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Ta hand om varandra
och naturen i sommar
Vi inleder sommaren med att fira Världsmiljöveckan!
Välkommen ut i naturen på egen hand eller på någon av våra aktiviteter.
Kungsörs kommun arrangerar
årligen en Världsmiljövecka med
aktiviteter i miljön och naturens
tecken. Veckan anordnas i samband
med FN:s Världsmiljödag som firas
i världen den 5 juni.

3 juni, kl 18
Skräpplockarkväll
vid Runnabäcken

Vi hjälps åt att städa runt
Runnabäcken. Sopsäckar
och plasthandskar finns att
hämta. Samlingsplats vid
gräsmattan vid korsningen
Kungsgatan/ Kungsringen
Ingen föranmälan.

Under våren plockas skräp av
7 förskolor och en förening i
Kungsör, via Skräpplockardagarna
som anordnas av Håll Sverige Rent.
Under Världsmiljöveckan kommer
insatsen att uppmärksammas.

5 juni, kl 11
Laga mat ute
Välkommen på en workshop för
nybörjare. Gittan Wallin Wester
leder och berättar om matlagning
utomhus
över öppen
eld. Vi får
också lära
oss om örter
som vi kan
koka the på.
Föranmälan krävs:
Mejla koping@studieframjandet.se
eller ring 0221-212 30.

6 juni
Hjälp våra bin - plocka lupin

”Den stora lupinbekämpardagen”
infördes av
Fältbiologerna, för att hindra lupi
nen från att
sprida sig. För även om blomsterlupin
en är
vacker, så är den en invasiv art som
tar över och
konkurrerar ut inhemska ängsväxter
som bland
annat är viktiga för våra bin.
Gå ut och plocka lupiner innan de
blommat
över, så minskar risken
att de sprider sig. När
buketten har vissnat
slänger du den i soporna
(inte i komposten). Vill du
göra en ännu större insats,
kan du slå eller gräva
upp (med markägarens
tillstånd) hela bestånd av
lupin och skicka resterna
till brännbart på tippen.
Tipsa familj och vänner!

Läs mer om bland annat:

Luften är fri Friluftslivets år 2021

Välkommen ut
i naturen

Besök naturreservaten

Vinnande
friluftstips
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Luften är fri - Friluftslivets år 2021
Kungsörs kommun välkomnar den nationella satsningen Friluftslivets år.
För att möta upp allmänhetens ökande friluftsintresse så satsar
kommunen också långsiktigt på Kungsörs spår och leder.
Naturen är till för alla och
just nu är den extra viktig för
många. Den ger oss möjlighet
till återhämtning, bättre
hälsa och tillfälle att umgås
utomhus.
Luften är fri är ett projekt
som leds av Svenskt Friluftsliv
med stöd av Naturvårdsverket
och syftar till att få fler
människor att prova friluftsliv
och långsiktigt fortsätta med
det samt öka medvetenheten
om friluftslivets värden och
allemansrätten.
Begreppet friluftsliv är vad
du gör det till där natur och
fysisk aktivitet utan krav på
prestation är grundläggande.
Vistelse i naturen är bra för
människors välbefinnande
och hälsa och tack vare
allemansrätten är det enkelt
att vistas i naturen.
Att satsa på friluftsliv och
naturvård går hand i hand och

flera satsningar görs runt om
i kommunen. Kommunalråd
Mikael Peterson (S) berättar:
- Kungsör har mycket god
tillgång på spår och leder
i vår vackra natur. Det är
viktigt att vi upprätthåller
kvaliteten och därför vill vi
satsa långsiktigt. Vi vill skapa
god tillgänglighet samt få till
eventuella nya grillplatser,
som vi ser används mycket
frekvent idag.

ny informationsskylt.
- Kungsörs friluftsliv är en
stor attraktionskraft för vår
kommun idag och ger stora
möjligheter till god hälsa.
Det är ett växande intresse

som vi försöker att tillgodose
och sista året har detta märkts
extra tydligt i och med
pandemin i Sverige och övriga
världen, säger Mikael Peterson
(S), kommunalråd.

Bland annat pågår en upprustning av Kungsörsleden.
Etappvis byts exempelvis
träkonstruktioner och leden
får ett välbehövligt lyft för
att fortsätta vara ett populärt
promenadstråk.
I Valskog röjs området
kring St Olovs källa och
kapellruinen för att göra
området attraktivt och
tillgängligt med ny stig och
bänk, och så småningom med

Under våren har Mulleplatsen vid Lockmora renoverats.

Medborgare tycker till om friluftslivet i kommunen
Under februari skickade
Kungsörs kommun ut
en enkät om friluftslivet.
Enkäten fick bra gensvar, av
de 115 som svarade var det en
majoritet, 77,6 procent, som
ofta besöker Kungsörs naturoch friluftsområden.

Hela 87 procent av de
svarande har nära till
ett naturområde och 84
procent anser att Kungsörs
natur- och friluftsområden
är lättillgängliga. På frågan
om Kungsörs natur- och
friluftsområden sköts väl,

blev medelvärdet 3,2 på
en femgradig skala. Bland
inkomna önskemål nämns:
fler papperskorgar, minska
nedskräpning, bättre underhåll av motionsspår och
vandringsleder, möjligheter
till att grilla, bättre skyltning

av leder, satsningar på
Lockmora med mera.
Enkätsvaren ger kommunen
en bild av hur invånarna
upplever sin naturomgivning
och ger bra vägledning i
fortsatt arbete.

Tipsa oss gärna om friluftsaktiviteter
I början av året anordnade
kommunen en digital
föreningsträff där det
diskuterades olika aktiviteter
under året. Då kom
bland annat förslag om
lupinbekämpardag, guidad

tur i Malmberga samt att
anordna Öppen Smedja i
Malmberga. Vill din förening
också anordna aktiviteter med
tema friluftsliv?
Hör av dig, kommunen är
gärna samarbetspart.

Kontakt:

Kultur- och evenemangsamordnare Lina Ekdahl
lina.ekdahl@kungsor.se, telefon 0227-600 114
Ekolog Julia Löndal Jonsson
julia.londaljonsson@kungsor.se, telefon 0227-600 176
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Välkommen ut i naturen
I kommunen finns flera friluftsområden, badplatser och vackra
strövområden. Hela Arbogaån och Mälaren är av riksintresse för
friluftslivet. Det finns även gott om naturreservat och fina rastplatser.
Det finns många sätt att
uppleva kommunens vackra
naturområden. Till fots
eller på cykel kan du till
exempel uppleva någon av
kommunens leder.

Längs leder och vid
intressanta områden finns
informationstavlor uppsatta
som beskriver specifika
områden, intressanta arter
och kulturminnen etc.

Besök naturreservaten
Utflyktstips! Är du intresserad av djur
och natur? Besök gärna ett eller flera
av kommunens naturreservat.
Våra naturreservat finns
för att värna och vårda
våra skogar, vattendrag,
betesmarker, skärgårdar och
andra naturmiljöer. Varje
naturreservat är unikt och
har därför egna föreskrifter
för att bevara naturvärden.
En informationsskylt med
karta beskriver områdets
natur och sevärdheter
närmare.

Reutersberg.

Välkommen ut! Tänk på
att vara hänsynsfull, hålla
avstånd till de människor
du möter, till djur, till
bostadshus och var
varsam med naturen.
Här finns information
om naturreservaten i
Kungsörs kommun:
www.kungsor.se/
naturreservat

I receptionen kan du hämta
guider och broschyrer om
naturområden och leder. Du
hittar även information om
Kungsörs friluftsleder på:
www.naturkartan.se

Kungsörs
naturreser vat

Vinnande
friluftstips
I februari anordnades
fototävlingen ”ditt bästa
friluftstips i Kungsörs
kommun”. Vinnare blev
Daniel Kohn med foto från
utflykt i vackra Älghagen.

Vilka har du besök

t?
q Granhammarsb
rännan
q Hogsta
q Jägaråsen
q K lämsbo
q Mörkrets back
e
q Reutersbergs hä
sthage
q Sandskogsbacke
n
q Skäret

Vitsippor i Älghagen.
Foto: Daniel Kohn.
Fler fina friluftstips

q Slottsholmen
q Stengärdet

Slottsholmen.

Vandring
på Jägaråsen,
foto Anna
Högman

Stengärdet.

Kom igång med Kungsörsbingo

Räcker inte Kungsör till?

Lagom till sommaren lanserar vi ett
Kungsörsbingo. Ge dig ut till fots
eller på cykel och upptäck Kungariket
Kungsör. Utmana dig själv eller någon
annan och kryssa för aktiviteter tills du
får fem-i-rad, eller fyll hela brickan.

Kungsör samarbetar med
hela länet och den nya
portalen Trails of Västmanland är din guide
till de mest besöksvärda
friluftslederna i länet.

Finns att hämta på biblioteket.

Besök: www.trailsofvastmanland.se

Spännande
miljö vid
Stengärdet,
foto Fredrik
Björkholm.

Kungsörsleden,
foto Daniel
Kohn.
Besök vid
Fiskarhällen,
foto Anita
Larsson.
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Fly-Inn hjälper naturen på traven
Under våren har Fly-Inn, ett stort insektshotell, tagit form
på Kung Karls skola. Fly-Inn står nu klart på skolgården
som bo- och viloplats för viktiga pollinerare så som bin.
Det är mellanstadiet, årskurs
4-6, på Kung Karls skola
som hjälpts åt med bygget av
insektshotellet.
- Eleverna har tillsammans
med slöjdläraren konstruerat
allt och bland annat fått
lära sig att bygga tak med
läkt och lägga takpannor.
Dessutom har eleverna
fått lära sig om insekter,
pollinering och frukt- och

fröbildning och varför det
är viktigt för vår överlevnad,
berättar Karin Göransson,
lärare NO/SO på Kung Karls
skola.

Dansföreställning
i Kungsör
och Valskog

Fly-Inn, som eleverna döpt
insektshotellet till, har fått
en plats på skolgården för
att gynna pollinering och
övervintring av solitärbin
och andra insekter som till
exempel fjärilar och steklar.

Onsdag den 19
juni kan du gå på
familjeföreställningen
Koreografiska Utflykter.

Klipp häcken för en säkrare trafikmiljö
Du som fastighetsägare är skyldig att klippa häcken
eller beskära träd för säker trafik på gatorna.
Klipp växtligheten. Du kan rädda liv!
I plan- och bygglagen står att
tomter, oavsett om de tagits
i anspråk för bebyggelse
eller inte, skall hållas i vårdat

skick. Vid gatukorsningar
ska tomthörn vara utformade
så att trafikanter lätt kan se
över buskar och planteringar.

Växtlighet ska alltid skötas så
att det inte uppkommer risk
för skada.

Välkommen att möta skogen
genom dans och rörelse. Hur
rör sig stigen och hur berörs
vi av stigen? Vi färdas längs
stigar, genom gläntor, mellan
rotsystem och över stenar.
Vi dansar i mossa och ris,
bland trädtoppar och moln.
Under dansföreställningen
kan du delta i danser där vi
upplever skogens nyanser och
vindlingar.
Koreografen och dansaren
Jannine Rivel arbetar i detta
projekt med skogen och dess
rörelser som tematik. Se mer:
www.janninerivel.com
Plats får du veta när du
förbokar din biljett på:
biljett@janninerivel.com

Du som har utfart mot gata

Du som har hörntomt

Du som har tomt intill gata

Har du en utfart mot
gata ska växtligheten på
din tomt inte vara högre
än 80 centimeter inom
sikttriangeln. Sikten ska
vara fri minst 2,5 meter från
gatan eller längs gatan/gångeller cykelbanan.

Ligger ditt hus vid en gata
ska du se till att växterna inte
överstiger 80 cm över gatan
i en sikttriangel som sträcker
sig minst 10 meter åt vardera
hållet. Detta gäller även om
ditt hus ligger vid en gångeller cykelväg.

Dina växter ska växa inom din
tomt, eller så ska du se till att
de inte inkräktar på gångbana
eller körbana. Trafikanter ska
ha fri höjd för att passera:
- minst 2,5 m för gångbanor
- minst 3,2 m för cykelbanor
- minst 4,6 m för körbanor
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