
Barnens Kumla

Lek, lär och ha skoj!
Här finns något att upptäcka för  

både små och stora barn.

visitkumla.se/barnenskumla



Skojiga aktiviteter i Kvarntorps friluftsområde

Konst på Hög och Kvarntorpshögen
Härlig  

skidbacke 
vintertid!

Bad i Hästhagsbrottet

Mountain- 
bikeleder och 
teknikbana för 

cykling.

Ta dig  
upp och ner för 
de 427 trapp- 

stegen!

Här finns 
lekplats, bryggor  

och hopptorn!

Pssst! I friluftsområdet finns en nyanlagd bana  
för radiostyrda bilar. Ta med din bil, det är superkul!

Inhängnad  
baddel för  
de mindre  

barnen.

I sjöarna  
intill kan du  

fiska!
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Upptäcktsfärd på Konst på Hög

Frågorna hittar du på nästa sida

Hej!
Vi vill gärna veta lite om dig.

Jag är           tjej             kille
                      vill inte uppge

Jag är  __________  år

Jag bor i denna kommun 

_______________________________

Jag tyckte att upptäcksfärden  
på Kvarntorpshögen var 
________________________________

Jag var här (datum)  
________________________________



Upptäcktsfärd på Konst på Hög
Med hjälp av kartan och ledtrådarna letar du dig fram till de olika  
platserna på Kvarntorpshögen. Varje siffra på på kartan har en  
fråga där svaret blir ett ord, som du sedan skriver in i korsordet  
på rätt rad. När du har hittat alla ord till ditt korsord kan du läsa  
den hemliga koden i de gula rutorna. Den hemliga koden berättar  
var du kan lämna in det ifyllda korsordet och hämta ut ditt pris. 

Tänk på att
På Kvarntorpshögen finns heta partier i marken, som du inte får vistas på.  
Dessa är utmärkta med en varingsskylt. 

Lycka till!

1. Upptäcktsfärden börjar vid konstverket ”Waaaaall”, som är gjort av en massa  
gamla brädor och står högst uppe på ............... 

2. Titta nu efter ett konstverk som ser ut som en balkong och heter ”Peripheri III”.  
Vad heter den runda saken som sitter fast på balkongräcket?

3. Dags att räkna! Hur många luckor har konstverket ”Bunker”?

4. Leta efter konstverket ”Var är konstverket” där två personer sitter på en soffa.  
Vilken blå liten figur håller en av dem i handen?

5. Ser du konstverket ”Arken”? Vilket stort djur med lång snabel hade Noak med  
sig i sin ark?

6. Ta dig ner för backen och in i konstverket ”Heptagon”. Hur många hörn är det  
på mittenpelaren med ord på?

7. Gå tillbaka upp för backen till konstverket ”Ljusrum I och II”. Hur många små hål 
hittar du längst ner på de båda konstverken?

8. En bit bort hittar du konstverket ”Energi-Magi”. Försten dit!!! 
Hur har konstnären gjort för att få tegelstenarna att sitta ihop?

9. Ta dig nu upp för backen längs stigen till konstverket ”Trappan”. I den kan du  
ta dig upp och ner genom att gå eller ....... 

10. Nu är det dags för dig att springa(!) upp till konsverket ”Absit Omen”.  
Vilken byggnad liknar konstverket?

11. Det sista ordet till korsordet listar du ut genom att titta på konstverket  
”Hesperidernas Trädgård”. Vilken form har konstverket?

Bra jobbat! Du har nu klarat av hela upptäcktsfärden! Gå till platsen som du nu kan 
läsa i korsordets gula rutor för att  hämta ut ditt pris.

Riv ur  
och ta med  

till Kvarntorps- 
högen! 



Med hjälp av kartan och ledtrådarna letar du  
dig fram till de olika platserna i stadsparken.  
Varje siffra på kartan har en fråga där svaret blir ett ord,  
som du sedan skriver in i korsordet på rätt rad. På vissa  
platser är det ord du ska leta efter och på vissa platser är  
det ord du ska klura ut.

Välj att gå hela upptäcktsfärden (nr 1-14) eller den kortare  
varianten (nr 10-14). När du har hittat alla 14 ord för hela  
sträckan eller 5 ord för den kortare sträckan kan du läsa den  
hemliga koden i de gula rutorna. Den hemliga koden berättar  
var du kan lämna in det ifyllda korsordet och hämta ut ditt pris. 

Lycka till!

Hela upptäcktsfärden, 1-14 (lång runda ca. 2,8 km)

1.  Här ligger några utomhusbanor för tennis. Som du ser så spelas sporten på  
 en rektangulär yta. Man kan spela singelspel eller dubbelspel. Vid singelspel  
 står en person på varje sida om nätet och vid dubbelspel står två spelare på  
 varje sida om nätet. Nu får du ta dig en titt runt husen intill tennisbanorna.

 Fråga: Vilket ord hittar du under taket på det lilla förrådet?

2.  Här ligger reningsdammarna som sköter den biologiska reningen av vårt  
 avloppsvatten. Dammarna är en slags våtmark där växterna tar upp näring  
 och renar vattnet till 98 %. På grund av alla bakterier och kemikalier som  
 finns i vattnet så ska man inte bada eller fiska här. Men titta kan man alltid,  
 kan du se några fiskar?

 Fråga: Vad heter det som finns utanpå fiskarnas skinn? 

3.  Nu har du kommit till en av de två utomhusscenerna som vi har i stads- 
 parken. Här kan man bland annat spela teater och annat skoj. Som du ser  
 så liknar sittplatserna för publiken trappsteg. Hur många gånger orkar du ta  
 dig upp och ner för de här trappstegen?

 Fråga: En tjej som heter Pippi ser vi ofta på många teaterscener,  
 vad heter hon i efternamn?

Riv ur  
och ta med till 
stadsparken!

Upptäcktsfärd i 
Kumla stadspark

Spännande och klurig

1

2

3



4.  Nu har du kommit fram till vårt härliga växthus! Här finns mycket fina växter  
 att titta på. Växterna trivs extra bra här i växthuset där det finns många  
 fönster som släpper in mycket ljus. I växthus påverkas växterna inte heller  
 lika mycket av våra olika årstider. Kika nu in i glaspartiet till vänster om entré- 
 dörren till växthuset. 

 Fråga: Vilket ord kan du hitta här innanför glaspartiet? Psst! Leta ur fiskperspektiv. 

5.  Du står nu vid en labyrint, som är ett system av gångar som korsar  
 varandra. Labyrinter är lite kluriga att ta sig igenom, man får prova sig fram  
 och ofta ta nya vägar innan man kommer ut. Den här trädgårdslabyrinten  
 håller fortfarande på och växer och är inte så svår att ta sig genom. Prova så  
 får du se! 

 Fråga: Den här labyrinten är gjord av häckar och några träd. Vad heter trädet,  
 som har löv som darrar när det blåser?             

6.   Nu har du tagit dig till den lilla ön i stadsparken. I Sverige har vi två stora  
 öar. Den största heter Gotland och den näst största heter Öland. Den här ön  
 i stadsparken är mycket mindre och liknar en båt som seglat in och lagt till  
 just här. Titta ut över den sidan av sjön som är mot växthuset och se om du kan  
 se ett djur som dricker vatten.

 Fråga: Vad kallas detta sagodjur, som även kan spruta eld?

7.  Här i planteringen finns ett brunnslock gjort av gjutjärn. Det finns många  
 olika brunnslock med olika bokstäver, du har säkert sett flera stycken av  
 dem. Bokstäverna talar om vad som finns i brunnarna, bokstaven V står till  
 exempel för vatten. Kan du hitta brunnslocket här i planteringen? 

 Fråga: Vilken bokstav står under ordet ”TIERP” på brunnslocket?

8.  Nu är du på Djupadalsbadets campingområde. På en camping kan du bo på  
 flera olika sätt. Ett av dessa påminner om en ”Tipi”, som indianerna bodde  
 i förr. Tipin var ungefär åtta meter hög och i taket fanns ett hål för att få ut  
 röken som kom från brasan när man eldade. Prova själv att ta åtta jättestora  
 kliv framåt, så ser du ungefär hur höga de var. 

 Fråga: Vad är det som liknar en ”Tipi” och som man kan slå upp och sova i på  
 en camping? 

9.  Här är vår fantastiska stadslekplats ”Tivoli”. Barn från skolorna i Kumla fick  
 rösta på vilken lekplats som man ville att kommunen skulle bygga. De flesta  
 barnen röstade på det skojiga tivolitemat och därför var det den man byggde.  
 Här finns många roliga saker att göra. Man kan klättra, hoppa, balansera och  
 gunga - vilka saker har du provat?

 Fråga: Du kan även göra det här på lekplatsen, som man oftast blir lite yr i  
 huvudet av. Vad är det? 
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Korta upptäcktsfärden, 10-14 (kort runda ca. 1 km)

10.  I lusthuset på lekplatsen kan man ta en paus i lekandet och fika lite. Du vet  
 väl att det är viktigt att plocka upp efter sig och inte skräpa ner i naturen? En  
 plastpåse tar till exempel 10-20 år att bryta ner och en flaska i plast tar hela  
 450 år! Här intill står vår fina papperskorg där du kan sortera ditt skräp efter  
 er fikastund. Tillsammans håller vi rent i naturen.

 Fråga: Vad kallas bilen som kommer och hämtar upp våra sopor? 

11.  Här i Kumlasjön ligger denna fina lilla ö. Den här platsen var från början  
 en  soptipp, som man sedan rensade och grävde ur och gjorde till en sjö.  
 Änderna trivs väldigt bra här. Hanarna har ett skimrande mörkgrönt huvud  
 och honorna är bruna. Hur många hanar och honor kan du se?

 Fråga: Hur gör änderna för att ta sig fram på vattnet? 

12.  Nu fortsätter vi upp i skogen. Skogen är verkligen fantastiskt, den ”äter”  
 bilarnas avgaser och renar luften som vi sen andas in – vårt alldeles egna  
 reningssystem. Skogen är även en viktig plats för lärande och en rolig plats  
 för lek. Leta efter korg nummer 4 på frisbeegolfbanan som finns här i skogen.

 Fråga: Vilket ord hittar du på korg nummer 4?

13.  Här ligger trappan som leder upp mot centrum i Kumla. Framför trappan  
 står en staty som heter ”Hans och Greta”, som är gjord av konstnären Arvid  
 Källström. Den har stått här sen år 1955, alltså i över 60 år. Nu är det dags för  
 dig att räkna lite. Gå upp 24 trappsteg i trappan och ta gången till höger.  
 (Eller gå via gångvägen längs med scenen).

 Fråga: Vilket ord hittar du under någon av parkbänkarna?

14.  Här på Gurra Gräsands lekplats har vi planterat ett nappträd, där barn kan  
 hänga upp sina nappar till Trollmor Ludensvans små trollungar. Ibland blir de  
 små trollungarna lite ledsna när de ska sova och då går Trollmor ut hit till  
 nappträdet och tar nappar till ungarna. Hur många nappar kan du se i trädet?

 Fråga: Var bor Trollmor Ludensvans och hennes trollungar? 
 Psst! Det står på skylten intill nappträdet…
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Bra jobbat! Du har nu klarat av upptäcktsfärden!  
Gå till platsen som du kan läsa i korsordets  
gula rutor för att hämta ut ditt smaskiga pris.
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Upptäcktsfärd i Kumla stadspark

Hej!
Vi vill gärna veta lite om dig.

Jag är           tjej             kille
                      vill inte uppge

Jag är  __________  år

Jag bor i denna kommun 

_______________________________

Jag tyckte att upptäcksfärden  
i stadsparken var 
________________________________

Jag var här (datum)  
________________________________
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Två stora  
vattenrutsch- 

kanor!

10 meter
högt hopptorn.

Se upp där  
nere!

Dykpool 
med klätter- 

vägg.

Bada, lek och ha kul i Kumla stadspark!

Pssst! Intill Tivoli finns en lekplats för mindre barn, med en plaskbassäng! I parken 
finns även en minigolfbana, frisbeegolfbana, tennisbana och en sandstrand för volley-
bollspel och sandlek. Slå dig ner vid någon av grillplatserna och ha en härlig picknick.

Gunga i jätte-
hammocken!

Djupadalsbadet bad och camping

Stadslekplats Tivoli

Klättra 
högt i cirkus-

tornet.

Ta ett kort  
vid det roliga 
fotoplanket!

Hej! Kom och  
träffa mig,  

Kumlahumlan



Spännande och lärorika naturstigar

Lär dig mer om vår natur samtidigt som du leker och har kul

Olika teman  
med klurigheter 
för dig att lösa!

Småfågelstigen
vid Kåre koltrasts lekplats

Hasselstigen
vid Hanna Hasselmus lekplats

Nyckelpigestigen
vid Nelly Nyckelpigas lekplats

Rovdjursstigen
vid Jonny Järvs lekplats

Viltstigen
vid Skogsgläntans lekplats

Rävstigen
vid Rulle Rävs lekplats

Trafikstigen (under 2018)
vid Smedstorps lekplats

Här hittar du alla  
våra naturstigar

Stigarna  
ligger i anslut-
ning till roliga 

lekplatser!

Mer info om  
alla naturstigar:
visitkumla.se/ 

naturstigar



Spontanidrottsplatser för dig och din aktivitet

Kumla bibliotek

Öppna 
ytor för 

spontan-
idrott.

Basket,  
fotboll, beach- 

volleyboll, 
frisbeegolf och 

boule. 

Pssst! I Kumla finns en skalenlig modell av vårt solsystem som du kan ta dig runt 
med cykel. Solen finns vid Kumla torg och Pluto hittar du på Kvarntorpshögens topp!
I Kumla kan du även gå på bio, spela bowling och ge dig ut på geocaching.

Roliga  
och spännande 
barnteaterföre-

ställningar!

Fantastiskt  
bibliotek med 

massor av  
böcker.

Mer att upptäcka i Kumla!



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


