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Kungsörs kommun

I din hand håller du guiden som visar på Kungsörs 
kultur- och fritidsutbud. Syftet med den är att du 
lättare ska kunna informera dig om vilka kultur- 

och fritidsverksamheter, anläggningar och lokaler, föreningar 
med mera som finns.
Guiden delas ut till alla hushåll i kommunen, och finns på biblio-
teket och i kommunhusets reception. Mycket information finns 
också på kommunens webbplats; www.kungsor.se. Har du idéer 
eller information om något du tycker hör hemma i guiden, hör 
gärna av dig till oss. 
Ett stort tack till alla er som arbetar för att fylla Kungsörs kultur- 
och fritidsutbud med ett bra och trevligt innehåll. 
 
Mikael Nilsson 
chef för kultur och fritid
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Kungsör är en liten kommun med ett stort  
engagemang. Vi vill att du ska känna dig väl-
kommen och att du hittar aktiviteter vare sig du 
är yngre eller äldre, kille eller tjej, vill göra något 
fysiskt eller något som stimulerar tanken.
Här finns en vacker natur med många aktivi-
tetsmöjligheter, fina fritidsanläggningar, runt 
70 föreningar och ett växande utbud inom  
kulturområdet. På anläggningssidan har främst 
Centralvallen utvecklats de senaste åren med 
konstgräs, boulebana, skejtyta, basketkorgar och 
en renoverad omklädningsrumsbyggnad. 
Om detta och mycket annat, exempelvis evene-
mang som är på gång, kan du läsa på kommu-
nens webbplats kungsor.se eller kontakta gärna 
oss på kommunen. 

Kulturverksamhet
Kommunen samarbetar med föreningar, studie-
förbund och andra aktörer för att tillsammans  
kunna erbjuda teater, musik, utställningar och 
föreläsningar för olika åldrar och smak. Under 
året finns ett varierat utbud med två större kul-
turella evenemang i maj och oktober. 

Konst och hantverk
Konst- och hantverkssafarin arrangeras varje 
år en helg i maj. Då kan du på ett 20-tal olika 

platser, både i tätorten och runt om i de vack-
ra omgivningarna, besöka cirka 40 konstnärer 
och hantverkare. Under övriga året pågår olika 
konstutställningar i bibliotekets utställningshall 
och det finns flera aktiva konstnärer och hant-
verkare i och runt Kungsör.

Kulturvecka
Kulturveckan pågår under vecka 40. Då har du 
chansen att ta del av ett brett kulturprogram när 
olika lokala och regionala aktörer visar upp sig 
och ordnar aktiviteter för liten som stor.

Film och teater
Biblioteket ordnar teater för barn med jämna 
mellanrum under året. Film och större teatrar 
visas på Thor Modéen-teatern som ligger på 
Drottninggatan mitt i centrum. Alla teaterföre-
ställningar läggs ut i kommunens evenemangs-
kalender. Bioprogrammet hittar du på Thor 
Modéen-teaterns egen webbplats. 

Musikskola
Musikskolan erbjuder kurser för barn och ung-
domar från årskurs 4 och uppåt. Undervisning-
en omfattar piano, gitarr, elgitarr, elbas, fiol, 
kontrabas och cello samt möjlighet att skapa  
digital musik. 

Upplev ditt eget Kungarike
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Turistinformationen

Kungsörs turistinformation svarar på frågor 
 via telefon 0227 600 101 och mail  

turistbyran@kungsor.se  
Följ oss gärna på @visitkungsor på Instagram. 

På vårt bibliotek finns broschyrer.

Öppettider
Måndag till fredag kl. 07.30-16.30,  

lunchstängt kl.12.00-13.00.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0227-60 01 01 

E-post: turistbyran@kungsor.se

Thor Modéen föddes i Kungsör 22 januari 1898. 
Skådespelaren och revyartisten spelade in 88 filmer.



Bibliotek
Biblioteket – kommunens kulturcentrum
Här erbjuds utställningar, föreläsningar, barn- 
teater med mera.  Här finns också information 
om vad som är på gång i Kungsör och du kan 
oftast köpa biljetter till de arrangemang som 
ordnas i kommunen.

På biblioteket finns mer än du tror
På biblioteket kan du inte bara låna böcker, 
du kan också låna tidskrifter, DVD, datorspel, 
språkkurser, e-böcker och ljudböcker. Det finns 
också dagstidningar och tidskrifter att läsa.

Meröppet
Du som registrerar dig som meröppet-använda-
re får tillgång till biblioteket alla dagar, året runt, 
från 8.00 till 20.00. Utanför bemannade öppet-
tider kommer du in i lokalen med ditt biblio-
tekskort och gör dina ärenden på egen hand via 
självbetjäningsautomater. 

Gör biblioteksärenden på webben
Via vår webbplats Bibliotek i Västmanland kan 
du ladda ner och läsa e-böcker. Via webben kan 
du också söka i vår katalog, beställa böcker, låna 
om och ställa frågor.

Talboks- och Boken kommer-service
Har du svårt att ta dig till biblioteket vid sjuk-
dom eller hög ålder kör vi hem böcker till dig. 
Som talbokslåntagare (för dig som har svårt 
att läsa) kan du själv ladda ner dina talböcker.  
Kontakta biblioteket för mer information.

Databaser
Ibland räcker det inte att googla. På biblioteket 
finns databaser med aktuell information om 
stipendier och fonder, författare, litteratur, tid-
ningar och tidskrifter.

Tillgång till datorer och wifi
Du kan kostnadsfritt använda bibliotekets dato-
rer. Vi har också trådlöst internet för dig som har 
egen dator.

Släktforskare och studerande
Vill du släktforska finns dator med släktforskar-
program och databaser, till exempel databasen 
Arkiv Digital. För studerande finns ett tyst läs-
rum där du får studiero. 

Konsumentvägledning
På biblioteket kan du som bor i kommunen få 
kostnadsfri konsumentvägledning.

Bokbussen i Valskog
Bussen finns på Valskogs torg onsdagar 16.00-
17.30.

Vill du ha hjälp – fråga personalen
Vänd dig gärna till oss i personalen om du vill ha 
lästips eller söker information. 

Bibliotekets öppettider
Meröppet (ingen personal) 
Måndag-söndag kl. 8.00-20.00 
Ordinarie öppettider med personal
Måndag 10.00-17.00
Tisdag 12.00-19.00
Onsdag 10.00-17.00
Torsdag 12.00-17.00
Fredag 10.00-15.00
Lördag 10.00-13.00 (vår och höst)
Under sommaren och vid helger  
se ändrade öppettider på webben

Kontakta biblioteket
• Telefon: 0227-60 02 10
• E-post: biblioteket@kungsor.se
• Adress: Drottninggatan 34
• Webb: bibliotekivastmanland.se
• Facebook: kungsors.bibliotek

Välkommen in att botanisera bland många titlar i 
vårt fina bibliotek.
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Anläggningar i Kungsör och  
Valskog

Badhus
Mitt i Kungsör ligger ett litet och mysigt bad-
hus med 16-metersbassäng, cafeteria och bastu.
Privatpersoner, grupper eller företag kan hyra 
hela badhuset. Badhuset passar till exempel 
om du vill ha barnkalas eller en myskväll med  
gänget.

Badplatser
Vid Mälaren finns tre vackra badplatser: 

• Skillingeudd
• Bottens badplats och
• Ekuddens camping.

Alla tre naturbaden har sandstrand, gräs, bryg-
ga, grillplats och toaletter (nybyggda och han-
dikappanpassade vid Skillingeudd och Bottens 
badplats). Vid Skillingeudd finns en ramp för 
rörelsehindrade.

Fiske
Fisket i Mälaren är fritt så länge man håller sig 
till handredskap som metspö och kastspö.

Gästhamn och naturhamnar
Kungsörs gästhamn ligger nedströms Järn-
vägsbron i Arbogaån, 500 meter från centr-
um. Där finns 12 gästplatser och en an-
läggning för att tömma båtlatriner. Det 
finns ställplatser för husbilar i gästhamnen. 
Säsongsöppet maj-september.
Det finns även olika naturhamnar i Mälaren.

Lockmora
Vid Lockmora friluftsgård, några kilometer  
söder om Kungsörs tätort, finns fina motionsspår, 
bastu och omklädningsrum. Här har flera fören-
ingar verksamhet. Till exempel ordnar Kungs-
örs sportklubb och dess cykelsektion tävlingar 
i mountainbike och löpning samt har träning 
i skogsterräng. Golfklubben har övningsrange 
med green och bunker och en 9-håls kort- 
bana. 

Skidspår och långfärdsskridskor
Vintertid när det finns snö spåras det för längd-
skidåkning i Lockmora, Valskog och Central-
vallen. På Mälaren organiserar Friluftsfrämjan-
det turer för skridskoåkare när isarna tillåter.

Ishall och isbanor
Från september till början av mars håller is-
hallen öppet. Då finns möjlighet både till is- 
hockeyträning och åkning för allmänheten.  
Vintertid när vädret tillåter spolas även flera is-
banor runt om i kommunen.

Hundarena
Kungsörs brukshundklubb driver och skö-
ter hundarenan. Hallen på  cirka 1 100 m² är 
uppvärmd och lämpar sig bäst för hundträning.  
Hallen går också att hyra.
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Motionssimning, simskola och familjebad - allt kan 
du göra på badhuset.



Ridning
I Klämsbo, strax utanför Kungsör finns både 
ridhus, ridbanor med fibersand och vacker rid-
terräng. Kungsörs Ridklubb har ridskoleverk-
samhet med grupper både för nybörjare och mer 
erfarna ryttare.

Sporthall
I sporthallen finns tre fullstora spelplaner för 
till exempel innebandy, handboll, badminton,  
volleyboll, fotboll, bordtennis och gymnastik. I 
källaren finns gym som en förening driver. Cafe-
terian är öppen vid föreningsaktiviteter.

Utomhusanläggningar
• Björlidens fotbollsplan i Valskog har två  
elvamannagräsplaner, tre omklädningsrum 
och en kiosk som är öppen vid matcher. I an-
slutning till Björlidens IP finns en asfalterad 
tennisbana och en beachvolleybollplan.
• Centralvallen har både konstgräs- och  
naturgräsplan för elvamannalag, sex omkläd-
ningsrum och en konferenslokal. På området 
finns också skejtyta, boulebanor och basket-
korgar.
• Runevallen har två naturgräsplaner för  
elvamannalag.

Fritidsgårdar
På fritidsgårdarna i Kungsör och Valskog kan du 
bland annat spela kort, musik, pingis och bil-
jard, fika och umgås med kompisar och träffa 
våra fritidsledare.

• Valskog, Skolgatan 4, telefon 073-662 03 58
• Kungsör, Kaplansgatan 3, 
 telefon 0227-60 02 43.

Lokaler att hyra
Klubbar, föreningar och privatpersoner i Kungsör 
kan vid behov hyra olika lokaler av kommunen. 
Det finns en mängd olika lokaler:

• Utomhusanläggningar 
• Sporthallar 
• Badhus 
• Ishall 
• Lockmora friluftsgård
• Samlingslokaler
• Gymnastik- och matsalar på olika skolor
• Stenladan

Skräddarsy ditt eget läger
Klubbar och föreningar runt om i landet kan 
forma sin lägervistelse hos oss utifrån egna  
önskemål och behov. Allt du behöver av hallar 
och planer, boende och måltidsalternativ finns 
inom gångavstånd. Och till ett mycket bra pris. 
Kontakta kultur- och fritidschef Mikael Nilsson 
på 0227-60 01 55 för mer information om hyra 
av idrottsanläggningar och lägerarrangemang.Ishallen är öppen från september till början av mars.

I omgivningarna kring Klämsbo finns möjlighet att 
uppleva fantastisk natur från hästryggen.

Sommartid kan nyrenoverade Stenladan hyras för 
olika arrangemang.
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Vandrings-, cykel-, ridleder och  
motionsspår
Det finns många sätt att kombinera fysisk  
aktivitet samtidigt som du upplever den vackra 
naturen i Kungsör.

• Karl XI:s promenad med utegym och 2 km 
elljusspår.
• Trädsafarin i centrala Kungsör.
• Elljusspåret i Valskog, 1,7 km med vind-
skydd, utegym och två grillplatser.
• Kungsörsleden passerar både badplatser och 
fina rastplatser i Mälarens närhet.
• Lockmora friluftsgård med motionsspår, 
1,25, 2 och 5 km. Grillplatser finns.
• Östra cykelleden, 33 km lång. Startar vid 
Kungsudden.
• Västra cykelleden, två slingor. En startar vid 
Kungsudden; Kungs Barkaröslingan, 14 km. 
Den andra; Valskogsslingan drygt 13 kilome-
ter runt Valskogs vackra och historierika om-
givningar.
• Drottning Kristinas ridled, för dig med 
tillgång till egen häst. Leden går genom ett 
omväxlande skogslandskap med sträckor för 
skritt, trav och galopp.

Parker
Sofiaparken välkomnar besökare vid Kungsörs 
norra infart. Här finns konstnärlig ljusutsmyck-
ning och skulpturen Björnfamilj av Georg Gan-
mar har flyttats hit.
Å-parken längs med Mälarens strand ligger  
mellan gästhamnen och småbåtshamnen. Här 
finns belyst promenadstråk och öppna ytor med 
bänkar, bord och grillplatser.

Museer – Kungsudden och Lådberga
Kungsudden med café och utsikt över  
Arbogaån och Mälaren, är ett populärt be-
söksmål. På museet finns föremål som kan  
intressera folk i alla åldrar – gamla verktyg,  
leksaker, kläder och kuriosa. Grupper tas emot 
under hela året.
Lådberga gård med anor från 1600-talet ligger 
utanför Valskog. I en liten flygelbyggnad ligger 
gårdsmuseet, som visas efter överenskommelse. 
Telefon 070-224 91 12.
Stig Franssons Bilmuseum på Kungsgatan  
öppnas efter överenskommelse. Telefon 070-52 
31 520.

Bygdegårdar
I kommunen finns två bygdegårdar som drivs av 
ideella föreningar:

• Kung Karls bygdegård
• Torpa bygdegård

För att hyra Kung Karls Bygdegård, se kon-
taktinfo på hemsidan www.bygdegardarna.se/
kungkarl
För att hyra Torpa Bygdegård ring Taru Paka-
nen, telefon 073-696 87 89

Kyrkor
• Björskogs kyrka i Valskog var ursprungligen 
en 1300-talskyrka som brann ner efter ett 
åsknedslag 1806 och därefter byggdes upp 
och återinvigdes 1807.
• Kung Karls kyrka invigdes år 1700 och 
är en originell barockkyrka med Karl XI:s  
personliga prägel. Guldkupolen är ett rikt-
märke för Kungsör.
• Kungs Barkarö kyrka är stiftets minsta  
kyrka, byggd i slutet av 1200-talet. Vägg- 
målningarna är från 1400-talet.
• Torpa kyrka från 1100-talets slut är unik då 
den är en av få kyrkor som tycks vara signerad 
av sin upphovsman.

Kontakta oss gärna
Ring kommunens växel, telefonnummer  

0227-60 00 00 eller e-posta info@kungsor.se

Besök oss på webben eller Facebook
På kungsor.se och på  

facebook.com/kungsorskommun får du  
information om kommunen och sådant du  
kan göra här. I evenemangskalendern tipsar  

vi om sånt som är på gång 
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Motorklubbar

AB Anfall MC 

Kungsörs Bil- och MCklubb 

Kungsörs Hobbygarage 

Kungsörs Motorbåtsklubb 

SMK - Kungsör

Musikföreningar

Carolus Rex Mannar - 
Kungsörs manskör 

Nykterhetsorganisationer

AA - Anonyma Alkoholister

IOGT-NTO - Lf 19,  
Enighet 

Motormännens helnykter-
hetsförbund - MHF

Religiösa organisationer

Centrumkyrkan

Kungsörs Kristna Center

Kungsörs Pingstförsamling

Svenska Kyrkan Kungsör

Kulturföreningar

HF Aktiva kvinnor Kungsör

Kulturkatapult

Kung Karls bygdegårds-
förening

Kungsörs Film- & Teater-
förening

Kungsörs Fotoklubb

Kungsörs Frimärksklubb 

Kungsörs Hembygds- 
förening 

Kungsörs Konstförening

Torpa Bygdegårdsförening

Vävföreningen Slöjdgillet 

Hälso- och handikapp-
föreningar

Föreningen KAK HjärtLung

KAK:s Fibromyalgiförening

Kvinnojouren MOA

Neurologiskt Handikapp-
ades Riksförbund KAK

Reumatikerföreningen i 
KAK

Stroke Västra Mälardalen

Synskadades Riksförbund, 
SRF Köping-Kungsör

Föreningsregister

Aktuell information om föreningsadresser och kontaktpersoner finns i föreningsregistret 
på kommunens webbplats www.kungsor.se/foreningsregister. 

Många av föreningarna har egen hemsida eller facebooksida.

Du kan också få information om du ringer till fritidskontoret på telefon 0227-60 01 55.
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Kungsörs Brukshundklubb

Kungsörs Hemvärns- 
förening

Kungsörs Multikulturella 
Förening

Kungsörsortens Biodlar- 
förening

Kungsörs Schackklubb

Kungsörs Trädgårds-  
sällskap

Lions Club Kungsör

MakerSpace Västra  
Mälardalen

Mizan Förening (MF)

PRO Kungsör

Schäferhundklubben  
Kungsör

Selam

Svenska Kommunal- 
Pensionärernas förbund 
(SKPF)

SPF Seniorerna Kung Karl 
Kungsör

Villaägarna i Västra  
Mälardalen

Vision Föreningen

Västra Mälardalens Släkt-
forskare

Västra Skillinge Friluftshus-
förening

Studieförbund

ABF Västra Västmanland

Bilda 

Folkuniversitetet

NBV Mitt

Studiefrämjandet 

Studieförbundet Vuxen-
skolan

Övriga föreningar

Botaniska föreningen i  
Västmanlands län 

Civilförsvarsförbundet 
Kungsör 

Egnahemsägarna KAK
Framtiden förening

Föreningen Lokalen 

Företagarna Kungsör

KAK - Bergslagsbygden 

Kulturhuset

Kung Karls LRF-AVD 

Kungs-Barkaröbygdens  
Intresseförening 

Kungsör-Björskog Röda-
korskrets 

Sport- och idrotts- 
föreningar

Bordtennisklubben Kungsör

Danzfötterna Kungsörs 
Folkdansgille 

Friluftsfrämjandet

Galtens Fiskevårdsförening

Gymmix Valskog

IF Rune Gymnastik

KAK-Dykarna

Kanotklubben Kungsörnen 

Kungsörs Bollklubb 

Kungsörs Golfklubb

Kungsörs Innebandyklubb 

Kungsörs Ishockeyklubb

Kungsörs Ridklubb

Kungsörs Segelsällskap

Kungsörs Simsällskap

Kungsörs Skytteförening

Kungsörs Sportklubb 

Sportic Gym

Valskog Idrottsklubb
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Riktnummer 0227 om inget annat uppges

BOSTADSFÖRETAG
Kungsörs Fastighets AB

Drottningg. 34, KUNGSÖR ........................415 00
www.kfabkungsor.se
Se även vår annons

BROTTSOFFERJOUREN

Brottsofferjouren Västmanland
Tfn  ...................................................021-41 32 60
Sms  ................................................0703-253 810
www.vastmanland.boj.se
info@vastmanland.boj.se
Stöd som ger kraft!

BUSSRESEARRANGÖRER

Götlunda Buss AB
Norra Lunger, ARBOGA ...................0589-530 67
www.gotlundabuss.com

BYGGMÄSTARE
Vahlberg Bygg & Allservice

Storg. 4D, KUNGSÖR ....................070-574 23 09
hakanwbas@gmail.com

BYGGNADSFIRMOR

BABLE Bygg AB Leif Eriksson
Fredsg. 27, KUNGSÖR ..................0707-72 73 59
bygg@bable.se 
www.bable.se

ELEKTRISKA INSTALLATIONER

DEL AV

Mälardalens Elektriska AB
Drottningg. 50, KUNGSÖR ........................315 50
malardalensel@telia.com
www.malardalensel.se

ENTREPRENADMASKINSARBETEN
B. Olsson & Söner i Kungsör AB

Fredsg. 36, KUNGSÖR ..................070-879 79 13

FASTIGHETSMÄKLARE

Fastighetsbyrån
Drottningg. 11, KUNGSÖR ........................133 00

www.fastighetsbyran.se

GLASMÄSTARE
Kungsörs Glasmästeri

Odeng. 11, KUNGSÖR ..............................101 68
glas@kingsear.se

GUMMIVERKSTÄDER

Kungsörs Däcktjänst
Kungsg. 31, 736 32 KUNGSÖR .................145 55
info@dacktjanst.se
www.dacktjanst.se

GÅRDSBUTIKER
Ljungs Goa AB

Uknö 101, KÖPING ........................070-694 97 03
www.ljungsgoa.se
Se även vår annons

HANDELSTRÄDGÅRDAR

Romantica i Kungsör AB
Runnav. 31, KUNGSÖR ............................105 52
www.romantica.se
Välkommen till en välfylld handelsträdgård. 
Vi utför även allt inom Trädgårdar

KYRKOR - SAMFUND

KUNGSÖR
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Svenska kyrkan Kungsör
Hamng. 15, KUNGSÖR .............................155 00

www.svenskakyrkan.se/kungsor
Se även vår annons

LEGOTILLVERKNING

Mattsson Metal AB 
Ekuddsv. 3 B, KUNGSÖR .................0250-394 00
www.mmetal.se

MASKINDELAR
Jacking AB

Kungsringen 16, KUNGSÖR ......................133 22
www.jacking.se
Se även vår annons

MÅLARMÄSTARE

JK Måleri
Åsg. 43, KUNGSÖR ...................................317 03
info@jkmaleri.se
www.jkmaleri.se

PLÅTSLAGERIER

SB Byggnadsplåtslageri AB
Åsg. 27, KUNGSÖR .......................070-674 76 06
info@sbbyggplatslageri.se
www.sbbyggplatslageri.se

STUDIEFÖRBUND
ABF Västra Västmanland

Folkets Hus, KÖPING .......................0221-183 50
info.v-v@abf.se
www.v-v.abf.se

www.kungsör.kommunguide.se
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Professionell
telefonpassning
Prova oss under tre månader utan
bindningstid och fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se



ODR Total till hushåll

Kungsörs Fastighets AB

Drottninggatan 34, KUNGSÖR • 0227-415 00
www.kfabkungsor.se

*  Vajande sädesfältUpptäck. 
Upplev. 

Utforska.

* Storslagen natur. Smultronställen. 
Livet runt omkring oss. Hjälp till att bevara vår 
natur och miljö för framtida generationer. 

Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen 
eller stöd vårt arbete med en gåva. 
För privatpersoner finns flera olika stödformer 
och som företag kan ni bli Företagsfadder. 

Läs mer på www.snf.se 

Tfn: 0589-870 00

www.vasa.se

Skolvägen 4, 732 21 Arboga

Tfn: 0589-870 00

www.vasa.se

Skolvägen 4, 732 21 Arboga

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 
010  – 199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2

- -Tel: 0227 133 22   Fax: 0227 133 99   www.jacking.se
Kungsringen 16   736 35 KUNGSÖR

•Lagra
•Fästa

•Täta
•Lyfta
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Kristinagården
Hamngatan 15, KUNGSÖR

Telefon.................................. 0227-155 00 
www.svenskakyrkan.se/kungsor

kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se

KUNGSÖR


