
Läs mer om:

Som vi längtar efter att få inviga vårt fina nya centrum,  
lördagen den 20 oktober är det äntligen dags.  
Välkommen att fira tillsammans med oss!

Den 20 oktober inviger 
vi Kungsörs nya centrum

I Kung Karls kök  
lagas mat med kärlek

Bilder  
från förr

KommunKontaKt Kungsör
 Nr 3, oktober 2018

2018 års prisbelönta företag i Kungsör Lokala notiser

Hoppborg vid Kristinagården

Invigningsprogram 
Lördag 20 oktober kl. 10-16

Några av programpunkterna:

13.00  Dansuppvisning 

13.30  Band på scen                                   

14.00  Knatteloppet 

14.30  King of the Jungle

15.00  Invigningstal från scen

15.30  Vad göms under säcken? 

Med reservation för eventuella ändringar.

Dagens konferencier är  
Johan Ljungqvist.

Mer information hittar du  

på webben: www.kungsor.se

Veteranbilar längs 
Drottninggatan

Förskolebarn sätter färg på 
Kungsör med vimpelutställning

Ballonger  
till barnen

Foodtruck

Kungsör

Kungsör

Kungsör

Kungsör

Kungsör

Kungsör

Ny utemiljö 
står klar

Bilder från förr   
visas på biblioteket

Passa på att titta in till medverkande 
näringsidkare längs Drottninggatan
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Den 20 oktober inviger vi Kungsörs nya 
centrum. I samband med det bjuder vi på en 
visning av Kungsör från svunna tider, med 
bilder från Hembygdsföreningens arkiv.  
Fler fina bilder från förr finns att se på biblioteket.

Bilder från förr

Det är inte första gången det pågått arbete på 
Drottninggatan. Här arbete under 1950-talet.

Korsningen Kungsgatan-Drottninggatan, 1950-tal.

Drottninggatan på 1950-talet.

Drottninggatan på 1930-talet.

Tessingatan ned mot Drottninggatan, 1960-tal.

Villagatan-Drottninggatan, 1940-talet.

 
Drottninggatan, 1959.
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Måltidsverksamheten gör 
ett stort avtryck i vardagen 
för många små och stora 
Kungsörsbor. En vanlig 
vardag tillagas ungefär  
1 600 portioner till skola och 
förskola och 200 portioner 
till äldreomsorg och LSS-
verksamhet. En målsättning 
är att minst 80 procent av 
maten ska lagas från grunden 
och det lever verksamheten 
upp till med god marginal. 

Det är bara en månad sedan 
personal från äldreboendet 
Mistelns kök började flytta 
över till Kung Karls kök. 
Tidigare har det varit två 
olika verksamheter med sex 
kockar i varje arbetslag. Att 
vara under samma tak ger 
kockarna större möjlighet 
att dela erfarenheter och lära 
sig av varandra. Det skapar 
arbetsglädje. 

-På sikt vill vi jobba 
mer gemensamt. Om vi 
samarbetar och arbetar mer 
rationellt så kan vi lägga 
mer fokus på maten, säger 
kökschef Tobias Bergwall. 

Han berättar att det är två 
olika uppdrag som samsas 
i det nya tillagningsköket. 
När det gäller maten till 
skoleleverna så har kockarna 
ett pedagogiskt uppdrag - det 
är viktigt att lägga grunden 
för sunda matvanor. För de 
äldre är uppdraget att se till 
att matsedeln är varierad med 
maträtter som många känner 
igen. Det ställs stora krav på 

maten som tillagas med både 
kärlek och passion. 

-Gemensamt för alla kockar 
som arbetar här är att vi har 
gästernas nöjdhet i fokus. 
Positiv feedback är viktig och 
ger energi. 

Så vilka rätter är det som får 
högst betyg i Kungsör?  
Enligt Tobias önskar eleverna 
ofta broccolisoppa och 
pannkakor medan de äldres 
favorit är paltbröd med fläsk. 
Men så det finns maträtter 
som går hem hos alla och 
ett sådant säkert kort är 
kålpudding.

I Kung Karls kök  
lagas mat med kärlek

När rivningen av den gamla 
skolan blev klar fortsatte 
arbetet med skolgården. 
Utemiljön har fått ett rejält lyft 
med en multisportplan och en 
konstgräsplan. För den som 
föredrar att se på framför att 
själv spela finns bänkar, bord 

och inbjudande grönytor runt 
planerna och vid skolans fasad.  
Lördagen den 20 oktober 
inviger vi Kungsörs nya 
centrum, passa gärna på att 
ta en promenad förbi Kung 
Karls skola och spana in den 
nya utemiljön. 

Kommunens två tillagningskök har nu blivit ett.  
I toppmoderna lokaler arbetar två arbetslag med 
kreativa kockar sida vid sida i Kung Karls kök.

- Köket är byggt för 
att vi ska kunna laga 
mat från råvaror. Vi 
ska sätta vår prägel på 
maten och lägga kärlek 
på den, säger kökschef 
Tobias Bergwall. 

Kung Karls skola slog upp portarna i början 
av året, nu faller de sista detaljerna på plats. 
En konstgräsplan och en multisportplan ger 
möjligheter till aktiva raster för skoleleverna. 

Ny utemiljö står klar



Frivilligservice håller dig sällskap

Är du pensionär och känner dig ensam? Då kan 

du vända dig till Frivilligservice för att få sällskap. 

Tjänsten är gratis och det är frivilliga pensionärer 

som till exempel följer med på promenaden, 

till besöket på 
vårdcentralen eller 

håller dig sällskap i 

hemmet. 

Du når Frivilligservice 

på 070 162 90 69 varje 

vardag kl. 10-12. 

Kom och träffa oss på Bomässan 
Den 23-25 november är 
det åter dags för Bomässa 
i Eskilstuna. Kungsörs 
kommun finns på plats för att 
berätta om aktuella projekt 
och boendemöjligheter i 
kommunen. Kom gärna och 
hälsa på oss i vår monter i 
Stiga sports arena! 

Kanske kan vi hjälpa just dig att hitta ditt drömboende? 

Välkommen till  
Nyföretagarcafé
Genom samarbetet i ViS, Västra 

Mälardalen i samverkan, erbjuds du som 

bor i Västra Mälardalen professionell, 

kostnadsfri och konfidentiell rådgivning. 

Kom och träffa vår rådgivare Arne 

Olofsson och näringslivskontoret på café 

Brofästet den 24 oktober kl. 15-16.  

Vi bjuder på fika, ingen föranmälan. 

Få full koll med evenemangskalendern
Nu hittar du en ny och bättre evenemangskalender på kungsor.se. Med hjälp av den får du enkelt koll på vad som arrangeras i kommunen så att du inte missar något roligt, intressant och spännande. I den nya kalendern kan du på ett bättre sätt söka 
efter evenemang 
som intresserar 
dig. Sidan är 
mobilanpassad så 
att du smidigt kan 
få överblick även på 
en mindre skärm. 

Kommunkontakt Kungsör produceras av Kungsörs kommun. Informationen skickas ut till alla hushåll och företag i kommunen. 
Kommunkontakt finns även på www.kungsor.se, som taltidning samt att hämta på biblioteket och i Kommunhusets reception.
Ansvarig utgivare: Claes-Urban Boström
Redaktör: Cecilia Palmblad och Christina Emilsson
Foto: Kungsörs kommun
Vid frågor, synpunkter och tips, kontakta Christina Emilsson, 0227-600103, christina.emilsson@kungsor.se

Gruppförsändelse till alla hushåll och företag i Kungsörs kommun
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2018 års prisbelönta företag Kungsör 

Årets restaurang 
Thor Modéens Gästgifveri 

Årets företagare 
Bror Olsson o Söner  
i Kungsör AB

Kungsörs bästa placering i företagsrankingen på över 10 år

Svenskt Näringsliv har tagit pulsen på det lokala företagsklimatet och Kungsör klättrar glädjande nog 68 

placeringar jämfört med förra året. Nu ligger Kungsör på plats 197 i rankingen över Sveriges 290 kommuner. 

Vi arbetar självklart vidare med att förbättra företagsklimatet i kommunen ännu mer. 

I Kungsör är vi stolta över våra företag. 
Varje år delar kommunen ut pris till 
årets restaurang, årets butik, årets 
företagare och årets nyföretagare. 
 
I samband med Kungsörs företagsfrukost den 27 
september passade kommunen på att fira de lokala 
vinnarna. De fyra prisbelönta Kungsörsföretagen 
är också nominerade i motsvarande kategorier på 
den stora VM-festen, Västra Mälardalens egen 
näringslivsgala den 18 oktober.

- Vi gratulerar våra härliga lokala vinnare och håller 
tummarna för vinst för dem även på VM-festen, 
säger Ida-Maria Rydberg, näringslivsutvecklare.

Grattis!

Årets butik 
Skillinge Affärn 

Årets nyföretagare 
Lillåby gård
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