
Läs mer om bland annat:

I februari 2020 påbörjades arbetet med att ansluta Valskog  
till Kungsörs VA-nät. Totalt ska 1,2 mil VA-ledning dras mellan 
Kungsör och Valskog. Projektet innebär en vinst för kommunen 
på sikt och beräknas vara klart sommaren 2021.

Kungsörsvatten till Valskog

KungsörTuben 
på YouTube

Lokaler för kalas, fest 
och andra evenemang
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När medborgarna 
tycker till om Kungsör

Det första symboliska 
spadtaget togs med 
gemensamma krafter av 
kommunalråd Mikael 
Peterson (S), Rigmor Åkesson 
(S) och Rune Larsen, tf 
teknisk chef KKTAB. På 
plats för att bevittna starten 
på den nya VA-ledningen var 
kommundirektör Claes-Urban 
Boström och stora delar av 
KKTABs personal.

En VA-ledning mellan 
Kungsör och Valskog innebär 
att det både kommer rinna 
dricksvatten till Valskog 
och spillvatten tillbaka till 
reningsverket i Kungsör. 
Därmed kan också det lokala 
reningsverket i Valskog, som 
idag är nära maxkapacitet, 
läggas ned.

Arbetet med den nya VA-
ledningen görs i egen regi av 
kommunens bolag KKTAB 
och KVAB, förutom 300 m  
borrning under ån där man 
tar hjälp av upphandlad 
entreprenör. VA-ledningen 
dras sedan över åkermark mot 
Valskog och kommer inte 
att påverka framkomligheten 
på Valskogsvägen. Avtal 
med berörda markägare är 
tecknade och dessutom har ett 
30-tal fastigheter längs vägen 
valt att ansluta sig på egen 
bekostnad.

KVAB investerar cirka 
16 miljoner kronor i VA-
ledningen Kungsör-Valskog. 
Projektet innebär vinst på 
sikt i och med att det egna 
dricksvattnet kopplas på 
i Valskog och det lokala 
reningsverket läggs ned. 
I dagsläget köps vatten in 
från Arboga, den ledningen 
kommer att stängas av. 
Någon gång i mitten av 

2021 kommer Valskogsborna 
få sitt dricksvatten från 
grundvattentäkten vid 
Hogsta-Skottbacken, 
precis som hela Kungsörs 
kommunala VA-nät.  
Det goda Kungsörsvattnet 
håller hög kvalitet och är 
både färskt och nyttigt. 
Dricksvattnet är medelmjukt 
(4,5-5,5°dH) och har ett pH 
på 8,0-8,3.

Det första spadtaget på den nya 
VA-ledningen Kungsör-Valskog 

togs den 4 februari 2020.
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Kommunens senast 
iordningsställda lokal för 
uthyrning är Stenladan i 
Lockmora. Under 2018-
2019 renoverades ladan 
för sommaranvändning. 
Renoveringen omfattade 
pågjutning av befintligt golv, 
putslagning av innerväggar, 
målning av fönster, pelare, 
balkar och innertak mm. 
Dessutom installerades ny el, 
belysning och brandlarm. 

Resultatet är en mysig 
och vacker lokal i härlig 
miljö, perfekt för somriga 
evenemang. Här kan du 
anordna kalas, utställning, 
bröllopsfest eller annat 
arrangemang. I närliggande 
Lockmora fritidsgård finns 
toaletter och enklare kök som 
den som hyr Stenladan också 
får tillgång till. Upp till 150 
personer får vistas samtidigt i 
Stenladan. 

Lokaler för kalas, fest 
och andra evenemang
I kommunen finns en mängd olika lokaler att hyra både för klubbar, 
föreningar och privatpersoner. Bland annat kan du hyra vackra 
Stenladan i Lockmora för sommararrangemang.

Sommartid kan nyrenoverade Stenladan 
hyras för olika arrangemang.

Planerar du och din partner 
att gifta er? Grattis!  
För er som vill vigas 
borgerligt erbjuder 

kommunen vigsel, som 
förrättas av någon av de 8 
vigselförättare som finns 
i kommunen. Att vigas 
borgerligt kostar ingenting. 
Ni behöver två vittnen till 
vigseln, antingen ordnar ni 
vittnen själva eller så kan vi 
hjälpa till med det.

Väljer man att viga sig i 
kommunhuset gör vi iordning 
ett av våra konferensrum med 
ljus och blommor efter säsong 
för att det ska bli trevligt 
och stämningsfullt. Själva 

vigselakten tar bara några 
minuter, vigselförrättaren 
läser upp äktenskapslöften 
och en dikt. Brudparet får 
sedan med sig vigselbevis, 
blommor och en present från 
kommunen.

Hur högtidligt ni vill att 
det ska vara väljer ni själva, 
vi har haft par som vigt 
sig i allt från arbetsbyxor 
till full bröllopsstass. Ofta 
väljer paren att vara på 
kommunhuset, men vi 
har också haft vigslar ute i 

Kungsörs fina hagmarker eller 
vid Mälaren, många väljer 
även att viga sig hemma hos 
sig själva eller i sin trädgård.

Sommarmånaderna juni-
augusti är speciellt populära, 
men även 14 februari, pingst 
och nyår. 2019 vigdes 23 st 
par borgerligt i Kungsör. 

Kontakta oss gärna för mer 
information eller för att boka 
en tid. Hör gärna av er minst 
1 vecka i förväg så hinner vi 
med våra förberedelser. 

Kommunen erbjuder borgerlig vigsel 

Exempel på lokaler kommunen hyr ut: 
Utomhusanläggningar, sporthallar, badhus, ishall, Stenladan, 
Lockmora friluftsgård, aulan i Ulvesund, Björskogsskolans 
gymnastik- och matsal och Hagaskolans gymnastiksal. 

Vill du hyra lokal, kontakta kultur- och fritidsenheten.

Centralvallen Sporthallen         Badhuset      Aulan i Ulvesund Lockmora friluftsgård
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I SCB:s medborgarunder-
sökning får kommunens 
invånare tycka till om 
sin kommun och dess 
verksamheter. Resultatet 
används i kommunens 
fortsatta utvecklingsarbete.

Under hösten 2019 
skickades enkäten ut till 
ett slumpmässigt urval på 
800 personer i kommunen 
i åldrarna 18–84 år. 
Svarsandelen för Kungsörs 
kommun blev 40 procent. 

I medborgarundersökningen 
betygsätts tre områden: 
- Kommunen som en plats 
att bo och leva på 
- Kommunens verksamheter 
- Medborgarnas inflytande i 
sin kommun

När medborgarna  
tycker till om Kungsör
Vad har bemötande och tillänglighet, bo och leva, förskola och 
äldreomsorg, vatten och avlopp gemensamt? Jo, de är alla exempel 
på områden som upplevs positivt av Kungsörs medborgare. Var med  

och påverka  
kommunen
Kommunen arbetar på olika 
sätt med möjligheter till 
inflytande och påverkan. 
Du kan till exempel lämna 
medborgarförslag och 
synpunkter direkt på webben. 
Det går också bra att lämna in 
personligen eller med post.

Medborgarförslag 
Ett medborgarförslag 
kan du lämna om du vill 
förändra eller utveckla något 
inom kommunen, som 
inte finns idag. Förslaget 
ska vara konkret och röra 
kommunens verksamhet 
eller ansvarsområde. 
Medborgarförslag beslutas 
om i kommunfullmäktige. 
Lämna medborgarförslag 
på webben: www.kungsor.se/
medborgarforslag

Synpunkter 
Vill du lämna en synpunkt 
på något som redan finns? 
Eller har du frågor, klagomål, 
beröm eller tankar om 
förbättringar av kommunens 
verksamheter och service idag? 
En synpunkt behandlas inte av 
kommunfullmäktige, utan går 
direkt till ansvarig enhet.
Lämna synpunkt på webben: 
www.kungsor.se/synpunkt

Politikercafé - kom och prata med Kungsörs politiker
Kom och drick kaffe och 
samtala med dina lokal-
politiker om frågor som är 
viktiga för dig! 
- Tanken är att allmänheten 

kan komma och prata med 
Kungsörs förteoendevalda 
över en kopp kaffe, säger 
Pelle Strengbom, kommun-
fullmäktiges ordförande.

Politikercaféet 
anordnas inför varje 
kommunfullmäktige-
sammanträde, kl 18.00-
18.30 på Kung Karls skola.

Några av Kungsörs styrkor enligt SCB:s medborgarundersökning:

Bra betyg till äldreomsorgen
Medborgarnas syn på äldreomsorgen är bra, precis som tidigare mätning.  
Medborgarna erbjuds servicetjänster, personlig omvårdnad och särskilt boende  
för äldre, kommunen arbetar också med att skapa trygghet i det egna hemmet.

Utmärkt vatten och avlopp
Medborgarna är nöjda med kommunens  
goda dricksvatten, och med vattenför- 
sörjning och avloppssystem i sin helhet.

Förskolan är omtyckt
Medborgarna är nöjda med förskolan, resultatet har dessutom förbättrats jämfört  
med föregående mätning. Att skapa trygghet och trivsel för kommunens barn  
och vårdnadshavare är viktigt, i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande.

Invånarna rekommenderar 
gärna vänner och bekanta  
att flytta till kommunen
Medborgarna är nöjda med kommunen  
i dess helhet. Resultatet är i linje med 
kommunens vision 2025: Vårt Kungsör är  
den naturnära attraktiva Mälarkommunen,  
där vi med öppenhet och kreativitet får människor 
och företag att mötas och växa. 

Bäst bemötande  
i Sverige
Kungsör placerar sig i topp  
när det kommer till bemötande 
och tillgänglighet. Våra med-
borgare tycker att det är lätt att 
komma i kontakt och bemötande 
och service är bra. Faktiskt så bra 
att Kungsör placerar sig på delad 
förstaplats i Sverige!

Topplistan:

1. Kungsör 3. Dals-Ed 
1. Överkalix 5. Boden 
3. Trosa 5. Vellinge



Samarbeten kring kompetensförsörjning
I Kungsör är det nära till 
allt och viktigt med närhet 
mellan både kommun, 
näringsliv, föreningsliv 
och medborgare. Till 
exempel satsar kommunens 
näringslivsenhet och 
vuxenutbildning på 
samverkan med företagen 
för att hitta effektiva 
lösningar och tillsammans 
matcha kompetensbehov och 
kompetensreserv. 

- Det börjar med ett 
kompetensbehov, kanske lyfts 

det under ett företagsbesök 
eller under andra möten med 
företagen. Behovet fångas 
upp och kan omedelbart 
behandlas. I nästa steg 
träffar vuxenutbildningen 
företaget tillsammans 
med näringslivsenheten, 
berättar Ida-Maria Rydberg, 
näringslivschef. 

- Därefter skissar 
vuxenutbildningen och 
företaget i samarbete med 
Arbetsförmedlingen på 
ett lämpligt utbildnings-

upplägg för att möta 
kompetensbehovet,  
förklarar Kristin Fernerud, 
rektor vuxenutbildningen.

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
Produktion: Kommunikationsenheten, Kungsörs kommun
Foto: Kungsörs kommun
Vid frågor, synpunkter och tips, kontakta kommunikationsenheten, kommunikation@kungsor.se

Gruppförsändelse till alla hushåll och företag i Kungsörs kommun
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UKM kulturfestival i Kungsör 3 april
UKM är en mötesplats för 
kreativa unga. Om du är 
mellan 13 och 20 år är du 
välkommen att vara med. 
Allt som kan visas i en 

utställning eller på en scen 
har en plats i festivalen. 

Gör du smycken? Fotar? 
Målar tavlor? Drejar du 
krukor? Slöjdar fiskedrag?  
Vad du än skapar får 
du möjlighet att visa 
upp det i ett schysst 
utställningssammanhang.

Du kan också ta chansen att 
uppträda. Thor Modéen-

teaterns scen är din i fem 
minuter, oavsett om du vill 
sjunga, spela, dansa, slå 
volter eller lösa Rubiks kub. 

Arrangörer är Kungsörs, 
Köpings och Arboga 
kommun samt ABF.

Anmäl dig på:  
www.ukm.se

Bli en HusHjälte
Har du ett rum, en lägenhet 
eller ett hus som står tomt? 
Då kan du göra en viktig 
insats genom att hyra ut.

Du som hyr ut hjälper nya 
Kungsörsbor att bli en del 
av samhället, får en extra 

inkomst, samtidigt som 
du får möjligheten att lära 
känna nya personer och få 
vänner för livet.

Bli en HusHjälte är ett 
samverkansprojekt mellan 
länets kommuner och 

länsstyrelsen i Västmanland. 
Kungsörs kommun hjälper 
till att ordna med kontakten 
mellan dig som vill hyra ut 
och hyresgästen. 

Läs mer på:  
www.kungsor.se/blienhushjalte

Valskogsdagen 18 april
Den 18 april firas Valskogs-
dagen med marknadsknallar, 
barnkarusell, bilutställning m.m. 

Kungsör
Tuben  
på YouTube
KungsörTuben är en 
kanal för Kungsörare, 
med Kungsörare,  
av Kungsörare. 

Innehåller: intervjuer, 
sång, litteratur, teater, 
konst, musik, och 
”vinklar och vrår”. 

Var med och fyll 
KungsörTuben med 
innehåll.

Tanken är att det ska 
bli en kanal för alla 
Kungsörare – alla som 
vill får vara med.

Vill du och din förening 
också medverka eller 
spela in avsnitt till 
KungsörTuben? 

På biblioteket finns 
utrustning att låna, både 
bra kamera, ljus och 
dator att spara program 
på. Kontakta Kungsörs 
bibliotek på tel 0227-
60 02 10 eller mail 
biblioteket@kungsor.se 

Vårmarknad i Kungsör 24-25 april
Den 24-25 april välkomnas våren 
med marknad och tivoli i centrala 
Kungsör. 

Ida-Maria Rydberg  
och Kristin Fernerud.


