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Kungsör

Välkommen ut på konst- och hantverkssafari i helgen

Helgen den 20-21 maj är det dags för
den populära konst- och hantverks-
safarin. Förra året firade safarin tio-
årsjubileum med rekordmånga utstäl-
lare. Och trenden håller i sig – i år blir
det hela 50 utställare på 25 platser runt
om i kommunen.

- Vi trodde nog att det skulle bli en något
mindre safari i år men intresset håller i sig,
berättar chefen för kultur, fritid och kom-
munikation, Astrid Qvarnlöf. Och vi har
flera nya utställare som aldrig varit med
förut, det är jätteroligt. Nu hoppas vi på bra
safariväder!

Safariguiden med alla utställare och karta
finns på kungsor.se, biblioteket,
på Kungsudden och hos utställarna.
Safarin har öppet klockan 11.00-16.00
båda dagarna.

Välkommen!

chokladhantverk och omsorgsfullt renove-
rade bilar. Som tidigare år kommer det att
finnas en samlingsutställning i Kungsud-
dens källare med ett alster från varje del-
tagare. På Kungsudden hålls även invig-
ningstalet, klockan 11.00, i år av Margareta
Söderlund.

Nytt för i år är att safarin marknadsförs
tillsammans med de Sörmländska konst-
rundorna på hemsidan
www.konstsafari.se.
Här finns också en presentation av del-
tagare i Kungsör.

Bredden på det som visas upp under safarin
är stor - allt från bildkonst och keramik till

Kungsörs kommun på åttonde plats i senaste rankingen av kundnöjdhet
Nyligen presenterade Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) i sam-
arbete med bland annat Stockholm
Business Alliance (SBA) sin årliga un-
dersökning av kommunernas myndig-
hetsutövning gentemot företagen.
Undersökningen visar att Kungsörs-
företagen är mycket nöjda med livsme-
delskontrollen och de ger även kom-
munen ett högt totalbetyg. Företag som haft ärenden

med kommunen ingår
Cirka 150 kommuner är med och studien

Kungsörs kommun hamnar på en hedrande
första plats vad gäller företagarnas nöjdhet

med livsmedelskontrollen av de 55 kom-
muner som ingår i SBA och på en sjätte
plats bland Sveriges kommuner. I den totala
rankingen finns Kungsör på en åttonde
plats av SBA-kommunerna och plats 34
bland Sveriges kommuner med ett totalt
NKI (NöjdKundIndex) på 75. Mätningen
sker inom områdena brandskydd, bygglov,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd,
livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

bygger på en enkät till företagare som
haft minst ett myndighetsärende med sin
kommun under 2016. Genomsnittet för
alla kommuner i Sverige är NKI 70. Betyg
mellan 62-69 räknas som godkänt och
betyg mellan 70-80 som högt.

En vecka för världsmiljön
Den 5 juni är det världsmiljödagen,
men i Kungsör firar vi en hel vecka!

- Det var så mycket vi ville göra att det inte
gick att hinna med allt på en dag, säger mil-
jöstrateg Theres Andersson.

Världsmiljöveckan kommer att uppmärk-
sammas genom flera olika programpunkter.
Kommunens måltidsservice serverar bara
ekologisk mat under veckan, skolelever

bjuds in till en skräpplockardag och en till-
gänglighetsvandring ordnas för äldre vid
Runnabäcken.
- Programmet kommer att läggas ut på

kommunens webbplats när det är klart, sä-
ger Theres Andersson.

Världsmiljödagen ska sätta fokus på miljö-
problem och är en av FN:s temadagar som
firas över hela världen den 5 juni.

et här numret av Kommunkontakt andas verkligen optimism och framtidstro.
Vi berättar om flera projekt som pågår och som planeras, om befolkningsökning

och ett växande intresse av att flytta hit. Det känns otroligt roligt!
Vi tar också tillfället i akt att lyfta vår safari som är i helgen, vår världsmiljövecka
som planeras för fullt, och flaggar för att man redan kan anmäla sig både till
Kulturveckan och till julmarknaden. Nu är det dock sommartider som står för
dörren och vi vill passa på att önska alla en riktigt skön sommar!
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