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Kumla stadspark

Avkoppling, umgänge och motion
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, eller umgås 
vid någon av grillplatserna. I parken 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 utomhusscenen vid Kumlasjön arrangeras under sommaren gratis familje- 
underhållning, med uppträdanden av såväl välkända artister som lokala förmågor.

Vacker konst
I parkområdet finns mycket vacker konst att ta del av. Här ser du bland annat  
Skönhet av Richard Brixel, Ögonblick i rörelse av Maria Miesenberger och på den 
lilla båtformade ön mitt i sjön finner du konstverket Lilla Björn av Anna Molander. 
För fler konstverk i parken och dess placering, se kartan på mittuppslaget. 

I parken eftersträvas lekfullhet 
I parkområdet hittar du skojiga stadslekplats Tivoli, där du bland annat kan klättra i 
cirkustornet, hoppa högt på studsmattan och svinga dig runt i gungkarusellen.  
Alldeles intill ligger lekplatsen Gurra Gräsand för lite mindre barn, med rutschkana, 
plaskbassäng och gungor. 
I området finns minigolf, frisbeegolf, beachvolleyboll och sandlek vid någon av strän-
derna. Vintertid är backen ner i parken perfekt för pulkaåkning! Passa även på att 
gå upptäcktsfärden för barn runt om i parken. Ett smaskigt pris väntar för den som 
listar ut det rätta ordet!

Sjöparkens växthus
I ståtliga Sjöparkens växthus utgörs entrén av vinterträdgård  
och Palmrum. Inne i växthuset hittar du orangerierna och här  
finns även fantastiska trädgårdar att njuta och inspireras av.

Växthusen och trädgårdarna
I Barnens växthus och Barnens trädgård ordnas aktiviteter  
kring odling och upplevelser. I Basilikahuset och området  
däromkring odlas örter och kryddor. 
Växthusets trädgårdar utgår från de fyra elementen eld, luft, vatten och jord  
och ska återspegla Kumlas natur och kultur. Här finns en blandning av ettåriga  
och fleråriga blommor och gröna växter. 

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

Restaurang och café Goda Rum
I den vackra trädgårdsmiljön serveras säsongsinspirerade maträtter och  
hembakade 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. 

Finns som  
guidad tur,  
bokning via  
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Djupadalsbadet  
bad och camping

1. Skönhet  Rikard Brixel
2. Lilla odjuret  Erik Persa Smedjan
3. Lilla Björn Anna Molander 
4. Mr. Walker  Jan Håfström
5. Farkost  Olle Medin
6. Half Boy  Anders Krisár 
7. Ögonblick i rörelse  Maria Miesenberger 
8. Ängel  Eva Lange
9. Dig where you stand  Gunnar Nilsson
10. Malak Knutte Wester
11. Hans & Greta  Arvid Källström     
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Mat och fika i fantastisk miljö
Intill Djupadalsbadet ligger Restaurang Sjösidan. Här serveras lunch och  
à la carte med en härlig utsikt över vackra Kumlasjön. 
Mer information om de två restaurangerna i området hittar du på: 
Restaurand Sjösidan: www.facebook.com/sjosidankumla 
Restaurang och café Goda Rum: www.godarum.nu
På Djupadalsbadet bad och camping finns ett café med fika och enklare maträtter.

En park för alla
I parken finns det något för alla och parken är tillgänglig för alla. Det är endast en 
liten del på den lilla ön intill Sjöparkens växthus där du behöver ta dig ner via en 
trappa samt att du behöver ta dig över en bro för att komma till ön i Kumlasjön.  
Handikapptoalett finns att tillgå i Sjöparkens växthus och intill lekplatsen vid 
Kumlasjön. Det finns tydliga markeringar vid exempelvis glaspartier och  
automatiska dörröppnare finns in till Djupadalsbadet och Sjöparkens växthus.

Kumla stadspark

Djupadalsbadet bad och camping
Anläggningen består av ett inomhusbad med äventyrsbad, motionsbad, gym,  
spa och relaxavdelning. Här finns även ett härligt utomhusbad med en  
50-metersbassäng, undervisningsbassäng, plaskdamm, ett 10 meter högt  
hopptorn, kiosk och stora gräsytor att slänga ut handduken på. Vattnet i  
bassängerna är tempererat.
I äventyrsbadet kan hela familjen samlas och hitta en aktivitet som passar.  
Barnplasken 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. 

Bo mitt i stadsparken
Mitt i stadsparken ligger Djupadalsbadets trestjärniga camping. Här finns stugor, 
campingtomter, ställplatser, tältplatser och säsongsplatser för dig och dina nära 
och kära. När du bor på campingen ingår fri entré till Djupadalsbadets utomhus-
bad (vid säsongsplats ges 50% rabatt på ordinarie pris).
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