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Kumla sjöpark
Denna moderna del av parken ligger i dalgången mellan staden på åsen och jord-
brukslandskapet. Den konstgjorda sjön på 3,2 hektar med sin vattenspegel bidrar 
till känslan av att himlen är lite högre och marken lite ljusare just här.

En plats för samvaro och lek
Bryggor, en mäktig amfiteater, omfattande perennplanteringar och breda prome-
nadstråk skapar grunden. Parken inbjuder till avkoppling, umgänge, motion och lek. 
Stränderna passar bra för volleybollspel och sandlek, gångvägarna kan användas 
för att promenera runt för att sedan slå sig ner på någon av de vackra bryggorna 
och njuta av det glittriga vattnet. Runt sjön finns även grillplatser. 

Konsten i parken
Vid stranden, likt en galjonsfigur, står skulpturen ”The Beauty” av konstnären  
Richard Brixel. Mitt i sjön ligger den båtformade ön med planteringar och konst-
verket ”Lilla Björn” av Anna Molander. Det finns fler konstverk i parken. Se kartan. 

En park för alla
I parken finns det något för alla och parken är också till för alla. Därför är hela  
parken handikappanpassad. Det är endast en liten del på den lilla ön som delar 
sjön som är inte tillgänglig för rullstolar. 

Sjöparkens växthus
Entrén till växthuset utgörs av en vinterträdgård och Palmrummet. Orangerierna 
består av Kameliarummet, där kameliorna blommar från november till april, och 
av Citrusrummet med medelhavsväxter. 

Växthusen
I Barnens växthus och Barnens trädgård ordnas aktiviteter kring odling och upple-
velser i samarbete med bibliotekets barnverksamhet. I Basilikahuset och området 
däromkring odlas örter och kryddor. 

Trädgården utgår från de fyra elementen
Visningsträdgården är en modern tolkning av idéerna om odlingens väsen - skön- 
heten och nyttan. De odlingar som skapas utgår från de fyra elementen eld, luft, 
vatten och jord och ska återspegla Kumlas natur och kultur. 

Konsten smyger sig in 
Här finns även vacker konst att skåda: ”Ängeln” av Eva Lange, ”Ögonblick i rörelse” 
av Maria Miesenberger, ”Half Boy” av Anders Krisár och ”Gräv där du står” av  
Gunnar Carl Nilsson.

Möjligheternas växthus – här får människor växa
I lokalerna bedriver kommunens arbetsmarknadsenhet tillsammans med andra 
aktörer en mängd olika arbetsmarknadsåtgärder, till exempel praktik, arbets- 
träning och rehabilitering i en grön miljö. 

Restaurang och café Goda Rum
I den vackra trädgårdsmiljön serveras säsongsinspirerade maträtter och hem- 
bakade läckerheter. Färska råvaror är viktigt och grönsaker som odlats i växthuset 
ligger till grund för härliga årstidsinspirerade menyer. Här kan du avnjuta lunch,  
à la carte och fika. Goda Rum kan även bokas för fest, evenemang eller konferens.



I stadsparken finns mycket att uppleva!

Djupadalsparken

Stadslekplats Tivoli

Minigolfbana

Lekplats

Amfiteater

Frisbeegolfbana

Reningsdammarna

Volleyboll

Sjöparkens växthus

Djupadalsbadet  
bad och camping

Tennisbanor

Amfiteater
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1. Skönhet 
2. Half Boy 
3. Ett solurs konstverk 
4. Mr. Walker 
5. Dig where you stand 
6. Ögonblick i rörelse 
7. Ängel 
8. Lilla odjuret 
9. Lilla Björn 
10. Farkost 
11. Hans & Greta

 Rikard Brixel 
 Anders Krisár 
             Anna Molander 

Jan Håfström 
Gunnar Nilsson 

Marie Miesenberger 
Eva Lange 

Erik Persa Smedjan 
Anna Molander 

Olle Medin 
Arvid Källström
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Konsten i parken
Här fortsätter  
vi att utveckla  
stadsparken.

City Art Gym

Kumla sjöpark

InfoPoint

InfoPoint



Djupadalsbadet bad och camping
Inomhusbadet
I anläggningen finns en motionsbassäng, en undervisningsbassäng med höj- och 
sänkbar botten samt ett äventyrsbad.
I äventyrsbadet kan hela familjen samlas och hitta en aktivitet som passar. Barn-
plasken för de allra minsta, två stora vattenrutschkanor och en 4 meter djup 
dykpool med klättervägg för de större. Föredrar du lite lugnare aktiviteter kan du 
svepas med i strömvirvelpoolen och njuta i bubbelpoolen. 
På övre plan finns sysselsättning för dig som hellre föredrar fast mark under fötter-
na - gym, relax och spa. Hos oss kan du även fika och äta lättare luncher i vårt café. 

Utomhusbadet
På utomhusbadet som håller öppet sommartid finns en 50-metersbassäng, under- 
visningsbassäng, plaskdamm, ett 10 m högt hopptorn, två vattenrutschbanor, kiosk 
och stora gräsytor att slänga ut handduken på. Vattnet i bassängerna är tempererat.

Campingen
Här erbjuds du som gäst boende i någon av våra stugor eller på våra tomtplatser. 
Boenden på campingen ges fri entré till Djupadalsbadets utomhusbad, som ligger 
alldeles intill. I området finns även ett nyrenoverat och fräscht servicehus.

Djupadalsparken
Detta är den äldre delen av stadsparken - en lummig och blommande oas med en 
konstgjord sjö och ett vattenspel att vila ögat på. 
Här finns en hel del aktiviteter att roa sig med, för stor som liten. Lekplatser, 
barnplask, minigolfbana, frisbeegolfbana och strövområden för promenader eller 
motion. Här finns även restaurang och stora grönområden att slänga ut picknick- 
filten på. 
Från scenen i parken arrangeras under sommaren gratis familjeunderhållning 
med uppträdande av såväl välkända artister som lokala förmågor. 

Stadslekplats Tivoli
Ett besök fyllt av utmaning och glädje!
På Tivoli kan du klättra upp i cirkustornet, hoppa högt på studsmattan och svinga 
runt i gungkarusellen. Behöver du en paus efter allt lekande ger jättehammocken 
dig en chans till vila. Passa även på att föreviga ditt besök på Tivoli vid fotoplanket.
Varmt välkommen att leka, stor som liten.
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