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I helgen inleds
världsmiljöveckan!
Den 5 juni är det världsmiljödagen. I Kungsör har vi sedan många år
utökat firandet till en hel vecka - kom och fira med oss!

Världsmiljöveckans program - kostnadsfria aktiviteter med
Söndag 2 juni, kl. 15

Måndag 3 juni, kl. 17

Fält vandring om
Guidning
ortolansparven
Norrby Gård Betesdjur håller
landskapen öppna
På den moderna fårgården kombineras
lammproduktion med
omfattande natur vård.
Vi får en guidning på
gården och får veta mer
om betydelsen av att
låta fåren beta i våra
hagmarker, och värdet
av en levande landsbygd.
Anmälan till lina.
ekdahl@kungsor.se,
0227-600114

Varför trivs den ovanliga
ortolanspar ven så bra i
Kungsör och hur kan vi
förbättra dess livsmiljö?
Samling vid Kungs-Barkarö
församlingshem för vidare
samåkning. Med Markus
Rehnberg
från Länsstyrelsen.

miljö- och naturtema

Tisdag 4 juni,
kl. 18-19.30

Onsdag 5 juni,
kl. 12-16

Samla kraf t
och energi
med qigong
i Lockmora

Fråga energioch klimatrådgivaren
om solel

Vi utför Zhineng
Qigong i Kungsörs
vackra natur. Det
är en välbeprövad,
enkel och kraftfull
metod för att
förbättra hälsan, få
mer energi och öka
sitt välbefinnande.
Utförs ofta stående,
med långsamma
och mjuka rörelser.

Är du sugen på
att investera i el
från solen?
Energi- och
klimatrådgivaren
Evelina Nordström
finns på biblioteket
och svarar på frågor
om hur du går till
väga, vilka stöd som
finns att söka,
och mycket mer.

Mer info finns i evenemangskalendern på www.

kungsor.se

Läs mer om bland annat:

Kungsörs första Grön Flaggcertifierade förskola

Miljövänlig skola
genererar egen el

Vi är
Kranmärkta!

Nu - 7 juni
Växtbytardagar
Lämna en växt
på biblioteket så
får du i gengäld
ta med en annan
växt hem.

Utställning
om olika
drivmedel
Besök biblioteket
och lär dig
mer om olika
drivmedel och
deras kretslopp.
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Kungsörs första Grön Flaggcertifierade förskola
Kungsladugården har certifierats med Håll Sverige Rents miljö- och
hållbarhetsmärkning Grön Flagg. Här lär sig barnen från tidig ålder
att vara rädda om varandra och miljön och förstå hur allt hänger ihop.
Grön Flagg hjälper
förskolepersonal att väcka
barnens intresse och
upptäckarglädje kring
hållbarhetsfrågor. Barnen
deltar i, planerar och
genomför aktiviteter för
social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet – på
ett sätt som är lätt att
förstå – och som skapar
nyfikenhet och ett långsiktigt
engagemang. Frågorna finns
redan i läroplanen, men
genom att satsa på Grön

entusiastiskt om det viktiga
arbetet med att engagera
barnen redan i tidig ålder:
- Genom att jobba på det här
sättet bidrar vi till hållbar
utveckling i samhället. Det
barnen lär sig här får de med
sig för resten av livet, och
de för med sig sin kunskap
vidare både till sina föräldrar
och andra. Det är framtiden!

I Kungsladugårdens barnråd
är barnen delaktiga i att prata
om målen, kommer med
frågor och nya tankar.
Med hjälp av Grön
Flagg får alla barn på
Grön Flagg skapar ett
långsiktigt engagemang förskolan kunskap och
förståelse för ett hållbart
för hållbarhetsfrågor.
samhälle samtidigt
som de har glädje av
att samarbeta med varandra
Flagg finns möjlighet att
och närmiljön. De får vara
gå mer på djupet enligt ett
med och ta initiativ, driva och
systematiskt kvalitetsarbete.
vara en del av en förändring.
Med hjälp av sex steg, guider
Här får de chans att påverka
och checklistor arbetar barn
och dela med sig av sina
och vuxna tillsammans med
upplevelser och lärdomar.
hållbar utveckling.

”

Karina Hansén och Sofia
Hoelgaard som drivit
processen med Grön Flagg
på Kungsladugården berättar

Att bli certifierad med
Grön Flagg tar ungefär
ett år, från uppstart till
certifiering. Aktiviteter och

Karina
Hansén
och Sofia
Hoelgaard,
med varsin
Friendy,
står bakom
Grön Flagg
certifieringen
av Kungsladugårdens
förskola.
undervisning planeras utifrån
olika utvecklingsområden.
Kungsladugården arbetade
under 2018 med motion och
rörelseglädje, kompisar och
relationer med Friendy samt
mat och kost.
Den 29 januari kom den
efterlängtade Grön Flaggcertifieringen. Det blev ett
högtidligt och stolt firande
med hissande av flagga

och provsmakning av det
egentillverkade äppelmoset,
som barnen följt från
äppelblom till färdig produkt.
Grön Flagg är ett ständigt
pågående utvecklingsarbete
och för att behålla
certifieringen krävs att
arbetet fortsätter. För
Kungsladugården står
utvecklingsområde Djur
och Natur näst på tur.

Vi är kranmärkta!
På kommunen tar vi ställning
för en bättre miljö och
serverar och dricker vårt goda
Kungsörsvatten, färskt och
nyttigt, direkt från kranen
istället för att välja förpackat
flaskvatten.

Inga förpackningar
betyder inget avfall, inga
transporter och inga utsläpp.
Kranmärkt är en nationell
hållbarhetsmärkning av
Svenskt Vatten, för verksamheter som väljer kranvatten.

Välj färskt och miljövänligt kranvatten

Kvaliteten är hög och uppfyller Livsmedelsverkets krav,
dessutom kostar en liter kranvatten i Kungsör bara 1,92 öre.
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Miljövänlig skola
genererar egen el
Året om genererar 300 kvm solpanel på Kung Karls skola
tillräckligt med energi för att hålla igång skolans grunddrift.
Dessutom är hela skolan miljövänligt byggd enligt systemet
SundaHus, som säkerställer miljövänliga byggmaterial.
Kungsörs nya skola invigdes
i början av 2018. Långt
innan dess, redan från
skolprojektets start, fanns
en tydlig ambition att
göra skolan miljövänlig.
Allt material som byggts
in i Kung Karls skola är
registrerat i miljödatabasen
SundaHus. På så sätt har vi
kunnat göra medvetna val av
miljövänliga byggmaterial,
både vad gäller tillverkning,
byggnation, användning
och inför framtida
omhändertagande.
Miljömedvetenheten
resulterade också i solpaneler
på taket som gör att
byggnaden kan liknas vid
ett självspelande piano,
det vill säga solenergin är
tillräcklig för grunddriften.
Grunddriften är den el som
förbrukas för att hålla skolan

Ju fler som hjälper
oss slänga skräpet där
det hör hemma desto
mer resurser kan vi
använda till andra
ändamål.
Solpaneler på taket på Kung Karls skola.
igång utan verksamhet, till
exempel med värme och
ventilation. När eleverna
kommer och sätter på datorer,
köket lagar mat osv så hämtas
el från det vanliga elnätet.
För den som gillar siffror kan
nämnas att rekordvärdet från
skolans solceller är 40 kW,
en siffra som uppmättes den
11 april kl. 13 i år. Energin

som panelerna genererar kan
elever och personal själva se
på skärmar placerade både
inne i skolan och utvändigt.
Det gör det enkelt att få en
uppfattning om skillnaden
i energi mellan till exempel
molniga och soliga dagar.
Solpanelerna kopplades in i
februari 2018, och under året
genererades totalt 60,9 MWh.

Vill du installera solpanel?
Snart kommer digital solkarta över kommunen på webben
Solkartan visar vilka tak som är potentiellt bra för solpaneler. Genom att klicka på ett
hustak kan effekten beräknas för just den byggnaden, beroende på hur stor del av taket
som klassats som lämplig för olika typ av solpaneler. Solkartan lanseras till sommaren.

Vad spolar du ner i avloppet?
För att vi ska kunna ta hand
om ditt avloppsvatten är
det viktigt att du spolar ner
rätt saker i toaletten. En
god tumregel är att det som
passerar genom kroppen plus
toalettpapper tar vi hand om,
allt annat sopsorterar du på
annat sätt än via avloppet.
Vatten är vårt viktigaste

Nu är det
högsäsong
för skräp

livsmedel och en
förutsättning för liv.
Med enkla handlingar i din
vardag kan du bidra till friskt
vatten, rena sjöar och hav.
Din insats gör skillnad.
Kungsörs Vatten AB
ansvarar för att leverera friskt
dricksvatten, när du har
använt vattnet kommer det i

retur som spillvatten till vårt
reningsverk. Här renas det
innan vi släpper tillbaks det
till naturen.

Varje vecka städar vi centrala
Kungsör rent från skräp.
Sopmaskinen går i princip
varje dag hela sommaren. Tack
till er som hjälper oss att hålla
Kungsör rent och använder de
160 papperskorgar som finns.
Vi tömmer papperskorgarna
1-2 gånger i veckan, och i
takt med att samhället växer
och rörelsemönster ändras så
flyttar vi dem dit de behövs.
Badsäsong ser vi dagligen till
badplatserna vid Skillinge
och Botten. Vindskydd och
grillplatser tittas till om det
kommer en felanmälan.

»Vi»Återvinningsstationer
ser att nedskräpning

ökat runt de 5 återvinningsstationer som finns i Kungsör.
Återvinningsstationerna är
endast till för att slänga det
som får plats i uppställda kärl,
det är inte tillåtet att slänga
avfall utanför. Förpackningsoch Tidningsinsamlingen
(FTI) ansvarar för återvinningsstationerna.

»I Kungsör
»Återbrukfinns också

Återbruket på Fredsgatan
där större hushållsavfall kan
lämnas. Vafab Miljö ansvarar
för Återbruket.
Mer information:
www.kungsor.se/sophantering
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På väg mot ett fossilfritt Kungsör
En rad olika åtgärder med
miljöperspektiv för ett
fossilfritt Kungsör genomförs
i kommunen. Exempelvis har
stöd till laddstationer erhållits,
några verksamheter har provat
på elmoped istället för att åka
bil i tjänsten och befintliga
dieselbilar konverteras till det
fossilfria drivmedlet HVO i
den mån det är möjligt.

HVO-drift av dieselfordon
medför mindre utsläpp
av växthusgaser och är
förnybar. En utbytesplan
för kommunens fordon har
tagits fram och 4-5 fordon
per år byts ut. Vid utbytena
kommer de fossildrivna
fordonen att fasas ut
och istället upphandlas
laddhybrider och rena elbilar.

På gång
i Valskog

Bort med plasten

Enligt beslut i kommunfullmäktige fasar vi nu ut alla onödiga plastartiklar i våra verksamheter. En plan tas fram med prioriteringsordning och förslag på alternativ till fossil plast.

Bevarandeprojekt av unikt
eklandskap i Kungs-Barkarö
Kungs-Barkarö är ett
unikt område med stora
naturvärden, här finns
mer än 1800 fridlysta ekar,
ädellövhagmarker och
ädellövlundar. Området är
av riksintresse och anses
också vara av europeiskt
intresse på grund av sin
förekomst av gamla, grova
ekar. Området pekas ut som
ett av de mest värdefulla
eklandskapen i Europa.

Med syfte att bevara
och förvalta det unika
eklandskapet i KungsBarkarö pågår nu ett
tvåårigt projekt tillsammans
med Länsstyrelsen och
markägare i området. Bland
annat arbetar projektet
med nätverksbyggande,
information till markägare
om skötselmetoder,
stöd, ersättningar samt
betesförmedling.

I Valskog finns stort
driv och engagemang
och nu utformas flera
utvecklingsprojekt för
ökad livskvalitet.
Bland de projekt som är på
gång finns allaktivitetshus,
lekpark och infotorg. Med
miljö och hälsa i centrum
lyfts också frågan om en
cykelbana som kopplar ihop
Valskog med Kungsör,
Köping och Arboga.
Tillsammans med kommunen
görs även en översikt av
tillgänglig mark för bostäder
och verksamheter.
Är du nyfiken och vill veta
mer om utvecklingsprojekt
Valskog? Kontakta Ida-Maria
Rydberg, näringslivschef, idamaria.rydberg@kungsor.se,
073-3610147

Kostnadsfri rådgivning
Har du har frågor
om exempelvis solel,
uppvärmning och hållbart
resande? Energi- och
klimatrådgivningen är en
oberoende rådgivning till
privatpersoner, företag och

organisationer i Kungsör,
Arboga och Köping.
Här kan du få hjälp
med bland annat
energieffektivisering och
klimatsmarta val i vardagen.

Kontakta rådgivaren,
energiradgivning@koping.se
0221-25 327

Allsång på Ekudden lördag 15 juni, kl. 16.00
Ta med familj och vänner och kom njut av fantastiska artister och välkänd

a melodier vid Mälarens glittrande vatten. Fri entré.
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