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Ansvarig utgivare har ordet
kreativitet som många visade under
saneringsarbetet var mycket imponerande, och kan inte nog berömmas.
För innevarande år visar budgeten på
plus, men det gäller att även fortsättningsvis hålla det ekonomiska resultatet på rätt sida om nollstrecket.
Effektiviseringsarbetet måste fortsätta
även om vi inom vissa områden kan
börja ”gasa” lite och inte bara
”bromsa” som under de senaste åren.

Bästa Kilsbor !
Så har ännu ett år gått till ända och det
är dags att ta lärdom av vad det gett.
Först en kort historik över senare års
ekonomiska utveckling:
Vi har haft några tunga år bakom oss.
Sedan 1995 har vi ökat vår skuld från
drygt 3 till 118 milj. kr. Under senare
delen av 90-talet hade vi tre år i rad
med årliga underskott på över 30 milj.
kr.
I början av 1999 inleddes den s.k. ”krisen” som orsakades av att bankerna
nekade att ge oss lån, för att täcka vårt
budgeterade underskott på 25 milj. kr.
I det saneringspaket som arbetades
fram under vintern och våren minskades underskottet till drygt 16 milj. kr.
Med facit i hand kan vi se att arbetet
resulterade i ett underskott på c:a 8 milj.
kr. Detta tolkar jag som att den negativa trenden är bruten för Kils kommun.
Jag vill därför ta tillfället i akt att tacka
alla innevånare i Kil som bidragit till
att sanera vår ekonomi, och då speciellt våra anställda och politiker. Den

Det finns fortfarande flera orosmoment som vi måste beakta:
Staten och Landstinget fortsätter att
belasta kommunerna med arbetsuppgifter och ansvar utan att skicka med tillräckligt med pengar, detta främst inom
skola, barnomsorg och den sociala verksamheten.
Arbetslösheten är fortfarande hög inom
kommunen, mycket till följd av Scans
tidigare beslut att flytta större delen av
sin produktion från Kil. För inte så länge
sedan fick vi beskedet att de flyttar hela
sin verksamhet från kommunen.
Befolkningen fortsätter att minska. Det
är inga dramatiska förändringar, jämfört med andra kommuner, men på
några år har vi minskat med över 400
personer. Befolkningstrenden är något
vi måste vända. Trots att vi under 1999
minskade med c:a 100 personer, gick vi
upp en placering i statistiken för kommunerna i Värmland, då vi passerade
Filipstad. Glädjande är också att se att
antalet personer som valt att bo i
Frykerud och Boda har ökat.
På den positiva sidan kan vi notera
följande:
Kommunen
uppförde
genom
Hantverkshuset ett nytt industrihotell
under 1999, som möjliggör för företag
inom kommunen att expandera eller för
nyetableringar.

Försäljningen av industritomter är
mycket god och kommer förhoppningsvis att på sikt ge fler arbetstillfällen. Flera företag har på senare tid
utökat sin verksamhet.
Som Ni säkert läst i pressen håller vi
på att planera för ett ”Näringens hus”,
där kommunen skall samarbeta med
flera organisationer som t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Universitetet och Företagarna i Kil för att
nämna några. Syftet är att samla alla
viktiga funktioner inom näringslivsoch arbetsmarknadsområdet i ett och
samma hus. Vi återkommer med mer
information så snart planerna blir mer
konkreta.
För första gången på flera år har vi
också gynnats av skatteutjämningssystemet, även om vi fortfarande ligger bland de betalandes skara.
För att fortsätta den positiva utvecklingen måste vi utöka vårt samarbete
med våra grannkommuner, myndigheter och organisationer, likväl som med
företag och föreningar inom kommunen.
Vi måste även förbättra våra kommunikationer både inom kommunen och
med våra grannkommuner såväl som
med närliggande större regioner och
som ett led i detta vill vi att Ni hjälper
oss att

besvara enkäten
på sista sidan!
för att vi skall kunna sammanställa Era
önskemål om kommunikationer.

Till sist vill jag än gång tacka alla anställda och förtroendevalda för ett gott
samarbete.

Jan Wadell
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Besök Kils kommuns nya hemsidor
forts från sid 1

Bakgrund
Kils kommun har sedan något år tillbaka
haft hemsidor med viss information utlagd
på Internet. Av olika skäl, bl a personalbrist och begränsade ekonomiska resurser, har dessa sidor inte blivit iordningställda på det sätt vi önskat. Nyligen publicerade Nya Wermlands-Tidningen en
artikel om kommunernas hemsidor inom
sitt spridningsområde. Kils kommuns
hemsidor fick i den testen ingen framskjuten placering. Hade undersökningen skett
någon vecka senare hade vi säkert få ett
mycket bättre betyg med våra nya sidor.
Tack vare Kils kommuns biblioteks fina
presentation av sin verksamhet klarade vi
oss från ett bottenbetyg.

Arbetsgruppen
En webbgrupp bestående av en representant från varje förvaltning har nu gjort ett mycket förtjänstfullt arbete som vi anser oss ha anledning att känna oss nöjda med. I gruppen har
ingått följande personer:
Anna Ring
Ulf Jansson
Rolf Lundberg
Åsa Hansen
Sofia Nilsson
Bente Nordkvist
Anita FjellklangLundquist
Gudrun Larsson

Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Kansliavdelningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Personalavdelningen
Socialförvaltningen

Vi planerar även att inom en snar framtid tillhandahålla
olika typer av ansökningsblanketter via nätet.

Hör av er
På sidorna finns angivet hur ni kan komma i kontakt
med oss. Hör gärna av er med synpunkter. Är det t ex
något som ni tycker saknas - sänd ett e-postmeddelande
till kils.kommun@kil.se!

Politikerkontakt
Många klagar på kontakten med politiker nu för tiden.
Vi har därför inrättat en politikerbrevlåda för varje parti.
Dit kan du höra av dig med frågor och synpunkter. Endast de personer som respektive parti har utsett kan läsa
de meddelanden som kommer in. Du behöver således
inte vara orolig för att obehöriga kan läsa vad du skriver
till “ditt parti“.

Tekniska förvaltningen

Sandra McEwen med nystartade företaget, Novadis, har också
givit oss mycken värdefull hjälp under arbets gång.
I slutet av förra året anställdes Christer Nilsson som IT- och
informationschef i kommunen. Christer arbetade tidigare med
ungefär motsvarande uppgifter i Karlstads kommun och vi är
mycket glada över att nu få dra nytta av hans stora kunskaper
och erfarenheter. Han har i slutskedet också i hög grad bidragit till att sidorna äntligen kunnat färdigställas och läggas ut.

Kvalitetsmärkning
SverigeDirekt (www.sverigedirekt.riksdagen.se)
kvalitetsmärker alla webbplatser i offentlig sektor som
uppfyller de grundkrav som Toppledarforum ställt på
webbplatser i offentlig sektor. Den 30 mars tilldelades
Kils kommun en sådan märkning, efter att webbplatsen
avsevärt förbättrats, som det hette i motiveringen.

Rolf Lundberg

Framtiden
Det återstår en hel del arbete innan sidorna är helt som vi tänkt
oss. Bl a ska det inom kort bli möjligt att ta del av kommunstyrelse- och fullmäktigeprotokollen på kommunens hemsidor.
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Biblioteksfilialerna
i Fagerås och Högboda
Det har varit ganska kraftiga nedskärningar i kommunens
budget. Alla kommer naturligtvis ihåg de akuta åtgärderna
som vi var tvungna att ta till i början av 1999, som t ex infrusna föreningsbidrag. De akuta åtgärderna har i år bytts ut
mot mera långsiktiga nedskärningar. Det har för kultur- och
fritidsnämndens del inneburit att personalstyrkan minskar
inom administration, inom vaktmästeriet och inom biblioteksverksamheten.

För något år sedan kom den första påtagliga konsekvensen av personalneddragningarna. Skötseln av våra badplatser övertogs av lokala föreningar
och intressegrupper. Efter ett par år har
det visat sig, tycker åtminstone jag, att
badplatserna sköts minst lika bra nu som
de gjorde tidigare.

Verksamhet i förändring

Verksamheten på huvudbiblioteket förändras kraftigt. Det kommer successivt att bli mindre öppet, servicen till skolan och allmänheten blir mindre och

Med den långa och goda erfarenheten av samarbete med frivillig verksamhet som vi har inom kultur- och
fritidsnämnden så föll det sig naturligt
att ta kontakt med lokala föreningar
för att diskutera filialernas framtid.
Vi hade sonderande möten i höstas
med Föreningen För Frykeruds Framtid och med Boda Byalag och ABFkretsen i Boda och fick positivt gensvar från båda håll.Frågor och funderingar på hur det skulle fungera har
diskuterats vid uppföljande möten.
I Boda kom vi fram till att Boda Byalag tillsammans med ABF-kretsen åtar
sig ansvaret för filialens öppethållande
och för att lämna ut och ta emot
böcker. Detta efter det att de personer som är intresserade varit med i en
studiecirkel i ämnet. Denna cirkel
kommer sannolikt att genomföras
också i Fagerås med intresserade personer.
Allt detta i kombination med att förvaltningen fått möjlighet att förlänga
ett vikariat i ytterligare sex månader
gör att övergången till nyordningen blir
mjuk. Fördelen med nyordningen är att
filialerna kan finnas kvar om och i ändrad form. Inköp av böcker och tidskrifter, katalogisering etc sköts från Kil.
Fjärrlån, d v s lån av böcker från andra bibliotek sköts från biblioteket i Kil.
Utlåningen kommer att skötas av frivilliga krafter.

Vi har ett imponerande antal idrottsanläggningar av hög kvalitét som framgångsrikt har skötts (många ägs också)
av föreningar. Från och med årsskiftet
är även Sannerudsvallen föreningsdriven eftersom det inte finns kommunalt anställd personal kvar.

När kultur- och fritidsnämnden arbetade
med sin budget inför detta år stod det
klart att biblioteken (som fram till dess
varit relativt förskonade från nedskärningar), skulle drabbas ganska hårt.
Tre personer har sagts upp och
verksamhetspengar har beskurits.

Den samhällviktiga
frivilliga verksamheten

pengarna räcker inte till att skaffa lika
mycket böcker och tidskrifter m m som
förr.
I detta sammanhang uttalade ändå kultur- och fritidsnämnden att filialerna i
Fagerås och Boda skall vara kvar.
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Tack vare engagerade bybor kommer
Boda- och Fageråsborna att fortsätta
att ha nära till litteratur. Filialerna kan
som förut vara en mötesplats och en
tillgång för bygden. Boda Byalag ser
fram mot att få en fast lokal för sin
verksamhet!
Johnny Hiller
Kultur- och fritidschef
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Kunskapslyftet
Under januari genomfördes en informationskampanj i samverkan mellan arbetsförmedlingen, LO, TCO och
Kunskapslyftet. Informationen rörde arbetsmarknaden i Kil,
utbildning i allmänhet och Kunskapslyftet i synnerhet.
Vi kallade 160 arbetslösa kilsbor i åtta omgångar till ett
tvåtimmarsmöte. Sammanlagt 96 personer deltog mer eller
mindre engagerat. Hur många som tack vare detta möte
väljer att börja studera är omöjligt att ange eftersom effekten kan komma långt senare. Men ett mindre antal, c:a 8 10 st har återkommit för enskilda samtal och vägledning.
I Kunskapslyftets uppdrag ingår bl a att underlätta för
kommuninnevånarna i sitt sökande efter utbildningsvägar
”vi ska medverka i utvecklingen av infrastrukturen för utbildning”. Vi strävar därför efter en ökad samordning och
samverkan mellan vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen
och kommunens arbetsmarknads/näringslivsfunktion. Om
denna samverkan blir genomförd höjs kommunens servicenivå gentemot kommuninnevånarna och dessutom bör
resultatet av verksamheten kunna bli ett verkligt lyft för de
inblandade parterna och Kils kommun blir en effektivare
kommun med en höjd kvalitet för kommuninnevånarna.

Vuxenutbildningen har av tradition sitt fäste på KomVux.
Under senare tid har även kommunens bibliotek blivit en viktig servicefunktion för de studerande. På biblioteket finns den
litteratur de studerande behöver men också kompetenta medarbetare. Under de senaste åren med ökad användning av
Internet ökar användningen av bibliotekets fåtaliga
datoriserade arbetsplatser. Från Kunskapslyftets sida bidrar
vi därför ekonomiskt för en del av den utmärkta service som
biblioteket kan ge.
Under vecka 15 (10 - 16 april) genomfördes en
nationell vuxenutbildningskampanj. Under kampanjen
uppmärksammades alla ”på behovet av ett livslångt lärande
utifrån förändrade behov på arbetsmarknaden och i samhället”. Bakom kampanjen stod Utbildningsdepartementet med
Ingegärd Wernersson i spetsen. Svenska Kommunförbundet
stöder kampanjen och har särskilt uppmärksammat
kommunstyrelserna runt om i landet om kampanjen.
Lars-Åke Boman
Projektledare

Rivningslov
Rivning av en byggnad, inom planlagt område kräver rivningslov. Rivningslov krävs även för rivning av en
del av en byggnad t.ex. en veranda.
Rivningslov kan även krävas utanför
detaljplan genom områdesbestämmelser.
Senast tre veckor innan arbetena påbörjas skall dessutom en rivningsanmälan lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden.

I de fall byggnaden i fråga kan
antas innehålla s.k. farligt avfall
(asbest, kopparledningar, bly eller liknande material) kan miljöoch byggnadsnämnden fatta beslut om att en rivningsplan skall
upprättas för aktuellt objekt.

För mer information kan Ni kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen,
Sofia Nilsson , tfn 0554-191 40, e-post sofia.nilsson@kil.se
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Sätt vintermössa på ditt hus!
Alla vet att man blir varm i hela kroppen när det är varmt om huvudet.
En gemensam upphandling av tilläggsisolering för vindsbjälklag, riktad till värmländska villaägare, kommer att ske under våren. Samordningen sker utan vinstintressen genom länets kommunala energirådgivare och EnergiInformation Värmland. Desto fler som anmäler sig desto
billigare blir det. För mer information kontakta mig!
Genom att tilläggsisolera din vind:
•
minskar Du dina uppvärmningskostnader.
•
får Du ett bättre inomhusklimat.
•
får Du en underhållsfri investeringen.
I kommande nummer av KommunNytt kommer jag att ha en frågespalt. Där besvarar jag Era
frågor eller funderingar som är inkomna per brev eller E-post.
Leif Jansson
Kils Energi AB, Box 88, 665 23 Kil
Tel 0554-191 39, 070-657 61 01
E-post: energirad@kils-energi.se

Bilbältesräkning i Värmlands kommuner
60 % av de som dödades i trafiken 1999 använde inte bilbälte.
Radio Värmland har genom programmet “Radiokontakten“ utmanat samtliga
Värmlands kommuner i bilbältesanvändning. Kils kommun har antagit utmaningen.
Räkningen kommer att utföras på en sträcka med hastighetsbegränsning 50 km/h
och en sträcka med 70 km/h inom Kils tätort under veckorna 7, 19, 34 och 46 av
högstadieeleverna: Rebecca Andersson, Jenny Iderström, Camilla Johansson och
Anna Langenbach.
Resultatet kommer att redovisas i radio och press. Första räkningen är utförd och
resultatet visade att på 50-sträckan använde endast 50 % bilbälte och på 70-sträckan
82 %.

Kilsbor var rädda om Er. Använd bilbälte!
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Intresserad av närvärme?
Gammal panna? Dyra räkningar?
Eller bara trött på prishöjningar?
Vi på KILS ENERGI AB vill nu uppmana alla fastighetsägare som bor i närheten av vårt kulvertsystem och är intresserade av närvärme att kontakta oss. Vi hoppas på ett stort
intresse för anslutning i sommar.
Vi tar en anslutningsavgift när du kopplar in dig på värme
från oss. Sen tillkommer bara förbrukningsavgift, all service
och reparationer på din central ingår i vårt pris.

Karlslunds panncentral är den nyaste panncentralen i
närvärmenätet och består av en panna på 1000 kW som vi
eldar med pellets.

Priset på närvärmen är mycket stabilt och har ej ändrats på
de senaste åren. Vi använder inhemskt producerat biobränsle
som har stabilt och lågt pris och ej påverkas av den oroliga
internationella marknaden.

För reserv och topplast finns oljepannor
På Tippens Panncentral finns två biogaspannor. I den ena
eldar vi metangas som utvinns ur den sluttäckta gamla
deponin och i den andra eldas gas från den nybyggda
rötningsanläggningen där i Kil insamlat sorterat organiskt
avfall rötas (tack för din hjälp). Tillsammans har de två pannorna en effekt på 900 kW.
Som du kanske har läst om i tidningen hoppas vi kunna
bygga en ny fastbränslepanna på tippen på ca 8000 kW,
som skall kunna eldas med bland annat ris och träavfall då
detta idag körs till annan kommun för eldning. Detta på
grund av att pannan måste vara godkänd för avfallseldning.

Kils Energis kulvertnät består idag av ca 12 km rör i centrum. Vi har 3 st panncentraler inkopplade på systemet.

Om du har några frågor kan du kontakta oss på telefon
Teo, 19374, 070-2097580
Leif, 19335, 070-5852390
Pekka, 19334
Besök oss gärna på vår hemsida www.kils-energi.se!

Dallidens panncentral är den första fastbränslepannan som
byggdes i närvärmesystemet och består av en panna på 1600
kW där vi eldar briketter och pellets.

Egen produktion
KommunNytt mångfaldigas numera
med hjälp av kommunens vaktmästeri. Tyvärr blir kopiekvalitén sämre
än vid tryckning i tryckeri men kan
väl ändå anses acceptabel i
besparingstider. Har du några åsikter om Kommun-Nytts utseende
eller innehåll ring Christer Nilsson
eller BrittMari Olsson, tel 191 00

Vägbelysning i Kil
Efter 20 år som kommunens entreprenör för vägbelysning har
Kils El AB ersatts av Birka Service fr o m 1 jan. 2000.
Birka service kommer att se över all gatubelysning 4 ggr per år.
Vecka 7-8 och 12-13 har använts för översyn våren 2000. Under
dessa veckor har alla slocknade ljuskällor bytts.
Vid felanmälan ring gatuavdelningen tel 0554/192 11
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Nu börjar bussarna trafikera
nya vägen vid Fagerås
Den 3 april började bussarna gå nya väg 61 förbi Kil och
Fagerås. Då öppnades samtidigt bytespunkten i Fagerås.
Reser du mellan Arvika eller Sunne
och Karlstad tjänar du upp till 20 minuter per resa. Både linje 102 Karlstad-Arvika och 302 Karlstad-Torsby
går den nya vägen utanför Kil i fortsättningen. Bara tidigaste morgonturen med 102 går in i Kil.

Nya linjen
Samtidigt öppnades en ny linje, 300
Fagerås-Kil- Karlstad, som trafikerar
gamla väg 61 och går mellan bytespunkten i Fagerås och busstationen i
Karlstad. Den fungerar delvis som
matarlinje till och från bytespunkten i
Fagerås. Men du kan förstås också

Busstider
Giltighetstiden för nya tidtabellen är
under tiden 3 april och längst t.o.m.
den 12 juni i år, då ny tidtabell kommer.
Du som har synpunkter på den nya
tidtabellen kan höra av Dig till kommunen. Kommunen har regelbundna
träffar med Värmlandstrafik om
kommunikationsfrågor, då vi har möjligheter att påverka tidtabellen.
Skriv brev till Kils kommun, Kansliavdelningen, Box 88, 665 23 Kil,
faxa på faxnr 0554-129 74 eller skicka
e-post till kils.kommun@kil.se

Glöm inte att besvara enkäten på
sista sidan!

åka med den hela vägen mellan Kil
och Karlstad.

Bytespunkten i Fagerås
Bytespunkten ligger efter väg 45 utanför Fagerås. Du hittar den 300 m söder om nya väg 61, åt Edsvallahållet.
Den är utrustad med rejäla vindskydd
och gjord enbart för busstrafikens
skull. En liknande, väl fungerande
bytespunkt finns redan vid Tjärnheden
norr om Deje.
Vill du veta mer om nya Fageråstrafiken?
•
Ring Kollplatsen i Munkfors,
tel 020-22 55 80.

Där kan du även beställa nya tidtabeller.
De delas dessutom ut på buss 102 och
302 (liksom på nya linje 300) och vid
Kollplatsen i Karlstad.
Alla tidtabeller finns även på
www.kollplatsen.com

Ny trafikregel från 1 maj 2000
Väjningsplikt mot gående
Den 1 maj 2000 skärps kraven på hur fordonsförare ske bete sig vid övergångsställen. Då blir det väjningsplikt mot gående som är ute på eller på väg ut på ett
övergångsställe.
Som fordonsförare är du skyldig att se om någon vill korsa gatan För att de gående ska förstå att du tänker väja, måste du sänka hastigheten i god tid eller
stanna. Låt de gående korsa gatan innan du passerar.
Även som gående är du skyldig att se dig för. Du syns kanske dåligt, så gå inte ut
i gatan förrän fordonet stannat. Vissa fordonsförare struntar i att stanna, trots att
de är skyldiga att göra det.
För förare av bil, motorcykel och moped klass I kostar det 1 000 kr att nonchalera
väjningsplikten. För cyklister och förare av moped klass II är boten 600 kr.

Om vi alla respekterar väjningsplikten blir det betydligt
trevligare att mötas i trafiken. Det kostar inget alls!
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Skogsgallring år 2000
Kils kommun planerar att under försommaren utföra gallring på följande områden.

1

Stenåsen
Området mellan östra och västra
Stenåsen. Både tall, gran och löv
kommer att gallras för att bevara karaktären på området. Ekar kommer
att frihuggas.

1

3

2

3

Mon
Väster om vägen upp till
Frykstahöjda. Tallskog närmast vägen. Granskog med
inslag av löv i den västra
delen.

2

Tallåsen
Granskogsområde sydöst
om Tallåsen.

Under februari har kommunen utfört årets planerade slutavverkningar vid Hannäs, Fältbågskyttebanan Lökene,
Sannerudsvallen, Dalliden och OK-stugan. Inga ytterligare slutavverkningar kommer att utföras under 2000.
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VA-verken

informerar

Ditt och mitt ansvar
Vatten som spolas ned i toaletten eller golvbrunnen måste renas vid
avloppsreningsverk. Slammet som bildas vid reningen av vattnet innehåller
näringsämnen som ska återföras till jordbruket.

Var rädd om reningsverket!!
Exempel på produkter
som inte ska spolas ner
Bensin
Olja
Lacknafta
Målarfärg
Fotokemikalier
Bekämpningsmedel
Medicin
Kvicksilvertermometrar
Cigarettfimpar, snus
Strumpbyxor, trasor
Trosor, kalsonger
Bindor, trosskydd
Topz-pinnar, rakblad
Kondomer

Vad kan hända?

Gör så här istället!

Dessa ämnen är inte nedbrytbara och innehåller miljöfarliga
ämnen. Den biologiska reningen störs och mikroorganismerna som jobbar med att
bryta ner smutsen i vattnet kan
i värsta fall dö.
Kan innehålla gifter.
Innehåller kvicksilver.
Innehåller kadmium
Orsakar mycket besvärliga
stopp i pumpar och ledningar.
Vi får köra 4 containrar rens i
månaden till soptippen.

Lämna till återvinningsstation

Lämna till apotek!
Lämna till apotek!
Kasta i soporna!
Kasta i soporna, skaffa
papperskorg i badrummet!

OBS!! Detta gäller också Er som har eget avlopp såsom trekammarbrunnar eller tankar. Slammet från Era brunnar och tankar hämtas
med slamsugningsbil och körs till reningsverket !!

Högboda reningsverk
När reningsprocessen är färdig och det
rena vattnet lämnar reningsverket, så finns
den förorening som fanns i vattnet kvar i
reningsverket i form av slam.
Idag transporteras slammet med slamsugbil, 2 ggr/vecka, oavvattnat till Kils reningsverk där det behandlas med övrigt slam.
Denna hantering är negativ både
miljömässigt och kostnadsmässigt. Under
år 2000 kommer därför en slambehandlingsutrustning att monteras i Högboda reningsverk. Detta innnebär att
transporterna kommer att minska drastiskt.
Från 2 ggr/vecka till kanske så sällan som
4 ggr/år.
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Källsortera i badrummet
En bra grundregel är att bara
slänga sådant i toaletten som har
passerat genom kroppen och så toalettpapper förståss.
* Ställ in en papperskorg i badrummet!
* Kasta inte ens små mängder av skadliga kemikalier i toaletten, t ex snus,
lacknafta eller bomullstussar med aceton. Miljöfarliga kemikalier ska lämnas
in till kommunens miljöstation!
I avloppsreningsverken har vi flera miljarder medarbetare (mikroorganismer)
som hjälper oss att rena vattnet. Om
de här små medarbetarna störs av
främmande ämnen kan de inte göra sitt
jobb och reningen av vattnet försämras. Kostnaden för reningen stiger
också kraftigt när något störs i reningsprocessen. Tänk också på att det finns
människor som sköter reningsverken.
Vi kan också skadas om du inte bryr
dig om vad som slängs i avlopp och toaletter.
Vårhälsningar från VA-verken
Styrbjörn Rollof, tel 315 12

KommunNytt
Fryksta vattenverk
En ny grundvattenbrunn har installerats
i grundvattenmagasinet vid slalombacken i Fryksta. Brunnen levererar
sedan ett par månader vatten till vattenverket.

VA-verken

informerar

Vattenläckage
Vi har nu fyra grundvattenbrunnar. De
är byggda 1969, 1971, 1988 och nu den
senaste som byggdes under 1999.
Anledningen till att bygga en fjärde
brunn var att sprida vattenuttaget över
en större yta och därigenom få ännu
bättre vatten. Vid haveri av någon brunn
är nu vattentillgången säkrad.

Mjukt eller hårt vatten
Hur hårt ett vatten är beror på innehållet
av kalcium och magnesium. Ju mer kalcium och magnesium desto hårdare vatten. Det är alltid mycket mer kalcium än
magnesium i vattnet.
Hårdheten anges i tyska grader o dH
eller som mg/l. Vattnet räknas som hårt
över 10 o dH och mjukt under 5 o dH.
Vattnets hårdhet från våra vattenverk:
Fryksta; mjukt vatten 4 o dH
Högboda: medelhårt 7 o dH
Nilsby: medelhårt 6 o dH
Mjukt vatten innebär att mindre disk och
tvättmedel behöver användas.
Följ doseringsanvisningarna noga!

Tänk på att även små vattenläckage kan
förorsaka stora kostnader.
Droppande kran
15 000 l/år
Stril
30 000 l/år
Tunn stråle
300 000 l/år
Toalett som läcker 700 000 l/år

Det går alltså att spara mycket pengar
på kontroll av läckage. I toalett eller badkar kan det vara svårt att upptäcka
läckage eftersom vattnet rinner på den
vita insidan. Ett tips är att hålla toapapper mot insidan för att se om det blir
blött. Kontrollera också vattenmätaren
när det inte sker någon förbrukning, så
att den inte visar förbrukning.

OBS!! Det vatten som läcker ut
t ex via en läckande toalett måste
abonnenten själv betala.
Kommunen har inte någon möjlighet eller skyldighet att kontrollera ev. läckage
i din fastighet eller lägenhet.

Vet Du att...
♦

Du inte skall använda
varmvatten från kran till
dryck, välling eller matlagning?

♦

varje dag lämnar ca 2
liter vatten din kropp? Du
svettas och andas ut ca 1
liter och ca 1 liter lämnar din
kropp med urin och avföring.
Varje dag behöver alltså din
kropp minst 2 liter vatten.

♦

om Du på morgonen
spolar ur det vatten som stått
i ledningen under natten
smakar vattnet bättre. Spola
tills vattnet har en jämn
temperatur.

Finns det några hälsoskäl till
varför man bör dricka mycket vatten?
Ja, det gör det. Att det är nyttigt att dricka vatten har vi vetat länge. Vattnet
rensar bort slaggprodukter i kroppen och transporterar näringsämnen. Vätskebrist
är en av de vanligaste orsakerna till huvudvärk. Teorin att vatten även kan bota
depressioner är däremot okänd på många håll, men det är vad som hävdas av
flera olika läkare. När kroppen blir vätskefattig drabbas vi av psykiska symptom som rastlöshet, förvirring och depressiva besvär.
Det räcker inte att dricka när man är törstig, eftersom törsten inte är något
fulländat mätinstrument. Särskilt hos äldre brukar törstsignalerna försämras.
När törsten kommer har det redan gått långt och man har mycket att ta igen. Vi
bör dricka ett glas i timmen, eller två och en halv liter om dagen.
Vatten är också ett effektivt skönhetsmedel. En uttorkad kropp ser matt och
slapp ut och får torr hud. Dessutom går det lättare att banta om man dricker
mycket vatten. Därför rekommenderar även Viktväktarna att man dricker
mycket vatten.
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Sortering av matavfall
Vi vill uppmana alla Kilsbor att använda köksbehållaren Månadens Källsorterare!
MatHilda som Kils Avfallshantering har delat ut till hushållen
som inte har egen kompostering.
Kils Avfallshantering AB
Har man matrester
i en sluten förpackning börjar rötningsprocessen redan i
köket. M e n, om
matavfallet förvaras
öppet torkar det till viss del och det
luktar inte. Fastfrysning under vinterhalvåret minskar även betydligt.
Endast papperspåsar får slängas i den
organiska kärlet (brunt lock). Ingen
plast eller majsförstärkta påsar.
Papperspåsar till matavfall finns att
köpas på Rätt Pris, ICA Kilen, Konsum, Hus och Hem i Kil och ICA:s
Lanthandel i Fagerås.

Vi har fortfarande problem med vissa
abonnenter som slänger andra saker
än matrester i det organiska kärlet. Vi
har fått plockat ur t ex inlines, glas,
stenar, tygtrasor och plastpåsar. Vi har
även problem med att det slängs kattsand i det organiska kärlet. Det är ej
organiskt material.
Tyvärr kommer vi att bli tvungna att
kontrollera och eventuellt ta ut en extra avgift från de abonnenter som inte
sköter sig. För att slippa detta vill vi
uppmana alla att slänga endast matrester i organiska kärlet.

utser Birger Ängerteg
till Månadens Källsorterare i Kils Kommun.
Vi tillägnar Birger en
blombukett för hans stora
engagemang i källsorteringen och
återvinningsstationerna här i Kil.
Om Du vill utse Månadens Källsorterare i nästa upplaga av KommunNytt.
Skicka namn, adress, telefonnummer på
din kandidat. Skriv också varför just din
kandidat skall uppmärksammas.
Kils Avfallshantering AB
”Månadens Källsorterare”
Box 88
665 23 KIL

Hjälp oss ! att visa upp snygga Återvinningsstationer i Kils kommun.

Ansvar

I kommunen finns 15 återvinningsstationer som tar emot förpackningar
av mjuk- och hårdplast, förpackningar
av metall, kartonger, tidningar/papper,
kläder och batterier. Detta går naturligtvis till återvinning och blir nya produkter, istället för att hamna som värdelösa sopor på deponi (=soptipp).
De flesta tycker att det är praktiskt
att kunna ta med sig tidningar och förpackningar när de åker till affären för
att handla. Därför har vi försökt att
ordna så att det finns återvinningsstationer vid de flesta mataffärer.

Det är inte Kils Avfallshantering eller kommunen som är ansvariga för
återvinningsstationerna. De sköts av Förpackningsinsamlingen som skall samla
in förpackningar. Ring direkt till Förpackningsinsamlingen och klaga när det
är problem. Förpackningsinsamlingen har ansvar för att systemet sköts.
MEN – vi har alla ett ansvar när det gäller den nedskräpning som inte hör
hemma på dessa återvinningsplatser. Grovsopor får absolut inte kastas runt
containrarna- det är både farligt och ser förskräckligt ut.
När dessa ”sopor” ska städas bort kommer det att kosta pengar och resurser i
onödan.
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På ”Tippen” vid Lersätter finns
kommunens återvinnings central .
Återvinningscentralen tar emot farligt
avfall, vitvaror, elektronikskrot,
trädgårdsavfall m m förutom de material som kan lämnas på återvinningsstationerna. Här kan du även lämna
saker till återbruk. Kläder, möbler, husgeråd mm. (samarbete med hjälporganisationer). Miljöfarligt avfall lämnas på
miljöstationerna på ”Tippen”, vid Q8macken i Kils centrum och på
återvinningsstationen i Fagerås.
Återvinningsstationer – ring:
Förpackningsinsamlingen
tel 0200-88 03 11
Plast, metall
RAGN-SELLS tel 054-69 08 90
Glas
SELLBERGS tel 054-85 15 15
Papper, tidningar, kartong
STENA tel 054-67 04 40

KommunNytt

Avfallsrutan

Vanliga frågor och svar
om källsortering
Varför:
1) Skall jag använda köksbehållaren MatHilda istället för en hink?
När papperspåsen får stå öppen och i den luftade behållaren MatHilda,
luktar inte matavfallet och det torkar till viss del. Är matresterna i en
hink börjar rötningsprocessen redan i köket.
2) Får jag inte använda plastpåsar och majsförstärkta påsar till matavfallet som skall slängas i det organiska kärlet?
Plast bryts inte ned på biologisk väg och kan fastna i kvarnen, pumparna och ventilerna med störning av driften som följd. Därför måste
plasten sorteras ur avfallet innan det rötas i biogasanläggningen. Plast
är ej biologiskt nedbrytbart material.
3) Skall jag använda papperspåsar till matresterna?
Papperspåsen kan blandas med matresterna och malas ner i kvarnen. Allt går sedan till rötningsanläggningen och blir biogas och näringsrik biomull.
4) Måste jag sortera matrester och restavfall?
Enligt Kils Renhållningsordning Kap 2 §13 får man inte lägga matrester i restavfallet. År 2005 är det förbjudet enligt svensk lag att slänga
matrester på deponi (soptippen).

Frågor ställda till Kilsbor!
Vi vill än en gång lyfta fram några frågor om sorteringen av matavfall. Några av våra senaste fynd
i de organiska kärlen är inlines, glas och plastpåsar.
Vi gick ut på Kil och frågade några kilsbor om det
som ska läggas i det organiska kärlet (brunt lock).
Följande fem frågor ställdes till var och en:
1) Majs- och plastpåsar t.ex. från fruktdisken,
får inte läggas i organiska kärlet för att
det är plast. Visste du det?
2) Vad tror du händer om man slänger fel i
organiska kärlet?
3) Vi har hittat inlines i ett organiskt kärl. Vad
tror du kan vara anledningen till att folk
slänger fel?
4) Tycker du att man måste kontrollera och
lägga på en straffavgift om man slänger
annat än matrester i organiska kärlet?
5) Hur tycker du att KAHAB skall bli bättre
på att informera om sorteringen av organiskt material?

5) Fryser det fast i kärlet?
Matresterna kan vara fuktiga. De behöver luftas så att vatten avdunstar.
För lite hushållspapper eller för mycket kondens, kan vara några av
orsakerna. Använd papperspåsar tillsammans med behållaren MatHilda
som har delats ut till hushåll som inte har egen kompostering.
6) Gör ni inte något åt problemet med fastfrysning?
Vi försöker hitta lösningar! Många av våra leverantörer arbetar nu på att
hitta olika lösningar på vårt problem.
7) Måste jag sortera ut förpackningar, tidningar och glas?
Ja, enligt Förordningen om producentansvar §5 är ALLA skyldiga att
sortera dessa fraktioner och lämna dessa till återvinningsstationerna.
8) Är det ibland så skräpigt på återvinnningsstationerna?
Förpackningsinsamlingen har ansvar för att systemet sköts, men även
de personer som skräpar ner har ett ansvar för sitt handlande. Vi påpekar ofta bristen på skötsel och tömningsbehov för Förpackningsinsamlingen och tror att det kommer att lösa sig inom kort.
9) Har taxan höjts så mycket de senaste åren?
Avfallstaxorna har varit för låga under flera år och varit delvis finansierade via kommunalskatten. Detta är nu borttaget. Regeringen har infört
en deponiskatt på allt som läggs på Tippen; regeringen vill uppmuntra
återvinning. Vi är inte längre dyra jämfört med andra kommuner.

1) Ja, faktiskt.
2) Jag har ingen aning.
3) Dom har kanske inte lärt
sig ordentligt.
4) Nej.
5) Skicka brev med information.
Johan Sergejev, hockeyspelare

1) Ja, plast vet jag att man
inte får använda. Det kommer
hem lappar, undan för undan.
2) Det vet jag inte. Det går nog
inte att användas så som
det skall.
3) Nonchalans.
4) Nej.
Thomas Karlsson 5) Vet inte. Skicka information om
anläggningsvad som skall slängas och varför.
arbetare

10) Måste jag källsortera?
Ja, alla är skyldiga enligt lagar i Miljöbalken, Förordningen om
producentansvar och Renhållningsordningen att källsortera.
11) Har Ni hittat på detta i Kils Kommun?
Vi har inte hittat på detta själva! Lagar och förordningar om källsortering gäller hela Sverige. För att slippa deponiskatt på organiskt avfall,
har Kils kommun valt att skapa kretslopp för organiskt avfall redan på
ett tidigt stadium.
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Anne Lindblom
lärare

1) Ja, det visste jag.
2) Nedbrytningen försvåras.
Det blir inte helt organiskt.
3) Jag vet inte. Vissa tror nog att
man slänger allt på samma ställe
ändå.
4) Det var en svår fråga. Inte nu när det är
så nytt. Kanske senare när folk har
lärt sig bättre.
5) Folk borde ju veta vid det här laget.

KommunNytt
AVGIFTER vid ”TIPPEN”s
avfallsbehandlingsanläggning
från 1 januari 2000.

Öppethållande ”TIPPEN” år 2000

Avgift Deponi- Avgift
exkl. skatt inkl.
moms
moms

Privatperson: med personbil,
med eller utan släp till
Åv-central = Tippen
kr / tömningstillfälle
Företag: med personbil, med
eller utan släp till
ÅV-central = Tippen
Endast Förpackningsmaterial
och material - bolagsansvar kr / tömningstillfälle
Övrigt avfall – kr / tömningstillfälle (ej miljöfarligt)
Osorterat avfall – kr/ton
Sorterat avfall – kr/ton
Rent organiskt material inom
Kils kommun – kr/ton
Asbesthaltigt avfall – kr/ton
Material från oljeavskiljare,
tvätthallar o dyl. – kr/ton
Slam, aska och slagg – kr/ton
Schakt-, betongskrot – kr/ton
Jord- och sandmassor – kr/ton
Träavfall och ris

0

0

Ordinarie öppettider:
Vardagar: 07.00 - 15.30
Lördagar: 09.00 - 12.00
Under tiden 17/4 - 16/10
Måndagar: 15.30 - 19.00

0

OBS! nedanstående ändringar i ordinarie öppethållande.

0

0

0

80

50

162,5

700
300

250
250

1187,5
687,5

300
550

0
0

375,0
687,5

550
300
60
0
0

250
250
250
250
250

1000,0
687,5
387,5
312,5
312,5

Avfall med ursprung utanför Kils kommun avtalas separat.
Större mängder speciellt avfall kan avtalas separat.
Miljöfarligt- och övrigt specialavfall från företag med
direkt kostnad för omhändertagande debiteras enligt
självkostnad med tillägg för hanteringskostnad motsvarande 200 kr/tim.

Föreningar!
Nu kan ni få ut era evenemang på Internet!
Fr o m maj månad får alla föreningar möjlighet att annonsera sina evenemang på Värmlands Turistråds hemsidor. Från Kils kommuns hemsida finns en länk,
Evenemang, till Värmlands Turistråd. Den här möjligheten att informera om föreningsaktiviteter på nätet är
ett effektivt och billigt sätt att nå ut till allmänheten.
Skicka era uppgifter senast den 15:e i månaden före
evenemanget till: Kils kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 88, 665 23 Kil.

Maj 00
Måndag

1/5

1:a maj

stängt

Juni 00
torsdag
Lördag
Måndag
Fredag
Lördag

1/6
10/6
12/6
23/6
24/6

Kristi.himmels.dag
Pingstafton
Annandag pingst
Midsommarafton
Midsommardagen

stängt
stängt
stängt
stängt
stängt

Nov 00
lördag 4/11

Alla helgons dag

stängt

Vid frågor gällande avfallshantering ring 191 94 eller 192 79.

Låt gatan blomma!
Tekniska nämnden har beslutat att som farthinder i villaområden i Kils kommun tillåta villaägarna
att placera ut blomlådor på gatorna. Lådorna får
vara placerade på gatorna
fr o m 15 maj t o m 30 september.
Villaägarna får själva bekosta och bygga blomlådorna. Lådornas placering sker i samråd med
kommunens tekniska förvaltning.

Villaägare!
Utse tillsammans med Dina
grannar en kontaktperson inom
området eller gatan!
För ytterligare information,
ring Tekniska förvaltningen, tel 192 11.
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