
Hälsans stig
Se dig om i staden samtidigt  

som du motionerar.

Innehåller karta och tips på saker att  
upptäcka längs vägen.





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. 

Djupadalsbadet – familjebad med aktiviteter för alla
Anläggningen ligger i Kumla stadspark och 
består av ett inomhusbad samt ett tempe-
rerat 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 plask-
damm, hopp torn, vattenrutschbanor 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 vin-
terträdgård, palmrum och orangerier. I öster bedrivs verk-
samhet 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 – mötesplasen  
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.
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Att upptäcka längs vägen


