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Byggboom i kommunen
Det sjuder av liv i Kungsörs kommun. Vid årsskiftet 2018/2019 slogs
befolkningsrekord och nya bostäder byggs runt om i kommunen.
Till exempel byggs nu nytt i Valskog för första gången på mer än 30 år.
Med centralt läge i Västra
Mälardalen ligger Valskog
nära naturen och nära
både Kungsör, Köping och
Arboga.
- För första gången
på länge byggs det nu
småhus i Valskog, och
vi ser över möjligheterna
för fler villatomter, säger
näringslivschef Ida-Maria
Rydberg.
Fem kommunala tomter,
med vatten och avlopp
framdraget, är sålda vid
Bergsgatan. Området ligger
nära både fritidsområde och
barnomsorg. Mellan 2016 och
2018 har antalet barn i åldern
0-9 år ökat. I Valskog är det
nära till människor och det
finns ett stort engagemang.
- Valskogsborna är också stolta
över skolan, som fokuserar
mycket på utepedagogik.

Vid mina möten i Valskog
upplever jag alltid ett härligt
bemötande och goda viljor,
berättar Ida-Maria.
På företagssidan finns idag
omkring 70 företag i Valskog,
med allt från sängfabrik och
husbilsförsäljare på tillväxt till
en välrenommerad delikatessbutik, för att nämna några.
Det är inte bara nya hus
som byggs i Valskog,
även den centrala
busshållplatsen kommer
att moderniseras (enligt
Kollektivtrafikförvaltningen),
och vatten från Kungsör
beräknas nå Valskog våren
2021 (i dagsläget kommer
vattnet från Arboga).
Kungsör växer
Kommunen har ett mål om
att det ska byggas 100 nya bostäder mellan 2016 och 2020.
Nu visar statistik från SCB

För första gången sedan 1986
byggs nu nya småhus i Valskog.
(Statistiska Centralbyrån) att
det till och med halvåret 2019
färdigställts 105 nya bostäder
i Kungsör. Nya bostadsområden växer fram vid bland
annat Skillingeudd och Söders
gärde (vid Runnabäcken).
Från en årlig byggnation av
4-5 bostäder, byggs det nu i
genomsnitt 27 nya bostäder
per år i kommunen. Arbetet

Läs mer om bland annat:

Aktiviteter och stöd för
alla pensionärer i Kungsör

Paketjakt
i Kungsör

Årets Marknadsförare
i Västra Mälardalen

med att ta fram fler detaljplaner för både villor, parhus
och radhus är i full gång.
Nya bostadsrätter i Kungsör
I Kungsör är bara cirka 4% av
bostäderna bostadsrätter. För
första gången på runt 30 år
är nu också nya bostadsrätter
på gång att byggas i området
mellan Kungsringen och
Karlavägen.
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Aktiviteter och stöd för
alla pensionärer i Kungsör
På mötesplats Tallåsgården finns verksamheter som erbjuder en bredd av
aktiviteter för allmänhetens pensionärer. Vi träffar samordnare Birgitta
Rosander och de engagerade pensionärerna Monica, Kjell och Ingvar.
Gemenskap i Kungsör
startade som ett projekt
2007 och är ett samarbete
mellan Kungsörs kommun
och pensionärsföreningarna.
Syftet är att bevara och
utveckla seniorers hälsa,
livskvalitet och trygghet.
– Tack vare Gemenskap i
Kungsör, kan vi erbjuda
en bredd av aktiviteter för
allmänhetens pensionärer. I
samarbete med föreningsliv,
studieförbund och andra
organisationer har vi
samvaroträffar, föreläsningar

som hjälper äldre som
behöver assistans. Gruppen
består idag av ett 30-tal
engagerade pensionärer.
Uppdragen är av olika
karaktär och de väljer själva
vilka och hur många uppdrag
de vill göra. Statistiken
över uppdrag visar att det
både är engångsinsatser och
återkommande uppgifter som
man hjälpt till med sedan
Frivilligservice startade 2011.

– De flesta har nog ett par
uppdrag i månaden. Vi
följer med till lasarettet,
banken, frissan eller
vårdcentralen. Ofta
Gemenskap i Kungsör och gör vi hembesök,
dricker kaffe, pratar,
Frivilligservice erbjuder
går promenader. Vi kan
något för alla pensionärer. också hjälpa till med
enklare sysslor, plantera
med mera. Vi försöker
om blommor eller så, men
anordna trevliga aktiviteter,
inga tyngre saker, berättar
berättar samordnare Birgitta
Monica.
Rosander.
– Jag har gått till en person
Programmet med aktiviteter
2-3 dagar i veckan och hälsat
finns både på kommunens
på. Vi dricker kaffe och
webb www.kungsor.se, på
pratar. Som ett sällskap och
biblioteket och vårdcentralen,
för att bryta ensamheten,
bland annat.
fyller Kjell i.

”

Frivilligservice växte fram
ur projektet Gemenskap i
Kungsör. Frivilligservice är
ideellt arbetande pensionärer

Det är inte bara privatpersoner som kontaktar
Frivilligservice. De har också
hjälpt till på Södergården

Kjell, Birgitta, Monica och Ingvar
och på Misteln när de behövt
extra stöd, bland annat med
att grädda våfflor och grilla.
– Det är så uppskattat när
man är ute och hjälper till,
säger Kjell.
– Jag tror en gemensam
nämnare är att det är väldigt
roligt att se tacksamhet hos
de som blir hjälpta, det räcker
bra, instämmer Ingvar.
– Jag är med för att själv
också komma ut, man gör
en insats samtidigt som man
träffar folk, säger Monica.
– De är helt fantastiska. De
gör så otroligt mycket fint
arbete för de äldre, berömmer
Birgitta.

Måndagsträffen
Under Frivilligservice finns
också Måndagsträffen,
med drop-in varje måndag
mellan 13.30 och 15.30 på
Tallåsgården. Alla äldre i
Kungsör är välkomna på lite
fika, pussel, spel, korsord –
eller bara för att umgås en
stund.
Syakuten
I Frivilligverksamheten finns
också Syakuten. Det är fyra
damer som är på Tallåsgården
tio gånger under våren.
Allmänheten är välkommen
att ta med kläder (de ska vara
rena) och få hjälp att lappa
och laga, fålla eller ändra. Det
är också helt gratis.

Kontakta Frivilligservice
Är du pensionär och vill ha assistans av Frivilligservice?

Receptionen på Tallåsgården har öppet tisdagar och torsdagar
kl. 10-12 för besök eller samtal per telefon, 070-162 90 69.
Måndag, onsdag och fredag kl. 10-12 kan du kontakta
samordnare Birgitta Rosander, 0227-600 345.
Är du pensionär och vill hjälpa andra äldre?

Monica i receptionen på Tallåsgården.

Välkommen till Frivilligservice, det är bra gemenskap och
du väljer själv vilka och hur många uppdrag du vill göra.
Kontakta samordnare Birgitta Rosander, 0227-600 345.
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Paketjakt i Kungsör
Mellan den 1 - 15 december anordnar vi paketjakt i centrum
för allmänheten. Paketjakten är ett sätt för företag och
butiker att synas och påminna om att handla lokalt.
Handlarna/företagen som
deltar i paketjakten bidrar
med vinster i form av
presentkort eller present till
ett värde av cirka 400 kr.
Vinsterna lottas sedan ut
bland de med rätt svar på
rebusen, på julmarknaden
den 15 december på
Stortorget i Kungsör.
Under två veckor, den 1 - 15
december kommer ett antal
ledtrådar finnas utplacerade
i skyltfönster i Kungsör.

Under denna period är
alla välkomna att delta i
paketjakten genom att leta
ledtrådar och lösa en rebus.

Mer information kommer på
www.kungsor.se. Håll utkik!

Snabbt sätt
att felanmäla
trasiga lampor
Det är viktigt att vår gatubelysning fungerar som den
ska i mörkret. Ser du någon
lampa som inte fungerar, gå
gärna in på lagalampan.se och
gör en felanmälan.
Det går även att felanmäla
per telefon 0227-60 01 12,
måndag till fredag kl. 09.3010.30 och 13.00-14.00.

Ett inbjudande centrum
Den nya näckrosskulpturen
”Tänk om...” av Jonas
Eriksson finns sedan
september 2019 på plats på
Drottningtorget.
Konstverket bidrar till en
inbjudande mötesplats och
symboliserar naturen med en
tanke om att vara rädd om
vår natur och tänka efter,

med människan förminskad
intill de höga bladen.
Du vet väl att det också finns
en cykelpump
på torget,
passa på att
fylla luft i
cykeldäcken
när du har
vägarna förbi.

Den 22-24 november kan
du träffa Kungsörs kommun
på Bomässan i Stiga Sports
Arena i Eskilstuna.

På www.kungsor.se finns
mer information och fribiljetter
till Bomässan.

Trygg och säker hemgångsrehabilitering
Antalet äldre i Kungsörs
kommun ökar. Enkätsvar
visar att invånarna vill bo kvar
hemma i ordinärt boende,
samtidigt stiger väntetiden
till kommunens särskilda
boendelägenheter. För att
möta det ökade behovet har
projektet Trygg och säker
hemgångsrehabilitering
startats, med syfte att möta
äldre personers behov av
rehabilitering och omvårdnad
i hemmet.
För att få tillgång till
Trygg och säker hemgångs-

rehabilitering behövs ett
biståndsbeslut, personen
ska bo i ordinärt boende
och vara motiverad till
att utföra rehabiliterande
insatser. Fokus är på
individen och närståendes
delaktighet och trygghet,
då de ses som två viktiga
nyckelfaktorer.
Personalteamet är
tvärprofessionellt och
består av undersköterskor,
sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut
och biståndshandläggare.

Delar av personalteamet.
Teamet arbetar i dagsläget
på korttidsenheten Gläntan
på Södergården. Det är ett
sammansvetsat team med
hög och bred kompetens samt
lång yrkeserfarenhet.

Teamet samarbetar med hemtjänsten, då nattpatrullen tar
hand om insatsbesök under
nattetid och för att brukaren
kan behöva hemtjänstinsatser
efter avslutad inskrivning.
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Årets Marknadsförare
i Västra Mälardalen
På den stora VM-festen,
Västra Mälardalens
egen företagsgala,
uppmärksammas och
belönas lokala företagare
som gjort fantastiska insatser
för regionen. Den 24
oktober hyllades företagare
för femte året i rad.
En av vinnarna är från
Kungsör. Vi gratulerar
Thule Möbler AB till vinst

i kategorin ”Årets
Marknadsförare”.
Motivering:
Årets Marknadsförare
Thule Möbler AB tar hem priset
Årets Marknadsförare.
är ett företag som på
många sätt arbetar för
Nyligen skrev företaget ett
att synas och nå ut med
avtal med Kammarkollegiet
sin verksamhet. De är aktiva
för att få möjlighet att leverera
på mässor och delar också
inredningar till statliga
med sig av framgångar och
förvaltningar och organ de
spännande projekt på sociala
kommande åren.
medier.

Bra betyg till näringslivsklimatet
Fler och fler företag upplever
att företagsklimatet i
Kungsör blir allt bättre.
I årets företagsklimatsranking
av Svenskt Näringsliv är
Kungsör på plats 91, en
klättring med 106 placeringar
jämfört med förra året.

Sedan 2001 sammanställer
Svenskt Näringsliv den
årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290
kommuner. Syftet är att visa
var i Sverige det är mest
gynnsamt att starta och
driva företag.

Företagens positiva attityd
till kommunen och vår
service sporrar Kungsör att
vilja bli ännu bättre.

Solkarta för
Kungsörs
kommun
Har du funderingar på att ta
tillvara solenergin i ditt hus?
Med hjälp av solkartan kan
du snabbt få en ekonomisk
prognos för just ditt hus.
I Sverige har vi mycket bra
solförhållanden. Ett vanligt
villatak tar emot cirka fem
gånger mer energi än vad
huset använder under ett år.

Nolltolerans mot klotter
Sedan oktober 2018
har en rad åtgärder och
insatser genomförts för att
motverka skadegörelse, i
samverkan mellan kommun,
fastighetsbolag och polis.

Resultatet av det arbete som
lagts ner gör att vi nu ser en
minskning av skadegörelse.
Under arbetets gång har
flera utvecklingsområden
framkommit, bland annat

har Riktlinjer mot klotter
och liknande skadegörelse
tagits fram. Kommun och
privata aktörer arbetar vidare
med gemensamma rutiner
för nolltolerans mot klotter.

Polisen har flyttat in i kommunhuset

Polisen har bytt lokaler och finns sedan september 2019 i kommunhuset
på Drottninggatan 34. Polisen finns på plats onsdagar kl. 11-14.
Vill du besöka polisen så säg till i kommunhusets reception.

Budget- och skuldrådgivning
Att komma efter med
räkningar och hamna i
skulder som inte kan lösas
kan bli som en ond cirkel.
Känns situationen igen?

Nu finns en gemensam
budget- och skuldrådgivning
för Arboga och Kungsör.
Du kan träffa rådgivaren i
kommunhuset i Kungsör.

Kontakta rådgivningen för
att få hjäp att förändra din
ekonomi: 0589-870 50,
telefontider tisdag och
onsdag kl. 08.30-09.30.

Klicka på ett hustak och
effekten beräknas för just den
byggnaden, beroende på hur
stor del av taket som klassats
som lämplig för solpaneler
och typ av solpanel man valt.
Resultatet presenteras som en
rapport direkt i tjänsten.
Har du frågor kan du även
kontakta kommunens
energi- och klimatrådgivare:
energiradgivning@koping.se
0221-25 327.

Du hittar solkartan på
www.kungsor.se
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