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Hållbar, miljövänlig och energieffektiv med direkt anknytning till inbjudande 
grönområde. I augusti är Paletten med sex förskoleavdelningar redo för inflytt. 

KFAB bygger 
centralt

Nya förskolan Paletten 
öppnar till hösten

Ny app och 
nya e-tjänster

Palettens förskola byggs 
och anpassas till förskolans 
verksamhet, vilket skapar 
nya möjligheter och bättre 
förutsättningar för både barn 

och personal. Exempelvis 
är förskolan utformad 
med fönster som har djupa 
fönsternischer, vilket 
ökar känslan att vara nära 

naturen när man är 
inhomhus. 

Parallellt med byggnation 
av lokaler pågår arbete 
med utemiljö, lekytor 
och vägar. Utemiljön är 
en viktig del i förskolans 
verksamhet.

- Hållbar utveckling börjar 
med barnen och deras 
engagemang. I planeringen 
av Palettens utemiljö har 
förskolebarn och skolelever 
fått vara delaktiga och 
bidragit med många bra 
tips och tankar om vad 
de vill ska finnas att göra 
och leka med i förskolans 

utemiljö, berättar Gun 
Åslund, verksamhetschef för 
förskolorna i Kungsör.

- Paletten har också fått ett 
efterlängtat tillagningskök. 
Med ökat samarbete mellan 
barn, pedagoger och köks-
personal kan matsvinn minska. 
Ökat samarbete kan också öka 
möjligheter till bra kostvanor, 

god hälsa samt arbete med 
kretslopp och sopsortering, 
säger Gun Åslund.

De två förskolorna 
Kungsladugården och 
Västergårdarna, som ska 
flytta till Paletten, har 
påbörjat samarbetet med 
fokus på teamarbete, arbets-
glädje och ”vi-känsla”.

Inspirerande och under-
visande förskolegård: 

• Varierad grön miljö med 

träd, buskar och växter

• Möjlighet för lugn och ro 
samt rörelselek och aktiviteter

• Olika nivåer, som kulle med 

kuperad terräng

• Naturliga mötesplatser

• Möjlighet att ”leka affär”

• Vattenrännor, rutschkana, 
gungor och cykelslingor

• Odlingslådor och sandlådor

• Olika ”stationer” med till 
exempel bygglek

Förskolan kommer att likna den på bilden 
när byggnationen är klar.



I februari 2020 påbörjades 
arbetet med att ansluta 
Valskog till Kungsörs VA-nät. 
VA-ledningen från Kungsör 
närmar sig nu Valskogs 
nuvarande reningsverk. 
Längs sträckan pågår 
också byggnationer av nya 
pumpstationer. Arbetet går 
stadigt framåt och så snart 

ledningarna når Valskog 
startas provtryckning och 
testkörning av pumpstationer.
Förhoppningen är att kunna 
börja pumpa spillvatten 
från Valskog till Kungsörs 
reningsverk till sommaren. 
I samband med det kommer 
också det lokala reningsverket 
i Valskog att läggas ned. 

Dricksvatten från 
Kungsör förväntas 
kunna distribueras 
i Valskog före nyår. 
Precis som hela 
kommunens VA-
nät så kommer det 
goda dricksvattnet 
då från Kungsörs 
grundvattentäkt.
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Inom Valskogs tätort finns tre områden som kan bli möjliga för nya bostäder. 
Kungsörs kommun ser nu över möjligheterna och välkomnar synpunkter, 
tankar och idéer gällande dessa områden.

Möjliga bostadsområden i Valskog

Tre områden inom Valskogs 
tätort har identifierats för 
möjlig planläggning. Ifall 
dessa områden blir aktuella för 
nya bostäder tar kommunen 
fram en detaljplan. Om det 
sedan byggs beror på om det 
finns intressenter som vill 
köpa marken och bygga efter 
detaljplanen. 

Flera delar behöver tas hänsyn 
till och utredas vid planering 
av områden. Exempelvis risk 
för trafik på närliggande väg 
och risk för buller från väg 
och järnväg. Vissa delar är 
i dagsläget jordbruksmark 
och där behövs en avvägning 
mellan intressen.

Välkommen att tycka till  
Synpunkter, tankar och idéer 
kring dessa förslag på nya 
möjliga bostadsområdena i 
Valskog är varmt välkomna. 

På webben finns formulär där 
du kan tycka till:  
www.kungsor.se

Vid Kaplanen 7 bygger Kungsörs Fastighets AB 32 nya lägenheter  
som beräknas vara klara för inflyttning vid årsskiftet 2023. Två fastigheter 
tar form, ett helt nytt flerbostadshus och en ombyggd enplansbyggnad.

Extra satsning på spår och leder,  
hamnområde och multisportplan

Rune Larsen, VD och teknisk 
chef för KKTAB berättar vad 
pengarna som avsätts kommer 
att användas till. Samtliga 
delar arbetas med och 
genomförs under 2022:

Spår och leder
- Det görs en satsning på 
spår och leder så det ska bli 
enklare att hitta i skogarna 
i kommunen. Vi kommer 
att märka upp leder, rensa, 
skylta, grusa upp ytor, se över 
grillplatser med mera. 

Hamnområdet
I hamnen tas utvecklingen 
vidare för att göra området 
mer tillgängligt och attraktivt 
för invånare och besökare. 

- Det ska snyggas till i 
hamnen, till exempel med 
konst och någon form 
av scen. Vi ser även över 
parkeringsmöjligheter för de 
dagsgäster som kommer för 
att lägga i båt via båtrampen 
i hamnen. Dessutom ses det 
över hur husbilsplatser kan 
förbättras.

Multisportplan  
Vid Hagaskolan planeras 
för en multisportplan för att 
förbättra utemiljön. 

- En elevgrupp som 
representerar skolan tittar 
på detta med multisportplan 
tillsammans med kommunen. 
Inspiration hämtas från 
multisportplanerna som 
de senaste åren byggts vid 
Kung Karls skola i centrala 
Kungsör och Björskogsskolan 
i Valskog. 

De senaste åren har KFAB 
haft stor efterfrågan på 
lägenheter, de nya som nu 
byggs är efterlängtade. 

Mellan Skolgatan och 
Karlavägen, växer ett nytt 
flerbostadshus fram med 4 
våningar och 23 lägenheter. 

Dessutom 
byggs en 
befintlig 
byggnad 
om till 9 
lägenheter i 
gatunivå. 

Steg för steg 
växer de nya 
lägenheterna 

fram enligt plan. 

För nyproduktionen 
av flerbostadshuset är 
grundplattan gjuten och 
arbeten pågår med allt från 
väggar, balkonger och fönster 
till markarbete, målning och 
takläggning.

Ombyggnationen av det 
så kallade annexet pågår 
för fullt. Delar av den 
gamla byggnaden rivs, 
befintliga delar fräschas 
upp och nytt kommer till 
för att färdigställa de nya 
lägenheterna. 

KFAB har 
som mål att 
bygga 80 nya 
lägenheter 
till 2025, 
som ett led i 
kommunens 
mål om att bli 
9000 invånare 
till samma år. 

Cirka 30 lägenheter återstår 
att nyproducera efter att de 
nu pågående projekten invigs. 
För att främja utvecklingen 
i kommunen har KFAB 
också sålt mark till andra 
bostadsbolag för att nya 
bostäder ska kunna växa fram.

KKTAB har fått ett koncernbidrag på 3,5 miljoner kronor som 
under 2022 omsätts i samhället inom tre områden.

Kungsörsvatten så gott som i Valskog

Nu förbereds  
nytt bostads-
kvarter
Vid Runnabäcken 2 pågår 
arbete för att ett nytt 
familjevänligt kvarter med 
cirka 100 bostäder såsom 
radhus, parhus och fristående 
hus ska kunna växa fram. 

Området förbereds för 
bostäder av KKTAB. Här 
ska det växa fram nya gator, 
gatubelysning, grönytor   
och dras VA och el. Planen 
är att påbörja anläggningen 
av infrastruktur under 
sommaren/tidig höst.

Mer om aktuella byggföretag 
vid Runnabäcken 2:  
www.kungsor.se/byggprojekt
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2
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Buller

Villor, radhus, parhus, kedjehus

Utrymme för variation

Ej sammanhållen bebyggelse

Söder om Björlidens idrottsplats1

Radhus, parhus, kedjehus

Fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur

Mellan Arboga- och Himmetavägen2

Villor

Ingen ny detaljplan

Endast två till tre tomter

Norr om Himmetavägen3

Möjliga områden

KFAB bygger centralt

2. Mellan Arboga-  
och Himmetavägen 
Ny bebyggelse här skulle 
vara en naturlig utveckling 
av tätorten med en 
sammanhållen bebyggelse. 
Området lämpar sig för 
radhus och till viss del kedje- 
och parhus.

3. Norr om 
Himmetavägen 

Här finns ett litet område 

med ett mindre skogsparti.  

Här skulle det kunna bli två 

till tre tomter för villor. 
Villorna skulle kunna byggas  

med hjälp av förhandsbesked,  

en detaljplan behövs då inte.

1. Söder om Björlidens idrottsplats 

Här finns utrymme för varierad bebyggelse med villor, radhus, 

parhus och kedjehus. Området skulle kunna upplevas som 

separerat från befintlig bebyggelse, det blir därför extra viktigt 

att få till bra kopplingar till det nuvarande samhället. De östra 

delarna av området begränsas av luftledning.

PERSPEKTIV - ALLÉN

Nytt flerbostadshus

Ombyggd enplansbyggnad.

Välkommen på dialogmöte   
med Kungsörs kommun  
om nya bostäder i Valskog
När? Onsdag 30 mars 2022, kl 17.30-19.30
Var? Björskogs skola

!



- E-tjänster är ett smidigt 
sätt för medborgare och 
företagare att sköta sina 
miljö- och byggärenden. 
Vi ökar tillgängligheten 
eftersom e-tjänster kan 
användas dygnet runt 
via dator, läsplatta eller 
telefon. Det enda som 
behövs är ett Bank-ID, 
berättar Eva Carlstedt Ståhl, 
Förbundschef på VMMF.

Ärenden som kommer in 
via e-tjänsten medför att 
all kommunikation går lite 
snabbare eftersom det inte 
behöver skickas papper till 
den sökande. Sökande kan 
också enkelt komplettera 
med handlingar i e-tjänsten. 

Grannar och berörda med 
digital brevlåda kommer 
också få post från VMMF 
direkt digitalt, istället för 
papperspost.

- E-tjänst för bygglov har 
varit efterfrågat och det 
känns roligt att vi nu kan 
erbjuda den servicen till våra 
medborgare och företag. 
Samtidigt utökar vi fler och 
fler e-tjänster inom miljö- 
och hälsoskydd. Till hösten 
kommer det ännu fler, säger 
Eva Carlstedt Ståhl.

Den som inte vill eller 
kan använda e-tjänster är 
välkommen att kontakta 
VMMF via telefon eller mejl.

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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Entré  
Kungsör

Ny app för felanmälan

Fler e-tjänster för bättre service

Var med och gör vår kommun 
ännu trevligare och bättre. 
I det nya systemet kan du 
enkelt anmäla till exempel 
hål i gatan, nedfallna 
träd, trasig gatubelysning, 
lekplatser, fulla pappers-
korgar och andra fel. 

Du som anmäler kan 
komplettera med foto och 
välja att få återkoppling via 
e-post eller sms när felet 
har åtgärdats. På kungsor.se 
finns även ett formulär för 
felanmälan.

Behöver du hjälp att felanmäla? 
Ring 0227-60 00 00, tisdagar 
och torsdagar kl. 10-11.30, 
så kopplas du till rätt person.

När ska du inte använda appen?
- Vid akuta ärenden som 
vattenläckor och miljöfara, då 
ringer du kommunens växel 
på telefon 0227-60 00 00.  
- Vid tips och önskemål om 
förbättringar, då lämnar 
du en synpunkt eller ett 
medborgarförslag, läs mer på 
kungsor.se

Hål i gatan? Trasig gatubelysning? Via den nya mobilappen 
kan du enkelt berätta för oss vad som behöver fixas. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, 
VMMF, hanterar kommunens bygg- och 
miljöfrågor. För att förenkla och förbättra 
servicen utökas nu utbudet av e-tjänster.

Ny!

Ny!

Ny!

Ny!

Ny!

Ny!

Aktuella e-tjänster  
på kungsor.se

>>  Ansök om och följ  
 ditt bygglov

>>  Ansök om strandskydds- 
 dispens

>>  Anmäl misstänkt  
 matförgiftning

>>  Anmäl ett underkänt  
 enskilt avlopp

>>  Skicka in utförandeintyg  
 för nytt enskilt avlopp

>>  Underrättelse om medel- 
 stor förbränningsanläggning

>>  Anmäl/ansök om enskild  
 avloppsanläggning

>>  Anmäl/ansök om installation  
 av värmepump

>>  Registrering/ändring av  
 livsmedelsanläggning

>>  Klagomål inom livsmedel/ 
 miljö- och hälsoskydd

>>  Följ och komplettera dina  
 miljöärenden

>>  Svara på grannhörande

Ladda ner vår mobilapp ”Tipsa&Fixa” via 
App Store, Google Play eller via QR-koden. 

!

I korsningen Kungsgatan/ 
Malmbergavägen har 
Entré Kungsör vuxit fram. 
Området har förändrats 
för att göra korsningen 
säkrare att passera. 
Platsen pryds också av ett 
nytt konstverk. 

Eftersom korsningen tidigare 
varit olycksdrabbad har den 
byggts om för att sänka 
hastigheten och vara säkrare 
för gång- och cykeltrafikanter.

Vid den södra sidan placerades 
ett konstverk, 2,5 meter i 
diameter och av 5 mm polerat 
rostfritt stål. Konstnären 
Niklas Mulari berättar:

- En högblank boll, en sfär, en 
geometrisk sammansättning, 
eller vad är det egentligen? 
Konstverket kan leda tankarna 
till energi, rörelse, nyfikenhet 
att utmana ett material och 
mycket mer. På kvällen kan 
konstverket belysas och skapa 
ett vackert blickfång.  

Under våren inviger vi  
Entré Kungsör - håll utkik  
efter mer information.


