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ommarens nummer av Kommunkontakt innehåller flera lite större artiklar.
Läs bland annat om lyckade integrationsprojekt, startskottet för nya skolan,
den nya parken som tar form och om arbetet med näringslivsfrågor. På sista
sidan slår vi ett slag för vår fototävling. När du gör dina upptäckter i vårt vackra
Kungsör i sommar - passa på att ta en bild och delta i kommunens bildtävling!
Många lämpliga fotoobjekt finns och vi ser fram emot dina bidrag.
En riktigt trevlig sommar önskar vi dig!

Skolbygget har startat
I strålande solsken sattes spaden i marken
Torsdagen den 2 juni var en historisk
Tidsplanen ser ut så här
dag i Kungsör. Det är dagen då det
Det förberedande markarbetet pågick
första spadtaget för byggnationen av
Kungsörs nya skola togs. Under festunder våren 2016.
liga former, med tal, musik och trumBygglov beviljades i maj 2016.
petfanfar greppade tre elever den ena
Bygget startade i juni 2016.
spaden. Tillsammans med politiker och
Byggtiden beräknas till cirka ett och
företrädare för byggentreprenören
PEAB, som höll i den andra spaden,
ett halvt år.
grävde de gemensamt de första tagen.
Den gamla delen av Kungs Karls skola
(som bland annat innehåller kök och
Byggområdet, där för dagen arbetet hade
matsal) kommer att rivas under våren
paus, fylldes snabbt då både allmänhet och
elever från Björskogs-, Haga-, Kung Karls
2018.
skola och Västerskolan var inbjudna att vara
Helt klar ska skolan vara till hösttermed.
minen 2018.
- Det har varit många turer fram och tillbaka men nu väljer vi att blicka framåt, säger
Pelle Strengbom, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Fantastiskt roligt
att få sätta spaden i marken tillsammans med
dem som kommer att gå i den nya skolan!

Följ hur Kungsörs nya skola tar form
Vi kommer fortsätta följa skolbygget och
rapportera både på kommunens webbplats,
Facebook och i kommande nummer av
Kommunkontakt. Via en webbkamera som
sänder live dygnet runt kan du hålla koll på
hur skolan växer fram. Du hittar all information samlad på
www.kungsor.se/skolbygget

Fakta om skolan
Skolan blir cirka 8 000 kvadratmeter stor.
Skolan ska ha plats för 650 elever i årskurserna fyra till och med nio.
Den ska innehålla ett tillagningskök med
kapacitet att laga mat till 1 500 personer.
Skolans utemiljö ska göras i ordning och
innehålla skolgård med konstgräsplan och
multisportplan.
Skolbyggnaden byggs i stål och betong
med en träfasad.

Illustrationsplan över skolområdet.

Det var fullt fokus och jubel när de första spadtagen togs
av eleverna Isak Granström, Alice Englund och Kalle Wirenborg samt av Pelle Strengbom (S), Mikael Peterson (S),
Per-Inge Edlund, (PEAB) och Hendrik Mayer (L).

