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På Mötesplats Tallåsgården är du som är 65+ välkommen att delta 
i olika aktiviteter eller bara komma och umgås i härligt sällskap.

Elda i eldstad 
hemma

Träffar för 65+  
i härlig gemenskap

Nyproducerade 
lägenheter

Mötesplats Tallåsgården 
är öppen helgfria vardagar 
kl. 8-15.30. Att besöka 
mötesplatsen är kostnadsfritt 
och fika erbjuds till själv-
kostnadspris, du kan också 
ta med eget fika eller bara 
komma och umgås i härlig 
gemenskap. På mötesplatsen 
finns material att låna, till 
exempel för akvarellmålning. 

Aktiviteter varje vecka
För dig som vill vara med på 
aktiviteter anordnas bland annat 
måndagsträffar och torsdags-
träffar med olika innehåll. 

Måndagsträffar börjar med 
balansgympa och därefter ett 
tema för dagen, så som konst, 
brädspel, gamla föremål med 
mera. Nyligen startades en 
satsning på balans och styrka 
med enkla övningar som även 
går att göra hemma.

På torsdagsträffar kan det 
vara musik, frågesport, 
och bingo. Programmet 
är innehållsrikt och bland 
tidigare populära aktiviteter 
märks gästföreläsare om kalk-
linbanan, akvarellmålning, 
besök av polis, florist, visning 
av gamla fotografier och 
folkmusik från kyrkan.

I december bjuds det in till 
traditionsenlig grötfest med 
risgrynsgröt, macka och 

musikunderhållning. Efter jul 
väntar julgransplundring och 
återkommande uppskattade 
aktiviteter som korvgrillning,  
sillfest och grillfest.

Aktiviteter anordnas också 
för seniorer på Mistelns 
trygghetsboende, för både 
boende och allmänhet 65+.
Program finns på biblioteket 
och kommunhuset och 
läggs ut på Facebooksidan 
”Gemenskap i Kungsör”. 

Delta digitalt eller på plats
Framöver kommer du även 
kunna delta på en del av 
Mötesplatsens aktiviteter 
digitalt. Har du dator eller 
mobil (med pekskärm) kan du 
delta kostnadsfritt hemifrån. 
Alla aktiviteter går även bra 
att delta på, på plats, precis 
som vanligt.

Sy-akuten lagar och ändrar
Sy-akuten hjälper dig som är 
pensionär med små ändringar 
av kläder och annan enklare 
sy-service, kostnadsfritt. Du 
kan lämna dina uppdrag på 
Mötesplats Tallåsgården:  
17/1, 14/2, 14/3, 18/4 och 
16/5 mellan kl 10–13. Allt 
som lämnas in ska vara rent.

Uppdrag kan också lämnas i 
lådan på Mistelns mötesplats. 
Skriv vad som ska ändras och 
från vem.

Kom och umgås och var med på olika typer av aktiviteter.

Gemenskap i Kungsör
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Mycket snö betyder mycket arbete för våra snöröjare. Dygnet runt är de beredda att 
ge sig ut på 12-16 timmars arbetspass. Vi hälsar på för att få en inblick i deras vardag.

Med snö i ständig åtanke

Teamet på driftavdelningen är 
under perioden 24 november 
till 23 mars beredda på att ta 
hand om snö och motverka 
halka. Vädret styr verksam-
heten och det kan vända fort. 

Totalt arbetar 20-25 personer 
på driftavdelningen, under 
snöröjningsperioden uppgår 
beredskapsstyrkan till runt 
35. Allihop lever med snö i 
ständig åtanke, för att hålla 
gator, gång- och cykelvägar 
framkomliga.

Dygnet runt under vintern
Under vinterhalvåret har 
beredskapsstyrkan jour dygnet 
runt både på vardag och helg. 
När samtalet kommer har våra 
medarbetare ett arbetspass 
på 12-16 timmar framför sig, 
beroende på snömängd och 
om det är blötsnö. Varje enhet 
har 1 timmes inställningstid, 
för att ta sig till arbetet, få 
iordning sin maskin, ordna 
mat, kaffe osv inför sitt pass.

När styrkan kallas ut beror 
ofta på när det slutar snöa. 
Snöröjning under pågående 
snöfall sker bara om det 
väntas bli långvarigt. Skickas 
de ut för tidigt hinner det 
snöa igen bakom dem. 
Snöröjning är dyrt och dubbel 
plogning är kostsamt. De 
medarbetare som ser till att 
vägarna är plogade kan inte 
heller arbeta dygnet runt flera 
dagar i sträck.

Efter snöröjning fortsätter 
arbetet med finputsning av 
plogningen, sandning osv.

Varje minut och meter
Alla maskiner är uppkopplade 
mot ett GPS-system. Drift-
avdelningen vet exakt på 
minut och meter hur de 
ligger till med snöröjningen. 
I systemet registreras 
all snöröjning (andra 
säsonger även sopning och 
gräsklippning) så vi enkelt 
kan se att vi arbetar korrekt.
Systemet visar vad som är 
transportsträckor, var plogen 
använts och vad maskinerna 
haft för hastighet. Både i 
realtid och bakåt i tid.

Mycket att ta hänsyn till
Väder är komplicerat och det 
är många faktorer som spelar 
in. Hur ser temperaturen ut

efter snöfallet? Hur ser 
kondenskurvan ut? Det kan 
bli is fast det är plusgrader. 
Är det blötsnö måste snön 
bort innan den packas fast, 
pudersnö kan ligga kvar lite 
längre. Är marken varm blir 
det mindre snö på vägen, kall 
vägyta ger mer snö, osv.

För att avgöra när insatser 
ska ske finns ett speciellt 

prognosprogram, trafik-
verkets master och kameror. 
Jourledaren avläser snö-
kurva, temperatur i luften, 
temperatur i vägytan, dagg-
punkt som styr när det blir 
frost och radarbilder för att se 
när lågtrycken kommer. Ofta 
åker jourledaren även ut med 

bil, för att göra en 
manuell översyn av 
vägläget.

När temperaturen 
är runt 0 är det 

som allra mest att göra.  Då 
är vädret ombytligt och det 
kan ändras snabbt. Det är 
ett ständigt pass för att hålla 
gator, gång- och cykelvägar 
framkomliga. Små skillnader 
i väderläge kan ändra 
förutsättningar och insatser. 

Områden som snöröjs
Totalt finns 11 områden i 
Kungsör och Valskog som 
snöröjs enligt väl avvägda 
rutter. Områdena är indelade 
efter maskinernas storlek. 
Lastbilar kör på de större 
gatorna och mindre maskiner 
som har lättare att ta sig 
fram hanterar smågator och 
återvändsgränder. I huvudsak 
kan sägas att snöröjning 
sker från centrum och utåt. 
Cirka 5 mil gator, 5 mil 
enskilda vägar och 2 mil 
gång- och cykelvägar ingår 
i vinterväghållningen. Även 

vissa trottoarer hålls öppna 
under vintern, men inte alla. 
För att hålla trottoarer öppna 
behöver plogvallar göras 
mellan gata och trottoar och 
det blir för trångt att hålla 
alla trottoarer plogade under 
vintern. En del områden har 
trottoarer plogade på båda 
sidor och en del på ena sidan 
eller inte alls. På vintern kan 
du behöva gå en annan väg än 
övrig tid på året.

Skänk gärna en tanke <3
Ibland kan plogning inte ske 
som önskat för att bilar står 
parkerade i vägen. Hjälp oss 
att parkera så vi kan ploga 
bort snön från gatorna. 

Ibland kan fastighetsägare 
ha skottat ut snö på gatan 
vilket gör att snön färdas 
vidare med våra maskiner 
till grannar längre ner på 
gatan. Kom ihåg att du som 
fastighetsägare är skyldig att 
ta hand om snön på din tomt. 

Det är halt även för de som 
ska ploga och sanda, de måste 
dessutom hålla koll på folk 
och trafik samtidigt som de 
kanske kört länge. Skänk dem 
gärna en tanke nästa gång 
de rullar förbi, 
utan dem skulle 
det vara tufft att 
komma fram på 
vintern.

11 områden i Kungsör och Valskog 
ingår i snöröjningsplanen.

”Det blir ett adrenalinpåslag  
när snö är på väg! Nu kör vi!

Kaminer har en hög mys-
faktor, men det krävs att du 
eldar på rätt sätt. Har du 
en kamin som är avsedd för 
trivseleldning så kom ihåg 
att den inte klarar att eldas 
i konstant. Eldar du för 
hårt eller för länge så ökar 
brandrisken. Vill du värma 
upp hela huset ska du inte 
använda en braskamin utan 
en värmepanna. 

Tänk på att inte störa 
grannar genom att elda 
alltför ofta. Några kvällar i 
veckan brukar anses rimligt 
inom tätort, men läge, 
vindrikting med mera kan 
påverka hur vedeldning 
uppfattas.

Elda på rätt sätt
För att eldningen ska fungera 
så bra som möjligt behöver 
veden vara lagom torr - en 
bra tumregel är att veden bör 
ha legat under tak utomhus 
i minst ett halvår men gärna 
ett år. En hög fukthalt i veden 
innebär sämre förbränning 
eftersom värmen går åt till 
att avdunsta vattnet. Det går 
år mer bränsle och man får 
smutsigare rök. Mer tips finns 
på Naturvårdsverkets hemsida. 

Observera att avfalls-
förbränning är förbjuden! 

Dels finns det regler för hur 
avfall ska tas omhand, dels 
kan produkterna avge gifter 
vid förbränning.

Installera rätt
För att installera en 
eldstad, braskamin, 
bygga om skorstenen 
eller göra större 
ändringar i den 
anläggning du redan har 
krävs anmälan. Anmälan 
till bygglovenheten ska 
göras innan installation, 
annars medför det en 
byggsanktionsavgift.

Installation av eldstad 
kräver en fackman och 
eldstaden ska kontroll-
besiktigas innan användning.
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Vedeldning blir alltmer populärt. Vi tipsar om vad som är bra 
att känna till innan du tänder en brasa hemma.

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning
Kommunen erbjuder hjälp att se över din energianvändning och 
få personliga råd på åtgärder och eventuella bidrag att söka.

Elda i eldstad hemma

Eldar du på rätt sätt? 

• Askan ska bli ljusgrå och 

”flyktig”

• Röken ska vintertid vara 

vit på grund av vattenånga 

(sommartid genomskinlig) 

vid bra förbränning.

• Mörk eller gulaktig rök 

visar på dålig förbränning 

och/eller dåliga bränslen. 

Kontakt:
Telefon: 0221-253 27  
Mejl: energiradgivning@koping.se                            

Kontakt:
För information om anmälan för eldstad, kontakta 
bygglovenheten hos VMMF, telefon 0227-67 02 10.

För råd om brandskyddskontroll, besiktning och sotning, 
kontakta skorstensfejarmästaren i Kungsörs kommun på 
mejl kontoret@sotmans.net eller telefon 0227-121 85.

!

!

!

!

!

!

Både privatpersoner, fören-
ingar och företag är välkomna 
att kontakta den kommunala 
energi- och klimatrådgivning-
en för hjälp med opartiska 
råd om energieffektivisering 
och förnybar energi. Ring 
eller mejla och berätta om 
ditt ärende så får du person-
lig rådgivning. Energi- och 
klimatrådgivaren kan också 
komma på besök i hemmet 
eller på företaget och se över 
din energianvändning och ge 
förslag på energiåtgärder. 

För företag är en energikart-
läggning ett första steg i att 
förstå sin energianvändning 
och identifiera åtgärdsförslag 
för att minska energiförbruk-
ningen på ett bra sätt. 

Ju mindre energi som hushåll 
och företag använder, desto 
mindre känsligt blir framtida 
skiftande energipriser.   

Energisituationen i Sverige 
är ansträngd. Energimyndig-
heten tipsar om enkla, men 
effektiva åtgärder:

Använd el rätt tid på dygnet
Tvätta, diska och ladda elbilen 
när elanvändningen är som 
lägst. Det vill säga mitt på 
dagen, på natten och på helgen. 
Det är en av de viktigaste 
åtgärderna du kan bidra med.

Sänk värmen inomhus
Sänker du värmen med en 
grad minskar din energian-
vändning för uppvärmning 
med ungefär fem procent.

Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och fyll tvätt- 
och diskmaskinen. Byt till 
effektiva kranar och dusch-
munstycken så kan du minska 
din varmvattenanvändning 
upp till 40 procent.

Stäng av och släck
Stäng av apparater och släck 
lampor när du lämnar rummet. 
Använd LED-lampor, de drar 
fyra-fem gånger mindre el än 
halogenlampor.

Täta ditt hus
Upp till en tredjedel av en 
villas värme läcker ut genom 
fönster och dörrar, som enkelt 
kan tätas till låg kostnad. Ska 
du renovera – passa på att 
tilläggsisolera.

Tänk till hur du använder el
Undvik det som drar mycket 
el, som elburen golvvärme, 
bastu och torktumlare. Om 
golvvärme är på, välj samma 
temperatur som resten av huset.

Dag som natt är beredskapsstyrkan 
beredd på att ta hand om snö.



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.
Ansvarig utgivare: Claes-Urban Boström
Produktion: Christina Emilsson, Kungsörs kommun
Foto: Kungsörs kommun
Vid frågor, synpunkter och tips, kontakta kommunikationsenheten, kommunikation@kungsor.se

Gruppförsändelse till alla hushåll och företag i Kungsörs kommun
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Tomgångkörning utomhus  - max 1 minut! 
För att skydda människors 
hälsa och miljön får tomgångs-körning pågå i högst 1 minut  enligt kommunens lokala 
föreskrifter. Det gäller alla 
fordon med förbrännings-
motor. Det är alltså inte tillåtet att ha motorn på tomgång för att värma upp fordonet. 
Tomgångskörning kan polis-anmälas på telefon 114 14 och fällande dom kan ge böter.

På Karlavägen har ett nytt 
flerbostadshus växt fram 
med 4 våningar och 23 
lägenheter. Dessutom har 
en befintlig byggnad på 
Skolgatan byggts om till 9 st 
marklägenheter. 

De nyproducerade lägen-
heterna är hyresrätter på 2-4 
rum och kök, med storlek 
mellan 53,9 kvm – 104,5 
kvm. Alla lägenheter har 
balkong eller uteplats och är 

utrustade med diskmaskin, 
tvättmaskin och torktumlare. 

Det är KFAB, kommunens 
fastighetsbolag som hyr ut de 
nybyggda, inflyttningsklara 
lägenheterna, som alla 
har ljus och fin standard 
och mysig utemiljö. Är du 
intresserad är du välkommen 
att kontakta KFAB för mer 
information:  
E-post: info@kfab.kungsor.se 
Telefon: 0227-415 00

Mer information på:  
www.kfabkungsor.se

Nyproducerade och inflyttningsklara  
lägenheter i centrala Kungsör

Nytt styre 
i Kungsörs 
kommun 
2023-2026

Det blir Socialdemokraterna, 
Centerpartiet och 
Vänsterpartiet som styr 
Kungsörs kommun de 
kommande fyra åren. 

De tre partierna S, C och 
V bildar tillsammans 
politisk majoritet med 16 
platser (mandat) av 31 i 
kommunfullmäktige.

Mikael Peterson (S),  
Madelene Fager (C) och 
Christer Henriksson (V).

Felanmäl gärna trasig belysning
Via appen ”Tipsa&Fixa eller webben kungsor.se/felanmalan kan du 
enkelt anmäla fel med gator, gatubelysning, lekplatser med mera.

Via vår app eller webb är 
du välkommen att meddela 
oss om gatubelysning som 
inte fungerar, problem med 
snöröjning, trasiga lekredskap, 
hål i gatan, nedfallna träd osv.

När lagas trasig 
gatubelysning? 
Anmäld trasig gatubelysning 
åtgärdas av entreprenör 
varje månad, oftast under 
månadens första vecka.

När ska du inte  
felanmäla på webb  
eller i app?
- Vid akuta ärenden som 
vattenläckor och miljöfara, 
då ringer du istället 
kommunens växel, på  
telefon 0227-60 00 00. 

- Vid tips och önskemål om 
förbättringar, då lämnar du 
istället en synpunkt eller ett 
medborgarförslag.

Mer information på: 
www.kungsor.se

Felanmäl gärna  
via vår mobilapp
Mobilappen ”Tipsa&Fixa” 
kan du ladda ner via  
App Store,  
Google Play  
eller via  
QR-koden. 


