
Läs mer om bland annat:

I Kungsör med omnejd finns en mängd härliga platser.  
Kultur- och evenemangssamordnare Lina Ekdahl tipsar bland 
annat om att ta reda på hembygdens historia och upptäcka mer.

Upptäck Kungariket i sommar

Busstrafik och 
resecentrum

Njut av härlig 
hemester!
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Tillsammans stoppar 
vi sjögull i Mälaren

- Ta till exempel drottning 
Kristinas ridbana - var det 
så att drottning Kristina 
som ung bodde i Kungsör 
en längre tid för att undvika 
pesten i Stockholm? Och var 
det så att hon verkligen övade 
på att rida i stenlabyrinten? 
Det finns många berättelser 
att hitta och fundera på, 
berättar Lina Ekdahl.

-  Jag vill också tipsa om 
fornborgar, det finns flera 
stycken fina i Kungsör, till 
exempel Lockmora skans och 
Ekeby skans.

- Eller varför inte ta en 
cykeltur eller promenad och 
ta med dig din picknickkorg 
eller en take away lunch, 
fortsätter hon. 

Både i Kungsör och i Västra 
Mälardalen finns flera 
gårdsbutiker som Lina också 
tipsar om att besöka.

- Hos gårdsbutikerna hittar 

du närproducerade varor, 
med allt från kött och mjöl 
till kaffe och glass, det är en 
perfekt liten utflykt. 

Lina är född och uppvuxen 
i Kungsör, och bor här 
tillsammans med familjen. 
Det bästa med hem-
kommunen tycker hon är 
närheten till allt som behövs, 
till familj och till natur.

- Här bor min familj och 
här är det alltid nära till 
strövstigar i hagmarker, längs 
vatten och i tät skog.

Fritiden spenderar hon också 
gärna ute i skog och mark, 
ibland springandes men oftast 
gående med kaffetermosen i 
ryggsäcken. 

I Kungsörs kommun 
har Lina arbetat sedan 
2017, som kultur- och 
evenemangssamordnare 
och med näringslivsfrågor. 
Lite extra brinner hon för 

demokrati och 
kultur, speciellt 
barns och 
ungas rätt till 
kultur.

- Det finns 
möjligheter 
att utvecklas 
här, Kungsörs 
kommun har 
en framåtanda 
och vågar testa 
nytt. 

Lina vill 
gärna att fler 
ska upptäcka 
Kungsör 
och Västra 
Mälardalen och 
få upp ögonen 
för att bo och 
verka här - 
liksom turista.

- Passa på att hemestra i 
sommar, det finns många 
härliga platser längs med 

Hjälmaren och Mälaren och 
vi har en härlig natur runt 
om oss och många bra lokala 
företag att besöka.

Lina Ekdahl trivs 
i Kungsörs natur.



Biblioteket - på nätet eller som take away 
På bibliotekivastmanland.se kan du till exempel ladda ner 
e-böcker och ljudböcker och titta på strömmande film. Allt 
du behöver är ett bibliotekskort och en pinkod. 
Biblioteket kan också plocka 
ihop böcker till dig, möta  
dig utanför biblioteket och  
överlämna bokpåsen. 
Kontakta biblioteket på 
telefon 0227-60 02 10 under 
ordinarie öppettider eller 
mejla biblioteket@kungsor.se.
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På www.kungsor.se finns 
samlad information om 
vad som finns att göra och 
upptäcka i Kungsör. Du 
hittar allt från aktiviteter och 
sevärdheter till trevliga ställen 
att äta, fika och övernatta på. 
Här finns även information 
om Kungsörs föreningsliv, 
anläggningar och lokaler. 

På kommunens Instagram 
visitkungsor tipsar vi om 

stort och smått. Följ och bli 
inspirerad med fina bilder från 
runt om i kommunen, både 
stadsmiljö och naturmiljö.

Tips på platser i naturen hittar 
du också i boken ”Guide 
till naturen”, och många 
hemestertips finns att läsa i 
Västra Mälardalen-magasinet. 
Båda finns att hämta i 
kommunhusets reception och 
på biblioteket.

Mer inspiration både på webben, Instagram  
och i pappersform

Upptäck ditt Kungsör och hitta guldkorn på hemmaplan, 
aktiviteter och utflyktsmål kan finnas närmre än du tror.  
Här är några fina tips!

Lös stadsmysterier i Västra Mälardalen 

Utmana familj och vänner att 

lösa ett eller flera av de kluriga 

stadsmysterierna i Västra Mälar-

dalen genom att promenera 

och leta efter ledtrådar. En 

promenad som uppskattningsvis 

är ca 2,5 km och tar ca 1 h. Med 

hjälp av det ni hittat klurar ni 

sedan fram svaret på mysteriet. 

Mysteriekuvert finns bland annat 

att köpa på biblioteket och Villa 

Wingarhed. Pris: 100 kr.

Ta del av vackra historiska platser 

Ladda ner appen Storyspot 

i mobilen, ta en promenad 

i vacker miljö och lyssna 

på berättelserna om 

byggnaderna vid Kungs-

gården Kungsudden. I dag 

kan man se spår av grunder 

till byggnaderna. Lyssna 

på våra Storyspots om vad 

byggnaderna användes till. 

När du laddat ned appen 

Storyspot kan du behöva söka 

på ”Kungsörsplatser”. Eller 

sök i kartfunktionen i appen.

Upptäck naturen nära dig 
Ladda ner appen 
Naturkartan i mobilen, 
och gå ut och njut av vår 
natur. Naturkartan är en 
modern friluftsguide för 
webb och mobil. Genom 
att ladda ner appen kan 
du hitta naturreservat, 
vandringsleder, badplatser 
och mycket mer över 
hela Sverige. Målet med 
tjänsten är att inspirera 
och vägleda till ett rikare 
friluftsliv.

Njut av härlig hemester!

Instagram:  
      visitkungsor

Västra  
Mälardalen-magasinet
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Tillsammans stoppar vi 
sjögull i Mälaren
Sjögullen kan verka oskyldig och vacker, men den är 
ett stort hot för Mälaren och för alla som vill nyttja 
sjön till fiske, båtliv och bad. 

Med kommunens natur i fokus

Vad gör en kommunekolog? 
- Kort sagt innebär uppdraget 
att verka för att bevara och 
skapa höga naturvärden i 
kommunen. I det ingår att 
driva projekt för friskare 
vatten och natur, sprida 
information, bekämpa 
invasiva arter, se till att 
hagmarker hålls öppna och att 
hänsyn tas till naturvärden i 

samhällsplaneringen.

Vad är roligast med ditt 
arbete? 
- Jag brinner för helheten 
med mitt uppdrag; att skapa 
ett hållbart samhälle i vilket 
naturen får ta större plats. 

Vilka är ni som arbetar  
med naturvårdsfrågor? 
- Utöver mig finns ett 

naturvårdslag med en 
arbetsledare som genomför 
praktiska åtgärder. 

Vad är bäst med Kungsör? 
- Att så vacker natur finns 
precis inpå knuten. Här 
finns sjöar och vattendrag 
som omringar stor del av 
orten och en stor variation i 
naturmiljöer.

Varje år expanderar sjögull 
sin utbredning i Mälarens 
vikar och grunda partier. 
År 2017 täcktes fyra hektar 
av Mälaren av sjögull. 
Idag är siffran cirka 11 
hektar, vilket motsvarar 22 
fotbollsplaner.

Sjögull har flytande blad 
och gula blommor som 
påminner om näckrosor. 
Den har sitt ursprung i 
Centraleuropa och Asien och 
planterades in i sjön Väringen 
i Örebro län på 30-talet för 
att sedan därifrån sprida sig 
genom Arbogaån vidare ut i 
Mälaren. 

Växten påverkar inte bara 
friluftslivet utan också 
ekosystemet negativt genom 
att den konkurrerar ut 
inhemska växter. Dessutom 
bidrar den till övergödning 
eftersom den tar upp näring 
ur sedimenten som frigörs när 
växten dör på hösten. 

Kungsörs kommun sam-
arbetar med flera grann-
kommuner och läns-
styrelserna i Västmanland 
och Södermanland för att 
bekämpa växten med hjälp av 
flytande ramar försedda med 
dukar som skuggar växten.

Att klippa bort sjögull är 
lönlöst och bidrar till att 
den sprids och kan bilda nya 
kolonier på andra ställen.  
Kör inte heller båt genom 
sjögull eftersom delar kan 
ryckas upp och spridas. 

Läs mer om sjögull på  
kungsor.se och malaren.org.

Detta kan du göra  
för att förhindra att 
sjögull sprids:
• Kör aldrig med båt eller 
kanot bland sjögull eftersom 
växtdelar då lossnar och 
sprider sig.

• Kontakta Länsstyrelsen 
eller kommunen för råd- 
givning innan du försöker bli 
av med sjögull på egen hand 
vid bryggor och stränder.

• Om du hittar nya,  
små bestånd av sjögull:  
rapportera ditt fynd på  
www.invasivaarter.nu

Förenklad årsredovisning och budget
Den förenklade redovisningen  
”Vi summerar 2019 och 
planerar 2020” är ett 
komplement till kommunens 
fullständiga årsredovisning, 

för att du enkelt ska få en 
överblick över verksamheten i 
Kungsör. På biblioteket och i 
kommunhusets reception kan 
du hämta den i pappersform. 

Årsredovisning och  
budget, både i korthet  
och fullständig, finns  
att läsa på webben:  
kungsor.se/malstyrning 

Sedan hösten förra året finns en ny kommunekolog på plats i Kungsör, 
Julia Löndal Jonsson. Vi har ställt några snabba frågor till henne:

Sjögull försvårar för  
båttrafik, bad och fiske.

Julia Löndal Jonsson,  
kommunekolog.
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Kollektivtrafikförvaltningen 
har beslutat att ändra linje-
dragningen genom Kungsör. 
Anledningen är att stomlinjen 
550B ska ta kortaste vägen  
mellan huvudorterna. 

Från den 15 juni 2020  
kommer bussarna inte längre 
att trafikera busstationen/Stor-
torget utan gå längs Kungs-
gatan till järnvägsstationen. 
Det blir två nya hållplatser, 
en vid järnvägsstationen och 
en nära korsningen Kungs-
gatan/Hamngatan. Den senare 
förväntas bli klar under au-

gusti/september 2020, till dess 
hänvisas resenärer till järnvägs-
stationen. 

Hållplatsen som ligger strax 
utanför järnvägsstationen, vid 

Kungsgatan/
Godsgatan, 
tas bort i 
samband 
med att bus-
sen börjar 
trafikera 
järnvägs-
stationen. 
 

Hänvisningar när hållplats 
Kungsörs busstation/Stortor-
get slutar trafikeras:

• Resenärer på linje 550B hän-
visas till den nya hållplatsen 
vid Kungsörs järnvägsstation 

• Resenärer på linje 49, 53 och 
252 hänvisas till hållplats Kap-
lansgatan (Kung Karl skolan)

Busslinjerna 53 och 252 
kommer från och med den 17 
augusti även att trafikera järn-
vägsstationen. Resande på linje 
49 kan byta till dessa linjer på 
Kaplansgatan.

Linje 552 läggs ner 
På grund av för få resenä-
rer läggs linje 552 mellan 
Kungsör-Arboga-Götlunda 
ner. Resenärerna hänvisas till 
tågtrafiken.

Läs mer på: vl.se

Järnvägsstationen blir 
resecentrum 
Området vid järnvägs- 
stationen har delvis byggts 
om för att fungera som ett 
resecentrum för regional 
busstrafik, charterbussar 
och tågtrafik. Busslinjerna 
550B, 53 och 252 kommer 
angöra vid järnvägsstationen 
och charterbussarna kommer 
angöra vid vändplanen där 
det finns ett nytt väderskydd. 
Resecentrum kommer utrustas 
med ett realtidssystem som 

innebär att 
resenärerna 
får uppdaterad 
information 
om när 
bussen 
anländer. 
Det blir även 
fler cykel-
parkeringar.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande satsning
Kungsör är på plats 1 i 
Västmanland över landets 
mest trygga och säkra 
kommuner, enligt den 
mätning som presenterades 
i början på året av Sveriges 
Kommuner och Regioner 
(SKR) tillsammans med 
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB). 

Sedan cirka ett år tillbaka 
arbetar Kungsörs kommun 
med EST-metoden, Effektiv 
Samordning för Trygghet, 

för att på ett strukturerat 
sätt bygga en gemensam 
lägesbild att arbeta 
utifrån. För att ytterligare 
utveckla kommunens 
brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete 
har ett digitalt system som 
bygger på EST-metoden 
köpts in. Systemet är ett 
digitalt verktyg för kart-
läggning och analys av 
förhållanden inom olika 
geografiska områden. 

Kommunens säkerhets-
samordnare, lokalpolis och 
andra aktörer samverkar för 
att bygga den gemensamma 
lägesbilden. Rapporteringar 
sammanställs och analyseras 

och lägesbilden blir ett bra 
beslutsunderlag för konkreta 
brottsförebyggande och 
trygghetsskapande insatser 
och åtgärder.

- Genom att prioritera före-
byggande arbete kommer det 
med största sannolikhet att 
ge stor ekonomisk vinning 
både för kommunens 
egna verksamheter och 
för samhället i stort, säger 
Andreas Ahlsén, säkerhets-
samordnare i Kungsör.

Järnvägsstationen blir resecentrum.

Kollektivtrafikförvaltningen har beslutat om ändringar  
som berör kollektivtrafiken i Kungsör från 15 juni 2020.  
Området vid järnvägsstationen byggs också om till resecentrum.

Busstrafik och resecentrum

Två nya hållplatser.


