Ny park ska bli verklighet vid Kungsörs norra infart
Det är tre år sedan den ovanliga händelsen då en båt på släp lossnade från
sin dragbil och kraschade in i ett hyreshus på Drottninggatan 2. Huset
tillhörde kommunens fastighetsbolag
KFAB. För drygt ett år sedan revs
huset eftersom skadorna var så omfattande. Sedan dess har planeringen av
ytan pågått och snart kommer en ny
park att se dagens ljus i Kungsör.
KFAB har alltså beslutat att anlägga en ny
och välkomnande park vid Kungsörs norra
infart. En arbetsgrupp bestående bland
annat av representanter från KFAB och hyresgäster i kvarteret har arbetat fram ett
förslag på en park som ska upplevas som
både välkomnande och trivsam.

Illustration över parken och vyn från Arbogaån.

Vy från Kungsgatan.

Upphandling och tilldelning av projektet tryck när man kommer till Kungsör, säger
har skett och det är PEAB som ska bygga Mats Åkerlund, VD på KFAB. Och så vill vi
parken.
givetvis att den ska fungera som en trivsam
plats att vara på för alla Kungsörsbor. Det är
Klart senare i höst
ännu oklart vad parken ska heta, det får vi
Arbetet startar nu i juni. Parken beräknas återkomma om, men det känns bra att vi nu
vara klar i oktober-november 2016.
kan göra något av den här ytan.
- Vi hoppas att parken ska ge ett trevligt in-

Näringslivet och kommunen arbetar tillsammans
När Claes-Urban (Classe) Boström
tillträdde som kommunchef (intervju
men honom hittar du i årets första
Kommunkontakt) så tryckte han hårt
på vikten av att förbättra dialogen med
näringslivet och sätta mer fokus på
näringslivsfrågor. Under senare delen
av hösten och våren har flera aktiviteter dragit igång och tillsammans med
företagen har ett program börjat ta
form.
- Kommunen ska vara bra på att vara kommun och vi ska skapa förutsättningar för att
företag ska kunna vara bra företag, säger
Classe. Exempel på vad vi som kommun
ska vara bra på är markfrågor, detaljplaner,
samverkan, kunskap, dra nytta av organisationer som gynnar våra företag och skapa
goda relationer.

Fempunktsprogram på plats

ytterligare. Öppen dialog, att prata med varandra, inte om varandra, fortsätta söka
kreativa och gemensamma lösningar. Starta en tjänstemannagrupp för förbättrad
kontaktyta mot företagen. Skapa en kontaktyta mellan kommun och företagare
som representerar alla eller åtminstone de
allra flesta företagare.

Tjänstemannagrupp har startat upp

Den tjänstemannagrupp, som man kommit
överens om att starta, har redan börjat träffas. Gruppen har representanter för kommunledningen, Myndighetsförbundet (som
ansvarar för bygg- och miljöfrågor) samt
Kommunalförbundets upphandlingsenhet.
Gruppen har också haft en träff med fö2) Göra företagsviktig information ännu mer retagare.
- Vi har träffat företagare för att lyssna på
tillgänglig och lätt att förstå. Utveckla informationen på ex. kungsor.se, företagarna hur de upplever kontakterna med oss och
hur vi kan förenkla och förbättra, berättar
utökar sin information via sina kanaler.
Classe.
3) Gemensamt marknadsföra kommunen för
att locka fler företag(are) hit. Profilera och Även företagsbesöken och företagsmarknadsföra kommunen gemensamt. frukostar har kommit igång igen.
Öppna dörrar hos företag för studiebesök.
- Vi gör just nu en utvärdering och håller på
att tillsammans med företagarna diskutera
4) Gemensamt arbeta för fortsatt god tillväxt. hur vi ska fortsätta att träffas, säger komSkapa insatser kring ökad inflyttning vilket munens näringslivsutvecklare Raymond
ger fler kunder, bättre tillgång på arbets- Jennersjö. Det kan bli fortsatta frukostar,
kraft och ökade skatteintäkter. Aktivt bear- kvällsmöten, branschspecifika möten, Afbeta företag för ökad byggnationstakt och terwork med mera. Vad gäller företagsta fram möjlig mark - privat och kommu- besöken så är de igång, och alla företag som
nal.
vill ha besök är välkomna att höra av sig.

Diskussionerna med företagen började i
höstas och nu finns fem områden som
kommunen och företagen kommit överens
om att gemensamt jobba för. De fem punkterna, som kan byggas på med fler under 5) Skapa gemensamma aktiviteter som exemåret, är:
pelvis företagarfrukostar, seminarier och före1) Bevara det som tagit oss hit och utveckla det läsningar.

