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Kungsör slår
befolkningsrekord!

48

667 invånare!

Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik för 2018 visar att det är
befolkningsrekord för Kungsörs kommun.
Totalt har kommunen 8 667 invånare,
varav 4 425 män och 4 242 kvinnor. Det
är en ökning med 64 personer sedan 2017.
Under året var det ett födelseöverskott på
2 personer och ett flyttningsöverskott på
62 personer.
Sedan år 2012 har befolkningen ökat med
637 personer.
Varmt välkomna alla nya Kungsörsbor!

Är du en ”typisk Kungsörsbo”?

För nöjes skull kommer här några pun
kter* som du kanske känner igen
dig i som Kungsörsbo. Testa om du
vill, hur mycket stämmer på dig?
..........................
..........................
.
1 Är 51 år gammal
1 Arbetar inom
tillverkningsindustrin
eller vård och omsorg

1 Är sambo

1 Har 2 barn

1 Röstar på Socialdemok raterna

1 Är gymnasieutbildad
1 Bor i villa i Kungsörs tätort
1 Är företagsam

1 Har en inkomst på cirka
290 000 per år

1 Shoppar gärna i Esk ilstuna
1 Arbetar i Kungsör eller
1 Gillar att motionera i Lockmora
arbetspendlar till Köping
1 Är stolt över Kungsör
eller Esk ilstuna
..........................
..........................
.

Hur många
kryss får du?

(:

Kungsörs kommun hade vid
årsskiftet 8 667 invånare.
Aldrig tidigare har vi varit så
många Kungsörsbor. Varmt
välkommen till alla nyfödda och
alla som flyttat hit under 2018!
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*Punk terna bygger på statistik,

Grattis, du är en typisk Kungsörsbo!
Wow, så nära du kan komma!
Javisst, du är en ganska typisk Kungsörs
bo
Nja, nu börjar vi undra?
Bor du verkligen i Kungsör?

medelvärden och uppskattningar.

Läs mer om:

Kommunalrådet vill
fortsätta utveckla orten

Badhuset välkomnar
med glädje

Har du koll på
gångfartsområdet?
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Kommunalrådet vill
fortsätta utveckla orten
Som kommunalråd (S) och kommunstyrelsens
ordförande vill Mikael Peterson fortsätta utveckla orten.
Framförallt vill han att Kungsör ska vara en trygg och
säker kommun som ger invånarna bra livskvalitet.
I och med valet hösten
2018 så tog Mikael Peterson
över som kommunalråd
och ordförande för
kommunstyrelsen. Politik
är dock inget nytt för
Mikael som varit politiskt
aktiv de senaste 10-12 åren,
varav de senaste tre åren
på heltid. Mikael har också
mångårig erfarenhet både
som tjänsteman i Kungsör
och Arboga kommun och
som polis. För närvarande är
han tjänstledig från polisen
i Eskilstuna, för att kunna
ägna sig fullt ut till politiken.
Att han valt att engagera sig
politiskt beror främst på ett
intresse för det demokratiska
systemet, med möjligheten
att kunna påverka och driva
samhällsfrågor.
- Samhället har blivit mycket
tuffare med många stängda
dörrar, för mig är det viktigt
att jobba för ett mer öppet
samhälle. Jag jobbar också
för utveckling, att människor
ska ha en bra livskvalitet,
jobb och relationer man trivs
med och att det finns ett bra
föreningsliv.

Mikael Peterson,
kommunalråd
vilket kräver mer samarbete
än tidigare, bygga kedjor och
balansera.
Kungsör växer så det knakar
och aldrig tidigare har
Kungsör haft så många
invånare som nu.
- De sista årens utveckling
skapar stora utmaningar
och det är viktigt att skapa
förutsättningar för de som
kommer hit. Skolan står till
exempel högt på agendan
just nu och vi arbetar både

- På sikt ska vi utveckla närheten till vattnet
och vi ska fortsätta ha en dialog med samhället,
säger kommunalråd Mikael Peterson.
I Kungsör är det de tre
partierna (S), (V) och (L)
som styr i minoritet med 15
av 31 mandat i fullmäktige.
- Största skillnaden
mot tidigare är det
parlamentariska läget. Från
att ha varit i majoritet så är
det nu ett minoritetsstyre

på kort och lång sikt. Det ska
vara funktionellt och våra
verksamheter inom omsorg,
förskola, skola osv ska kunna
hålla en hög nivå.
Som kommunalråd blandas
formella möten med
spontana medborgarmöten
så fort möjlighet ges.

- Jag är ofta ute och träffar
folk, det är viktigt att ta sig
tid till det. Genom att vara
ute så känner man av och kan
fånga upp stämningar.

Fördjupad
samverkan
i Västra
Mälardalen
Kommunerna i Västra
Mälardalen samarbetar inom
en mängd områden för att
underlätta det dagliga livet
för invånare och näringsliv.
En avsiktsförklaring om
fördjupad samverkan
undertecknades hösten 2016
mellan Köping, Arboga,
Kungsör och regionala
näringslivsföreträdare.
Samverkan ger bättre
möjligheter att samordna
resurser och sker inom
en rad områden, bland
annat: Gemensam
näringslivsstrategi, ITsystemförvaltning, och
sjuksköterskejour. Fler
samarbetsområden undersöks,
till exempel vuxenutbildning,
gymnasieskola, VA och
ekonomi.

Under många år har Mikael
varit en aktiv ledare inom
både fotboll, ishockey och
bordtennis och föreningslivet
ligger varmt om hjärtat.
- Vi har otroligt duktiga
föreningar i Kungsör med
stor kraft och det finns
potential inom många
områden.
Vid frågan om hur han ser
på den fortsatta utvecklingen
av Kungsör så säger Mikael:
- På sikt ska vi utveckla
närheten till vattnet och vi
ska fortsätta ha en dialog
med samhället om hur vi går
vidare. Vi har fått till sjönära
boende och det finns fler
tankar som vi kan få till med
gemensamma krafter.
»» Ett längre reportage med
Mikael Peterson finns att läsa
på www.kungsor.se

I projektgruppen för fördjupad
samverkan: Annika Andersson,
Claes-Urban Boström, Åsa Öberg
Thorstenson, Anders Röhfors,
Elizabeth Salomonsson, Mikael
Bohman, Mikael Peterson, Sara
Schelin. På bilden saknas LarsErik Wige.

Västra Mälardalen =
Köping, Arboga och
Kungsör
»» Antal Västra Mälardalingar:
Snart 50 000!
»» Antal aktiva företag i
regionen: ca 4 000 st
»» Antal föreningar: ca 240 st
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Kungsörs badhus
välkomnar med glädje
Det mysiga lilla badhuset med den inbjudande
16-meterbassängen är populär i Kungsör. Här har vi fått
njuta av motionssim, lek och bad sedan 1930-talet.
Med stor entusiasm berättar
simlärarna Joakim och Eva
om badhusets verksamhet
och den positiva inverkan det
har på hela kommunen. Hur
vattenvana byggs upp och
skapar trygghet hos barnen.

som anordnades för samtliga
6-åringar i kommunen i
höstas. Ett regeringsbeslut
gjorde det möjligt för alla
Sveriges kommuner att ordna
avgiftsfri simundervisning för
förskoleklasser med hjälp av
bidrag från Socialstyrelsen.
I badhuset växer barn både
Bakgrunden till regeringsmed simning och med
beslutet är bland annat att
ansvaret att byta om själv,
simkunnigheten i Sverige är
duscha osv. De får lära sig att
ojämn, det är till exempel
slappna av i vattnet och andas
vanligare att barn med
lugnt för att flyta lätt.
socioekonomisk svagare
bakgrund inte kan
simma. Det statliga
- Att få säkerhetstänk och
bidraget syftar
vattenvett tidigt har barnen
till att ge elever
nytta av genom hela livet, säger god vattenvana
Joakim och Eva på badhuset.
och förbättrade
förutsättningar för
- Det är så kul att se
framtida simundervisning i
utvecklingen hos barnen, från idrotten. I regeringsbeslutet
att en del knappt vågar sätta
framgår också att det avses
tån i vattnet till att de rör sig
fortsätta med satsningen
obehindrat och glädjefyllt
årligen, under förutsättningen
i bassängen. Vi gör en bra
att riksdagen beviljar medel.
insats för Kungsör!
Vanlig simskola anordnas
Något som fått extra stor
också regelbundet i Kungsör
positiv respons är den
med effektiva resultat. I varje
simundervisning under skoltid grupp är max 12 barn och det

Eva Zakrisson och Joakim Carlsson
brukar alltid vara några som
är mer osäkra. Joakim och
Eva arbetar därför individuellt
efter varje barns nivå och
följer utvecklingen. För att få
in flytet i simningen börjar
de med crawl, ”sprattelfötter”.
Bröstsim är bland det svåraste
simsättet att lära sig, så det
kommer in i bild först senare.
För att bygga styrka arbetar
de med torrlandsövningar,
där allt är kopplat till rörelser
som även görs i vattnet.

Från årskurs 2 ingår simning
i skolplanen och då ansvarar
ordinarie idrottslärare för
undervisning och upplägg av
lektionerna i simhallen.
Utanför skoltid är badhuset
öppet för privatpersoner, för
motionssim och fritt bad. Det
går även att hyra badhuset.
»» Ett längre reportage med
Eva och Joakim, inklusive
badhusfakta och öppettider, finns
att läsa på www.kungsor.se

Gångfartsområde
- har du koll på
vad som gäller

?

Vid ombyggnationen av Drottninggatan så infördes en ny typ
av område i Kungsör med syfte att skapa en tryggare miljö för
oskyddade trafikanter: gångfartsområde. I gångfartsområdet,
det vill säga korsningen Drottninggatan/Villagatan/Tessingatan, gäller följande:

»»»»»»» »

Fordon, även cyklar, får inte framföras i högre hastighet
än gångfart (cirka 7 km/h) och gående har alltid företräde.

Se upp i trafiken och var rädd om varandra.
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Krafter för utveckling i Valskog

Medborgare samlas för att tillsammans utveckla Valskog.
Initiativet är en start till ett LEADER-projekt, med syfte att
stärka utvecklingskraften på landsbygden. Arbetsmetoden
utgår från ett brett lokalt engagemang där kommuninvånare
är engagerade och bidrar med sin kreativitet och med ideella
arbetsinsatser för att utveckla livskvaliteten i Valskog.
Genom att ta del av den stora lokala kompetens som finns på
orten, om specifika behov och utvecklingspotential, förslag
till lösningar och vilken typ av insatser som behövs för att
skapa möjligheter, kan projektet få unika lösningar för just
Valskog. Initiativet i Valskog har haft fyra möten och är nu
i fas att börja utveckla sin vision och handlingsplan.
Är du nyfiken och vill veta mer om LEADER och
utvecklingsprojekt Valskog?
Kontakta Ida-Maria Rydberg, näringslivschef,
ida-maria.rydberg@kungsor.se, 073-3610147

Vid Fabriksgatan (Rörgränd) erbjuder Kungsörs
kommun byggklara industritomter på mellan
5 000 kvm - 12 500 kvm.
Är du intresserad av industritomt?
Kontakta Lisa Kohlström, projektledare KKTAB,
lisa.kohlstrom@kungsor.se, 0227-600140
2018 blev Kungsör Årets
tillväxtkommun i Västmanland.
Det är här företagen går bäst
och har störst tillväxt i länet.
Kungsör är också en av landets
mesta klättrare i Svenskt
näringslivs företagsranking 2018.

Välkommen till Företagsservice
den 10 april

tpersoner
Just nu söks kontak

sorg,
Är du en person med om
engagemang och tid?
r en
En del personer behöve
liv,
sitt
i
extra medmänniska
och
råd
som kan lyssna, ge
saker
någon att hitta på roliga
d.
me
tillsammans
över
äldre personer som beh
Det finns både yngre och
stöd i vardagen.
Ann-Sofie Melander,
Intresserad? Kontakta
ngsor.se, 0227- 600453
ann-sofie.melander@ku

Hur ser du på framtidens äldreomsorg
i Kungsör år 2019-2035?
Tänk dig 10, 15 år framåt i tiden. Du har blivit äldre,
kanske yrkesarbetar du fortfarande eller är du nybliven
pensionär. Vilka idéer och förvänt ningar har du kring
boende, måltider, aktiviteter, delaktighet och trygghet?
Hur ser behoven ut och vad är viktigt för dig?
Var med och påverka genom att delta i vår
enkätundersökning! Enkäter finns till 31 mars
på biblioteket och i kommunhusets reception, eller
fyll i på webben: www.kungsor.se/tycktill

Välkommen på
vårmarknad

Nu öppnas det upp för fler företag
att etablera sig i Kungsör

Företagsservice är en av Kungsörs
mötesplatser för företagare.
Här har vi samlat bygglovs- och milj
öhandläggare, handläggare
för serveringstillstånd, Polisen, repr
esentanter från Tekniska
kontoret, upphandlare, energirådgiv
are med flera.
Nästa tillfälle med Företagsservice
blir den 10 april, drop in kl 08.0010.00 i kommunhuset i Kungsör,
Drottninggatan 34. Kom förbi,
ta en kaffe med oss och diskutera
dina funderingar. Välkommen!
Nyf iken på mer information?
Kontakta Ida-Maria Rydberg, näringsl
ivschef,
ida-maria.rydberg@kungsor.se, 073
-3610147
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Kontakta Stefan Aurus

Kungsörs Bollklubb (KBK) anordnar marknad i Kungsör mellan
fredag 26 april och lördag 27 april. Det kommer att vara
olika försäljare och knallar längs med Drottninggatan
och tivoli på Stortorget framför kommunhuset.
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