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Vid Runnabäcken bor du centralt med naturskön 
omgivning. Det är nära till livsmedelsaffärer, 
idrottsplats, ishall, förskolor, skolor och vård-
central. Båtplats finns att hyra på nära håll.

Längs bäcken går en omtyckt gång- och cykelväg 
som är en del av den 24 km långa Kungsörsleden. 
Leden följer bäckens slingrande lopp ner till 
Arbogaån, genom vacker lummig grönska. 

Just nu växer det nya kvarteret Runnabäcken 1 
fram med ett 50-tal tomter för familjevänligt 
boende på Fågelvägen. Mitt i bostadsområdet 
finns utrymme för ett gemensamt lekområde.

Bredvid Runnabäcken 1 planeras för ytterligare 
ett nytt kvarter, Runnabäcken 2. 

Välkommen med din intresseanmälan. 

I det nya familjevänliga kvarteret Runnabäcken 1,  
kommer 5 tomter ut till försäljning våren 2020.  
Vårdcentral, idrottsplats, skolor och ny förskola finns i 
närheten och centrum ligger på bekvämt gångavstånd.

Centrala villatomter  
vid natursköna  
Runnabäcken 1

RUNNABÄCKEN 1
5 villatomter
Passar dig som vill bygga 
eget hus på friköpt tomt 

Tomtarea  
1 100 - 1 300 kvm

Kvm pris  
120 kr
Kommunalt vatten och avlopp 
finns vid tomtgräns. Avgift för 
anslutning  tillkommer.

Avstånd  
Järnvägsstation 2 km 
7 min med cykel 

Eskilstuna cirka 27 km 
20 min med bil

Mot Köping 
(cirka 15 km) 

och Västerås 
(cirka 50 km)

Mot Eskilstuna 
(cirka 27 km)

E20  
Mot Eskilstuna 
(cirka 27 km)

E20  
Mot Arboga (cirka 15 km)och 
Örebro (cirka 55 km)

Mot Katrineholm 
(cirka 51 km)

Runnabäcken 1



5 tomter,  
RUNNABÄCKEN 1RUNNABÄCKEN 2

RUNNABÄCKEN 2RUNNABÄCKEN 1, 5 tomter

Fem tomter finns till försäljning våren 2020, i kvarteret Runnabäcken 1. 
 
På bekvämt gångavstånd finns nybyggda Kung Karls skola, Västerskolan,  
idrottsplats, ishall, förskolor, vårdcentral, fritidsgård och centrum.

Kung Karls skola

Sporthall

Idrottsplats

IshallVårdcentral

Fritidsgård

Västerskolan

Centrum



Vid Runnabäcken bor du centralt med naturskön 
omgivning. Det är nära till livsmedelsaffärer, 
idrottsplats, ishall, förskolor, skolor och vård-
central. Båtplats finns att hyra på nära håll.

Längs bäcken går en fin gång- och cykelväg som 
är en del av den 24 km långa Kungsörsleden. 
Leden följer bäckens slingrande lopp ner till 
Arbogaån, genom vacker lummig grönska. 

I planeringen för det nya familjevänliga kvarteret 
Runnabäcken 2 finns cirka 100 bostäder i 
olika boendeformer såsom radhus, parhus och 
fristående hus. 

Runnabäcken 2 är fortsättningen på Runna-
bäcken 1 som byggs just nu, se föregående sida. 

Välkommen med din intresseanmälan. 

Vid omtyckta Runnabäcken planeras för ytterligare ett 
nytt familjevänligt kvarter med cirka 100 bostäder och 
en ny förskola. I närheten finns skolor, vårdcentral och 
idrottsplats. Centrum ligger på bekvämt gångavstånd.

Centrala bostäder  
vid natursköna  
Runnabäcken 2

RUNNABÄCKEN 2
Cirka 100 bostäder
Passar dig som vill köpa 
bostad som byggs till dig 
på friköpt tomt 

Boendeformer  
Radhus, parhus och  
fristående hus

Pris  
Beroende på boendeform

Avstånd  
Järnvägsstation 2 km 
7 min med cykel 

Eskilstuna cirka 27 km 
20 min med bil

Mot Köping 
(cirka 15 km) 

och Västerås 
(cirka 50 km)

Mot Eskilstuna 
(cirka 27 km)

E20  
Mot Eskilstuna 
(cirka 27 km)

E20  
Mot Arboga (cirka 15 km)och 
Örebro (cirka 55 km)

Mot Katrineholm 
(cirka 51 km)

Runnabäcken 2



Exempel visar förslag på hur det nya bostadsområdet vid 
Runnabäcken 2 kan komma att se ut.

FLYGVY ÖVER OMRÅDET

PERSPEKTIV - ALLÉN

Längs Runnabäcken finns populära promenadstråk med 
rik växtlighet och fågelsång.

PERSPEKTIV - FÖRGÅRDAR



Mot Köping 
(cirka 16 km) 

och Västerås 
(cirka 51 km)

Mot Eskilstuna 
(cirka 27 km)

E20  
Mot Eskilstuna 
(cirka 27 km)

E20  
Mot Arboga (cirka 18 km)och 
Örebro (cirka 58 km)

Mot Katrineholm 
(cirka 50 km)

I Klämsbo bor du på landet mitt i vacker natur, 
samtidigt som du kan ta dig snabbt till centrala 
Kungsör och närliggande städer. 

I närheten finns Lockmora friluftsområde, fina 
leder och motionsspår och en golfbana. Vintertid 
spåras för skidåkning. I området finns också 
Kungsörs Ridklubb med ridskoleverksamhet och 
möjlighet att hyra stallplats.

I detaljplanen presenteras fyra tomter i en  
första etapp, i planeringsstadie finns även en 
eventuell andra etapp med ytterligare 12 tomter  
i anslutning till etapp 1. 

Förväntad säljstart 2020, välkommen med din 
intresseanmälan. Mer information kommer att 
presenteras på www.kungsor.se

Med fantastisk natur och på cykelavstånd till centrum 
erbjuds nu möjlighet till lantligt boende i Klämsbo. 
I närheten finns både friluftsområde och ridklubb.
I ett första skede planeras för försäljning av 4 tomter.

Villatomter i Klämsbo  
med lantligt läge  
nära centrum

KLÄMSBO
4 villatomter
Passar dig som vill bygga 
eget hus på friköpt tomt 

Tomtarea  
1 700 - 3 000 kvm

Kvm pris  
120 kr
Kommunalt vatten och avlopp 
finns vid tomtgräns. Avgift för 
anslutning  tillkommer.

Avstånd  
Centrum 3,4 km  
10 min med cykel

Järnvägsstation 4,2 km 
12 min med cykel 
7 min med bil 

Eskilstuna cirka 27 km 
20 min med bil

Klämsbo, 
etapp 1



I Klämsbo finns Kungsörs Ridklubb med både ridhus, 
ridbanor med fibersand och vacker ridterräng.

Naturen inpå husknuten, med cykelavstånd till centrum 
och inte mer än 20 min med bil till närliggande städer.



Bo i Kungsör

Kungsör är en av Sveriges mindre kommuner. Här är 
det nära till allt och det finns ett personligt och stort 
engagemang där människor kan trivas och växa.  
Nya bostadsrätter, hyresrätter och villaområden 
planeras och byggs och företag expanderar.
 
Kungsör är en genuin och trygg kommun, präglad av 
en kunglig historia och en sällsynt vacker miljö. 

Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike.

15 min till Eskilstuna, Köping och Arboga 
45 min till Västerås och Örebro 
1 timme till Stockholm (med snabbtåg)


