Ta chansen att synas på konst- och hantverkssafarin
Lokala konstnärer och hantverkare
bjuder varje år in till en kulturell upptäcktsfärd i Kungsörs kommun. Nu
söker vi fler utställare till årets konstoch hantverkssafari.
Konst- och hantverkssafarin visar upp
Kungsörs duktiga konstnärer och hantverkare i ateljéer, lokaler och verkstäder
runt om i kommunen. I förra årets safari
deltog hela 50 utställare på 25 olika platser.
Evenemanget är ett unikt skyltfönster som
lockar många besökare.

Är du intresserad av att delta som utställare, anmäl dig senast den 15 mars. Safarin
är gratis att ställa ut på och arrangeras i ett
samarbete mellan Kungsörs kommun,
Konstföreningen, och konstnärer och
hantverkare i Kungsör.
Anmälningsformuläret finns på kommunens webbsida.
Årets datum för konst- och hantverkssafarin är den 12-13 maj.

Notiser

Ladda din elbil i Kungsör

Vem är din miljöhjälte?
Nu är det återigen dags att dela ut Kungsörs kommuns miljöpriser. Passa på att nominera någon du tycker har gjort något
extra bra för miljön. Lämna dina förslag på
pristagare med en motivering senast den 1
maj. Använd webbformuläret eller lämna
förslaget i kommunhuset.
Miljöpriserna delas ut vartannat år. Prisutdelning sker den 11 juni under Världsmiljöveckan som kommunen anordnar varje
år.

Utdelning av kommunens miljöpris 2017. På bilden ses
Mikael Peterson, Helena Gustafsson, Ulrika Karlsson och
Gunilla Aurusell.

Valskogs torg får pollare
Torget i Valskog är nu färdigbyggt och invigt. Torget har bland annat fått ny beläggning, vattenspel och cykelställ. Under
våren kommer pollare att sättas upp mot
Torggatan för att hindra bilar från att köra
upp på torget.

Ta chansen att vara med som utställare under årets konstoch hantverkssafari, ett unikt skyltfönster för lokala
konstnärer och hantverkare.

Släck - för miljöns skull
På lördag den 24 mars kan vi alla släcka ljuset en timme mellan klockan 20.30 och
21.30, och med det visa att vi tillsammans
vill göra något åt jordens klimat. Earth
Hour startade år 2007 i Sydney på initiativ
av WWF i Australien som ett sätt att uppmärksamma landets beslutsfattare kring
klimatfrågan.
I Kungsör uppmärksammar vi också evenemanget veckan innan Earth hour med en
biovisning av dokumentären En obekväm
uppföljare för skolungdomar och daglediga.

Nu kan du ladda din elbil i Kungsör. Laddningsstationen är placerad på parkeringen
bakom Thor Modéen-teatern. Att få bilen
fullt laddad i en snabbladdare tar cirka 15-20
minuter.
Mälarenergi har etablerat ett 30-tal laddare
runt om i Mälardalen. Satsningen på fler
laddningsstationer för elbilar kostar 6,5 miljoner kronor, varav Mälarenergi har fått hälften från Klimatklivet. Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Stödet fördelas av Naturvårdsverket.

Jobba hos oss i sommar
Kommunen erbjuder även i år feriearbete
för ungdomar. Om du är född 2001
och bor i Kungsörs kommun så kan du
söka tre veckors praktik hos oss. Vi vill ge
ungdomar möjlighet att få arbetslivserfarenhet, kontakter och referenser på arbetsmarknaden.

Klart för hundlek vid Runevallen
Ta med din fyrfota vän och besök Kungsörs
nya hundlekgård! En mindre yta vid Runevallen har stängslats in och Brukshundsklubben ansvarar för skötseln.

Se till att du rastat din hund innan och fråga
Du hittar mer information om hur du an- först om det är okej att släppa in din hund
bland de som redan är i hundlekgården.
Framgångsrika företagare hyllas söker på kommunens webbsida.
Glöm inte att plocka upp skräp och hundPå VM-festen uppmärksammas och belöbajs efter dig och din hund när ni lekt klart.
nas personer och företag som på olika sätt
gjort fantastiska insatser för företagandet i
regionen. Strålkastarna riktas mot stora
framgångar och exceptionellt goda idéer.
Vilken företagare i Kungsör tycker du är
värd att hylla? Skicka din nominering till
foretag@kungsor.se.
Kommunkontakt Kungsör produceras av Kungsörs kommun. Informationen skickas ut till alla hushåll och företag i kommunen.
Kommunkontakt finns även på www.kungsor.se, som taltidning samt att hämta på biblioteket och i Kommunhusets reception.
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Vid frågor, synpunkter och tips, kontakta Cecilia Palmblad, 0227-600 156, cecilia.palmblad@kungsor.se
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