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Kungsör

T vå av kommunens stora byggprojekt närmar sig nu sitt slut: den nya skolan och
den nya delen av äldreboendet Södergården. För verksamheten är lokalerna själv-
klart bara början, men inspirationen är på topp när en ny organisation ska byggas upp.

I slutet av november inviger vi dessutom torget i Valskog och vi hoppas att du vill fira det
tillsammans med oss.
Julen känns kanske avlägsen, men vi har en mysig julmarknad att se fram emot i
centrum i början av december. Vi önskar alla Kungsörbor en fortsatt skön höst!

Utmaningar och möjligheter för företagen i Kungsör
Ett långsiktigt arbete tillsammans med
de lokala företagen har börjat ge resul-
tat. I en årligmätning av kommunernas
företagsklimat blev Kungsör årets
klättrare i Västmanland.
-Resultatet är en fin indikation på att
vi är på rätt väg, säger kommunens nya
näringslivsutvecklare Ida-Maria Ryd-
berg.

Ida-Maria Rydberg började på sin tjänst den
1 september. Hon tycker att det känns inspi-
rerande att få vara en del av Kungsörs ut-
vecklingsresa. Kungsör har lyft sig hela 21
placeringar jämfört med förra årets mätning
av företagsklimatet.
- Det finns ingen hejd på möjligheterna här
i Kungsör, så klart med utmaningar som
kanske kan bromsa för stunden men framåt
ska vi, säger hon.

Kungsörs nya näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg till-
sammans Henrik Zetterdahl, HERO Teknik, vid det senaste
frukostmötet för de lokala företagarna.

Just nu ägnar hon en stor del av sin tid åt att
träffa företagen som verkar i Kungsör och
bygga upp kontakter. Många företagare
uttrycker att de uppskattar att ha en utsedd
person på kommunen att vända sig till.
- Jag lyssnar in och diskuterarmed demom
hur de trivs med att driva företag i Kungsör,
säger Ida-MariaRydberg.

Tillsammans med Företagarna ordnar kom-
munen frukostmöten för den som driver
eller är på gång att starta ett företag.
Det är en mötesplats där företagen får ta del
av informationoch nyheter, och framför allt

har de möjligheten att prata med va-
randra. Det blir en plattform för ett gott
samarbete.
Trots klättringen ligger Kungsör på en
256:e plats av totalt 290 kommuner i
Svenskt Näringslivs ranking av kommu-
nernas företagsklimat, så förbättrings-
arbetet fortsätter.
- Vi har tagit fram ett fempunktsprogram
tillsammans med företagarna i Kungsör
om hur vi ska jobba för att öka servicen
och möjligheterna för näringslivet i kom-
munen. Detta arbete hoppas vi ska få
genomslag i resultaten och i företagarnas
vardag, säger kommunchef Claes-Urban
Boström.

Varje år anordnas den så kallade VM-fes-
ten för näringslivet i VästraMälardalen.

Tre lokala företag nomi-
nerade till VM-festen

Kungsörstorp stolt vinnare av Stora Näringslivs-
priset
Stora Näringslivspriset är instiftat av
landshövding Minoo Ahktarzand och
delas årligen ut av Handelskammaren
Mälardalen. Priset uppmärksammar ett
föredömligt företag eller en företagare i
Västmanlands län. Årets vinnare är gläd-
jande nogKungsörstorp.

gästerna att återvända igen och igen.
Kungsörstorp är ett föredöme för andra fö-
retagare och en av de viktigaste spelarna i
VästraMälardalens besöksnäring.Ägare och
personal är ständigt på tå och nyfikna på
utveckling."

Ida-Maria Rydberg.

På VM-festen uppmärksammas och belönas
personer och företag som på olika sätt gjort
framstående insatser för företagandet i re-
gionen. Strålkastarna riktas mot stora fram-
gångar och exceptionellt goda idéer.

Kungsör hade tre nominerade företag till
åretsVM-fest:
Årets butik:
ÅretsNystartare:
ÅretsRestaurang/Café:

JempGuld
LjungsGoa

CasaNostra

Utdrag ur motiveringen: "Priset tilldelas en
fantastisk verksamhet i Västmanland. Ett fö-
retag som i en tuff bransch lyckas leverera
positiva resultat. Här finns lokal prägel och
hjärta! Det personliga bemötandet,
högklassigmat och utomordentlig service får


