
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.

Kumla stadspark - en plats för avkoppling, umgänge, motion och lek
Parkens omfattande perennplanteringar, konstgjorda sjöar och promenadstråk utgör en 
fantastisk plats för avkoppling och rekreation. Promenera runt i området, slå dig ner vid 
någon av bryggorna och njut av det glittriga vattnet. Runt om i parkområdet finns även 
flera grillplatser att samlas och umgås vid. I parkens finns ett 2,5 km långt elljusspår och 
för den träningssugna finns både ett traditionellt utegym och möjlighet till olika övningar i 
det moderna utegymmet ”City Art Gym”.

Från amfiteatern vid Kumlasjön arrangeras under sommaren gratis familjeunderhållning, 
med uppträdande av såväl välkända artister som lokala förmågor.

Djupadalsbadet – familjebad med aktiviteter för alla
Anläggningen ligger i Kumla stadspark och består av ett inomhusbad samt ett tempere-
rat 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 under-
visningsbassäng, en plaskdamm, hopp torn, vat-
tenrutschbanor samt härliga gräsytor att slänga 
ut handduken på.

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 vinter-
trädgård, palmrum och orangerier. I öster bedrivs verksam-
het och odlingar och i väster restauranger och café.

Kumlahallen – en självklar mötesplats för 
aktiva före ningar 
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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