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Surahammar föryngras. Invånaran-
talet ligger totalt sett stilla men antal 
barn i Surahammar i åldrarna 1-5 år 
har ökat med 13 procent från 2002.

– Det beror framför allt på att fl er 
barnfamiljer fl yttat hit, säger Kurt 
Haraldsson chef för barnomsorgen i 
kommunen.

Barnen hittar 
till Surahammar

  Vi har 
ambitionen att i 
nära framtiden 
minska barn-
grupperna 
för att svara upp 
till vår vision

År 2002 var nästan var tredje ettåring född 
utanför kommunen. Året efter mer än var 
fjärde . Det blir allt fl er barn i Surahammar. 
Dessutom går fl er barn i barnomsorgen, nio 
av tio barn i förskoleålder går idag i förskolan 
jämfört med tre av fyra för ett par år sedan.
Hinner Surahammar med att bygga ut barn-
omsorgen?

– Ja, vi försöker så gott vi kan. Ängsgårdens 

Det är kul på dagis, tycker Rasmus Hellqvist, Skogsgläntans förskola, Sura.

förskola har utökats med två avdelningar och 
Skogsgläntan har fått tre nya avdelningar. 
Från nyår öppnar vi även två avdelningar på 
Knuthagsgatan 51.

Statistik visar att Surahammars kommun, 
med visionen ”För barnens skull”, har även 
lyckats med att behålla personaltätheten som 
är densamma idag jämfört med 1999.

Barnfamiljerna gör rätt
Kurt Haraldsson tycker att Surahammar 
verkligen är en bra kommun för barn att växa 
upp i.

– Att barnen strömmar in till Sura, vilket 
medför att vi snabbt får bygga ut förskolan, är 
kära bekymmer. I Surahammar har alla nära 
till allt, det är tryggt och vi har en bra förskola 
och skola. Man kan gärna påminna sig om att 
fritidsutbudet är rikt i kommunen. Hade Väs-
terås, där fl ertalet barnfamiljer fl yttar in ifrån, 
haft lika många ishallar per invånare som vi 
har hade de haft 13 stycken. Det är gott om 
istid, ridtid och badtid i Surahammar.

Fler nyanställningar
Innan nyåret ska Surahammars kommun Det är toppen i Surahammar – barnens kommun. På bilden Carolina Kleinferchner, Skogs-

gläntans förskola, Sura.

  Vi har ”

anställa ytterligare sex förskolelärare/
barnskötare.

– Vi har ambitionen att i nära framtiden 
minska barngrupperna för att svara upp till 
vår vision. Barnfamiljer gör rätt i att fl ytta till 
Surahammar, menar Kurt Haraldsson.

AG Rör ställer upp i alla lägen 
vid service-, ombyggnads- el-
ler tillbyggnadsjobb. 

– Vi fi xar det mesta på kort 
varsel, lovar Johan Grönholm 
som äger företaget tillsam-
mans med sin fru Pernilla 
sedan fyra år tillbaka.

AG Rör, ett uppskattat VVS-företag 
sedan snart 20 år tillbaka, har fullt 
upp att göra.

– Vi utför uppdrag i Surahammar 
och Hallstahammar såväl till privat-
personer som företag, jordbrukare 
och offentlig förvaltning.

Med ytterligare en person inhyrd 
har företaget fullt upp att göra.

Även större uppdrag
Främst är det regionens fastighetsä-
gare som anlitar AG Rör. Även för-
säkringsbolag använder företaget 
vid vattenskador och industrin har 
en kraftig efterfrågan på snabba 
servicejobb. 

– Vad vi gärna åtar oss i framtiden 
är även större uppdrag över längre 
tid. Genom samarbete med andra 
kollegor i branschen kan vi åta oss 

även mer omfattande arbeten. 
Tidigare i år bytte företaget hela 

kulvertsystem mellan fastigheter.
AG Rör erbjuder även försäljning 
och installation av vedanläggningar 
och värmepumpar.

Butiksförsäljningen på Öster-
gatan 25 är just nu begränsad då 
Pernilla för närvarande är föräld-
raledig.

Flitigt anlitad rörmokare

Fullt upp 
att göra har 
rörmokare 
Johan 
Grönholm, 
AG Rör.


