


Välkommen till Hälsans Stig i Kumla!

KUMLA TORG – VÅRT CENTRUM MED SMÅSTADENS CHARM
Torget är en självklar samlingspunkt och mötesplats. Här möts man och tar 
del av evenemang, marknader och utställningar. I centrum finns butiker av 
olika slag, caféer och restauranger.

DJUPADALSPARKEN – EN BLOMMANDE OAS MITT I KUMLA
Parken är en del av den växande Kumla stadspark, med bland annat konst  -
gjord sjö, promenadstråk, restaurang, amfiteater, stadslekplats och mini-
golf bana. Från scenen i parken arrangeras under sommaren familjeunder-
hållning med uppträdande av såväl välkända artister som lokala förmågor.

DJUPADALSBADET – FAMILJEBAD 
MED AKTIVITETER FÖR ALLA
Anläggningen ligger i Kumla stads-
park och består av ett inomhusbad 
samt ett tempererat utomhusbad. I 

inomhusbadet finns motionsbassänger, en undervisningsbassäng med höj- 
och sänkbar botten samt ett äventyrsbad. Inne i badhuset finns även gym, 
relax, spa och café. På utomhusbadet, som håller öppet sommartid, finns en 
50-metersbassäng, en undervisningsbassäng, en plaskdamm, hopp torn, vat-
tenrutschbanor samt härliga gräsytor att slänga ut handduken på.

KUMLA SJÖPARK – EN PLATS FÖR REKREATION OCH MÖTEN 
I Kumla stadspark ligger även den vackra och ståtliga sjöparken, med 
konstgjord sjö, bryggor, stränder, härliga trädgårdar och promenadstråk 
som inbjuder till en avkopplande vistelse i en vacker miljö.

SJÖPARKENS VÄXTHUS – ETT HUS FULLT AV LIV, 
BÅDE VÄXTER OCH MÄNNISKOR 
I stadsparken ligger växthuset på drygt 1600 
m2, där man i mittendelen finner de så kal-
lade ”Växtrummen” med vinterträdgård, 
palmrum och orangerier. I öster bedrivs 
verksamhet och odlingar och i väster 
restauranger och café.

AKTIVITETSHUSET – ETT HUS  
FYLLT AV AKTIVITETER 
Aktivitetshuset erbjuder bland annat 
yta för skateboard, inlines, BMX och 
en bouldervägg för klättring.

KUMLAHALLEN – EN SJÄLVKLAR 
MÖTESPLATS FÖR AKTIVA  
FÖRE NINGAR 
Kommunens matcharena, med  
hallar i olika storlekar och för olika 
verksamheter.

KUMLA BIBLIOTEK – MÖTESPLATSEN MED  
ETT BRETT OCH VARIERAT UTBUD 
Kumla bibliotek innehåller förutom böcker, 
tidskrifter och dagstidningar även datorer, 
studierum och utställningshall. Här finner 
man även aktiviteter, verksamheter och  
evenemang av olika slag, för stora som små. 

För mer information om vad som finns att uppleva och göra 
i Kumla besök www.orebrotown.com/kumla

Välkommen till Kumla, en kommun i utveckling mitt i Sveriges befolknings tätaste centrum! 
Vi är en kommun som satsar på konst och kultur och har ett brett utbud av unika museer 
och andra historiska sevärdheter. Vi värnar om mötet mellan människor och skapar vackra 
parkmiljöer i stadskärnan. Natur och friluftsliv finns alltid nära till hands, likaså upptäckter 
och aktiviteter för hela familjen. Varmt välkommen att uppleva Kumla – på ditt sätt!

UPPLEVELSER LÄNGS STIGEN:


