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Två nya ansikten med kultur-, biblioteks- och evenemangsfrågor
på agendan
Vi har fått en pratstund med Ulf Höl-
ke, ny bibliotekschef och Lina Ekdahl,
ny kultur- och evenemangssamordna-
re i kommunen. Det är två nyanställ-
da som kommer att ha många kontak-
ter med invånare och aktörer i Kungs-
ör och som det kan vara på sin plats att
presentera.

Ulf Hölke – bibliotekschef med
meröppet i sikte
Vår nya bibliotekschef började den 13 feb-
ruari efter 19 år som kulturutvecklare på
Region Västmanland. Innan dess jobbade
han som barn- och ungdomsbibliotekarie i
flera kommuner. Ulf har sina rötter i länet,
närmare bestämt i Norberg, men bor just
nu i Stockholm.

- Jag ser fram emot att arbeta på nära håll
med olika biblioteks- och utvecklingsfrå-
gor men även med personalfrågor. Arbetet
ger mig också möjligheten att möta Kungs-
örs invånare, att ha direktkontakt med dem
som besöker biblioteket, vilket känns int-
ressant och roligt.

Vad finns det för planer för framtiden?
- Det kommer att bli ett tätare samarbete

mellan kommunbiblioteken i länet med
exempelvis en gemensam webb och ge-
mensamt lånekort. Vi planerar också för att
bli ett ”meröppet” bibliotek med utökade
öppettider och bredare innehåll. Arbetet
för att kunna lansera meröppet nästa år
börjar nu.

Lina Ekdahl - samordnare med
engagemang för barn och unga

Vi önskar Ulf och Lina varmt välkomna!

Den 6 mars började Lina Ekdahl som kultur-
och evenemangssamordnare i Kungsörs
kommun. Lina arbetade tidigare under
många år i Köpings kommun med kultur-
program för barn och ungdomar, men även
på fritidsgård och med arrangemang av olika
slag. Lina bor i Kungsör.

- Kungsör har genom sin historia, natur
och rika föreningsliv mycket att erbjuda. Det
finns, för att vara en kommun av vår storlek,
ett brett utbud. Man märker ett stort enga-
gemang i föreningslivet och en positiv anda,
det är mycket på gång.

Vad vill du jobba för att utveckla?
- Jag brinner för att det ska finnas ett kul-

turutbud för alla åldrar. Och för samarbete
mellan aktörer som kommunen, förenings-
livet, studieförbunden och företagen. Till-
sammans blir vi starkare och når ut till fler.
Lina kommer också arbeta med närings-
livsfrågor till viss del och du som är före-
tagare kommer träffa henne på företags-
frukostar och andra arrangemang.

Smånotiser

Lina Ekdahl och Ulf Hölke, två nyanställda med många
idéer och planer för utveckling.

Anmäl dig till Kulturveckan i höst
Även i höst, vecka 40, blir det Kulturvecka
i Kungsör. Anmälningsblankett hittar du
på kungsor.se och biblioteket. Den skickas
också ut till kulturföreningar, studieför-
bund m.fl. Allt inom kulturområdet är
välkommet! Passa på att synas och få del av
den marknadsföringsinsats som görs inför
och under veckan. Att delta i Kulturveckan
är kostnadsfritt.

Utegym i Valskog på plats
Det var i slutet av förra året som kommun-
fullmäktige biföll en motion om ett utegym i
Valskog och gav Kungsörs Kommunteknik
AB (KKTAB) i uppdrag att anlägga ett
sådant under våren 2017. När Kommun-
kontakt skrivs så pekar allt på att det är på
plats när numret kommer ut i brevlådorna.
Gymmet, som liknar det som finns vid
spåret Karl XI:s promenad i centrala Kungs-
ör, ligger vid motionsspåret i Valskog och
har belysning med timer.

Hyr en bod i gästhamnen i sommar
Glass, hantverk, lottförsäljning - eller kans-
ke något helt annat? Tre bodar i hamnen
väntar på hyresgäster i sommar. Bodarna
kommer att vara placerade i gästhamnen
från juni till augusti.
Kommunen söker hyresgäster som vill dri-
va någon typ av verksamhet i bodarna. Här
finns alltså chans att starta något nytt eller
att få ett tillfälligt skyltfönster för dig som
redan driver ett företag. Bodarna är cirka
8,5 kvadratmeter. De kommer att ha till-
gång till el och är låsbara. Om du är int-
resserad av att hyra en bod, e-posta till
foretag@kungsor.se

Årets julmarknad - boka plats
Julmarknaden i Kungsör kommer i år att ta
plats i centrum, i huvudsak på övre delen av
Drottninggatan. Redan nu går det att boka
plats och det gör du genom att kontakta
Hembygdsföreningen, Helene Karlson, på
tfn. 070-541 04 42 eller e-post
karlsoncerry@hotmail.com

Låter det intressant? Hör av dig till familje-
hemssekreterare Anna Jovanovic,
tfn. -60 01 34, anna.jovanovic@kungsor.se

Stödfamiljer sökes
Vi söker stödfamiljer i Kungsörs kom-
mun. Uppdraget som stödfamilj bes-
tår i att ta emot en ungdom i hemmet,
exempelvis en helg i månaden.

Som stödfamilj enligt LSS (lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade) tar
man emot ett barn eller ungdom som har
speciella behov det vill säga någon form av
funktionsnedsättning. Hur ofta barnet el-
ler ungdomen behöver komma beror på
föräldrarnas behov av avlastning.

Det behövs ingen utbildning för att bli
stödfamilj men det är viktigt att hela fa-
miljen är överens om beslutet eftersom det
berör alla familjemedlemmar. För att bli
stödfamilj krävs att du har tid och intresse,
och att du och din familj är trygga och sta-
bila personer. Idag har vi ett behov av
stödfamiljer med kunskaper och erfaren-
heter av bland annat autism.

Ny LED-belysning
Under våren 2017 byts belysningen både i
motionsspåret i centrala Kungsör och i Val-
skog ut till LED-belysning.


