
Kungsör

Bo i Kungsör

sjönära boende i vacker natur



Hela livet i Kungariket

Läs mer om Kungsör på  
kommunens webbplats: 

www.kungsor.se

Fortfarande litet  
och genuint
Trots expansionen är Kungsör 
fortfarande en liten och mysig 
kommun med nära till allt. Vi är 
drygt 8 600 invånare i central-
orten samt tätorten Valskog, och 
de båda kyrkbyarna Torpa och 
Kungs Barkarö. 

I Kungsör finns det mycket 
villabebyggelse. Ungefär 60 
procent av alla bostäder finns i 
småhus. Här hittar du också 
andra alternativ, som större 
eller mindre hyres- eller 
bostadsrätter.

Nybyggd skola  
och nytt äldreboende
Under 2018 invigdes både en ny 
skola och ett nytt äldreboende i 
Kungsör. 

Den helt nya skolan, Kung 
Karls skola för årskurserna 4-6 
och 7-9 lyfter vår pedagogiska 
verksamhet. Det nya äldreboendet 
Södergården är fullt anpassat för 
personer med demenssjukdom, 
med fokus på tillgänglighet. 

I Kungsör finns plats för 
dig, hela livet.
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Centralt läge  
och korta avstånd
Kungsör har ett strategiskt läge i 
västra Mälardalen. E20 passerar 
strax utanför tätorten och tågen 
på Svealandsbanan stannar cen-
tralt. Till grannkommunerna reser 
du snabbt för exempelvis jobb  
eller studier och Stockholm når 
du på en och en halv timme.

Närhet kännetecknar vårt Kung-
sör. Här är det nära till det mesta; 
alltifrån närmaste affär, skola eller 
granne till beslut om bygglov och 
möjlighet att starta företag.

Unik miljö
Kungsör präglas av en kunglig  
historia och en sällsynt vacker 
och unik miljö. Centrala Kung-
sör ligger högt och bebyggelsen 
sträcker sig ner mot Mälaren 
och Arbogaån. Här finns ett rikt 
odlingslandskap med många fina 
naturområden inpå knuten.

I Kungsör bor du i en vacker och 
trygg miljö och har nära till gröna 
skogar, hagar och Mälarens blå  
vatten. En mängd aktiviteter som 
vandring, fiske, bad och båtliv 
finns i din närhet.

Nära till allt

Mot Köping och Valskog

Mot Eskilstuna

E20  
Mot Eskilstuna

E20  
Mot Arboga och Örebro

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.
Lantmäteriet 1999-12-01

  Eskilstuna/Köping/Arboga  15 minuter
Kungsör   Västerås/Örebro  45 minuter
   Stockholm  1 timme 30 minuter



Ortsutveckling
Kungsörs kommun växer och 
förändras hela tiden, vi planerar, 
utvecklar och förbättrar nya och 
befintliga områden. 

2018 nyinvigdes centrum. 
Ett attraktivt centrum 
är viktigt för trivs-
eln och ger bättre 
förutsättningar för 
att utveckla handel 
och näringsliv. 

Personligt med  
stort engagemang
I Kungsör finns ett rikt kultur- och 
föreningsliv för alla. Vare sig du är 
yngre eller äldre, vill göra något 

fysiskt eller något som stimulerar 
tanken så kan du hitta aktiviteter 
att ägna dig åt på fritiden.

Våra fritidsanläggningar an-
vänds flitigt. Centralt ligger både 
badhus, sporthall, ishall och 
Centralvallen med konstgräs-

plan, boulebana, skejtyta 
och basketkorgar. Flera 
motionsspår finns med 
belysning och utom-
husgym. 

I föreningsregi finns 
fina anläggningar för 

hundsport och ridsport.

Sommartid badar du på flera 
ställen i Mälaren; Skillingeudd, 
Ekuddens camping och Bottens 
badplats.

Levande mötesplatser
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 » Bättre bostad
 » Vänner och familj
 » Arbete i Kungsör
 » Närheten till vatten
 » Det geografiska läget
 » Skolorna i Kungsör
 » Bra kommunikationer

Kungsörs kommun, Drottninggatan 34, Kungsör
0227-600 000  info@kungsor.se  www.kungsor.se N
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Bygga nytt i Kungsör?
Du hittar lediga tomter på 

www.kungsor.se/ledigatomter

Upptäck ditt  
eget Kungarike
Varje år välkomnar kommunen 
nya invånare. Här är några av de 
skäl som nyinflyttade uppger till 
att de väljer just Kungsör:

 

Bli kär i Kungsör


