Välkommen till
Västra Mälardalen.

Småstadsliv och lantliv i Köping, Arboga och Kungsör.
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Ta tåget från Stockholm,
slumra in en stund eller läs en god bok.

Efter 75 minuter är det dags att kliva av.
Du har kommit fram till Västra Mälardalen.
En dynamisk trakt med levande småstadsliv och mångskiftande natur, med vackra sjöar, strömmar och åar.
Det är enkelt att resa till Västra Mälardalen. Med tåget tar det 20 minuter från Örebro till Arboga,
15 minuter från Eskilstuna till Kungsör, och 15 minuter från Västerås till Köping. Att resa inom
Västra Mälardalen är ännu smidigare. Cykla, åk buss, tåg, bil eller paddla kajak.

Bil

Cykel

Buss

Tåg

Arboga–Köping

20 min

50 min

25 min

10 min

Köping–Kungsör

20 min

45 min

20 min

-

Arboga–Kungsör

20 min

60 min

50 min

10 min

Snabba fakta om
Västra Mälardalen
Invånare: 50 000
Företag: 4 500
Föreningar: 400
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Närhet är en viktig ingrediens i det goda livet
”Närhet” är ett ord som förekommer ofta när invånarna själva beskriver vad som är utmärkande
för Västra Mälardalen.
Närhet till badsjöar och svampskogar.
Närhet till gårdsbutiker, mysiga restauranger och shopping.
Närhet till konserter, skolor, golfbanor och barnens aktiviteter.
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Västra Mälardalen
är rikt på vatten.

Mälaren och Arbogaån binder naturligt
samman Köping, Arboga, och Kungsör
– de tre små städerna och kommunerna
som Västra Mälardalen består av.
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Kungsör

Kungsör är sjöstaden som snuddar vid Mälaren – en perfekt plats för ett liv med båt.
De tre städerna i Västra Mälardalen har var och en sin egen historia och karaktär.
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Köping

Köping är en brokig och stolt industristad, en del av det svenska industriundret.
Det vackra fabriksbyggnaderna från 1800-talet, som löper från hamnen längs ån till
Köpings centrum, håller industrihistorien levande.
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Arboga

Arboga är en medeltidsstad med kullerstensgator, trånga gränder, fylld med charmiga och skeva
K-märkta hus.
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För den som gillar mat och dryck
ärVästra Mälardalen rätt plats
att befinna sig på.

Utbudet av restauranger är varierat. Här finns innovativ asiatisk mat, ambitiösa
italienska restauranger, avspänd husman, gourmetkök som Kungsudden och en rad
härliga fik och konditorier som Bivur, Himmelsberga och Håges.

Köpings Musteri är ett familjeföretag som levererar
högklassig must och cider till några av Sveriges bästa krogar. Ett besök i musteriets egen gårdsbutik, på
landet strax utanför Köping, är ett måste om du har
vägarna förbi.
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Zig Zag i Köping är ett hyllat nytillskott i Västra Mälardalens matliv. Här serveras fenomenala hamburgare
av högklassiga råvaror som lockar foodies och hamburgarnördar från när och fjärran.

Ambitiösa Skeppshandeln Café och Bistro tillhör definitivt Västra
Mälardalens gastronomiska guldkorn i Västra Mälardalen. Med
fokus på ekologiskt och närproducerat erbjuder de finfina frukostar, bruncher och luncher som avnjuts i vacker miljö i Gamla stan
i Köping.
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I den välfyllda disken hos Hatz Deli i Köping trängs lokal hantverksost med
ost från klassiska regioner i Europa. Här finns inte mindre än 100 sorters ost
och mängder av andra delikatesser. Svårt att välja? Inte alls, det är bara att
smaka sig fram under vägledning av de kunniga medarbetarna.

Tidigare har Perssons Delikatesshandel enbart kunnat påträffas på marknader
runtom i landet. Till stor glädje för oss som gillar allt det goda som Norrland
har att erbjuda har de nu också en egen butik i Valskog. Här finns tunnbröd,
ost, rökt sidfläsk, korv, renkött och annat gott. Missa inte den butikens egenkokade sylt. Enligt Maria Elisdotter finns det kunder som vägrar äta någon
annan sylt än den från Perssons Delikatesshandel.
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Gillar du ost och delikatesser? Anns Ost i Arboga är en hyllning till det goda i livet. Butiken arrangerar också ostprovningar för alla som vill utveckla sina smaklökar och lära sig
mer om ostkultur.

På gården Tvetalund utanför Köping produceras honung,
marmelad, korv och prisbelönt ost.

I det vackra landskapet mellan Valskog och Kungsör ligger Ljungs Goa. Här
hittar du närproducerad mozzarella och buffelburgare samt korv och nötkött
av högsta kvalitet från Anna och Daniel Wirenborg. Gårdsbutiken erbjuder
också egenproducerad choklad som med fördel avsmakas i det trevliga kaféet.
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Norr om Arboga ligger Smedby Gårdsbutik, i ett sädesmagasin
som byggts om till butik. Här säljs närproducerad dryck och
mat, däribland fenomenalt nötkött från egna djur, som har det
riktigt bra. Viktoria Widén berättar att de ser sin verksamhet
som en naturlig del av det lokala kretsloppet: ”Vi är måna om
att alla i trakten ska hjälpas åt.”

Strax utanför Arboga ligger Jädersbruks ekologiska herrgård. De erbjuder egensyrade
grönsaker, fantastiska torkade blåbär, och mängder av andra råvaror av yppersta kvalitet.
Dessutom har de ett stort utbud av ekologiska färger och oljor för den som vill bygga och
renovera med omsorg. Åk gärna dit en torsdag mellan 12-14. Då kan du nämligen passa på att äta en riktigt bra lunch också. Maten som serveras på Jädersbruk tillagas med
kreativitet och omtanke om både människan och miljön: ”Mat ska både skapa njutning
i stunden, och kännas bra dagen efter”, säger Lola Baumgarten som sedan 2012 driver
verksamheten tillsammans med sin man Florian.
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Ditt drömhus väntar på dig.

Funktionalism, medeltid eller sekelskifte? Småstadsliv, lantliv, eller anrik bruksmiljö? Villa eller våning?
Stuga eller gård? I Västra Mälardalen finns en mångfald av boendetyper och miljöer att välja bland. För
dig som vill bygga nytt finns många tomter tillgängliga.

Läs mer på arboga.se, koping.se och kungsor.se!

o

B

Allt fler väljer att flytta till Västra
Mälardalen.

För att se till att alla som vill flytta hit också får plats byggs det bostäder
som aldrig förr. 2025 ska 1000 nya hållbara bostäder vara färdiga att flytta
in i. Klimatsmarta bostäder är en nyckelinvestering för Västra Mälardalen
som satsar på att vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle.
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Mer pengar att leva för i mindre kommuner!

Sedan 2005 har hushållen i Sverige generellt fått mer pengar över efter att de nödvändiga
utgifterna för boende och annat är betalda. Men skillnaderna i Sverige är stora. Minst pengar
över har de som bor i storstäderna. Mest har de som lever i mindre kommuner.* Det är inte bara
trevligt att bo i Västra Mälardalen, det är ekonomiskt gynnsamt också.

Mer hem för pengarna i Västra Mälardalen*
Västra Mälardalen

Stockholm

Västerås

Örebro

2 014 000 (Köping)		
1 795 000 (Arboga)
1 771 000 (Kungsör)

7 237 000

3 510 000

3 275 000

*Köpeskilling för småhus, medelvärde, SCB 2019
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Det finns 4500 företag i Västra Mälardalen. Antalet företag och branscher blir hela tiden fler.
Närheten till Stockholm och städer som Örebro och Västerås gör Västra Mälardalen till ett
perfekt område för entreprenörer – inte minst för innovativa techbolag och kreatörer inom
design, konst, och mathantverk.

Norr om Arboga ligger Travarbo gårdsbutik med fokus på vilt, och Smedby som säljer här- och
närproducerade råvaror i ett sädesmagasin som byggts om till butik.

Kungsörstorp Hotell och Konferens har både en utsikt och ett kök i toppklass.
”När man står där på morgonen och tar emot sina gäster och får ett leende tillbaka. Det är det jag får en kick av. Och jag tror det smittar av sig på
andra. Våra gäster kommer hit för tillgängligheten, läget och maten som hela
tiden utvecklas och varieras vilket gör att de som varit här tidigare får något
nytt.” Johan Dannsjö, Kungsörstorp.
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Västra Mälardalen välkomnar entreprenörer
från alla branscher och fält.

ba

ba

Jo

b

Vital och brokig
blandning av företag.

Västra Mälardalen kännetecknas av öppenhet och
mångfald. Här lever och arbetar människor med
ursprung i alla delar av världen. Det är ett resultat
av traktens historia av handel och industri.
Industrin är av tradition en nyckelspelare i Västra
Mälardalens näringsliv. Numera samsas globala
teknikföretag med möbelföretag, oberoende
skivbolag, ekologiska fruktodlingar, orientaliska
matbutiker, experter på digital marknadsföring,
kreativa matproducenter, och personliga butiker.

KajLisArt, en kreativ, cirkulär textil studio som drivs av Cajsa Boussard. Här
skapar hon nytt mode av tyg från gamla plagg som kunderna kommer in med.
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Örebro Universitet och Mälardalens Högskola ligger i Västra Mälardalens omedelbara närhet. På bekvämt
pendlingsavstånd ligger Stockholm, med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Södertörns
Högskola och kreativa lärosäten som Konsthögskolan, Konstfack, Beckmans Designhögskola och Berghs School
of Communication. Närheten till högskolor och universitet är också perfekt för den som vill vidareutbilda sig
parallellt med arbetet, och för företag som vill ge medarbetare möjligheter att utvecklas.
På Kompetenscentrum i Köping och Högskolecentrum i Arboga erbjuds företag skräddarsydda utbildningar.
Kompetenscentrum har nära samarbeten med universitet och högskolor. På Yrkeshögskolan finns både
fullständiga utbildningar och kortare kurser för företag som vill vidareutveckla sina medarbetare.
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Pendlingsavstånd till universitet och högskolor.
Yrkeshögskola och skräddarsydda utbildningar
på plats.
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Enklare att samarbeta
när alla känner alla.

Närhet och samverkan är bra för kreativiteten
och därmed också för affärerna. Det finns allt
någon som känner någon som kan hjälpa till att
lösa det där problemet man behöver hjälp med.

Eva Ehlin arbetar med byggnadsvård och inredning. Hon trivs i Arboga och i
Västra Mälardalen:
”Jag ser så många fördelar med att bo i en mindre stad där många känner
varandra. Man kan hjälpas åt.”

Kulturskola utan långa köer. Gångavstånd till både skola och förskola. En dröm?
Nej, det är Västra Mälardalen. Här finns 21 grundskolor och två gymnasieskolor.

Sedan 1900-talets början erbjuder Karlbergsskolan i Köping
erbjuder sköna miljöer för lärande. Även paviljongen på idrottsplatsen ett stenkast från skolan ritades i nationalromantisk stil av
arkitekten Erik Hahre.
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Det är enklare att vara förälder i Västra
Mälardalen än i storstaden.
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En förening för
varje smak.

Natur, idrott, eller kultur? I Västra
Mälardalen finns det föreningar för
alla smaker. Här har alla barn och
ungdomar chansen att upptäcka glädjen
i att ägna sig åt något man verkligen
gillar.
I Västra Mälardalen är det alltid nära
till stallet, fotbollsplanen, badhuset,
dansskolan, eller skidbacken.
Arbogabacken ligger ett stenkast från
centrum. Här arrangerar klubben
Arboga Alpina såväl tävlingar som
skidskola.
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I Västra Mälardalen finns över 400 föreningar som ser till att
alla barn och ungdomar kan få en bra fritid. Dessutom finns det
mängder av skogar och badsjöar som är tillgängliga för alla. Det
är härligt att växa upp nära naturen.

Korta kommunfakta
Västra Mälardalen
Största privata arbetsgivare

Köping

Arboga

Kungsör

Volvo Powertrain (1 475)

Saab (475)

Gnutti (225)
8 745

Befolkning

48 869

26 085

14 039

Befolkningsökning

1,7 %

1,0%

1,3%

Högskoleutbildade

16,1 %

15,6%

17,4%

Snittålder

43,8 år

43,3 år

44,6 år

Medelinkomst

26 070 kr

26 442 kr

Förvärvsfrekvens

78,0%

78,4%

Bostadsbyggande

Köping

Arboga

Kungsör

Arboga

2016

Kungsör

Tabell 1

Köping

2015

2,9%

Arboga

15,3%

25 992 kr
78,9%

Arboga
0

43,4 år
Kungsör

25 775 kr
0

0

0
76,8%
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Köping
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1

Kungsör
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