning

Välkommen att kontakta oss på telefon
019-58 80 00 vid frågor.

Sista
ansökningsdag
är 13 april

Välkommen med ansökan till

Ungdomsstipendiet Orkla
Foods Sverige – Kumla kommun
Håller du på att utbilda dig inom något kulturområde eller gör du en
personlig satsning inom någon idrottsgren? Vill din organisation eller
förening genomföra ett projekt som främjar kultur- och idrottsverksamhet
i Kumla eller annan därmed jämförlig verksamhet av betydelse för
samhällets utveckling? I så fall finns möjlighet att ansöka om medel från
Ungdomsstipendiet Orkla Foods Sverige - Kumla kommun.
Mer information och ansökan hittar du på:
www.kumla.se/ungdomsstipendium
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FN-dagen för personer
med funktionsnedsättning
Den 3 december 2016 uppmärksammade LSS-omsorgen
i Kumla kommun FN-dagen för personer med funktionsnedsättning. I hela världen finns drygt en miljard
människor som har en funktionsnedsättning och mer än
100 miljoner barn har funktionsnedsättning av olika slag.

God mat,
allsång, dans
och härlig
gemenskap.

Text: Frank Juppe, Verksamhetschef LSS-omsorgen
Över 150 länder i hela världen har
skrivit på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som syftar till att personer med funktionsnedsättning ska ha
samma rättigheter och möjligheter
som alla människor.

Så firade vi i Kumla
LSS-omsorgen i samarbete med Sydnärkes FUB och Studiefrämjandet

Det handlar till exempel om rätten
till avlönat arbete, utbildning, ett privatliv som vilken Svensson som helst
och tillgång till utbudet av fritidsaktiviteter.

Gästerna vid det härliga julbordet.

firade denna dag med en stor julfest
på Kumla Folkets Hus den 3 december förra året.

Vägledande strategi
Sverige godkändes denna konvention
i december 2008. Konventionen är
vägledande i strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken.
Hela den offentliga sektorn ska arbeta
med konventionen som grund och
detta gör även Kumla kommun.
Den 14 oktober 1992 blev det fastställt att den internationella dagen
för personer med funktionsnedsättning skulle infalla den 3 december
varje år.
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Cirka 120 gäster från hela Sydnärke
kom till firandet och efter ett fantastiskt julbord och Eva Gisslén-Ståhls
allsång spelade bandet musik efter
gästernas smak, som lockade många
till dansgolvet. På scenen rockade även
duon "Två tjejer" (Kikki och Inger) loss
ordentligt.
Verksamhetschef Frank Juppe och Solweig
Neander tar en svängom på dansgolvet.
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Manifestation i hela landet
KG Andersson, ordförande i Sydnärkes FUB, berättade om manifestaKumlan 1 2017

tionen som pågick denna dag i hela
landet för att rädda LSS:en, utifrån regeringens uppdrag att se över lagen.
God mat, fantastiska gäster, mycket
gemenskap och glädje präglade hela
kvällen.

Detta var en mycket rolig kväll som
man inte glömmer i första taget och
ett lysande sätt att uppmärksamma
FN-dagen för personer med funktionsnedsättning i Kumla kommun.
Ett stort tack till alla aktörer som
hjälpte till!
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Skolbygget i Åbytorp är i full gång
I förra numret av Kumlan berättade vi att gamla Stene skola rivits och att
det var dags att börja bygga det nya skolhuset. Nu är bygget i full gång
och i januari kunde grundplattan gjutas.

Text: Jessica Larsson, Kommunikatör

- Vi har haft tur med den milda vintern. Arbetet har löpt på utan avbrott
för snöstorm eller köldknäppar, säger
byggprojektledaren Jan Öholm.
Verksamheten pågår samtidigt som
bygget. Vissa delar bedrivs i Betanias lokaler och andra verksamheter
tränger ihop sig i det befintliga skolhuset. Till exempel är fritidsverksamheten i klassrummen på eftermiddagarna. Men det är en förväntansfull
stämning och alla hjälps åt under den
här byggperioden.

bra information från de som jobbar
på bygget. Vi vet alltid vad som är på
gång och kan anpassa oss. Allt flyter
jättefint, säger hon.

Informationsträff

Kumla kommun erbjuder
kommunens ungdomar en
första arbetslivserfarenhet
Ungdomar födda 2000 erbjuds
att söka feriepraktik under en treveckorsperiod sommaren 2017,
med en omfattning på max 75 tim.

- Det här går över förväntan, säger
Anna Mill som är rektor på Stene
skola. Vi är väldigt trångbodda, men
mina medarbetare löser allt och barnen vet exakt vad som gäller när vi
har bygget så nära oss. De fixar det
exemplariskt. Dessutom har vi fått så

Vi bjuder in till en informationsträff
angående feriepraktik tisdag 7 mars.
Möjligheten att ansöka om feriepraktik
öppnar i anslutning till informationsträffen, ansökningar mottages endast
digitalt via kumla.se/ledigatjanster
Sista ansökningsdag är 19 mars.

En förutsättning för att få feriejobb är
att du söker inom angiven tidsram och
att du är skriven i Kumla kommun.
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Vid frågor kontakta
Maria Svanborg Agnetha Thrygg
019-58 84 95
019-58 88 41
Kumlan 1 2017

7 mars kl. 18.00
i Vialundskolans
aula

Ferieplatser kommer
bland annat erbjudas
inom följande områden
•
•
•
•
•

Barnomsorg
Djupadalsbadet
Park
Vård och omsorg
Kultur och bibliotek
- Hjälpledare till sommar
lovskul med pyssel, färg
och form
- Enklare datahandledning
till biblioteksbesökare
- Enklare turismundersökningar
- Biblioteksarbete av
olika slag
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Med eleverna i fokus
På grundsärskolan på Kumlaby skola fokuserar man på att anpassa
undervisningen efter elevernas behov, inte deras ålder. Här går cirka 40
elever i årskurs 1-9 från olika kommuner i Sydnärke.
Text: Moa Gunnarsson, Kommunikationsenheten
- I Kumla har vi också möjligheten att
forma sociala grupper efter elevens
förutsättningar. Vi lägger största
vikt vid att skapa en meningsfull
skolgång för alla, säger Sofie Hysing
som är rektor för grundsärskolan.

nytänkande och alternativt sätt lära
in och lära ut kunskap.

- Min tanke med hela projektet var att
arbeta formativt med en stabil, pedagogisk grund och att eleverna skulle
få bidra utifrån sina egna förmågor.
Därför tror jag att utställningen blev
så lyckad, säger Ida Gäfvert som är lärare på grundsärskolan.

Mer personal
På grundsärskolan tillsätts resurser
utifrån de behov som finns och man
har mer personal än inom grundskolan. Verksamheten har flera ämneslärare vilket också ökar kvaliteten på
utbildningen.

Sofie Hysing, rektor för grundsärskolan

I grundsärskolan arbetar personalen
med tydlig pedagogik och praktik.
Eleverna får också vara delaktiga i
olika spännande projekt för att utvecklas. Tidigare har de bland annat
jobbat med utställningen ”En lysande
idé” där alla elever i en högstadieklass
på ett eller annat sätt var med i arbetet och fick delta utifrån sina egna
förutsättningar. Syftet var att på ett
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- Vi fokuserar på barnens utveckling
och på undervisning. Vi har en läroplan som till stor del påminner om
grundskolans och barnen har kunskapskrav att följa även här, säger
Sofie Hysing.

Grundsärskolan är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans
kunskapskrav och som har en intellektuell funktionsnedsättning. Inom
grundsärskolan finns också en särskild inriktning som heter träningsskola. Den är till för de elever som
man bedömer inte kommer att uppnå
alla delar av grundsärskolans ämnen.
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Istället koncentrerar man sig på kommunikation, motorik, estetisk verksamhet, verklighetsuppfattning och
vardagsaktiviteter.
Det finns också två fritids som tillhör
verksamheten. De riktar sig till olika
elever beroende på behov och syftet
är att erbjuda eleverna en stimulerande fritid.

Uppfylla kraven
Det är inte vem som helst som får
gå i grundsärskolan. För att se om
eleven tillhör målgruppen måste en
Kumlan 1 2017

utredning göras och den består av
fyra olika bedömningar; pedagogisk,
psykologisk, social och medicinsk.
Om utredningen visar att eleven tillhör målgruppen, skrivs personen in i
grundsärskolan om det är vad vårdnadshavarna önskar.

- Det är inget tvång att gå i grundsärskola. Det är en möjlighet för de
barn som tillhör målgruppen, avslutar Sofie Hysing.
Det finns även en film om grundsärskolans utbildning och visioner att ta
del av på: youtube.se/kumlakommun
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Kameliorna blommar
i Sjöparkens växthus
I Kameliarummet i Sjöparkens växthus
blommar dessa undersköna växter, som
härstammar från Kina, Korea och Japan.
Text: Kerstin Gustavsson, Trädgårdsmästare

Kamelian har ett rykte om att vara svårskött,
men egentligen handlar det bara om att veta
vilka önskemål den har för att må bra.

Välkommen till Lilla Caféet!

Jorden, som är grunden till allt växande, ska ha
ett lågt PH värde. Det går bra med vanlig rhododendronjord. Kamelior vill ha jämn fuktighet
och bör gödselvattnas under sommarhalvåret.
Svårt med temperatur och ljus
Det kan vara lite svårt att få till temperaturen
under vintern, då kameliorna trivs bäst i 5-10
grader. Eftersom de behåller sina vackra blad
behöver de dessutom ljus. I våra bostäder kan
det vara svårt att ge dem det ljus de behöver,
men inglasade altaner och balkonger är ett bra
alternativ. Ett kallt garage med tillskottsbelysning fungerar också bra.

När dagarna blir längre, kring mars-april, så
behöver man öka temperaturen, då blommorna behöver lite mer värme för en riklig knoppsättning och nytillväxt.

Det tar långt tid för knopparna att slå ut och under den processen är det viktigt att duscha dem,
så att de inte torkar ut och trillar av. Man bör
även undvika att vända för mycket på blomman
eftersom knopparna vänder sig mot ljuset.
Under sommaren kan de gärna flyttas ut och
ställas i lite halvskugga. Många av de nya sorterna tål flera minusgrader och kan odlas på
friland i skyddade lägen.
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Lilla Caféet finns på Kvarngården och är en daglig verksamhet för personer inom
LSS-omsorgen. Här får alla möjlighet till ett självständigt och meningsfullt arbete.
Öppettider:
Måndag-torsdag kl. 09.00-15.30 (lunchstängt kl. 11.45-12.45)
Fredag kl. 09.00-11.45
De kamelior som vi har
i Sjöparkens växthus är:
Camellia sasangua
Börjar blomma redan innan
jul och har en svag doft.

Camellia japonica
Är den grupp som vi har
flest av. Några börjar blomma redan i januari.
Camellia williamsii
Blommar under lång tid under våren.

Vi har drygt 20 stycken exemplar vilket är en ansenlig liten
samling. Den största är 135 cm
hög och 160 cm bred.
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Svartbygge är
olagligt och kan
leda till en
sanktionsavgift

Dags att söka bygglov
för sommarens projekt!
Det är många som ansöker under våren så det kan ta lite
längre tid att få bygglov. Ansök redan nu så du kan starta ditt
byggprojekt när sommaren kommer.
Vilka projekt kräver bygglov?
Läs mer på kumla.se/bygglov
Kumlan 1 2017
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servicecenter@kumla.se
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Läsresan - Kumla bibliotek

I samarbete med Temus (referensgrupp för kulturupplevelser till kommunens
grundskoleelever) är intentionen att hitta en röd tråd mellan gåvoböckerna och
det kulturutbud som erbjuds alla elever i åk 8, till exempel filmvisning i de fall
någon av böckerna är filmatiserad.

bjuder in till en resa fylld av läslust
All läsning är betydelsefull för barnets språkutveckling, men även för den personliga utvecklingen.
Därför satsar Kumla bibliotek extra mycket på barn
och unga 0-18 år, nu under det samlade greppet
Läsresan. Allt du behöver göra är att hoppa ombord!

Gymnasiet Gåvoböckerna väljs ut av en ungdomsbibliotekarie och hämtas vid
klassbesök på biblioteket. Vid bokpresentationen introduceras flera liknande
böcker för att locka till läsning.

För de yngsta

Så, vad mer exakt innebär läsresan? Jo, till att börja med:

Gåvoböcker

Titt ut! med rim & ramsor, sagostund och fredagsmys.

För att stimulera föräldrar till högläsning och barn/unga
till egen läsning erbjuder vi gåvoböcker till samtliga barn
i Kumla vid åtta tillfällen

Lånebesök, bokprat, biblioteksvisningar, föräldramöten, pedagogträffar och filmvisningar. Bokpåsar för utlån finns på ett antal förskolor. På en förskola som har
många barn med annat modersmål än svenska finns bokpåsar på flera språk.

Förskola/skola

8 månader Gåvoboken delas ut av BVC. Denna bok uppmuntrar till att tidigt
börja berätta, peka, läsa och lyssna. Att sitta nära den som läser och förmedlar
bokens innehåll.

3 år Barn och föräldrar får ett presentkort på förskolan och hämtar boken på
biblioteket.
4 år Barnet får ett presentkort i samband med 4-årskontrollen på BVC och
hämtar boken på biblioteket.

5 år I samarbete med förskolan bjuds barnen in till biblioteket på en musikteaterföreställning samt bokutdelning.
6 år Gåvoboken väljs i samråd med pedagoger i förskoleklass. Boken delas ut
och används i förskoleklassen och får sedan tas med hem.
Samtliga böcker för 0-6-åringar väljs ut av bibliotekets kulturpedagog.

Åk 4 Gåvoboken väljs ut av en barnbibliotekarie och hämtas vid ett klassbesök på biblioteket. Om klassen inte har möjlighet att komma gör bibliotekarien ett besök på skolan. Vid bokpresentationen introduceras flera liknande
böcker för att locka till läsning.

Åk 8 Böckerna väljs ut av en ungdomsbibliotekarie, tre stycken per elev. Böckerna delas ut på biblioteket i anslutning till ett bokprat om de aktuella titlarna.
Eleverna får också en introduktion om läsningens betydelse. I böckerna finns
sedan listor med tips på liknande böcker, allt för att hjälpa ungdomarna att hitta
vidare till fler läsupplevelser.
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Cirklar

Vi har bok-, skriv- och filmcirklar.

Bokbuss

Besöker regelbundet förskolor, skolor och privatpersoner.

Lässamarbeten

Vi bedriver läsfrämjande samarbeten med
Familjens Hus, studieförbund och fritidsgårdar.

Barnens söndag

Med aktiviteter som till exempel teater, pyssel och musik.

Lov

Under skolloven pågår aktiviteter som Läs som en tok!, pyssel och film.

Ja, som ni ser är Läsresan fullproppad av platser, möten och upplevelser.
En bra start i livet där vi tillsammans med er som läsande förebilder fortsätter
att bygga ett läsande Kumla.
Kumlan 1 2017
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Nytt område växer fram
Området Ryttartorpet börjar ta sin form i nordvästra Kumla.
Nästan alla av de 63 villatomterna har blivit sålda och det är dags
att börja bygga.
Text: Moa Gunnarsson, Kommunikationsenheten
Dessutom ska två tomter för flerfamiljshus säljas under året, vilket gör
att det kommer till ännu fler bostäder.

- Vi har fått in förslag från nio olika
företag som vill bygga på de två tomterna. Vi ska nu utvärdera förslagen
för att se vilka som ska erbjudas tomterna, säger Ulrika Jemt, mark- och
exploateringsingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Stort intresse
För att få chansen att köpa tomter av
kommunen, måste man ställa sig i en

tomtkö. Det har varit högt tryck på
villatomterna i Ryttartorpet och kommunens kö fortsätter att växa.

- När vi drog igång försäljningen kontaktade vi alla i kön och de fick anmäla sitt intresse, för att sedan boka
tomt i könummerordning. Idag har vi
ungefär 225 personer i tomtkön varav runt 60 har köpt villatomt i Ryttartorpet.
Vad händer nu?
- Nu planeras det för nya bostäder,
bland annat i Sörby och Åbytorp.

Renhållningsverket
informerar

Återvinning ligger Kumlas renhållningsverk varmt om hjärtat och vi vill
att så lite som möjligt ska skickas till förbränning.
Text: Anders Larsson, Enhetschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nu har vi utökat möjligheterna att ta
till vara textilier på ett bra sätt vid
återvinningscentralen i Kvarntorp. I
samarbete med Myrorna samlar vi nu
in kläder, skor och textilier.

Även trasiga textilier
Textilierna sorteras och säljs både i
Sverige och utomlands. Även det som
är trasigt kan tas omhand för att bli
till exempel fyllning i möbler eller
oljetrasor. På så sätt kommer alla textilier till nytta.
Vi kan inte ta emot sådant som är
blött eller illaluktande.

Vi hämtar grovsopor vecka 12 och 13.
Läs mer på kumla.se
18

Kumlan 1 2017

Alla
textilier kan tas
till vara.

Kumlan 1 2017

Du kan givetvis lämna dina textilier
i de behållarna som står på återvinningsstationerna också.
Exempel är:
• Kläder
• Skor (om möjligt i par och
hopknutna)
• Sängkläder
• Hattar
• Handdukar
• Filtar
• Hushållstextilier
• Handväskor och ryggsäckar
• Bälten
• Accessoarer
19

visitkumla.se
Kumla ingår i ett destinationssamarbete med Örebro, Hallsberg, Lekeberg
och Laxå. Samarbetet innebär att vi tillsammans marknadsför oss som en
destination, inte bara enskilda orter. Text: Piia Edh, Kommunikatör

Utöver den traditionella marknadsföringen har varje ort även sin egen
webbplats. Där samlar vi information
om aktuella evenemang, sevärdheter
och aktiviteter samt vilka övernattningsboenden som finns.

In och kika runt på visitkumla.se, även
du som Kumlabo kommer att bli förvånad över hur mycket det finns att
uppleva och göra i vårt vackra blomstrande Kumla.

Söndag 30 april vid Kumlasjön

Detaljerat program samt tider läggs ut på
visitkumla.se så snart programmet är klart.
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Tidigt på morgonen kommer tidningsläsarna, en strid
ström av skolelever som byter böcker passerar under
dagen, små barn tultar omkring bland gosedjur och
pekböcker. En helt vanlig dag på Kumla bibliotek.

Text: Tomas Borg, bibliotekarie

Informationssökarna tar plats vid
våra datorer och de som vill ha lugn
och ro lånar ett studierum. Gymnasieungdomarna som har rast hänger på
ungdomsavdelningen och en hel del
sitter och fikar vid Café o Le.

Valborgsmässofirande
Tal till våren - Vårsång - Våreld

På Kumla bibliotek händer
det något nästan jämnt

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se
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Bred programverksamhet
I Kulturmagasinet, där man kan vara
upp till 80 personer, avlöser ”bokpraten” och konferenserna varandra. Eftersom vi samarbetar med
studieförbund och föreningar kan
vi erbjuda program för vuxna av de
mest skiftande slag: föreläsningar,
författarmöten, bildvisningar, musikprogram med mera. De kostar oftast
ingenting och i regel sker dessa programpunkter på tisdagskvällar.
Kumlan 1 2017

Se program:
visitkumla.se/
biblioteket

Söndagar är tingad för barnaktiviteter, som teater och eget skapande.
Senare under våren kommer program
om konst, om en fotograf, om blommor och om att snarka!

Kommande evenemang
14/3: Gränslöst
Konsert med Örebro Folkkör

21/3: I trädgårdsmästarens spår
Elisabeth Svalin Gunnarsson
28/3: Vargarnas tid
En kväll om kärlek och mod
Elisabet Nemert, författare
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75 år
som stad

2017

1942

Kumla

Hjälp oss skapa

Vår gemensamma historia
Kumla 1942-2017

Tillsammans bygger vi utställningen Vår gemensamma historia
i Kumla utställningshall den 7 juni - 14 augusti. Du kan bidra med
bilder, föremål, anslag, inbjudningar, en berättelse eller
någonting helt annat som du tycker passar in.

Hur många saker får jag lämna in?

1-2 saker/person och gärna en kort beskrivande text kring föremålet.

Hur gör jag för att lämna in mitt bidrag?

Innan du lämnar in ditt bidrag till utställningen vill vi att du kontaktar
Tomas Borg, kulturintendent, på 019-58 81 86 eller tomas.borg@kumla.se
Bidraget kan sedan lämnas in under perioden 2-12 maj.
Vi kan inte garantera att allt får plats. Vi tar inte heller något ansvar
för om saker går sönder eller försvinner under utställningens tid.

Utställning
Kumla bibliotek
7 juni 14 augusti

Följ kommunfullmäktige
direktsänt via webben!
Är du nyfiken på vilka beslut som fattas i
kommunfullmäktige? Vi sänder direkt!
Lyssna via radio på Radio 94,3.

Eller titta på webb-TV-sändningen
på kumla.se/kommunfullmäktige.

Lämna synpunkter
och medborgarförslag
Du som är folkbokförd i Kumla kommun kan lämna synpunkter och förslag
om den kommunala verksamheten.
En synpunkt är ett snabbt ärende
En synpunkt kan vara ett förslag, ett
klagomål eller kanske beröm. Det är
oftast ett ärende som du kan få ett
snabbt svar på.

Medborgarförslaget kräver
utredning och nämndbeslut
Ett medborgarförslag handlar om
större frågor som utreds och beslutas
22
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Kommunfullmäktiges
möten
annonseras på
kumla.se

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

kumla.se/
e-tjänster

i nämnd. Det betyder att den tar lång
tid att få svar på.

Via webb, post eller direkt
Du kan lämna in din synpunkt eller
ditt medborgarförslag via en e-tjänst
på kumla.se eller via post eller direkt
till kommunledningsförvaltningen i
stadshuset. När du lämnar ett medborgarförslag kan du inte vara anonym.
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Gruppförsändelse

kumla.se/
bildarkiv

Kumla 75 år som stad
I år är det 75 år sedan Kumla blev stad. Jubileet ger oss anledning att se
tillbaka i tiden och visa bilder från äldre tider.

Text: Christina Carlson, Bibliotikarie

Vi ser här ett flygfoto över Kumla torg,
troligen taget i slutet av 1930-talet.

I boken Kumlabygden kan vi läsa att
municipalstämman, som motsvarar
dagens kommunfullmäktige, i oktober 1904 beslöt att köpa in mark till
ett torg eftersom Kumla behövde en
större plats för sin torghandel.

Frågan hade diskuterats ända sedan
1895 och nu kom man äntligen till beslut. Köpet finansierades med frivilliga bidrag och lån. En kommitté fick
ansvar för iordningställandet av platsen. Marken dränerades och torrlades
och lindar planterades. Tisdagen den
2 november 1909 var det så premiär
för torghandeln.
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Några av husen på fotot känner vi
igen. I Dohlwitz-huset, som byggdes
1923, finns idag Landals konditori.
En gång i tiden drev Algot Dohlwitz
bokhandel här. Handelsbankens hus,
längst upp till vänster på torget, är
från 1921. Bland de hus som numera
är rivna, kan vi lägga märke till Frälsningsarméns kyrka (1921) i nedre
högra hörnet och det så kallade Kråkslottet längst ut till höger.
Tack till föreningen Gata Upp & Gata
Ner som bidragit med fotot.

Vill du se på fler gamla bilder från
Kumla kommun? Tag en titt i kommunens bildarkiv som finns på hemsidan:
www.kumla.se/bildarkiv
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