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Det sjuder av 
liv i Valskog

Hamnområdet med när-
heten till vattnet har stora 
förutsättningar för att bli en 
mer central punkt i Kungsör. 
Politikerna i Kungsör har 
också beslutat att hamnen 
ska utvecklas så att det blir 
ett tillgängligt och attraktivt 
område att besöka.

Tanken är att återta närheten 
till vattnet genom att upplåta 
stora offentliga ytor med 
möjlighet till olika aktiviteter, 
häng och båtliv.

Kommunalrådet Mikael 
Peterson berättar: 
- Det känns fantastiskt att 
utveckla området vid vattnet, 
att lyfta fram Kungsörs entré 
från Mälaren. Det är ett stort 
projekt som kommer att ta 
många år att genomföra. Vi 
gör det i etapper beroende på 
vad ekonomin tillåter.

Tyck till 
På webben kan du nu lämna 
dina idéer och synpunkter: 
www.kungsor.se/tycktill

Vi vill gärna ha dina tips på hur hamnområdet kan utvecklas! 
På kommunens webbplats kan du nu lämna dina synpunkter 
och idéer och läsa mer om projektet.

Lyft för Björskogs-
skolans skolgård

Det planeras för bostäder vid Borgvik
Förberedelser pågår för att 
kunna bygga bostäder vid 
Borgvik. Under sommaren 
gjordes en arkeologisk 

förundersökning för att se 
om det är möjligt att bygga 
bostäder på området. Under 
våren 2021 kommer det göras 

en slutundersökning. Under 
tiden pågår arbetet med en 
ny detaljplan för cirka 20 
bostäder i form av radhus.

Målet är att detaljplanen ska 
vara klar under hösten 2021 
och att det därefter ska kunna 
byggas bostäder. 

?Hur vill du att hamnen 
i Kungsör ska se ut?

!
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Under 2021 kommer en ny förskola stå klar i centrala Kungsör. 
Förskolan innebär inte en ökning av förskoleplatser, men däremot 
en kvalitetshöjning av verksamheten med bättre miljö för barnen.

En ny förskola vid Kinnekulle

I takt med att Kungsör 
växer, växer också efterfrågan 
på bra skolmiljö. 2018 
invigdes den nya mellan- 
och högstadieskolan Kung 
Karl och 2021 invigs en ny 
förskola vid Kinnekulle. 

Platsbyggd förskola  
och elevdemokrati 
Den nya förskolan blir 
platsbyggd, vilket ger 
kommunen förutsättning 
att påverka hela processen. 
Förskolan anpassas för 
barnens behov med bra 
miljö och lekutrymmen. 
Placeringen blir strax söder 
om fotbollsplanerna och 
ishallen i centrala Kungsör. 
KKTAB gör grundarbetet 
till förskolan i egen regi, med 
vägar och markeringar. Under 
våren påbörjar entreprenören 
byggandet av förskolan och 

planen är att den ska stå klar i 
slutet av 2021. 
Att göra barnen delaktiga 
i processen med den nya 
förskolan är viktigt. Elever 
har också blivit inbjudna 
och fått komma med förslag 
på vad som behövs för att 
göra förskolans gård rolig, 
spännande och trygg.

Forskningsstudie om 
nybyggnation av förskolor 
Kungsörs kommun är en 
av tre kommuner i Sverige 
som just nu är med i en 
forskningsstudie angående 
nybyggnation av förskolor, 
anordnat av SKR (Sveriges 

Kommuner och Regioner) 
och Högskolan i Gävle. 
Projektet tittar närmare på 
hur nya förskolor skapas 
på bästa sätt, för att få 
funktionella lokaler som 
passar förskolans uppdrag 
och vardag. Studien 
följer hela processen, från 
kommunens beställning av 
förskolebyggnad, till flytt 

av verksamhet och 
hur det fungerar i 
de nya lokalerna. 
Det blir bland annat 
studiebesök med 

intervjuer, både före och efter 
flytt, för att se hur arbetet 
möter Skolverkets riktlinjer. 

- Via studien kommer vi 
få hjälp med olika frågor, 
vända och vrida på saker. 
Både medarbetare och barn 
från förskolan kommer 

vara delaktiga och tycka 
till om sin miljö, berättar 
verksamhetschef Gun Åslund.

Gott betyg 
Kungsörs förskolor har under 
flera års tid fått mycket bra 
resultat i utvärderingar från 
vårdnadshavare. Verksamhets-
chef Gun Åslund framhåller 
personalen som en nyckelfaktor:

- Våra medarbetare är 
uppskattade och de arbetar 
dagligen med att utveckla 
förskolan för att ge barnen 
goda förutsättningar att 
samspela, lära och utvecklas. 
Även medarbetarenkäter 
ger oss en bekräftelse på att 
goda relationer, trygghet 
och arbetsglädje är viktiga 
grundpelare i förskolan. 

Bättre förskolemiljö och 
utrymme för boende 
Den nya förskolan kommer 
ha plats för cirka 108 
barn. Det innebär inte fler 
förskoleplatser i Kungsör, 
eftersom förskolorna 
Västergårdarna och 
Kungsladugården ersätts. 
Däremot innebär det en 
kvalitetshöjning med en 
nybyggd och modern förskola 
anpassad för verksamheten. 

Förslag finns på att Väster-
gårdarna byggs om till 
trygghetsboende för 
äldre kommuninvånare, 
vilket även skulle innebära 
en ökad kapacitet inom 
äldreomsorgen.

”Hög kvalitet på både 
förskolemiljö och verksamhet

Kungsör har Västmanlands bästa företagsklimat
Svenskt Näringsliv står bakom 
Företagsklimatrankingen där 
Kungsör klättrat stadigt de 
senaste åren och nu är bäst i 
Västmanland, och på plats 52 
av Sveriges 290 kommuner. 

- Att vi förbättrat oss 234 
placeringar på fyra år känns 
väldigt roligt. Vi lägger 
mycket energi på att få ett 
bra näringslivsklimat för att 
det har väldigt stor betydelse 

för Kungsör som kommun. 
Ett starkt näringsliv säkrar 
skatteintäkterna och tryggar 
välfärdsarbetet inom vård, skola 
och omsorg, säger Claes-Urban 
Boström, kommundirektör.

Vid industripark Sliparen har 
tre industritomter nyligen 
sålts och fler tomter finns 
tillgängliga för att ge företag 
möjlighet att etablera sig och 
expandera i Kungsör. 
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Det sjuder av liv i Valskog
Det bubblar av företagsamhet och tillväxt i Kungsörs kommun, 
och inte bara i tätorten. I nordvästra delen av kommunen står till 
exempel Valskog för en spännande händelseutveckling.

Lyft för Björskogsskolans skolgård

På höstlovet gick startskottet 
för en stor upprustning 
av skolgården i Valskog. 
Första prioritet är sanering 
och byte av underlag på 
hela skolgården. KKTAB 
genomför saneringsarbetet 
med att schakta bort 
massor från skolgården och 
redan innan året är slut 
är återfyllnaden på plats. 
Asfaltering sker nästa år, när 
marken satt sig och därefter 
fylls skolgården med ny 
utrustning.

- Det blir nya gungställningar, 
en kompisgunga, en jättelik 
repkompisgunga, klätter-
väggar, pingisbord, stångboll, 
nya fotbollsmål och gott om 
nya sittplatser. Eleverna har 
fått vara med och önska hur 
den nya skolgården ska se ut 
och många av förslagen blir 
verklighet, berättar rektor 
Kristoffer Olofsson. 

Dessutom blir den gamla 
rinken ersatt med en ny 
multisportplan. Planen 
kommer att kunna användas 
året runt och Valskogsborna 
kommer kunna åka skridskor 
vintertid, planen ska spolas 
när vädret tillåter. 

Rektorn framhåller den goda 
samverkan med kommunens 
tekniska verksamhet. 
KKTAB:s driftchef Ronnie 
Björkrot instämmer: 

- Vi arbetar kontinuerligt 
för att alla kommunens 
skolgårdar ska vara i bra skick. 

I vår ska den nya skolgården 
i Valskog stå klar, komplett 
med nytt underlag, ny 
lekutrustning och ny 
multisportplan. 

- Jackpot i skolgårds-
sammanhang! sammanfattar 
Kristoffer Olofsson.

Det är tydligt att Valskog 
och hela Kungsörs kommun 
är på tillväxt. Flera av de 
lokala företagen går bra, 
och en del av dem går i år 
bättre än någonsin. Idag har 
drygt 50 företag registrerad 
besöksort Valskog och just 
nu bygger flera av dem ut 
och det blir även aktuellt med 
nyanställningar.

Ida-Maria Rydberg, 
näringslivschef, berättar: 
- Växer det lokala näringslivet 
så växer hela kommunen. Vi 
är med och stöttar på olika 
sätt för att hjälpa de lokala 
företagen. Till exempel med 

nätverk och kontakter inom 
och utanför kommunen, med 
olika finansiella stöd och 
infrastruktur. Vi jobbar också 
med veckovisa företagsbesök. 
Företagarna är snabba på att 
ställa om och tänka nytt, ta 
hjälp av och stötta varandra. 

I Valskog är bygglovet 
inskickat för en ny butik.

- Vi har bland annat varit 
med i samtal och kopplat ihop 
butiksföretaget med bygglovs-
enheten. Men framförallt är 
det en förening i Valskog som 
är och har varit drivande i 
frågan.

Framtiden för Valskog ser ljus 
ut och Ida-Maria berättar:

- Valskog har ett helt perfekt 
läge, mitt i Västra Mälardalen 
och det hoppas jag att allt fler 
kommer att upptäcka. Förstås 
är det också en positiv signal 
att verksamheter utvecklar 

och växer och vi säljer 
tomter för husbyggnation. I 
Valskog finns även ett starkt 
föreningsliv, vilket vi sett är 
en avgörande faktor när man 
väljer att flytta till en ort.

Under 2020 har alla lediga 
hustomter i Valskog sålts och 
det finns fortsatt intresse för 
att bygga nytt. Det planeras 
därför för nya hustomter, när 
samhället växer vidare. Fyra 
tomter på Skarpängsvägen 
inväntar förhandsbesked 
och Lantmäteriförrättning, 
därefter kan det bli aktuellt 
med försäljning av nya 
hustomter i Valskog.

Kungsörs kommun investerar stort i skolgården vid Björskogsskolan 
med nytt underlag, ny utrustning och ny multisportplan.
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Du kan få 
SMS från 
kommunen 
vid drift- 
störningar
Du som bor i Kungsörs 
kommun kan få information 
om driftstörningar direkt 
i din telefon. Kommunen 
använder en SMS-tjänst för 
att informera om viktiga 
meddelanden, exempelvis 
vattenläckor, problem med 
dricksvattenförsörjningen, 
begränsad framkomlighet och 
större trafikomledning. 
Sms-tjänsten är ett 
komplement till kommunens 
informationskanaler som 
webbplats, Facebook och 
viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA).

Meddelande  
skickas  
till alla  
som har  
ett mobil- 
abonnemang  
kopplat till  
den berörda  
adressen. 

Du kan själv kontrollera, 
ändra dina uppgifter och 
lägga till adress på webben. 
Du kan också välja om du 
vill få sms till din mobil eller 
talsvarsmeddelande till din 
fasta telefon. 

Läs mer och registrera dig : 
www.kungsor.se/sms

Miljöpristagare år 2020

Extern  
miljöpristagare: 
Ljungs Goa

Det externa miljöpriset tilldelas 
Ljungs Goa, chokladtillverkaren och 
gårdsbutiken som verkligen letar 
efter närodlade och lokalproducerade 
produkter som kött, kaffe, glass, konst, 
grönsaker och grillkol. Hållbart och 
långsiktigt med minskade transporter.

Snöröjning och halkbekämpning

När det slutat att snöa och 
vid ett snödjup på ca 4-6 
cm startar snöröjningen. 
Vi arbetar efter väl avvägda 
rutter och börjar på gator, 
gång- och cykelvägar med 
mycket trafik, i tätortens 
centrum, skolor, förskolor 
och äldreboenden. På övriga 
gator börjar snöröjning vid ett 
snödjup på ca 8 cm.  

Om vi börjar ploga för tidigt 
måste vi göra om plogningen 
och då blir kostnaden dubbelt 
så hög. Vi plogar bara under 
pågående snöfall om snöfallet 
väntas bli riktigt långvarigt.

Beroende på mängd och 
typ av snö, tar snöröjningen 
mellan 12 och 16 timmar. 
Cirka 5 mil enskilda vägar, 
5 mil gator, 2 mil gång-, 
cykelvägar och trottoarer 
snöröjs. Vi startar när som 
helst på dygnet beroende på 
när det slutat snöa. Det kan 
innebära att vissa gator blir 
röjda tidigt på morgonen 
medan andra är klara framåt 
kvällen. Att sanda vid halka 
tar cirka 7 timmar.

Hjälp oss genom att parkera 
rätt! Står bilar parkerade 
i vägen kan vi inte ploga 
ordentligt. Tänk också på att 
inte trycka ut snö på gatan, du 
som fastighetsägare är skyldig 
att ta hand om snön på din 
tomt, skattepengar ska inte 
användas till det.

För att se till att vi jobbar rätt 
och ligger rätt i tid så används 
ett avancerat GPS-system. 

Systemet registrerar exakt var 
maskinerna är, på minuten, 
både i realtid och bakåt i tid. 
Systemet visar vad som är 
transportsträckor, var plogen 
använts och vad maskinerna 
haft för hastighet.

Normalt pågår vår vinter-
beredskap från slutet av 
november till mitten av mars. 

Har du frågor om snö-
röjningen, är du välkommen 
att kontakta oss via e-post: 
felanmalan.gatu-va@kungsor.se   
Du kan också kontakta oss 
på telefon: 0227-60 01 12 
vardagar mellan kl. 09.30-
10.30 och 13.00-14.00.

För privatpersoner finns 
saltblandad sand, max 10 liter 
per tillfälle, att hämta vid 
kommunens depåer.

Läs mer om snöröjning och 
halkbekämpning:  
www.kungsor.se/snorojning

Vi arbetar för att hålla vägarna trafiksäkra året om. Tack för 
att du släpper fram våra fordon när vi sandar och plogar!

Kungsörs kommuns miljöpris delas ut vartannat år, i år 
var det dags igen. Miljöpriset består av två delar - ett 
externt och ett internt pris. Varmt grattis till vinnarna:

Intern miljöpristagare: 
Förskolorna Kungsladugården, Skogs-
udden, Björkliden och Solbacken

Det interna priset går till Kungsladugårdens, 
Skogsuddens, Björklidens och Solbackens förskola 
som alla har blivit Grön Flagg-certifierade. Det 
är en utmärkelse för förskolor och skolor som 
vill arbeta med hållbar utveckling och bygger på 
att ta tillvara barnens nyfikenhet och göra dem 
delaktiga i miljöarbetet tidigt i livet. 


