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Låt din stranddag
börja i gästhamnen
I sommar är det inte bara Mälarens glittrande vågor som lockar
besökare till gästhamnen. Nu kan du köpa lokalt hantverk och
svalkande glass när du strosar förbi de röda små bodarna.
Bodarna hittar du mitt
emot servicehuset Kajutan.
Två av dem bemannas av
kommunens feriearbetande

”

och en glass. Sedan kan du
låna en cykel och sätta kurs
mot till exempel Skillingeudd
eller Bottens badplats.

De strandkassar
och lapptäcken
Välkommen till bodarna
av återvunnet
i gästhamnen i sommar.
tyg som säljs i
bodarna tillverkas
ungdomar i gymnasieålder.
av kommunens enhet
Här kan du göra dig redo för
för arbetsmarknad och
en dag på stranden genom att
försörjning medans böcker
köpa en strandkasse en bok
och tidningar kommer från
Kungsörs secondhandbutik

inför turistsäsongen med
inbjudande möblering och
fräscht duschutrymme. Den
som betalar hamnavgiften på
husets fasad får enkelt tillgång
till Kajutan.

För besökande gäster finns
det turistinformation,
som till exempel en
promenadkarta över centrum
som tipsar om sevärdheter
och service i närheten av
gästhamnen. Servicehuset
Kajutan har rustats upp

Läs mer om:

Fika i
farten

Naturkartan som
inspirerar och vägleder

Gratis sommarlovsaktiviteter

Centrala mötesplatser i fokus

Notiser från Kungsör

Kommunens två bodar i
gästhamnen är öppna ca kl.
10-15 på vardagar under
sommaren. Den tredje boden
drivs i Kungsuddens regi.
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Öppettider
stationshusets kafé:
Måndag-fredag 05.45-12.00

Fika i farten
Ett litet kafé har flyttat in i stationshusets lokaler. Den främsta
målgruppen är morgonpigga pendlare som precis klivit av tåget.
Kaféet stänger till lunch, men
öppnar redan klockan kvart
i sex på vardagar. Perfekt
för den som vill köpa
en frukostmacka och
en termosmugg med
nybryggt kaffe på väg
till jobbet, med andra
ord. För den som är
sugen på något sött finns
glass, dricka och godis.

Verksamheten drivs av
kommunens enhet för arbetsmarknad och försörjning.

”

Njut av nybryggt kaffe,
frukostmackor, glass,
godis och dricka.
Enhetens mål är att genom
rehabiliterande insatser hitta

Naturkartan som
inspirerar och vägleder
Nu sätter vi Kungsörs friluftsliv på kartan. Med en naturguide
i mobilen kan du enkelt hitta rätt i vår natur. Ut och njut!
Naturkartan är en modern
friluftsguide för webb och
mobil. Genom att ladda ner
appen kan du hitta naturreservat, vandringsleder,
badplatser och mycket mer
över hela Sverige. Målet med
tjänsten är att inspirera och
vägleda till ett rikare friluftsliv.

”

Nu finns också Kungsörs
kommun med på kartan. I ett
första steg har Kungsörs östra
cykelled och Valskogs cykelled
blivit kartlagda.
-I appen kan du se hur leden
går och få tips om platser
och service längs med vägen.

Med hjälp av Naturkartan
kommer du ut i naturen på
ett tryggt och smidigt sätt.

Du kan till exempel få veta
var du kan fylla på vatten
och gå på toaletten. Vi
har också märkt ut till
exempel vindskydd och
utkiksplatser, säger Lina
Ekdahl som är kommunens
turistsamordnare.
Tre av Kungsörs naturreservat finns i Naturkartan: Jägaråsen,
Klämsbo och Stengärdet.
Mer kommer att läggas
till efter hand.

meningsfulla arbetsuppgifter
och utveckla kompetensen hos
personer som står en bit ifrån
arbetsmarknaden.
-Vi har precis öppnat kaféet
nu i juni och vi hoppas att
det här ska bli en verksamhet
som håller öppet året om,
säger arbetshandledare Marie
Mattsson.
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Centrala mötesplatser i fokus
Ett levande centrum ger bättre förutsättningar för att
utveckla handel och näringsliv. Till hösten har Drottninggatan och torget vid Coop fått ett rejält lyft som en del i
satsningen på att utveckla Kungsörs centrum.
Projektledare på Kungsörs
Kommunteknik AB
(KKTAB) är Lisa Kohlström. Hon har återvänt
till kommunen efter en tid
som konsult i Eskilstuna.
-Som konsult är du bara
med på en liten del av
resan, men nu får jag vara
med hela vägen – från idé till
genomförande, säger hon.
Många av de frågor
Lisa Kohlström får om
Drottninggatan handlar
om trafiksituationen.
Målsättningen är att det ska
gå att ta sig fram i centrum
under byggtiden, men vid
behov kan trafiken ledas om.

Lisa Kohlström,
KKTAB

”En storslagen invigning
planeras i början av
oktober – håll utkik efter
mer information när det
närmar sig.

-Det är viktigt att tillfällig
skyltning på gatan
respekteras. Det kommer
även att arbetas på lördagar,
då främst tystare arbeten
som stenläggning.
Ombyggnationen kommer
att ge större möjligheter
till uteserveringar längs
med Drottninggatan.
Torget kommer att få en ny

utformning med träd, en
upphöjd pergola, belysning
och sittytor. Det kommer att
ge fler naturliga mötesplatser
till nästa sommar.
-Det här är ett roligt projekt
och det kommer att bli fint
i centrum när det är klart.
Det hoppas jag att alla
Kungsörsbor också kommer
att tycka, säger Lisa.

Gratis
sommarlovsaktiviteter
för barn
och unga
Alla barn och ungdomar har
rätt till ett roligt sommarlov,
oavsett familjens ekonomi.
Därför är vi glada över att
Kungsörs kommun har fått
bidrag från Socialstyrelsen
för att ordna gratis aktiviteter
under sommarlovet. Totalt
har 175 000 kronor fördelats
mellan olika föreningar och
kommunala verksamheter.

Föreningsaktiviteter:
»» Barnläger med ridklubben
»» Sommarlovskul med
Valskogs gymnastikförening
»» Sommaröppet hos
Kollektivet

Plan för Drottninggatan och torget
DELETAPP 1

Torget.

DELETAPP 2

Tessingatan-Skolgatan.
DELETAPP 3

Skolgatan-Thor Modéens
gata.
DELETAPP 4

Thor Modéens gataKungsgatan
AVSLUTANDE ARBETE

Belysning, plantering,
beläggning, komplettering.
INVIGNING
Oktober

Kommunens aktiviteter:
»» Äventyrsläger och
extraöppet på Fritidsgården
»» Föreställning och
cirkusskola med
gycklargruppen TRiX
»» Låtskrivarworkshops
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Säljstart för 30 nya bostadsrätter
Den första september är det säljstart
för helt nya bostadsrätter vid Romatica
längs med Kungsringen. Säljare är
företaget Eco Ready House. Om intresset
är tillräckligt stort för de planerade
bostadsrätterna kommer de att byggas.

Intresserad?
Kontakta Kamil Mackowiak på
Eco Ready House AB
mail: kam@ecoreadyhouse.se
tel: 0722 676 339

r fram
Ett nytt kvar ter växe

Tipsa oss om Kungsörs vackraste smultronställen

tagit fart i kommunen.
Bostadsbyggandet har
Kungsringen växer ett
Vid Runnabäcken intill
Alla tomter i den första
helt nytt kvarter fram.
planering pågår för en
etappen är bokade och
Det kommer att byggas
andra etapp i området.
både rad hus
och villor vid
Runnabäcken
med närhet till
både nat uren
och centrum.

Välkommen på valdebatt
den 30 augusti

Den 9 september är det val i Sverige.
Är du osäker på vilket parti du ska
rösta på? Funderar du på hur våra
lokala politiker vill utveckla Kungsör
de kommande åren? Kom gärna på
valdebatt på Thor Modéen-teatern
den 30 aug usti och få svar på dina
frågor. Mer
information
om valdebatten
hittar du på vår
webb i slutet av
sommaren.

Kungsörsdagarna

Fika i Jordmarkens vitsippshav, ett svalkande
dopp vid Botten eller glimrande Mälarutsikt
vid Rundelborg. Vilket är ditt bästa
smultronställe i Kungsörs kommun?
Skicka gärna en bild och en kort text till
turistbyran@kungsor.se och var med i vår
sommartävling. De vinnande bidragen
publiceras på kommunens Facebook-sida
och belönas med ett Kungsörsblock.

Bra ideér skapar
framtidens Kungsör

företag i
Är ni en förening eller
om hur
er
idé
Kungsör som har
? Kontakta
las
eck
utv
kommunen kan
nland för att
i så fall Leader Söderma
g av er idé.
få hjälp med finansierin
är en ideell
Leader Södermanland
dsbygdslan
r
dje
stö
förening som
kraften att
utveck ling och vi vet att
hos de som
utveck la en plats finns
bor
och
verkar
där.

Bodys till kung
arikets nyfödda

Kungsörs kommun
har
aldrig tidigare ha
ft så
många invånare so
m just
nu. Kungariket Ku
ngsör
fortsätter att vä xa
med nya
generationer. Vi vä
lkomnar
alla kommunens
ny födda
med en gåva. Om
du nyligen
blivit förälder kom
mer du att
få ett fint paket m
ed en body
till din bebis. Pres
enten får
du antingen i brev
lådan eller
genom ett personl
igt besök.

kta kansliet
Vill ni veta mer? Konta
71 eller
71
via telefon: 073 403
anland.se
erm
sod
mail: info@leader

Fredag och lördag 31/8-1/9 är det dags för de årligen återkommande Thor Modéendagarna som från i år byter namn
till Kungsörsdagarna. Se programmet på www.kungsor.se
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