Nybygge med kunskap i centrum
I slutet av året ska Kungsörs nya skola
stå klar.
- Vi ligger helt i fas med alla tidsplaner
och kostnader, säger fastighetschef Maria Stridfeldt.
Bygget har pågått i ett år. Nu är huset tätt,
taket är på och montage av fönster och fasad
pågår. Invändigt byggs innerväggar av gips
och installationer dras i väggar och tak.
Arbetet med träpanelen är igång, det är
imponerande 2,3 mil fjällpanel som ska
spikas upp. Nu när värmen är här kommer
även markarbetena med lekytor i öster och
söder påbörjas.
När skolan är klar kommer den gamla skolan
norr om den nya att rivas för att skapa
utrymme för en skolgård med konstgräs och en kombiplan för flera olika aktiviteter. På skolan kommer det att finnas
plats för 650 elever plus personal och ett
stort tillagningskök med hög kapacitet som
förutom skolmaten även kommer att laga
mat till kommunens äldreboenden.
Tack vare två webbkameror kan du följa
arbetet med den nya skolan men även det nya
äldreboendet. Kamerorna finns uppsatta och
tar en ny bild var femte minut. Det gör att du

kan se hur de nya byggnationerna växer
fram steg för steg. Du hittar bilderna på
www.kungsor.se/skolbygget
och www.kungsor.se/nyttaldreboende

Även en ny organisation tar form
I den nya skolan kommer det att finnas två
rektorsområden. Ett för årskurserna 4 till 6
och ett för årskurserna 7 till 9. Syftet med
att bygga en skola för 4-6 och 7-9 är att i
så stor utsträckning som möjligt kunna
samordna resurserna på ett effektivt sätt för
att möjliggöra arbetssätt som är anpassat
för respektive åldersgrupp.

Ny organisation för grundskolorna
i Kungsör
Förskoleklass till och med årskurs 3 på
Västerskolan. Rektor Liselotte Johansson.
Förskoleklass till och med årskurs 3 på
Hagaskolan. Rektor Linda Körner.
Förskoleklass till och med årskurs 6 på
Björskogs skola. Rektor Karin Roberthson.
Årskurs 4 till och med årskurs 6 på
nya skolan. Rektor Camilla Eriksson.
Årskurs 7 till och med årskurs 9 på
nya skolan. Rektor Catharina Luthman.

Bild
Bygget av nya skolan går enligt plan och just nu pågår
arbetet med träpanelen.

Eftersom en organisationsförändring inte
kan göras mitt i ett läsår, så kommer den
att gälla från och med starten av nästa läsår, dvs. från augusti 2017.
Under hösten, fram till att flytten in i nya
skolan sker, kommer blivande årskurs 4
och 5 att vara kvar på Västerskolan och
Hagaskolan. Årskurs 6 kommer att finnas
på Ulvesundsområdet. Eleverna i årskurs
6 kommer att ha med sig lärare från Haga
respektive Västerskolan samt att de får
några nya lärare från Kung Karls skola.
Årskurs 7 till 9 kommer att vara på Ulvesundsområdet fram till att flytten sker till
nya skolan. Mer detaljerad information
kommer att lämnas från respektive skola
innan sommaren.

Levande centrum med inbjudande mötesplatser
Ett mer levande centrum med bättre Torget i Valskog först ut
förutsättningar för att utveckla handel Torget i Valskog ska utformas så att det blir
och näringsliv. Det är målsättningen för en inbjudande mötespunkt med bänkar,
kommunens centrumutveckling.
blommor och buskar. Arbetet planeras att
Den första delen av projektet ska vara klar
under 2018. I etapp ett ingår torget i Valskog, Drottninggatans nedre del och det så
kallade Coop-torget.
- Det medborgarna framför allt vill ha, enligt
dialoger och undersökningar, är en attraktiv,
trygg och tillgänglig miljö med mer grönska,
säger utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl.

tesplats med träd, bänkar och belysning.
På torget planeras det för en upphöjd
"pergola" med bänkar som kommer att
ramas in med sittytor.

starta under september 2017.

Drottninggatans utformning ska anpassas
för både gång- och cykeltrafikanter och bilister. Det blir gångytor på bägge sidorna av
vägen och en dubbelriktad cykelbana. Hastigheten på gatan sänks till 30km/h och det
kommer att finnas möjlighet till uteserveringar. Coop-torget ska bli en levande mö-

Kommunkontakt kommer att fortsätta
berätta om centrumutvecklingen och de
andra projekten i kommande nummer.
Du hittar också mer information och
kontaktuppgifter för de olika projekten
på www.kungsor.se

Skapande förskola i Kungsör

Nu är vi fler än 8500

Under året kommer Kungsörs försko- specialpedagog Ulla Dahlstedt som också är
lebarn få ta del av fler kreativa kultur- projektledare.
upplevelser. Det har blivit möjligt tack
vare ett bidrag från Statens kulturråd i Hur programmet för Kungsörs förskolor
det som kallas för Skapande förskola. exakt kommer att se ut till hösten blir klart

Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik för det första kvartalet 2017 visar att
Kungsörs kommun har 8 505 invånare.
Det är en ökning med 73 invånare sedan
årsskiftet (inklusive justering). Siffrorna
visar på ett födelseöverskott på 9 personer
första kvartalet och ett flyttningsnetto på
57. Det var 205 personer som flyttade in
till kommunen. Av dessa kom 185 från länet och resten av Sverige, och 20 från utlandet. Det var 148 personer totalt som
flyttade ut, 147 till länet och övriga Sverige, och 1 till utlandet.
Senast Kungsör hade över 8 500 invånare
var år 1993, då var vi 8 528 invånare.

Ett av kulturrådets mål med bidraget är att
tillgången till kultur och möjligheterna till
eget skapande ska öka. Kungsörs kommun
har fått medel till professionella föreställningar inom teater, musik, dans och cirkus
för barn i åldern 3-5 år.
- Vi vill stärka barnen i att kunna uttrycka
sig på olika vis. Vi hade musikföreställning
nu den 18-19 maj, och till hösten planerar vi
att erbjuda cirkus, teater och dans, berättar

inom kort.

Ännu mer kultur i skolan
Kungsörs kommun har även fått kulturrådspengar till Skapande skola. Bland annat
kommer elever i årskurs 4-9 att genomföra
ett projekt i tvärgrupper för att skapa konstverk som ska pryda den nya gemensamma
skolan.

Varmt välkomna alla nya Kungsörsbor!

