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 Har du sett hur Kungsörs gästhamn får nytt utseende? Tyck gärna till 
om den fortsatta utvecklingen – tillsammans bygger vi Kungsör. 

Nya bostads- 
områden i Valskog

Utveckling av
hamnområdet pågår

Tryggt i 
kommunen

En långsiktig utveckling 
av Kungsörs hamnområde 
pågår, för att göra miljön 
mer attraktiv och levande. 
Startskottet var att riva 
silon i hamnen, och sedan 
midsommar har området 
där silon stod fått en helt ny, 
öppnare vy. 

- När den första etappen 
var klar anordnade vi ett 
hamnevent där Räddnings-
tjänsten och Kustbevakningen 
deltog tillsammans med 
foodtrucks och öppna 
hamnbodar med försäljning 
från lokala företag. Under 
2022 ser vi fram emot fler 
event och mer rörelse i 
gästhamnen, säger Ida-Maria 
Rydberg, näringslivschef.

Utvecklingen av hamn-
området kommer att ske 

stegvis, under flera år, 
där ekonomi och politiska 
beslut är styrande faktorer. 
Utvecklingen sker i samarbete 
mellan medborgare, politiker och  
tjänstepersoner i kommunen. 

Hur skulle du vilja utveckla 
Kungsörs gästhamn? 
Idéer och synpunkter om 
hamnområdet är varmt 
välkomna. Inkomna förslag 
används tillsammans med 

övrigt underlag för att planera 
vad som kan göras på kort 
och lång sikt.

Svara gärna på hamnenkäten: 
www.kungsor.se/hamnutveckling



Fler tomter kan bli möjliga 
i Valskog! Tisdag den 25 
januari bjuder Kungsörs 
kommun in allmänheten till 
Björskogs skola för att samtala 
om utvecklingen i Valskog. 

Kungsörs politiker kommer 
att presentera förslag och idéer 
på tre nya bostadsområden. 

Läs mer på webben: 
www.kungsor.se/byggprojekt
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Kungsör växer och därför har ett planprogram antagits som anger 
inriktningen för tätortens utveckling. Planprogrammet är ett komplement 
till den gällande översiktsplanen för Kungsörs kommun.

Fler människor - fler bostäder

Kungsörs kommuns 
senaste översiktsplan är 
från 2015. Översiktsplanen 
omfattar hela kommunen 
och är en vägvisare för 
användning av mark- och 
vattenområden i framtiden. 
Översiktsplanen gäller 
fortsatt och planprogrammet 
är en komplettering av 
översiktsplanen. Utöver dessa 
finns också detaljplaner som i 
detalj reglerar hur bebyggelse 
ska se ut.

 
När översiktsplanen antogs 
för sex år sedan så växte 
inte Kungsör i någon större 
omfattning. Under 2016 
sattes målet om att Kungsör 
skulle bli 9 000 invånare 
fram till 2025. Då startade 
också ett stort och intensivt 
arbete med försäljning på 
befintliga detaljplaner men 

också på att få fram 
nya områden. Antalet 
möjliga områden för 
detaljplaneläggning 
var begränsade i 
översiktsplanen 
vilket gjorde att 
det behövdes ett 
komplement till 
den. Det är detta 
komplement, 
Planprogram för 
Kungsörs tätort, som 
nu är antagen. 

Claes-Urban Boström, 
kommundirektör 
förklarar: 
- Planprogrammet är 
framtaget för Kungsörs 
tätort och bara för bostäder. 
Man kan ta in allting i ett 
planprogram men när det 
gäller till exempel Valskog 
eller andra delar i Kungsör 
så täcker översiktsplanen 
det behov som finns i 
våra ytterområden och 
har inte behövt bli tillägg 
i planprogrammet. Även 
verksamhetsområden och 
verksamhetsmark finns i 
översiktsplanen. Det är just 
bostäder i Kungsörs tätort 
som saknas i översiktsplanen 
och behövde kompletteras 
med ett planprogram. 

Planprogrammet visar vilka 
områden kommunen vill titta 
vidare på som kan vara 
lämpliga för att bygga 
bostäder. Till exempel 
nämns: Runnabäcken, 
Ulvesund, Oxgatan, 
södra stranden av 
Arbogaån, Skillingeudd 
etapp 3 och kvarteret 
Gjutaren.

Hur och var kommunen 
använder marken är en 
demokratisk process som 
medborgare har rätt att 
vara med och påverka 
exempelvis i samband 
med att en detaljplan tas 
fram.

Se planprogrammet här:  
www.kungsor.se/planprogram

Kungsörs kommun har antagits till det nationella projektet Glokala 
Sverige. Projektet arbetar med hållbar utveckling, för att tillgodose 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Välkommen att tycka till!

Medborgarförslag ger 
dig som är folkbokförd i 
Kungsörs kommun möjlighet 
att påverka i frågor som du 
tycker är viktiga. Det kan 
gälla allt som handlar om 
kommunens verksamhet och 
som kommunen ansvarar för.

Förslaget får inte handla om 

person-
ärenden eller 
myndighets-
utövning 
mot enskild. 
Det får 
inte vara 
rasistiskt, 
odemo-
kratiskt 
eller strida 
mot lagen. 
Inte heller 

ska förslaget handla om 
löpande underhåll (då lämnar 
du istället en synpunkt eller 
felanmälan).

Medborgarförslag behandlas 
i kommunfullmäktige. När 
du lämnat ett medborgar-
förslag kontaktar vi dig 
och berättar vilket datum 

förslaget kommer att tas 
upp. Du får möjlighet att 
presentera förslaget muntligt 
(högst tio minuter) vid 
kommunfullmäktiges möte. 
Fullmäk ti ges ledamöter får 
också ställa frågor till dig.

Du är välkommen att skicka 
in ditt medborgarförslag 
genom att fylla i ett formulär 
på webben. Du kan också 
skicka ditt förslag med 
posten eller lämna in i 
kommunhusets reception.

Medborgarförslag är en 
offentlig handling och alla har 
rätt att läsa dem. På webben 
kan du se de senast hanterade 
medborgarförslagen och få 
mer information:  
www.kungsor.se/medborgarforslag

Glokala Sverige är Svenska 
FN-förbundets, SKR:s och 
ICLD:s gemensamma projekt 
som handlar om att stärka 
kunskap och engagemang 
för Agenda 2030 i Sveriges 
kommuner och regioner.

Agenda 2030 innehåller 
17 globala mål för hållbar 
utveckling och antogs 

av världens ledare 2015.
Målen ska bidra till socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling genom att 
avskaffa extrem fattigdom, 
minska ojämlikheter och 
orättvisor, främja fred och 
rättvisa och lösa klimatkrisen. 
Till år 2030 ska målen vara 
uppnådda i världens länder. 

Politiker och tjänstemän 
i Kungsör arbetar med 
mål som kopplas mot 
Agenda 2030 och deltar på 
utbildning och workshop 
tillsammans med Glokala 
Sverige. Arbete på hemma-
plan behövs, liksom global 
samverkan.

- Lokalt agerande får globala 
konsekvenser. Det är viktigt 
att förstå, att koppla ihop 
sambanden och plocka ner de 
globala målen på det lokala. 
Vi lär oss att se vår roll i ett 
större sammanhang, lokalt 
engagemang är viktigt, 
säger Claes-Urban Boström, 
kommundirektör. 

Läs mer om projektet:  
www.glokalasverige.se

Har du en idé om hur Kungsörs kommun kan utvecklas?  
Då kan du lämna in ett medborgarförslag till kommunen.

Nya bostadsområden kan bli möjliga i Valskog

Energi-  
och klimat-
rådgivning
Energi- och klimatråd-
givningen erbjuder genom 
kommunen en kostnadsfri 
och opartisk service för 
privatpersoner, föreningar 
och företag. Här kan 
du få hjälp att minska 
energikostnader och få 
hållbara råd och stöd om: 
• Uppvärmningssystem 
• Klimatskal  
• Solceller 
• Bidrag & Stöd 
• Laddstationer för elbil 
• Hållbara transportalternativ

Under vintersäsong är det 
extra viktigt att ha koll 
på energianvändningen. 
För en villaägare går i 
genomsnitt 75 procent av 
energin som används till 
värme och varmvatten. 
Att se över isolering 
och gamla termostater 
samt injusteringen av sitt 
värmesystem kan spara 
mycket pengar. 

Även företag kan undvika 
onödiga kostnader genom 
att till exempel säkerställa 
att utrustning bara går när 
den behövs och se över 
drifttider för ventilation så 
det styrs till arbetstid. 

Kontakt:
Välkommen att boka ett 
personligt möte: fysiskt i 
Eskilstuna eller Uppsala, 
digitalt via Teams eller få 
råd och stöd via telefon 
0221-253 27 eller e-post:  
energiradgivning@koping.se                            

Träff med  
Kungsörs kommun  
- nya bostadsområden  
kan bli möjliga i Valskog

När? Tisdag 25 januari 2022, 
kl 17.30-19.30

Var? Björskogs skola

Välkommen!

Ledord för kommunens 
planarbete 
• Attraktivare kommun

• Mer än goda livsmiljöer med 

plats för gott vardagsliv

• Bättre boenden och ett mer 

varierat bostadsutbud

• Ta vara på företagarandan

• Ett boendealternativ till 
Eskilstuna

• Gott pendlingsläge

• Grönstruktur och friluftsliv

• Närmare till Mälaren
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Agera lokalt - påverka globalt

Detalj- 
plan

Översiktsplan

Planprogram

Detalj- 
plan

Detalj- 
plan

Kungsörs politiker presenterar förslag och 
idéer på nya bostadsområden i Valskog. 
Välkommen på träff i januari!



Cirka 5 mil enskilda  
vägar, 5 mil gator,  
2 mil gång-, cykelvägar 
och trottoarer snöröjs av 

kommunens beredskaps-
styrka. Dessutom ansvarar 
kommunen för snöröjning 
och halkbekämpning på 
skolgårdar, förskolor, 
parkeringar och KFAB:s 
områden. 

Normalt påbörjas snöröjning 
när snöfallet har upphört 
och snödjupet uppgår till 

minst 4-6 centimeter på 
prioriterade gator, gång- 

och cykelbanor med 
stor trafikintensitet, 
backar, tätortens 

centrum, skolor, förskolor 
och äldreboenden. På övriga 
gator börjar snöröjning 
och halkbekämpning vid 
ett snödjup på ca 8 cm. 
Gränsvärdena är politiskt 
beslutade medeldjup.

Ha tålamod,  
blir det mycket  
snö på en gång  
så tar det längre  
tid att snöröja.

Läs mer om arbetet: 
www.kungsor.se/snorojning

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.
Ansvarig utgivare: Claes-Urban Boström
Produktion: Christina Emilsson, Kungsörs kommun
Foto: Kungsörs kommun
Vid frågor, synpunkter och tips, kontakta kommunikationsenheten, kommunikation@kungsor.se

Gruppförsändelse till alla hushåll och företag i Kungsörs kommun
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Tryggt i 
kommunen
Sedan 2 år tillbaka arbetar 
Kungsörs kommun aktivt 
med brottsförebyggande 
och trygghetsskapande 
åtgärder. Kungsör 
är också en trygg 
kommun med relativt få 
polisanmälda brott och 
trenden pekar på ännu 
färre händelser. 

Kommunen samverkar med 
både polis och andra aktörer 
för att verka för en trygg 
och säker miljö. Genom 
ett systematiskt arbete med 
rapportering och lägesbilder 
så är det också möjligt att 
styra resurser till de områden 
där det får störst effekt. 

Andreas Ahlsén, säkerhetssam-
ordnare i Kungsör, berättar:  
- Vi har ett bra läge i 
Kungsör med relativt få 
händelser. Jämför vi totala 
antalet polisanmälda brott 
januari-augusti 2021, med 
samma period 2020, ser vi 
en minskning i Kungsör 
med cirka 20 procent. Denna 
positiva trend noteras även i 
lägesbildsrapporteringen som 
minskat jämfört med 2020. 

Företagsamma Kungsör

Snöröjning och halkbekämpning

Tomgångskörning utomhus - max 1 minut!
För att skydda människors hälsa och miljön får tomgångs-
körning pågå i högst 1 minut enligt kommunens lokala 
föreskrifter. Det gäller alla fordon med förbränningsmotor. 
Det är alltså inte tillåtet att ha motorn på tomgång för att 
till exempel värma upp fordonet. 

Tomgångskörning kan polisanmälas på telefon 114 14 och 
fällande dom kan ge böter.

Kungsör har de senaste fem åren 
klättrat i Svenskt Näringslivs 
årliga ranking av företagsklimatet 
i Sveriges kommuner. Nu får 
kommunen sina högsta poäng 
någonsin och placerar sig 
som nummer 45 av landets 
290 kommuner. Läs mer om 
kommunens näringslivsarbete:  
www.kungsor.se/foretagocharbete

Företagare i Kungsör!
I kommunens företagsregister finns 
kontaktuppgifter till cirka 700 
aktiva företag. Registret underlättar 
kommunikationen mellan företag 
och kommun. Se till att uppgifterna 
för ditt företag är uppdaterade:  
www.business.updatesystem.se/kungsor 

Rekordplacering!


