Full fart i skolprojektet
Sedan byggentreprenören PEAB i
höstas fick uppdraget att räkna på och
projektera för att bygga Kungsörs nya
skola har arbetet stadigt gått framåt.
När Kommunkontakt skrivs är vi nästan framme vid att PEAB ska presentera sitt prissatta förslag till ny skola.
I första skedet på detta partneringsamarbete har PEAB tillsammans med Kungsörs
KommunTeknik AB, kommunens ledning,
medarbetare och elevrepresentanter arbetat
fram planlösningar, förslag på utemiljö,räknat på kostnader och tagit fram en tidplan.

Den nya skolan kommer att:

Allt blir nytt – den gamla skolan rivs
Redan när PEAB lämnade sitt anbud hade
de i sitt förslag ett nytt tänk med skolbygget. Förslaget innebär att hela gamla Kung
Karls skola rivs. Detta sker när den nya
skolan är inflyttningsklar. Sedan kommer
den ytan användas för elevernas utemiljö.
I förslaget ingår också att huset där fritidsgården idag huserar inte behöver rivas.
munfullmäktige besluta om de godkänner
förslaget. Om förslaget godkänns inleds
När PEAB presenterat förslaget med ett det sista skedet i byggprojektet – sätta spariktpris, ska kommunens politiker i kom- den i marken och börja bygga.

Fatta beslut om att gå vidare

Smånotiser
Var med i utlottningen av flaggor
För två år sedan började kommunen lotta
ut svenska flaggor till kommuninvånare
och så kommer ske även i år. Tre flaggor
lottas ut gratis och delas ut i samband
med nationaldagsfirandet på Kungsudden.
Om du vill delta i utlottningen så ska din
ansökan vara inne senast den 30 april.
Ansökningsblankett hittar du i kommunhusets reception och på kungsor.se från den
1 april. I ansökan fyller du i vilken storlek
på flagga du önskar och storlekarna som
finns att välja på passar de vanligaste flaggstängerna.Vinnarna meddelas snart efter
ansökningstidens slut. Lycka till.

Föreningar pratade integration
Den 1 mars var kommunens föreningar inbjudna till en träff arrangerad av kultur och
fritid, där även SISU, Västmanlands idrottsförbund, kommunens integrationsenhet och föreningen Gymmix medverkade.
Syftet med träffen var att informera om de
pengar som finns att söka för föreningar
både hos kommunen och hos SISU för att
jobba med olika integrationsprojekt. SFI:n
var med för att dela med sig av sin kunskap

kring vad man bör tänka på och hur situationen är i Kungsör, och föreningen Gymmix inspirerade genom att berätta om sitt
nya integrationsprojekt för nyanlända
kvinnor. Ett 30-tal deltog i träffen och nu
är förhoppningen att flera projekt startar
upp.

Biblioteket kan bli ny plats för
efterlängtat glasfönster
Strax innan jul kom glasfönstret, som satt
på före detta Kungsörs Konditori, tillbaka
till Kungsör. Efter att det varit på villovägar
i två år lyckades kommunen köpa in det
från ett konkursbo. Den tredelade gravyren
föreställande Karl XII, Gustav Vasa och
drottning Kristina, signerad Ulla Skogh,
står just nu i kommunhusets förråd och
förslagen på var den ska sättas upp har varit
flera. Biblioteket har seglat upp som toppkandidat och nu undersöks möjligheterna
att sätta upp glasgravyren där för att så
många som möjligt ska kunna se den vackra
konsten.

vara energieffektivt byggd.
ligga närmare sporthallen än den gamla
skolan gjorde.
ha en del för mellanstadiets elever och
en del för högstadiets elever.
vara två våningar hög.
rymma 550 elever.
ha ett tillagningskök där man kan laga
mat till elever i förskola och skola samt
till äldre och funktionsnedsatta personer
i kommunens särskilda boenden (1500
portioner per dag).
kunna fungera som samlingspunkt andra
tider än under skoltid. Exempelvis ska
kommunfullmäktige kunna ha sammanträden där.

mun, ett arbete han hade under 10 år. Dessförinnan jobbade han i Strängnäs kommun i
27 år som park- och anläggningschef, och i
slutet som vikarierande teknisk chef.
- Jag har fått ett fantastiskt gott mottagande
och känner mig verkligen välkommen, säger
Stickan. Det verkar vara en väl fungerande
kommun men visst finns det saker att förfina. Det finns också några stora utmaningar
i projekten med att bygga en ny skola och ett
nytt äldreboende. Det känns jättespännande
att få vara med om dem.
En längre intervju hittar du på kungsor.se.
Vi hälsar Stickan varmt välkommen till
Kungsörs kommun!

Ny teknisk chef på plats
Den 10 februari fick Kungsörs kommun en
ny teknisk chef i Stig Tördahl, eller Stickan
som han kallas. Stickan kommer närmast
från tjänsten som teknisk chef i Trosa kom-

Stig Tördahl, ny teknisk chef i Kungsör.
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