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Kungsör

ntligen har vi fått inviga både torget i Valskog och Kung Karls skola.
Under våren kan vi se fram emot att få se torget i full grönska samtidigt
som personal och elever får chansen att göra de nya lokalerna till sina.

I det här numret av Kommunkontakt kan du läsa om några andra nysatsningar som
kommunen gör i vår: meröppet på biblioteket och uppstarten av en fritidsbank där du
kan låna sportutrustning. Kungsörs positiva utveckling fortsätter.

Ä

Historisk invigning av Kungsörs nya skola
I slutet av februari invigdes nybyggda
Kung Karls skola. Det var både hög-
tidligt och hemtrevligt när eleverna
fick chansen att visa upp sin nya skola.

Invigningen inleddes med tal av kommu-
nalråd Pelle Strengbom, barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande Mikael Peter-
son samt barn- och utbildningschef Fred-
rik Bergh.Därefter klippte politikerna ban-
det tillsammans med två av eleverna och
dörrarna öppnades.

Nyfikna besökare fick komma in i skolan
och se sig om samtidigt som de gick en
tipsrunda i lokalerna. Elever och personal
fanns på plats för att berätta mer om de
olika salarna och utrymmena. Stämningen
var på topp och evenemanget var mycket
välbesökt under de tre timmar då det var
öppet hus.Många samlades på torget mitt i
skolan där musikskolans elever stod för
musikalisk underhållning. Invigningen av Kungsörs nybyggda skola inleddes utomhus med tal och bandklippning.

Politiker och elever klippte
bandet tillsammans.

Eleverna guidade besökarna
och visade upp sin nya skola.

Musikskolan stod för
musikalisk underhållning
på skolans scen.

Många tog chansen att
se sig om i skolan när
det var öppet hus.



Kungsör är den kommun i Västman-
land som tagit störst kliv i rätt rikt-
ning för nöjdare kommunmedborga-
re. Dina svar och synpunkter hjälper
oss att fortsätta utveckla kommunen.

Vartannat år erbjuder Statistiska central-
byrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i
medborgarundersökningen. I Kungsör
skickades enkäten till ett slumpmässigt ur-
val på 800 personer i åldrarna 18–84 år.
De svar som kommit in är värdefulla för
kommunen.

Positivt resultat
-Resultatet från medborgarundersök-
ningen används i vårt utvecklingsarbete.
Vi får viktiga signaler om hur vi kan göra
Kungsörs kommun ännu bättre och det
vägleder oss i våra prioriteringar, säger
kommunchef Claes-UrbanBoström.

Jämfört med den medborgarundersökning
som gjordes våren 2015 har kommunen
höjt sitt resultat på flera punkter.
-Det är förstås väldigt glädjande, säger
Claes-UrbanBoström.

Utvecklar dialogen
Kommunens politiker har fått en genom-
gång av resultatet från medborgarunder-
sökningen för att ha det med sig när de
sätter kommunens mål. Ett område i enkä-
ten handlade till exempel om kommunens

Kungsörs Fastighets AB, KFAB, vann
pris i kategorin "Bästa produktindex"
på Kundkristallgalan. Av alla de före-
tag som genomförde enkätundersök-
ning via AktivBo bland sina hyresgäs-
ter under 2017, lyckades KFAB vinna
kundkristallen i kategorin "Bästa pro-
duktindex".
- Att vara nominerad i just denna kategori
känns nästan overkligt när man har ett
fastighetsbeståndmed byggår från 1900 till
2017. Våra hyresgäster uppskattar vårt ar-

Huset vid Borgvik kommer att rivas under våren och på sikt
ge plats för nya bostäder.

verksamheter. Där tycker de som svarat att
kommunen borde prioritera grundskola,
förskola, äldreomsorg, miljöarbete, gator
och vägar.

Kommunen får ett högre betyg för bemö-
tande och tillgänglighet jämfört med med-
borgarundersökningen för våren 2015.

även varit i linje med kommunens politiska
mål. Där gör vi även en satsning inför 2018
för att ytterligare förbättramöjligheterna att
påverka och öka förtroendet genom att ut-
veckla medborgardialogen, säger kommun-
chef Claes-UrbanBoström.

-Vi har tagit stora kliv när det gäller nöjd-
het med inflytande i kommunen, vilket

Du kan läsa hela resultatet från medborgar-
undersökningen på kommunens webbsida.

Nöjd-Inflytande-Index för Kungsörs kommun blev totalt 44 i årets undersökning. Det är högre jämfört med våren 2015
då det var 34. Jämfört med 2015 har frågeområdena Kontakt, Påverkan och Förtroende fått högre betygsindex.

KFAB är stolt vinnare av kundkristallen

Madelen Norling och Eva Kronkvist på KFAB tog emot
Kundkristall-priset på branschgalan.

arbete och de fastigheter vi äger och att vi
gör vårt arbete på ett bra och rätt sätt, säger
Eva Kronkvist förvaltningschef på KFAB.
Bästa produktindex utgörs av vad hyres-
gästerna anser om lägenheten, allmänna
utrymmen samt utemiljön.

Huset vid Borgvik ger plats för något nytt
Den som åkt mellan Kungsör och
Köping har alldeles säkert sett det vita
tegelhuset vid Borgvik. Nu ska det
rivas och på sikt ge plats för nya
bostäder.

Efter att ha stått tomt i många år bedöms
huset vara i så dåligt skick att rivning
är det enda alternativet. När rivningen är
avklarad planeras för nya bostäder. De-
taljplanearbetet har påbörjatsmedmålet

att detaljplanen ska antas under 2018. Fler
bostäder är något som efterfrågas. Läget vid
Borgvik erbjuder närhet till natursköna
Kungsudden ochArbogaån.

Dina svar och synpunkter hjälper till att utveckla kommunen

- Jag vill rikta ett stort tack till alla våra
hyresgäster som tog sig tid att svara på en-
käten och även tacka alla medarbetare på
KFAB som gör sitt allra bästa föra att våra
hyresgäster ska få ett mervärde med sitt
boende hosKFAB, säger EvaKronkvist.



Idrott för alla med Fritidsbanken
Alla får låna och allt är gratis - det kan
knappast bli bättre. Fritidsbanken
kommer att fungera som ett bibliotek
för dig som vill testa olika typer av
sport- och fritidsutrustning.

Fritidsbanken finns redan på flera olika
platser i landet och under våren drar verk-
samheten igång iKungsör.

-Alla har olika ekonomiska förutsätt-
ningar, men Fritidsbanken gör det möjligt
för alla att prova på en idrott, säger kultur-
och fritidschef MikaelNilsson.

För den som ska på skidresa med skolan
kan det vara ett bra alternativ att låna
i stället för att hyra eller köpa dyr

utrustning.

Eller varför inte låna utrustning till vänner
och familj som är på besök så att alla kan
idrotta tillsammans?
-Vi hoppas att det här ska vara positivt för
föreningslivet samt för folkhälsan och få
fler att röra på sig, sägerMikaelNilsson.

Första steget är att ordna en inlämnings-
dag för att samla in de skidor, skridskor och
golfklubbor som ligger och samlar damm i
källare och garage.

-Det som lämnas in ska vara fräscht och
funktionellt. Om barnen växt ur sin sport-
utrustning är det här ett jättebra sätt att ge
någon annan chansen att ta del av den,
sägerMikaelNilsson.

Fritidsbanken kommer att ligga i
samma lokaler som Kungsörs åter-
vinning och second hand och låne-
tiden blir två veckor.

Verksamheten kommer att beman-
nas av arbetsmarknadsenheten.

Uppmärksamma en engagerad eldsjäl
Känner du någon som borde upp-
märksammas för sina insatser inom
kultur- eller idrottsområdet? Då kan
du nominera den personen till något
av kommunens nya stipendier.

Kultur- och evenemangs-
samordnare Lina Ekdahl.

Kungsörs kommun inför nu ett kultursti-
pendium, ett idrottsstipendium och ett he-
dersstipendium. Det senare kan delas ut
till person eller förening för förtjänstfulla
insatser över längre tid.

-Vi har många eldsjälar i kultur- och fö-
reningslivet i kommunen. De här stipen-
dierna är ett sätt att ge några av dem stöd
och uppmuntran till fortsatt utveckling,
säger Lina Ekdahl, kultur- och evene-
mangssamordnare.

Stipendierna är på 5 000 kronor vardera
och delas ut för första gången påValborgs-
mässoafton2018.

Vem som helst kan nominera någon annan
än sig själv till stipendierna. Du kan göra
din nominering på kommunens webbsida.
Person som blir nominerad ska vara skri-
ven eller verksam iKungsörs kommun.
Förening eller ett lag kan också nomineras.

Drunknar du också i sportprylar som ingen längre använder?
Snart kan du skänka dem till fritidsbanken.

Snart är du
välkommen till ett
meröppet bibliotek
Öppet fast det är stängt? Ja, snart blir
det faktiskt möjligt att vid vissa tider
besöka biblioteket när personalen in-
te är på plats.

Delaktighet är viktigt för biblioteket och
Kungsörborna är medskapare i verk-
samheten. Bibliotekschefen Ulf Hölke
hoppas och tror att de flesta redan idag
känner att biblioteket är deras och att de är
välkomna att dela med sig av sina kunska-
per och erfarenheter.
-Biblioteket ska vara en neutral plats dit
du kan komma för att tänka fritt och få
nya intryck, säger han.

Nu arbetar personalen för fullt med att
skapa förutsättningar för meröppet. Det
betyder att dumed en tagg och en pin-kod
ska kunna komma in på biblioteket under
vissa tider trots att det är obemannat.
Du måste vara över 18 år och skriva ett
kontrakt med biblioteket. Barn och ung-
domar kommer att vara välkomna i en
vuxens sällskap.

En stor fördel med meröppet är att vi på
ett bättre sätt kan tillgängligöra det vi har
för invånarna i Kungsör. Då kan du an-
vända lokalen, medierna och tjänsterna
trots att biblioteket är stängt, säger Ulf
Hölke.

En av förberedelserna är att märka om de
runt 30 000 böckerna med så kallade
RFID-taggar. Radio-frequency identifi-
cation (RFID) är en ny teknik för att läsa
information på avstånd från transpondrar
och minnen som kallas taggar. Det gör att
du själv snart kan låna böcker i bibliotekets
två nya automater.

Bibliotekschef Ulf Hölke ser meröppet som ett sätt att öka
tillgängligheten för bibliotekets besökare.



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.
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Notiser

Ta chansen att synas på konst- och hantverkssafarin
Lokala konstnärer och hantverkare
bjuder varje år in till en kulturell upp-
täcktsfärd i Kungsörs kommun. Nu
söker vi fler utställare till årets konst-
och hantverkssafari.

Konst- och hantverkssafarin visar upp
Kungsörs duktiga konstnärer och hant-
verkare i ateljéer, lokaler och verkstäder
runt om i kommunen. I förra årets safari
deltog hela 50 utställare på 25 olika platser.
Evenemanget är ett unikt skyltfönster som
lockarmånga besökare.

Är du intresserad av att delta som utstäl-
lare, anmäl dig senast den 15 mars. Safarin
är gratis att ställa ut på och arrangeras i ett
samarbete mellan Kungsörs kommun,
Konstföreningen, och konstnärer och
hantverkare i Kungsör.

Ta chansen att vara med som utställare under årets konst-
och hantverkssafari, ett unikt skyltfönster för lokala
konstnärer och hantverkare.

Anmälningsformuläret finns på kommu-
nenswebbsida.

Årets datum för konst- och hantverkssafa-
rin är den 12-13maj.

Vem är din miljöhjälte?
Nu är det återigen dags att dela ut Kungs-
örs kommuns miljöpriser. Passa på att no-
minera någon du tycker har gjort något
extra bra för miljön. Lämna dina förslag på
pristagare med en motivering senast den 1
maj. Använd webbformuläret eller lämna
förslaget i kommunhuset.
Miljöpriserna delas ut vartannat år. Prisut-
delning sker den 11 juni under Världsmil-
jöveckan som kommunen anordnar varje
år.

Släck - för miljöns skull
På lördag den 24mars kan vi alla släcka lju-
set en timme mellan klockan 20.30 och
21.30, och med det visa att vi tillsammans
vill göra något åt jordens klimat. Earth
Hour startade år 2007 i Sydney på initiativ
av WWF i Australien som ett sätt att upp-
märksamma landets beslutsfattare kring
klimatfrågan.
I Kungsör uppmärksammar vi också evene-
manget veckan innan Earth hour med en
biovisning av dokumentären En obekväm
uppföljare för skolungdomar och dagledi-
ga.

Framgångsrika företagare hyllas
På VM-festen uppmärksammas och belö-
nas personer och företag som på olika sätt
gjort fantastiska insatser för företagandet i
regionen. Strålkastarna riktas mot stora
framgångar och exceptionellt goda idéer.
Vilken företagare i Kungsör tycker du är
värd att hylla? Skicka din nominering till
foretag@kungsor.se.

Valskogs torg får pollare
Torget i Valskog är nu färdigbyggt och in-
vigt. Torget har bland annat fått ny be-
läggning, vattenspel och cykelställ. Under
våren kommer pollare att sättas upp mot
Torggatan för att hindra bilar från att köra
upp på torget.

Jobba hos oss i sommar
Kommunen erbjuder även i år feriearbete
för ungdomar. Om du är född 2001
och bor i Kungsörs kommun så kan du
söka tre veckors praktik hos oss. Vi vill ge
ungdomar möjlighet att få arbetslivser-
farenhet, kontakter och referenser på ar-
betsmarknaden.

Du hittar mer information om hur du an-
söker på kommunenswebbsida.

Ladda din elbil i Kungsör
Nu kan du ladda din elbil i Kungsör. Ladd-
ningsstationen är placerad på parkeringen
bakom Thor Modéen-teatern. Att få bilen
fullt laddad i en snabbladdare tar cirka 15-20
minuter.
Mälarenergi har etablerat ett 30-tal laddare
runt om i Mälardalen. Satsningen på fler
laddningsstationer för elbilar kostar 6,5mil-
joner kronor, varavMälarenergi har fått hälf-
ten från Klimatklivet. Klimatklivet är ett in-
vesteringsstöd för åtgärder som minskar ut-
släppen av koldioxid. Stödet fördelas av Na-
turvårdsverket.

Klart för hundlek vid Runevallen
Ta med din fyrfota vän och besök Kungsörs
nya hundlekgård! En mindre yta vid Rune-
vallen har stängslats in och Brukshunds-
klubben ansvarar för skötseln.

Se till att du rastat din hund innan och fråga
först om det är okej att släppa in din hund
blandde som redan är i hundlekgården.
Glöm inte att plocka upp skräp och hund-
bajs efter dig och din hundnär ni lekt klart.

Utdelning av kommunens miljöpris 2017. På bilden ses
Mikael Peterson, Helena Gustafsson, Ulrika Karlsson och
Gunilla Aurusell.
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