
på kommunens webbplats, Facebook
och övriga socialamedier

i trycksaker, som broschyrer, annonser
och affischer

i övrigt informations- och marknadsfö-
ringsmaterial för Kungsörs kommuns
räkning

Vi önskar dig en skön
sommar med många fina
fototillfällen

Avlutningsvis önskar Kommunkontakt alla
en skön och avkopplande sommar och så
återkommer vi till hösten med tävlings-
resultat.

de tio, och övriga.
Olika sammanhang
där bilderna kan
komma att användas är:

Ta del av kommunens årsredovisning
och budget
Kommunen ska erbjuda dig som invånare
service och stöd av olika slag. Förutom den
lagstadgade verksamheten bestämmer våra
politiker vad kommunen mer ska satsa på.
Allt har ett samband med hur mycket
pengar kommunen har att röra sig med.
Hela denna ekvation sammanfattas varje år
i en budget och en årsredovisning. Alla
hushåll i Kungsör har i maj fått ut en för-
enklad årsredovisning och budget i brev-
lådan som berättar om 2015 och vilka
förväntningar som finns på 2016. Foldern
finns även på kungsor.se. Vill du ha yt-
terligare tryckta exemplar är du välkom-
men att kontakta kommunens ekonomi-
chef BoGranudd.

Sista dag för anmälan är den 31 augusti och
anmälningsblankett kommer att finnas på
kungsor.se, biblioteket och skickas ut till
aktörer i kommunen i juli.

veckan
4040

turaktörer välkomna
att delta i programmet.
Veckan är ett jättebra
tillfälle att visa upp kul-
turlivet i Kungsör, för
aktörer att synas och för
Kungsörsborna att ta del av
intressanta kulturinslag.

Fritidsgårdarna har mer öppet i
sommar
Fritidsgårdarna i Kungsör och Valskog har
extra öppet i sommar. Under vecka 26 - 28
harmanöppet följande tider:
- i Valskog tisdagar kl. 18.00 - 21.00,
fredagar kl. 18.00 - 23.00.
- i Kungsör tisdagar kl. 17.00 - 21.00,
fredagar kl. 18.30 - 24.00.
Om det blir dagtidsöppet kommer infor-
mation att sättas upp på fritidsgårdarnas
dörrar. Den 30 juni gör fritidsgårdarna en
heldagsutflykt till Sala silvergruva och an-
mälan till denna har gått genom skolorna.
Om du har frågor om fritidsgården, kon-
takta föreståndare SeppoAhola.

Föreningar – anmäl er till
prova-på-dagen
Torsdagen den 22 september på Central-
vallens sportfält och i sporthallen är det dags
för prova-på-dagen i idrott. Under dagen får
elever prova på olika idrotter som fö-
reningarna i kommunen har att erbjuda;
årskurs 3-5 provar under förmiddagen och
årskurs 6-9 under eftermiddagen.
Västmanlands Idrottsförbund (SISU) bi-
drar med ersättning till ledare som
deltar (3 000 kronor). Anmälan vill kom-
munens fritidsenhet ha senast den 17
augusti.

I Kungsör finns många bildsköna ställen
och platser. Kanske har du någon plats som
ligger dig extra varmt om hjärtat. Delta i
vår tävling genom att dela med dig av din
favoritbild frånKungsör.

Tävlingen pågår till och med den 31 au-
gusti. Med några klick laddar du upp dina
tävlingsbidrag via kommunens webbplats.
Efter den 31 augusti kommer tio bidrag att
väljas ut, varav de tre främsta rangordnas.
Alla tio publiceras på kommunens webb
samt på vår Facebook-sida. Förutom pub-
liceringen kommer första-, andra- och
tredjepristagaren att få priser av kommu-
nen.

Bilderna kan komma att användas i
många sammanhang
I villkoren ingår att Kungsörs kommun fritt
och utan kostnad har rätt att använda alla
tävlingsbidrag; både de som väljs ut bland

Den 10 juni var sista ansökningsdag för
kurser med start i augusti på Kunskaps-
porten, kommunens vuxenutbildning. Det
går dock fortfarande att söka eftersom det
är kontinuerlig antagning var femte vecka.
Det finns också platser kvar på Vård- och
omsorgscollege,VOC.
Mer information hittar du på
kungsor.se/kunskapsporten eller kontakta
studie- och yrkesvägledare Ulrika Lind-
gren.

Allsången tillbaka fredag 17 juni
Om du läser detta nummer av Kommun-
kontakt samma dag som det kommer ut, så
är det allsång ikväll! Den omtyckta all-
sången vid Kungsörtorp är tillbaka, denna
gång med Johan Ljungkvist som ledare
tillsammans med artisterna Christian Lilje-
gren, Hasse Jerner, Olivia Thörn och Frida
Palmér. Allsången är gratis och drar igång
kl. 19.30, men området och serveringen
öppnar redan kl. 18.00.
Välkommen!

Dags att planera för Kulturveckan
Kungsörs kommun kommer i höst, vecka
40, att arrangera Kulturveckan för fjärde
året i rad. Och som tidigare år så är alla kul-

Nu bygger vi upp och ut kommunens
bildbank och passar samtidigt på att
bjuda in till en sommartävling.

Kungsör

Dela med dig av din bästa sommarbild med Kungsörsmotiv

Så här går tävlingen till

Pluggga i höst

Smått och gott


