VafabMiljö har tagit över avfallshanteringen
Från och med den första november
lämnade Västra Mälardalens kommunalförbund över totalansvaret för avfallshanteringen till VafabMiljö kommunalförbund. Nu ansvarar VafabMiljö för hushållsavfall, latrin och
slamtömning i Kungsör.

de villakunder som hänger ut en påse under
locket på den bruna tunnan. Påsar för matavfall/bioavfall delas ut till alla villahushåll
en gång per år under september och oktober. Om påsarna tar slut innan nästa utdelning så finns påsar att hämta på Återbruket och i kommunhusets reception.

För dig som kund blir det ingen skillnad när
det gäller hämtningsrutiner. Det är fortfarande samma hämtningsdagar, bilar och
personal. Det som framför allt ändras är att VafabMiljö har från och med den första november tagit
över avfallshanteringen i Kungsör.
fakturorna nu kommer från VafabMiljö
istället. Kundtjänst har flyttat från Köping nas och utvecklas. Därför har Kungsörs
till Västerås och har fått ett nytt telefon- kommunfullmäktige beslutat att lämna
nummer.
över all avfallshantering till VafabMiljö
kommunalförbund.
Förändringen beror på ett utökat samarbete mellan kommunerna i Västmanland Sedan en tid tillbaka delar VafabMiljös
som gör att avfallshanteringen kan samord- chaufförer inte längre ut kompostpåsar till

Kontakta VafabMiljö
Kontakta VafabMiljö om du har frågor om
fakturor, abonnemang, insamling och sortering av avfall.
Telefon: 020-120 22 20
Mejl: kundservice@vafabmiljo.se
Hemsida:
www.vafabmiljo.se
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Notiser
Nytt och fräscht i stationshuset

Julmarknaden flyttar till centrum

Väntsalen vid järnvägsstationen har
fräschats upp både invändigt och utvändigt
under oktober. Det slitna golvet har polerats. En ny väntrumsmöbel är beställd och
levereras under november. Även utemiljön
har setts över och förbättrats. En monter
med information riktad till turister har ordnats i stationshuset. Sammantaget får besökare vid järnvägsstationen nu ett mer positivt första intryck av Kungsör.

Den 10 december är det dags för årets julmarknad. Efter ett par år på Kungsudden
flyttar marknaden tillbaka till centrala
Kungsör och Drottninggatan. Marknadsstånden kommer att fyllas med lokala hantverkares produkter till försäljning. Det blir
också luciakröning och underhållning från
scenen.
Så skingra vintermörkret genom att ta del
av julmyset i centrum.

Träffa oss på Bomässan i Eskilstuna
Den 17-19 november är det Bomässa i
Eskilstuna. Kungsörs kommun kommer att
finns på plats i nya Stiga sports arena. Vi
kommer att ha fokus på alla de fantastiska
boendemöjligheter som kommunen kan
erbjuda med lediga tomter och framtida
planer på bostadshus. Förhoppningsvis
kan vi hjälpa fler att hitta sitt drömboende i
vårt natursköna kungarike.
Besök gärna vår monter under mässan.

01.03. Från Köping till Kungsör går det två
sena turer på fredagar och lördagar, klockan
00.03 och 02.03.
Linje 551: från Köping till Valskog finns
det två sena turer på fredagar och lördagar,
klockan 00.07 och 02.07.
Du kan läsa mer på webben, vl.se.

Solen ger energi till nya skolan

Solpaneler på taket till Kungsörs nya skola
visar på det miljöengagemang som finns i
kommunen. Enligt beräkningarna ska energin från solpanelerna räcka till för att försörja en tom skola exklusive köket med värme och ventilation. Den energi som överproduceras kan sparas till en mulen dag. På
ett elevråd som projektgruppen för skolbygget deltog i framkom önskemål om att
visualisera solpanelernas effekt på ett pedagogiskt sätt. Två paneler kommer därför att
visa hur mycket ström solpanelerna ger.
Mängden energi kommer att kopplas till sådant som eleverna kan relatera till, som till
Ta nattbussen hem
exempel hur mycket ström som krävs för att
Du vet väl att du kan ta nattbussen hem till ladda mobilen, spela tv-spel med mera.
Kungsör och Valskog? Det går sena bussar
från Eskilstuna och Köping till Kungsör
och Valskog på helgerna som gör det lättare
att del av nöjesutbudet i Eskilstuna och
Köping.
Linje 550: måndag – lördag går det en tur
från Eskilstuna till Kungsör klockan 23.03
och på fredagar och lördagar även klockan

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.
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Vid frågor, synpunkter och tips, kontakta Cecilia Palmblad, 0227-600 156, cecilia.palmblad@kungsor.se
Gruppförsändelse till alla hushåll och företag i Kungsörs kommun
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