CENTERPARTIET KUNGSÖR KRETSSTYRELSE
Verksamhetsberättelse 2017
2017 har varit ett aktivt år med många givande möten och aktiviteter.
Styrelsen har haft 7 möten, varav det ena ett förberedande inför årsmötet samt en
heldag i mars för en långsiktig treårsplan. Däremellan löpande kontakt via mejl och
telefon.
Februari inleddes med att Petter representerade kretsen på kommundagarna i Göteborg
och samlade på sig mycket matnyttigt att förmedla hem till övriga i kretsen.
Årsmötet hölls den 12 februari på Ljungs Goa i Uknö där tjugotalet medlemmar deltog.
Lena Ryberg Ericsson - äppelodlare, matentreprenör och talesperson för Centerpartiet
Västmanland, inleder årsmötet med fokus på mat, livsmedel och landsbygdens potential.
Under året som gått har kommunkretsen bjudits in till tre dialogträffar i Aspa, Torpa och
Granhammar för diskussion kring fokusområdena: Miljö, Landsbygd och företagande
samt äldreomsorg. Många viktiga samtal om utvecklingen av Kungsör. En fortsättning av
träffarna kommer under våren 2018.
I mars hade vi besök från Riksdagen på plats. Det var Centerpartiets energipolitiska
talesperson Rickard Nordin som gjorde besök i kommunen tillsammans med Lars
Kallsäby, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet i Västmanland. Besök gjordes på
företaget Fastighetsklimat och på ridskolan i Klämsbo. Rickards besök avslutades med ett
öppet möte i Köping.
I april deltog vi på Valskogsdagen och på Kungsörs vårmarknad samt stod för sedvanligt
kyrkkaffe i Kristinagården, en välsmakande historia. I april gick även årets
distriktsstämma av stapeln och Kungsör fanns representerade i Skinnskatteberg där
riksdagsledamot Kristina Yngwe berättade om sina hjärtefrågor inom landsbygden för de
ca 100 ombuden på plats.

Thor Modéen dagarna i augusti bjöd på sol och fint väder när C kandidater i kyrkovalet
fanns på plats.
Under året har vi varit på flera intressanta studiebesök.
Köpings Musteri i maj, Eriksbo plantskola i september och Kungsörs Prefament i oktober.
Augusti månad bjöd på flera trevliga årligen återkommande arrangemang. Micke Åstedt
stod som vinnare i årets manöverprov med traktor och vagn där totalt 11 förare tog sig
an den snitslade banan inför ca 50 personer i publiken. Kvällen bjöd på dans i
Granhammar till Rytterströms orkester.
25 person deltog vid den klassiska surströmmingsfesten, även den i Granhammar.
September var en händelserik månad med både kyrkoval och partistämma.
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Den 17 september var det valdag till kyrkovalet. Inför valdagen lade kyrkogruppen och
alla kandidater ner mycket tid på att ta fram material och såklart även bjuda in till
valmöten och träffa väljare. En valbroschyr delades ut till hushållen. På själva valdagen
ringlade kön länge lång utanför vallokalerna vilket gjorde att det var ett högre
valdeltagande än det varit tidigare. Valresultatet gick däremot inte riktigt som tänkt. Fler
röstade på Centerpartiet men vi tappade två mandat i kyrkofullmäktige och därmed även
den egna majoriteten. Centerpartiet är dock fortsatt största parti och med klokt
förhandlande behöll vi positionerna som ordförande i både kyrkorådet och
kyrkofullmäktige. Maj Strååt lyckades även kryssa in sig i stiftsfullmäktige.
Madelene Fager var kretsens ombud på partistämman i Malmö. Partistämman fokuserade
självklart på det kommande valåret och fyra politiska program debatterades och
beslutades under dagarna i Malmö. Låt inte Sverige klyvas, Klimatansvar och grön
tillväxt, Trygghet i hela landet och En ansvarsfull internationell agenda är de fyra
programmen som ska leda oss genom valrörelsen och till valvinst 2018.
September bjöd inte bara på arbete och möten utan även på festligheter. Vilanvisning
lockade 48 deltagare.
Årsavslutningen i december lockade många medlemmar, små många att vi fick byta lokal
till Kristinagården för att få plats. En kväll där vi njöt av Ingrid Davidssons goda
julsmörgåsar.
Ingrid lägger ner ett stort arbete under året på att tillfredsställa alla mötesdeltagares
smaklökar i alla dess former – vi är så glada för Ingrids kärleksfullt tillagade munsbitar
under årets.
Kretsens målsättningar för 2017 är delvis uppnådda. Vi har uppnått målen i kvantitet och
genomförande av dialogkvällar, studiebesök mm men inte i syftet, dvs att locka fler
medlemmar till kretsen. Där krävs en översyn av arbetet och tillvägagångsätt inför
kommande år.

Styrelsen ställer härmed sina platser till förfogande och tackar för förtroendet vi
haft under året.
Petter Westlund
Ordförande

Per Gotthardsson
Ledamot

Monica Wastelius
Kassör

Mats Qvist
Ledamot

Lina Johansson
Sekreterare

Ingrid Davidsson
Ledamot

Lars Andersson
Ledamot
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Verksamhetsberättelse för Kungsörs kommunkrets fullmäktigegrupp
Det politiska året 2017 har handlat mycket om utveckling av Kungsör och arbetet med
våra stora projekt, ny skola, nytt äldreboende och centrumprojektet från 2009. Ett nytt
torg i Valskog invigdes under hösten. Ett centerförslag från 2013. Skolan slog upp
dörrarna i december. Det nya äldreboendet beräknas att färdigställas till första kvartalet
2018. Uppfräschning av Drottninggatan planeras till sommaren 2018.
Under året fick vi gehör för vår motion om microplaster som kommunen nu ska fasas ut.
Vi har lämnat in fler nya motioner där vi bland annat har föreslagit att alla förskolor och
skolor ska miljöcertifieras, solceller på kommunens fastigheter, införande av ett
miljöbokslut och utvecklad medborgardialog och införande av ett webbdiarium.
Under året har vi genom interpellationer i Kommunfullmäktige efterfrågat en
jämställdhetsplan, mer lokal och närproducerad mat, omställning av kommunens
fordonsflotta, och en plan för att integrera nyanlända på arbetsmarknaden. Frågor som
majoriteten helt saknar på sin agenda.
Vi har sagt tydligt nej till att minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige. Problem
med tomma stolar har vi inte kunnat erfara i Kungsör och svårigheter med att rekrytera
förtroendevalda anser vi främst ligger i partiernas eget rekryteringsarbete. Vi ser istället
stora risker med förslaget som kan bidra till en negativ utveckling där makten
koncentreras till allt färre personer.
Vi har gjort gemensam sak med alliansen i flera frågor. Förutom en gemensam budget
har vi lagt flera motioner om bland annat återbruk, innovation och plan för bebyggelse av
Kungsör. Vårt förslag om fullmäktigecafé blir verklighet till våren när kommunfullmäktige
flyttar till kommunens nya skola.
Fördjupad samverkan inom Kungsörs, Arbogas och Köpings kommuner har diskuterats
och flera områden för samverkan utreds. Samverkan kommer att vara en viktig nyckel
för utveckling av välfärden. Samverkan inom Kungsörs, Arbogas och Köpings kommuner
kommer att vara en del. Lika viktigt är samverkan med andra närliggande kommuner och
regioner.
Kungsörs kommunkrets har haft månatliga gruppmöten med förtroendevalda i
kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Dessutom har vi haft 10 utvecklingskvällar
under året för att samtala kring Kungsörs framtida utveckling. Det har varit mycket
aktiva och engagerade möten med viktiga samtal. Ingrid Davidsson har bidragit med stor
omsorg och fantastiskt kvällfika med goda smörgåsar och bakverk. Ett varmt Tack till dig
Ingrid. Och Tack fullmäktigegruppen för ert engagemang.

Centerpartiet Kungsör
2018-01-22
Madelene Fager
Gruppledare och oppositionsråd
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Verksamhetsberättelse för Kungsörs församling 2017
Antal möten:
Kyrkorådet har haft 7 möten och kyrkofullmäktige har haft 3. Au har haft möten vid
behov.
Året har präglats av att det var valår. Varje månad var vi från Centern kallade till
stiftsmöten i Västerås inför valet.
Socialdemokraterna gjorde ett bra val och fick 8 mandat mot 6 år 2013. Centern fick fler
röster än tidigare men trots detta fick vi bara 11 mandat mot 13, år 2013, i
kyrkofullmäktige. 2013 fick Centern 342 röster mot 376 år 2017. Sverigedemokraterna
fick 3 mandat, men 2 platser är tomma då de saknade kandidater. Antalet röstande var
fler än någonsin. 831 giltiga röster mot 652 år 2013.
Lutheråret:
I Västerås firades i juni, Världens fest, för kyrkan i hela Sverige, med Lutherutställning
och mässor i domkyrkan, föredrag på biblioteket och i församlingshemmet samt i ett
stort tält på Stora torget med underhållning, gudstjänster och föredrag.
I Kung Karls kyrka visades vår egen utställning om Martin Luther. Bengt-Olov Hedlund
hade föredrag för kyrkorådet och i kyrkans samtalsgrupp lästes om Luther.
Personal
Marie Appelros blev barnledig. Pensionerade präster hjälpte till under sommaren innan
David Silverkors började i september. Sanna Axelsson slutade för att börja en ny tjänst
på Västerskolan.
Verksamhet
Det stora arbetet för ledamöter är årsredovisning, verksamhetsberättelse, policyer och
budget. Kyrkan har haft inspektion av Arbetsmiljöverket, som inte hade några större
klagomål.
Ekonomi:
Ett nytt ekonomisystem som heter K3 har införts, vilket medför ökad informationsplikt
angående gåvor, inventarier och anläggningstillgångar.
Kyrkoavgiften är fortfarande 1,10 kr Begravningsavgiften är från och med 2017
gemensam för hela landet och bestäms efter att alla församlingar har lämnat in sina
äskanden.
Inkomsten av kyrkoavgiften sjunker med mer än 100 000 kr varje år på grund av alla
utträden. Den 11 oktober hade 51 personer lämnat kyrkan, vilket ger en minskad
kyrkoavgift på 105 570 kr.
Fastigheter:
Björskog:
Mark har avstyckats på grund av och försäljning av Björskogs församlingshem,
Försäljningen blev klar 4 december.
Testamentsgåvan till Björskogs kyrka av Bröderna Wallén, kunde inte användas till
församlingshemmet, då pengarna är låsta till kyrkobyggnaden.
Porslin, bord och annat av historiskt värde har flyttats till kyrkan.
En ny ljudanläggning har inköpts.
Kristinagården:
Kristinagården har fått ett snörasskydd och en ny dörr till soprummet. Köket har fått nytt
golv, ny diskmaskin och en köksö. Expeditionen har fått ny golvmatta. En ny kopiator har
införskaffats som kan översätta till andra språk.
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Kung Karl:
I Kung Karls kyrka har toalettrummet renoverats och fasaden på Kung Karls kyrka
rengjorts och mossbekämpats.
Klotter och nedskräpning runt kyrkan är ett problem. Ett annat problem är att stenarna
runt muren kastas omkring. Vaktmästaren plockar upp stenar varje vecka.
Torpa:
I Torpa är orgeln reparerad. Kyrkan har fått ny el-central och ett nytt låssystem.
Kungs Barkarö:
Kungs Barkarö har i sommar haft öppen kyrka med ca 50 besökare.
Övrigt:
I övrigt har allt språkarbete med våra invandrare två dagar i veckan, barngrupper,
körsång, skolklasser, läger med konfirmander och familjer, påskvandringar, julvandringar
och riddarskola, vuxengrupper, pigrimsvandringar bland annat fortsatt. Nytt för detta år
är att vi har fått en grupp vuxenkonfirmander.
Kyrkan har ställt upp vid Thor Modéen dagarna och vid julmarknaden.
Året slutade med avtackningar av det gamla kyrkorådet och kyrkofullmäktige.
Kungsör den 27 januari 2018
Rita Wik
Kyrkorådets ordförande

5

