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Fortsatt satsning
i Fryksta!
Om Ni har varit nere i
Fryksta på senare tid, har
Ni säkert sett att där sker
stora förändringar. De trevliga ”Frykendagarna” som
arrangerades i juli gav oss
blodad tand, och nu satsar
vi vidare för att bli ännu
bättre nästa år. Järnvägsvagnar från olika tidsepoker
har köpts in och håller på att
”fräschas upp” både in- och
utvändigt. Dessa utgör
grunden till ett kommunikationsmuseum och skall så småningom fungera som
restaurang, bar och inte minst som toalett. Behovet av den senare har visat sig
stort när det varit festligheter. En gammal ångkran har också köpts in och skall
minna om gamla tider när omlastning skedde mellan båt/pråmar och järnväg. Vi
skall vidare bygga en brygga längs hela kajen som kan användas till både servering och promenadstråk. När det gäller den tänkta finansieringen av bryggan
kommer Ni alla in i bilden. Vem som så önskar, företag eller privatpersoner, kan
köpa en eller flera plankor och
för alltid få sitt namn på denna.
Jag hoppas att så många som
möjligt ställer upp på denna
idé (se sid 12 för anmälan).
Kanske kan vi på sikt också
förverkliga idéerna om att äntligen få ett hotell i Fryksta respektive ett spår för turisttrafik upp till järnvägsstationen.
För det senare har ett litet
växellok köpts in.
Jan Wadell (m)
Kommunstyrelsens ordf
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Ansvarig utgivare har ordet
Efter en ovanligt fin månad (september) och en mer vanlig (oktober) närmar vi oss nu med raska
steg vintern och julen. Denna period innehåller traditionellt ett mycket hårt och intensivt budgetarbete inom kommunen. Det är som vanligt ett pusslande, tagande och givande mellan olika
verksamheters behov. Den slutliga budgeten klubbas inte förrän den 30:e november men ser i
dagsläget ut att kunna ge ett litet överskott även för nästa år. Resultatet för innevarande år ser
också ganska bra ut, trots att vissa nämnder överskridit sina budgetar pekar det totala på ett
mindre plus. Efter senare års negativa händelser med galopperande budgetunderskott och Scans
nedläggning m m, ser det idag betydligt ljusare ut, eller som några personer som bott längre i
kommunen än mig uttryckte saken: ”Det känns som den gamla kilsandan är på väg tillbaka”.
Det pågår för närvarande ett stort arbete med att försöka ”hitta” vilken inriktning och vilka vägar vi skall välja
för att vi skall bli ännu bättre i framtiden. För detta har ett antal grupper bildats:
Målgruppen - har Ni kanske redan
stött på - de har under de senaste veckorna varit ute på ungdomsgårdarna,
biblioteken och puben (!) för att få höra
Era åsikter om framtiden.
Kommunikationsgruppen som tittar
på vilka kommunikationer vi skall ha i
framtiden. Det finns planer på både
lokalbuss och pendeltåg. Ni kan läsa
en sammanfattning av den enkät som
gjordes i våras såväl som gruppens
förslag på annan plats i denna skrift.
Boendegruppen tittar på hur och var
vi vill bo i framtiden. Här kan det vara
värt att betänka att vi när kommunen
var som störst (1993) hade drygt 400
fler innevånare än idag. Men det finns
inga lediga lägenheter eller hus, och de
är inte färre till antalet än då 1993???
Företagsklimatgruppen består av
representanter för näringslivet och
kommunen och syftar till att främja
såväl befintligt näringsliv som att underlätta för nyetableringar.
Profilgruppen skall ta fram de områden som vi skall satsa på i Kil. Så här
långt har gruppen funnit att de viktigaste frågorna är boendet,
infrastrukturen och fritidsaktiviteter.
Gruppen för En välskött kommun
skall sammanfatta de andra gruppernas svar i kombination med åsikterna
från Er kommuninnevånare hur vi erhåller den bästa servicen till alla kommuninnevånare.

Har Ni några synpunkter och tips på
dagsläget eller hur vår framtid skall se
ut, så tar vi gärna emot Era åsikter på
telefon 191 00, fax 129 74 eller e-post
kils.kommun@kil.se.

Apropå internet har Ni besökt kommunens
hemsida på senare tid? Det som i början av året knappt var värt att kalla
”hemsida”, börjar nu se riktigt bra ut.
Den förbättras och utökas snart sagt
varje dag. Som skrivet var - gör gärna
ett besök!

Antalet innevånare
Innevånarantalet kommer förmodligen
att minska något även i år, men betydligt mindre än vad vi hade prognostiserat. Minskningen i år beror främst
på ett födelseunderskott, in- och utflyttningen ser ut att gå ungefär jämnt
upp. Vi har alltså lyckats vända in- och
utflyttningstrenden och nu återstår bara
att även vända på födelseunderskottet!

Affärslivet
Affärslivet i Kil utvecklas och förbättras
ständigt. Vi saknar nu
endast ett par kategorier av affärer. Köptroheten bland oss Kilsbor är stor och det är
viktig för att vi skall kunna bevara ett
stort affärsbestånd med varierat och differentierat utbud. Det är riktigt roligt
att se hur livet sjuder på och runt Storgatan, inte minst på fredagseftermiddagar och lördagar. Gör gärna
ett besök i någon av våra grann-
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kommuner (Karlstad undantaget), så
kan Ni se skillnaden!

Företagande
Under nästa år planerar vi för något
vi kallat för ”Näringens hus”. Tanken
är att under ett tak försöka samla all
kommunal service i samarbete med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, facket, företagarna och ytterligare
några intressenter.
Kilsbostäders satsning på Cenit – Centrum för IT – ser ut att bli en mycket
lyckad satsning. Fler och fler företag
har sökt sig till detta hus på Gränderna
med sin verksamhet. Det ryktas t o m
att ett större företag kan vara på väg
in.

Sopspioner
Sopspioner har det talats mycket om
på senaste tiden. Det har naturligtvis
inte varit så att någon har varit och
rotat bland folks sopor, men däremot
har viss visuell besiktning skett – allt
för att vi skall få så
”rent” avfall som möjligt till vår rötnings-anläggning. Det är mycket
svårt att röta in-lines,
regnkappor och plastprodukter. Jag ber därför Er alla att Ni tänker
på vad Ni lägger i främst
det organiska kärlet, för att vi skall få
den bästa miljömässigt hållbara lösningen.
Med förhoppning om en fortsatt ljus
framtid trots vintermörkret!
Jan Wadell (m)
Kommunstyrelsens ordförande
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Bokslutsprognos
Kommunens och kommunkoncernens
bokslutsprognos för år 2000 presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2000-10-12. Förutom den
vanliga kommunala verksamheten ingår fem helägda aktiebolag i koncernen. Bolagen är Kils Energi AB, Kils
Avfallshantering AB, Kilsbostäder AB,
Kilvision AB samt Hantverkshuset i
Kil AB.
Prognosen för kommunen pekar mot
ett överskott på 4,2 mkr, medan
koncernbolagens sammantagna resultat förväntas bli underskott på mellan
2,4 och 3,4 mkr. Totalt förväntas alltså
ett smärre överskott för kommunkoncernen.
Det finns alltså stora möjligheter att
Kils kommun för första gången sedan
1992 redovisar ett positivt resultat. Det
gäller dock att samtliga nämnder iakt-

tar största möjliga budgetdisciplin under
resterande del av året.
Trots ett hårt och målmedvetet arbete i
nämnder och förvaltningar att hålla kostnaderna nere, bedöms nämnderna sammantaget redovisa en negativ budgetavvikelse med 3,7 mkr. Kommunstyrelsen uppmanar de nämnder och styrelser som progonostiserar underskott
att intensifiera sina ansträngningar att
anpassa verksamheten till fastställd budget.
Pensionskostnaderna överskrider budget
med 2,8 mkr. Beroende på att beslutet
att utbetala maximal ”individuell del” avseende årets intjänade pensionsmedel
ökar den redovisade kostnaden för löneskatt.
Skatteintäkterna överstiger budget med
7,5 mkr genom att skatteavräkningen för

1999 tillförs årets verksamhet. Det är
i huvudsak tack vare denna intäktsökning som det trots negativa avvikelser i övrigt kan förväntas ett positivt resultat. Liknande positiva
avräkningar kan vi inte räkna med kommande år och därför måste vi fortsätta
att arbeta med åtgärder för att begränsa kostnadsökningarna. Detta arbete består av flera delar.
* Snabb och effektiv kostnadsuppföljning för att snabbt kunna identifiera
tendenser till negativa budgetavvikelser
och i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder
* Söka efter effektivare arbetsmetoder i kommunens alla verksamheter.
* Fatta beslut om vilken omfattning, inriktning och kvalitet på verksamheten
som ryms inom tillgängligt ekonomiskt
utrymme.
Göran Lindell
Ekonomichef

Landshövdingen på besök
Landshövdingen Ingemar Eliasson och
nya länsrådet Björn Sandborgh besökte
Kils kommun, näringsliv och föreningar
tisdagen den 19 september.
Redan på måndagskvällen inbjöds allmänheten att ställa frågor till och samtala med landshövdingen om Värmland
och framtiden? på biblioteket. Landshövdingen pratade bl a om Värmland i
världen, d v s att vi inte får glömma
världsperspektivet, även när vi verkar
lokalt och regionalt.
Han gav också en orientering om vad
Länsstyrelsen gör och sammanfattade
dess tre roller, d v s att verkställa, rapportera och samordna. Avslutningsvis
framhölls Värmland som möjligheternas landskap, tack vare tre viktiga
nyckelområden
- kompetensen,
- läget och
- livsmiljön

Björn Sandborgh tog därefter vid och
berättade vad ett länsråd gör. Den primära uppgiften är att biträda sin chef,
d v s landshövdingen. Övriga frågor som
hamnar på hans bord spänner över ett
brett område, från etableringsfrågor till
älgar. En fråga som dock kommer högt
upp är kommunikationer och hur dessa
kan bidra till tillväxt för länet.

Som avslutning bjöds deltagarna på
kaffe och ett mer informellt samtal tog
vid. Innan mötet avslutades enades
man om vikten av en bättre samordning och samverkan inom Värmland.
Tisdagen ägnades åt ett digert program
som inleddes med en träff med
kommunledningen i Kils kommun. Därefter följde företagsbesök hos Wenmec
AB, Outokumpu
Wenmec AB, Millrock AB och Alfa
Neon Skyltfabrik
AB.
Avslutningsvis träffade man representanter från några
föreningar i kommunen.

Hans-Olov Larsson och Kurt Jonsson på Outokumpu Wenmec
AB informerar om företagets tillverkning av maskiner som säljs Christer Nilsson
till kopparraffinaderier världen över, t ex Australien, USA, Mexico, Informationschef
Chile och Egypten.
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Pulsen ökar i Kil
Idag känns det positivt att arbeta i Kil och inom de
flesta branscher går verksamheten på högvarv och
orderingången är bra inom industrin. Det visar sig
också på arbetslöshetssiffrorna som dalar och f n
är det under 4% som är öppet arbetslösa. Det blir
väl en liten påspädning från Scan då de sista går
hem därifrån, men det finns faktiskt några säljare
som kommer att bli kvar med sin verksamhet där.
När det gäller Scanfastigheten så har ju fiskefabriken Karmöy kommit igång så smått. Dessutom finns ett nytt företag, Nordisk Chark & Gross
som sysslar med kebabkött, som kommit igång på
allvar och som medfört flera nyanställningar. F n
finns det 20 hyresgäster där. Vi hoppas naturligtvis på ytterligare verksamheter och det pågår förhandlingar i både stort och smått med både nya
företag och utökningar hos befintliga företag.
Om vi ser på handeln i Kil så har denna också
utvecklats positivt och inom detaljhandeln har köptroheten ökat under senare tid. Fortfarande har vi
för liten köptrohet då det gäller dagligvarorna men
vi får naturligtvis hoppas på att även denna ökar.
Den oro som fanns då väg 61 drogs söder om Kil
kom på skam och det verkar faktiskt som om vi
har mera rush på samhället än tidigare. När det
gäller detaljhandeln saknar vi idag ett par verksamheter, t ex sportaffär och bokhandel, men vi
har ett par detaljister och andra företag som har
tagit in en del kontorsvaror i sitt sortiment.

Näringslivsenheten
inom Kil kommun
Under en tid har vi resonerat om hur näringslivsarbetet skall organiseras och lokaliseras och målet är att ha ett ”Näringens Hus” där de
flesta, förhoppningsvis alla, som har med företagande och arbete att
göra, skall finnas under ett tak. Just nu finns kommunens Näringslivsenhet lokaliserad till Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans
lokaler på Storgatan 16 där också Kunskapslyftet finns.
Under den
korta tid som
vi har varit
samlokaliserade har vi alla
funnit att vi
kan effektivisera vårt samarbete. Vårt
gemensamma
mål är ju att
verka för fler
arbetstillfällen
i kommunen.
Bengt-Eric Olsson, näringslivschef i Kils kommun
Så här når du Näringslivsenheten
Bengt-Eric Olsson, tel 0554-133 33, mobil 070-325 51 15
e-post bengt-eric.olsson@kil.se

Företagsinformation vid infarter och på
V:a Industriområdet

Vid infarten till tätorten Kil finns numera företags- och butiksinformation.
Samma informationstavla finns också
uppsatt vid V:a Industriområdet.
Informationen kommer att uppdateras
2 gånger per år och nästa uppdatering
kommer att göras under v 45/46 i år.
Vi vet att det fattas några företag och
dessa kommer att anges då. Men för
att vara helt säker på att det blir riktigt
för just ditt företag, stanna till och kontrollera om ditt företag finns med och
med rätt adress så att leverantörer och
kunder har lätt att hitta rätt. Vi vill ju
inte gärna att tung trafik som skall till
V:a Industriområdet skall ta vägen via
Storgatan.
Bengt-Eric Olsson
Näringslivschef
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Hur skall framtiden
i Kil se ut?
Med den frågan gick vi, en grupp politiker, ut till Kilsborna under oktober månad.
Sex mötestillfällen hade utannonserats på våra bibliotek och ungdomsgårdar och på
Jolly Butcher. Totalt sett kom vi i kontakt med något drygt hundratal personer och vi
fick med oss mycket idéer hem. Dessa idéer kommer vi att ta med som underlag när
vi under nästa år skall fatta beslut om övergripande mål för kommunen. Ett axplock
av idéerna beskrivs här nedan.
Bland de ungdomar vi träffade på
ungdomsgårdarna fanns en blandad inställning till deras framtid i Kil. Vissa
ville gärna bo kvar i kommunen när de
blir äldre, om de kunde få ett jobb.
Andra såg sin framtid i Karlstad eller
utanför Värmland. Flera såg bättre
kommunikationer, t ex fler kvällsturer
till och från Karlstad, som en möjlighet
att bo kvar.
Ungdomarna hade också en hel del
önskemål om skolan, t ex om att få bra
mat och ha fräscha lokaler. När det
gällde fritidsaktiviteter fanns bl a intresse för fler ungdomsdiscon, längre
öppettider på ungdomsgårdarna, replokal för rockband, badhus och bättre
fiskevatten. Man var själva beredda att
hjälpa till, t ex med att ordna discon.
På en direkt fråga huruvida Kil bör
vara en egen kommun i framtiden svarade de flesta ungdomarna att det var
viktigt att behålla självstyret. Risken
var annars, menade man, att Kil skulle
bli en mindre viktig del av en större
kommun. Andra tyckte att det vore
många fördelar med att vara en del av
en större kommun.

Kommunens service på våra mindre
tätorter togs upp, bl a skolor, bibliotek
och sophantering.
Vi politiker har verkligen tyckt att de
möten vi haft med Kilsbor under denna
kampanj varit värdefulla, och det verkar som om de flesta vi pratat med
också har uppskattat kontakten. Nu
går arbetet med att formulera övergripande mål vidare i de politiska församlingarna. Vi är dock fortsatt intresserade av att få fler synpunkter, vilket
t ex kan lämnas till de politiska partiernas företrädare eller till kommunen
via e-post till kils.kommun@kil.se.
För majoritetskoalitionens målgrupp
Lars Nyberg (mp)
Ledamot i kommunstyrelsen

Scanområdet
Bland de Kilsbor som vi träffade på biblioteken och på Jolly Butcher fanns en liknande inställning till Kil som egen kommun,
men man såg vikten av mer samarbete med
kringliggande kommuner. Vid flera tillfällen fick vi bevis på att den ”Kilsanda” som
varit ett begrepp tillbaka i tiden fortfarande
finns kvar, både bland ungdomar och vuxna.
Många kommuner satsar mycket tid och
pengar för att bygga upp en sådan anda
för man har insett värdet för den sociala
och ekonomiska utvecklingen. I Kil har vi
redan ett gott utgångsläge, vilket måste förvaltas när vi lägger fast kommunens kurs
mot framtiden.Ifrån våra landsbygdsdelar
fick vi medskickat att våra mål måste gälla
hela kommunen och inte bara tätorten.

ProjeKtILens återbruksförsäljning
har flyttat från Hannäs till Scanhallen i Kil.
Öppettider:
torsdagar kl 10.00-16.30
fredagar kl 9.00-15.00
Vid övriga tider ring 0554-160 40 eller 070-522 18 42 (Gun-Britt).
Vi säljer byggmaterial, t ex fönster och dörrar med karm, elektriska element,
VVS, porslin, möbler, husgeråd och mycket annat till bra priser!
Välkomna hälsar Tomas o Gun-Britt!
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Scanområdet är också en plats i förändring. För inte så länge sedan
startade Karmøy sin produktion av
bl a feskekaker, feskepudding och
feskeboller. Ett tjugofemtal andra företag har hittat sin plats inom området med kebabtillverkaren som den
största. Vi hoppas naturligtvis på
fortsatt expansion och att inom en
snar framtid kunna hälsa välkommen
till det andra norska företag som har
planer på att lägga sin produktion i
Kil. Det gamla svinstallet har rustats upp, och är numera en liten pärla
inom området. Här skall den gamla
”Återbrukskilen” ha sin verksamhet
tillsammans med hantverk i olika
former. Försäljning av dessa produkter kommer också att ske i samma
lokaler. Dessa verksamheter går under namnet ”proje KtILen”. Scanhallen kommer också att få en
uppfräschning inomhus. Den tidigare
auktionshallen får ny färgsättning
och en större scen kommer att byggas. Detta tillsammans med nya
stolsdynor kommer att ge oss den
arena för teater, musik och konferenser som vi så länge har saknat
inom kommunen.

KommunNytt

www.kil.se

Kommunens hemsidor

Det är kanske inte alla av er som har tillgång till en dator med Internetanslutning
som regelbundet besöker kommunens hemsidor. Faktum är att dessa sidor innehåller en stor mängd intressant information som Du kan ha nytta av som boende
i kommunen. Vi anser att detta är ett bra sätt att sprida information till alla de som
har tillgång till dator.

Några nya funktioner har tillkommit
sedan sist.
För att näringslivet i kommunen skall
kunna lämna anbud då kommunen upphandlar varor eller tjänster
* kommer en kort information om varje
ny upphandling att publiceras på hemsidorna
För kommuninvånare och andra intresserade:
* kommer protokoll från kommunstyrelse och kommunfullmäktige i fortsättningen läggas ut
* kommer kommunen att annonsera
lediga tjänster på hemsidorna
* finns ett föreningsregister
* finns ett företagsregister
Rolf Lundberg
Kanslichef

@

Politikerbrevlådor
Vill du ställa frågor till någon av våra lokala politiker i Kil eller säga din mening i
någon fråga så hittar du e-postlänkar till resp partis brevlåda i tabellen nedan.
I tabellen visas de partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Kils
kommun
- klicka på symbolen eller partibeteckning så öppnas meddelandefönstret i ditt
e-postprogram!
OBS! Ditt meddelande går direkt till resp partis brevlåda och kan bara läsas av
de politiker som varje parti har utsett för detta.

Moderata samlingspartiet

moderaterna@kil.se

Arbetarepartiet
Socialdemokraterna

socialdemokraterna@kil.se

Folkpartiet liberalerna

folkpartiet.liberalerna@kil.se

Centerpartiet

centerpartiet@kil.se

Vänsterpartiet

vansterpartiet@kil.se

Miljöpartiet de gröna

miljopartiet@kil.se

Kristdemokraterna

kristdemokraterna@kil.se
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Besöksstatistik
Vi har nu samlat på oss besöksstatistik för kommunens hemsida
för ett helt år. Av statistiken kan
man bl a utläsa att:
*

antalet besökare har under
året femdubblats

*

antalet besökare ligger idag
på knappt fem tusen per månad,d v s ett genomsnitt på
ca 155 besökare per dag

*

antalet besökta sidor har
sexdubblats och nu i oktober besöktes sammanlagt
ca 33 000 sidor

KommunNytt

Nytt på nätet!
Nu finns förenings- och företagskatalogerna utlagda på nätet.

Föreningskatalogen

Dessutom kan uppgift ges om antal
medlemmar och åldersfördelning. Om
inte föreningen har egen adress, skall
uppgifter om kontaktman finnas.
Namn, adress och telefonnummer till
ordförande, sekreterare och kassör
skall också finnas med.

De uppgifter som skall finnas är föreningens namn, adress, eventuellt telefonnumUppgifterna är hämtade från bidragsmer, postgironummer samt eventuell e-postadress och adress till hemsida.
ansökningarna som lämnades in i april
i år men eftersom alla föreningar inte
har lämnat in ansökning kan en del
uppgifter vara för gamla.
- Gå gärna in och kontrollera så att uppgifterna för din förening är rätt!
Gå in på www.kil.se, klicka sedan på
Kultur och fritid, klicka på Föreningskatalogen och gå därefter på
Lista förening och klicka sedan på
respektive förenings begynnelsebokstav!
Hör gärna av er till
Bengt Gustafsson, tel 0554-191 89,
e-post bengt.gustafsson@kil.se eller
Lena Johansson, tel 0554-191 93,
e-post lena.johansson@kil.se
om ni upptäcker att något fattas eller
om någon uppgift är felaktig!

Företagskatalogen
Vi håller fortlöpande på att komplettera
uppgifterna i vårt företagsregister.
Det senaste utskicket till samtliga företagare i Kil har resulterat i många
svarstalonger som gör att uppdateringen
går snabbare, enklare och blir riktigare.
Men det saknas fortfarande en hel del
uppgifter, fram för allt bland de enskilda
firmorna. Vi vädjar till alla företagare
att gå in på Internet och kommunens
hemsida www.kil.se och klicka sig fram
till sitt företag och kolla de uppgifter som
finns där.
Det är också lika viktigt att meddela oss
om företaget upphört. Skulle du inte ha
tillgång till egen dator så gå gärna in på
biblioteket där finns det dator att använda tillfälligt.

Så här når du Näringslivsenheten
Bengt-Eric Olsson, tel 0554-133 33, mobil 070-325 51 15
e-post bengt-eric.olsson@kil.se
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Kattägare!
På grund av den stora mängd klagomål
som inkommer till miljö- och byggnadsförvaltningen angående lösgående kattor,
vill vi informera om ägarens skyldigheter
och ansvar för sitt husdjur.
Enligt lag är ägaren ansvarig för sin katt
och vad den gör. Det betyder i praktiken
att Du som kattägare är skyldig att ha sådan tillsyn över Din katt att den inte orsakar skador och avsevärda olägenheter för
andra, t ex närboende.
En lösgående katt kan vara störande för
närboende (allergi, avföring, uppgrävda
rabatter o s v) och orsaka osämja mellan
grannar. Som kattägare måste Du ta hänsyn till att grannen kanske inte vill ha Din
katt på sin tomt.

God omsorg om Ditt husdjur är att tänka
på att om Du har Din katt lös är risken
stor att den t ex stör grannar, springer bort,
råkar ut för olyckor o s v.
Ett sätt att ha bättre kontroll över sin lösgående katt är att låta märka den hos en
veterinär. Den kan då lättare återfås om
den springer bort eller förolyckas. I tätort
är det dock lämpligt att ha katten inomhus
när man inte kan se till den och sedan rasta
den i sele eller band.

Annexet
- Kils nyaste skola
När vi skulle börja femman fick vi flytta till Annexet. Den nya delen av
Sannerudsskolan blev nämligen för liten, så vi fick inte plats. Vad är då Annexet?

Annexet är den gamla läkarstationen, som har renoverats och gjorts om till
skola. Sammanlagt så är det fyra klassrum, ett grupprum, ett lärararbetsrum
och ett personalrum. I den gamla läkarvillan finns det ett klassrum tillsammans med en fritidsavdelning. Det är två fyror och två femmor, som går på
Annexet. På skolan finns det omkring 90 elever med 5 lärare. Skolgården är
nyasfalterad. Upp till skolan leder en ”gång”.På ena sidan av gången är det
lampor och på den andra sidan fem rönnar.
Den 23 augusti var det stor invigning, som anordnats av Kilsbostäder. Ett partytält var upprest
och alla bjöds på dricka och tårta.
Vid invigningsfesten presenterades
vinnaren av namntävligen. Vinnare
var Lina Karlsson i 5 B. Hon hade
det vinnande namnförslaget,
Annexet, som skolan nu heter.
Lina fick förutom biobiljetter klippa
av det blågula bandet.
Lina, Desireé , Johnny och Linnea

Annexet invigs. Lina, som vann namntävligen klipper av det blågula bandet.

Ledig tomtmark?

En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får enligt lagen dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne.
Mer information kan fås från miljö- och
byggnadsförvaltningen.

Vi, här på Kils kommun, har fått signaler om att det finns intresse av att köpa
tomtmark för nybyggnad av bostadshus inom olika delar av kommunen. Kils
kommun har dock för närvarande endast ett fåtal tomter inom tätorten till
försäljning. Om Du som markägare har mark till förfogande och är intresserad av att sälja tomtmark till egnahemsbyggare, åtar sig kommunen att förmedla kontakterna mellan Dig som markägare och en eventuell köpare.

Ta ansvar för Ditt husdjur!
Mer information kan fås från

Ring eller skriv till Rolf Johnson, planingenjör och meddela Ditt intresse,
tel 0554-191 41, mobil 070-683 52 63, e-post: rolf.johnson@kil.se.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Kil – en studentort
Kilsbostäders studenterbjudande har
lockat många universitetsstudenter till
Kil. Begagnad cykel, subventionerat
busskort, en direkt busslinje till universitetet och möjlighet att hyra möblerat
var ett koncept som tilltalade många
av de antagna vid Karlstad Universitet. Ett 30-tal studenter har nu sin studentbostad på Gränderna i Kil och ytterligare några fick ställa sig i kö. Det
innebär värdefulla hyresintäkter för
Kilsbostäder som har haft svårt med
att få lägenheterna i området uthyrda.
För att behålla och locka nya studenter till Kil fortsätter ett viktigt arbete
med att förbättra kommunikationerna
mellan Kil och Karlstad, samt skapa
en bra trivsel och hög boendestandard.
Studenterna ges också möjlighet att
framföra önskemål och synpunkter vid
de av Kilsbostäder initierade studentträffarna.

Josefin Forsén från Rimforsa i
Östergötland i sin studentlägenhet på
Gränderna

Studentboende

Studentträff på CenIT
Måndagen den 11 september inbjöds
universitetsstudenterna till en första
studentträff, som ägde rum i CenIThusets kafeteria. Det blev en trivsam
tillställning, där Krister Eriksson
(Vd för Kilsbostäder) hälsade studenterna välkomna och bl a informerade
om lärarvikariat, samt vädjade till studenterna att folkbokföra sig på orten,
vilket skulle innebära värdefulla intäkter för kommunen. Studenterna å sin
sida hade både ris och ros att komma
med. Det talades i positiva ordalag
om boendet och den service som Kilsbostäder tillhandahållit i form av möb-

lemang, begagnade cyklar och subventionerade busskort. Mindre nöjda är studenterna med kommunikationerna mellan Kil
och Karlstad. Som en av studenterna uttryckte det: – Jag har inget emot att
pendla, men det måste vara möjligt att
pendla. Problemet är vardagskvällar efter 24.00 samt lördag eftermiddag / kväll.
Dessa synpunkter har vi på Kilsbostäder
tagit till oss.
Krister Eriksson har fått trycka på hårt
för att få ytterligare bussturer mellan
Karlstad och Kil, men det gav resultat!
Linn Nilsson
CenIT

Nytt biblioteksdatasystem
Måndagen den 11 dec öppnar Kils bibliotek med ett nytt datasystem, BOOK-IT, som både är ett administrativt
system och ett informationssökningssystem. Via detta Internetbaserade system kan man göra sökningar i lokala
eller internationella databaser. Den publika delen kallas för OPAC (= publik katalog). BOOK-IT har utvecklats
av Biblioteksstjänst och installeras samtidigt i Karlstad, Forshaga, Grums och Hammarö.
Vi håller därför stängt 27 nov–9 dec. Den tiden kommer vi att använda för att konvertera det gamla systemet till
det nya, samt för att utbilda oss i det nya systemet.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA måndagen den 11 dec kl. 13.00!
Kils bibliotek
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KUNSKAPSLYFTET
Vad pågår?
Studier
Höstterminen startade i mitten av augusti.
På KomVux har verksamheten kommit
igång med över 200 elever varav omkring hälften är kunskapslyftare, d v s
utbildningsplatserna betalas av statsbidrag. Resten betalas av kommunens egna
medel.

andra närliggande kommuner. Några
elever satsar på distansutbildning, som
inte är någon ny utbildningsform.
Brevkurser har ju funnits länge. Nu tillkommer datoranvändningen med e-post.
Studieformen passar en del men långt
ifrån alla.

Inom Omvårdnadsutbildningen pågår två
kurser med sammanlagt 60 deltagare. Under hösten startade en kompletteringsutbildning för de som deltog i en avkortad version förra året. För dessa
utbildningar ansvarar Omvårdnadsprogrammet på Sundsta/Älvkullegymnasiet. I slutet av oktober ska KomVux
starta en omvårdnadsutbildning speciellt
riktad till de som har vårdbiträdesutbildning eller motsvarande kunskaper.
Man satsar på att deltagarna ska kunna
validera sina tidigare kunskaper och på
så vis förkorta utbildningstiden. Validera
betyder att värdera och betygsätta kunskaper förvärvade genom erfarenhet.

I början av oktober startar en utbildning
som heter Informations- och marknadsteknik. Kursen är inte ny - den hette tidigare Desktop-utbildning. Denna gång
kommer Karlstad och kranskommunerna
att delta i större utsträckning än tidigare.
Info-Komp, som utbildningsanordnaren
heter, utformar nu utbildningen mer flexibelt med valbara kurser.

Omkring 25 personer har beviljats plats
på olika yrkesinriktade utbildningar i framförallt Karlstad, men också Grums och

Ansökan om statsbidrag
Kommunerna får varje år ansöka om statsbidrag för att bekosta verksamheten som
Kunskapslyftet medför. I anvisningarna
till ansökan framgår att utbildning ska bekostas men också att vuxenutbildningen
ska utvecklas och att vuxnas sökande efter utbildning ska underlättas. Man föreslår från statens sida att vi ska samverka
med andra organisationer och myndighe-

ter för att de sökande ska få lättare att hitta
rätt och för att de sökande inte ska ”bollas”
mellan olika handläggare i stat och kommun.
Vidare föreslår man att Kunskapslyftet ska
medverka till att kommunen utvecklar
infrastrukturen för lärande.I detta begrepp
ryms nätverk, tjänster och tekniska anordningar etc som krävs för att vidga möjligheterna för vuxnas kunskapssökande och lärande.
Det övergripande målet är att minska arbetslösheten och att samtidigt höja den allmänna
kompetensnivån.
I ansökan inför 2001, söker Kils Kommun ersättning för 178 studieplatser varav drygt hälften är yrkesinriktade. Kommunen föreslår i
ansökan dessutom bl a att biblioteket ska inrätta en ”informationscentral”, i vilken datorer med internetanslutningar ska finnas, liknande Datorteket. Tanken är att medborgare,
som hemma inte har tillgång till denna
kommunikations- och informationskanal, ska
kunna få det på biblioteket. Personalen på biblioteket kan dessutom hjälpa till med tekniken
och informationssökandet.
Kommunen har inte beslutat att etablera
gymnasieskolans estetprogram. Däremot har
kommunen antagit visionen i ansökan om
statsbidrag. Det betyder att en förstudie kan
inledas och, beroende på förstudiens resultat, att kurser ur Estetprogrammet på prov kan
erbjudas vuxenstuderande tidigast nästa höst.

Kunskapsbygget
Efter år 2002, när projektet Kunskapslyftet
upphör, kommer Kunskapsbygget. Det är
Kunskapslyftskommitténs förslag på hur vuxenutbildningen ska se ut i framtiden.
Kommittén föreslår bland annat att:
* alla vuxna ska ha
-rätt till studier i kommunal utbildning
gällande hela det gymnasiala utbudet,
-rätt att börja inom tre till sex månader
-rätt till stöd och vägledning
* studerande i behov av stöd och studerande
med funktionshinder ska få rätt till en fördjupad individuell studieplan och utökad stödundervisning, vuxenutbildningen får tillgång
till specialpedagogiskt stöd och staten finansierar kostnaderna för utbildningstolk till döva
och hörselskadade.
* studiestödsystemet ska förbättras.
Lars-Åke Boman, projektledare och vägledare på Kunskapslyftet
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* det i kommunerna ska finnas tillgång
till en bra infrastruktur för livslångt lärande; uppsökande verksamhet - rekrytering; studie- och yrkesvägledning - individuella och fördjupade studieplaner, validering; samarbete mellan utbildningsanordnare och kommunala förvaltningar,
med näringsliv och arbetsförmedling;
flexibelt lärande - individuella studiegångar; IT-baserat lärande; utvärdering
och kvalitetssäkring på lokal nivå.
* Samordning sker mellan ungdomsutbildning, arbetsmarknadsutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning, högskola,
arbetsliv, kulturliv och ekonomisk politik.
Det framgår i Kunskapslyftskommitténs
förslag att Kunskapsbygget ska finansieras med statsbidrag.

Vuxenutbildning i Kil
Studieförbund
som har verksamhet i Kil är ABF, Medborgarskolan och Vuxenskolan.
ABF har lokaler i järnvägsstationen.
Kontaktperson är Uno Larsson,
tel 0554-125 30,
mobil 070-302 61 90.
E-post: uno.larsson@varmland.abf.se
Hemsida: www.varmland.abf.se
Vuxenskolan finns numera bredvid
Lundins tobakshandel på Storgatan 51.
Platsansvarig är Eva Hagberg,
tel 0554-312 21.
Medborgarskolans kontaktperson är
Maj Törnstrand, tel 0554-710 35.
E-post: karlstad@medborgarskolan.se
Hemsida: www.medborgarskolan.se

Telefon till Molkoms folkhögskola är
0553-100 04.
Hemsida:www.molkomfhs.liv.se
Kontaktperson är Kristina Hjelm. Intresseanmälningar kan även göras till Kunskapslyftet och Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har tel 0554-416 40.
Adressen är Storgatan 16.
Kontaktpersoner är Maj-Britt Tibo och
Ulf Lidström. Arbetsförmedlingen på
Internet: www.ams.se Det finns också en
länk från kommunens hemsida.

KomVux

Kunskapslyftet

Kommunala Vuxenutbildningen, har adress
Årstidsvägen 13 på Stenåsen.
Kontaktpersoner är Ann Lundberg, rektor,
och Elisabeth Hallgren, assistent.
Tel 0554-19 217 respektive 19 215.
E-post: ann.lundberg@kil.se
respektive elisabeth.hallgren@kil.se
På kommunens hemsida kan man hitta information om KomVux: www.kil.se
Kurserna startar i mitten av augusti. Sedan
några år startar även en del kurser i januari.
Kursprogrammet kommer ut i april. På
KomVux kan man studera ämnen som exempelvis engelska, svenska och matematik. Det går också bra att studera psykologi, företagsekonomi och datakörkort med
flera ämnen. Under senhösten ska
omvårdnadsutbildning erbjudas. Det är en
yrkesinriktad utbildning och innehåller enbart yrkes- eller karaktärsämnen. Distansutbildning och kvällskurser finns i programmet, men efterfrågan är för liten för att dessa
utbildningar ska komma igång. SFI svenska för invandrare - slår i år alla tidigare rekord. Omkring 40 deltagare är anmälda och fler kanske tillkommer.

Arbetsförmedlingen
upphandlar spetsutbildningar som erbjuds
sökande arbetslösa.

är ingen skola, utan en
kommunal administrativ enhet, som med
hjälp av statsbidrag,
ska bekosta gymnasial
vuxenutbildning. En
stor del av utbildningen
köps av KomVux.
Utbildningarna kan vara yrkesinriktade eller allmänna. Projektledare och vägledare
är
Lars-Åke Boman , Tel 0554-108 52.
Kunskapslyftet i Kil är lokaliserat till
Arbetsförmedlingens kontor på
Storgatan 16.
E-post: boman.k-lyftet.kil@xpress.se
Om Kunskapslyftet kan man också läsa på
Skolverkets hemsida:
www.kunskapslyftet.gov.se

Av Sveriges 288 kommuner har 99 stycken
egna webbsidor på sina respektive
kommuners hemsidor. I Värmland har Filipstad, Karlstad och Kristinehamn egna sidor.
Lars-Åke Boman
Projektledare

Tinnitusutställning

Studieförbundens kursprogram kommer i
brevlådan under hösten i samband med
skolstarten, eller annonseras i dagstidningarna.

Tinnitus är en hörselskada som man kan drabbas av om man har befunnit sig i
för hög ljudnivå under en längre tid. Tinnitus innebär att man ständigt har ett
ljud i örat som kan beskrivas som ett ringande, pipande, väsande, rasslande
och/eller tjutande. Många har drabbats av tinnitus efter att t ex ha varit på en
konsert. Tinnitus är i de flesta fall obotligt.

Folkhögskola

Vill Du lära Dig mer om tinnitus?

Molkolms folkhögskola försökte starta en
dagkurs i Kil under hösten. Kursen ställdes in på grund av att för få anmälde sig.
Intresset från folkhögskolan finns fortfarande kvar. Om tillräckligt många anmäler
sig kan kursen starta nästa år, eventuellt
redan i januari.

I så fall ska Du besöka biblioteket i Kil under vecka 2 eller 3 och titta på
tinnitusutställningen som feriearbetarna Cathrine och Sofia har sammanställt.
OBS! Utställningen kommer endast att pågå under vecka 2 och 3.
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Köp en planka och bli delägare!

Det kan väl knappast ha undgått så
många i Kil att det händer saker vid
kajen i Fryksta, i anslutning till det gula
stationshuset. Äntligen, kan man nog
säga, efter allt utredande som Frykstaområdet varit utsatt för.
Det började i mitten av 1970- talet med
den stora Frykstautredningen, som det
blev mycken debatt om. För och emot.
Sen har det dykt upp förslag undan för
undan om hur man skall kunna vidareutveckla området.
Frykstahöjden och Lökeneskogen är ju
redan nu ett fantastiskt område för rekreation, med många inslag.

På Sveriges första järnväg, invigd 1850, den
mellan Fryksta och
Lyckan vid Klarälven ,
transporterades både
gods och människor.
Fryksta blev ett område med puls, som
man uttrycker det idag. Mycket liv
och rörelse med industrier, livlig båt –
och järnvägstrafik.
Vi håller nu på med att försöka återskapa lite av den svunna miljön. Nu
finns här åter räls, järnvägsvagnar och
en gammal ånglyftkran som är under
reparation. Så har vi planer på att
bygga båtbrygga längs hela kajen.

Fryksta - ett centrum
Sedan urminnes tider har Frykensjöarna
haft stor betydelse som transportled.
Fryksta blev ett centrum för kontakten
mellan Fryksdalen och omvärlden.

Bli delägare
Nu erbjuder vi dig möjligheten att bli
delägare i den nya bryggan vid Fryksta.
Erbjudandet gäller naturligtvis både för
privatpersoner och företag. Köp en

planka så får den en plakett med ditt
namn. Det kommer även att bli en tavla
där alla plankägare finns uppräknade.
Varje planka kommer att kosta 200 kr.
Naturligtvis får du köpa så många du
vill.
Så här går det till:
Du betalar in 200 kr (eller för så
många plankor du vill ha) på kommunens postgiro 12 21 10 – 0 och märker
talongen med ”Plankan”.
Du kan också anmäla dig till
Kils bibliotek 0554-191 66 eller till
turistbyrån 0554-191 90, eller faxa på
nr 0554-142 50.
Varför inte komma in till oss så får du
se hur plaketten, som skall bära ditt
namn, ser ut!?

Välkommen som delägare!

Kils kommuns byggnadspris 2000
Byggnadsnämnden instiftade 1998 ett
byggnadspris vilket delas ut till
byggnadsobjekt vilka utförts på ett förtjänstfullt sätt eller befintliga byggnader vilka under en längre tid förvaltats
väl.
Nu är det dags att utse en pristagare
och miljö- och byggnadsnämnden tar
tacksamt emot förslag på pristagare
från allmänheten.

Följande kriterier skall uppfyllas:
1.
Byggnaden skall ha arkitektoniska och kulturella kvalitéer.
2.
Byggnaden skall bidra till en god helhetsmiljö.
Pristagare utses av miljö- och byggnadsnämnden och överlämnas genom nämndens presidium tillsammans med stadsarkitekten vid årets sista kommunfullmäktige. Välkommen att lämna DITT förslag till Miljö- och byggnadsförvaltningen,
Kils kommun!
Tel 0554-191 41, mobil 070-683 52 63
E-post: miljo.byggnad.forvaltning@kil.se
Rolf Johnson
Planingenjör
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Slutlig rapport från kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen, som består av Jan Wadell, Krister Eriksson, Bengt Bernstein och Rolf Wrangberth, har fått i
uppdrag att lämna förslag till förbättringar av kollektivtrafiken.
Gruppen har haft tre sammanträden och har vid dessa sammanträden diskuterat inrättande av lokaltrafiklinjer inom Kils
tätort med s k ”matarbussar” samt förslag till Värmlandstrafik AB avseende förbättringar i buss- och tågtider till och från
Kil. Följande åtgärder föreslås:

Inrättande av lokaltrafik med ”matarbusslinje”
i Kils tätort
* Trafikera bostadsområdena Runnevål, Karlslund, Stenåsen, Kilslund, Mon, Dalliden och Lersätter.
* I första hand skall bussen ansluta till järnvägsstationen
för resande med bussar och tåg på morgon- och eftermiddagstid.
* I andra hand skall bussen under övrig dagtid användas
för matartrafik, för skolskjutsar och färdtjänst samt mattransporter. Utöver detta skall även kvällsturer kunna ske
till och från Karlstad.
* Universitetsbussen från Kil kl 7.20 skall före denna tur
kunna användas för trafik inom tätorten, likaså på eftermiddagen efter ankomsten från Universitet.
* Kostnaden för föreslagen lokaltrafik beräknas ligga mellan 950.000 kronor och 1.500.000 kronor beroende på
leverantör och antalet turer per dag.
* Statsbidrag kan erhållas med 50% till kringkostnader
för iordningsställande av på- och avstigningsplatser för
lokal- trafiken. Kostnaden för iordningställande kan icke
beräknas f n.
* Värmlandstrafik bör subventionera lokaltrafiklinjen i Kils
tätort.

Åtgärder som föreslås vidtagas beträffande
tåg- och bussförbindelser
* Ytterligare eftermiddags- och kvällsturer till och från
Karlstad med både buss och tåg.
* Flera tågturer till och från Karlstad då restiden med tåg
jämfört med buss är betydligt kortare.
* Utspridande av tågavgångar på morgon Kil - Karlstad.
* Bussturer till och från Karlstad skall gå via Trossnäsvägen, Hultsberg, Våxnäs istället som f n via Skåre. Några
turer bör kunna gå direkt.
* Några bussturer till och från Arvika föreslås gå nya
vägen och genom Kil via järnvägsstationen till Karlstad.
* Några bussturer till och från Sunne föreslås gå genom
Fagerås samhälle – Gunnita – Runnevål – Kils jvst till
Karlstad.
* Kvällsturer Karlstad - Kil på sön- och helgdagar. Senare än nuvarande turer då bl a många studenter anländer sent till Karlstad efter besök på hemorten.
* Nattbuss Karlstad – Kil tisdagar och torsdagar. Önskemål från studenter.
* Flera tåg/bussar under lördagskvällar.
* Pendeltågtrafik Kil – Karlstad – Kil.

* Utredning föreslås beträffande pendeltrafik till Deje. Samarbete med Forshaga kommun.
* Tidtabell läggs ut på kommunens hemsida.
* Kommunen bör verka för att alla stadsbussar i Karlstad passerar nya resecentrum i Karlstad.
* Trafiksituationen på Storgatan/Järnvägsstationen i Kil bör ses
över snarast.
Kommunikationsgruppen

Äntligen en nattbuss
mellan Kil och Karlstad!
Vi har nu fått till stånd en ordinarie tur nattetid mellan Karlstad
- Kil varje tisdag och torsdag
fram till jul. Eftersom bussturen
är efterfrågad beräknar vi fortsätta turerna även efter jul, under förutsättning att bussen har
nyttjats av ett antal personer. Nattbussen avgår 02.15 från
Karlstad busstation och går via
Drottninggatan, residenset och
Hållplatser:
länsstyrelsen.
Karlstad busstation
Pris:
Utan länskort, 30 kr
Med länskort, 7 kr

Drottninggatan
Residenset
Länsstyrelsen
Kil jvst
Gränderna

Sammanställning av reseenkät
Vi fick in ca 800 svar på enkäten i förra KommunNytt, en
mycket bra siffra som visar att intresset är stort för våra kommunikationer. Av enkäten framgår att ungefär hälften av alla
resor till arbete eller skola går mot Karlstad (3400), merparten
till de centrala delarna (1600). Till skolorna i Karlstad pendlar
ca 600 elever. De allra flesta åker bil (2700). Av dessa har 50%
svarat att de är intresserade att åka kollektivt, om förutsättningarna förbättras. 40% har svarat att de är intresserade av
lokalbuss, inte oväntat de som bor i ytterområden som Ö:a
Stenåsen, Lersätter och Runnevål.
Förvånansvärt många har svarat att de cyklar vid resor inom
kommunen, men det är troligtvis en stor del skolungdom. Ni
som är intresserade av mer statistik kan vända Er till kommunen. Enkäten är överlämnad till kommunikationsgruppen som
använder den som underlag i sitt fortsatta arbete.

13

KommunNytt

Tömning av slam
från slamavskiljare, avloppsbrunnar och
slutna tankar i Kils kommun

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för renhållningen i kommunen.
Den praktiska skötseln av slamhanteringen är delegerad till tekniska nämnden. Från 1 april 2000 utförs tömningen av slam av entreprenören Saneringstjänst i Värmland AB. Se vidare information härintill.
För hantering av hushållsavfall och slam gäller för Kils kommun den lokala
renhållningsordningen som är antagen av kommunfullmäktige 1998. Miljöoch byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet över gällande bestämmelserna.
Kommunfullmäktige har beslutat om taxa som ska gälla för hantering av
hushållens slam.
Följande gäller för hantering av avloppsslam i Kils kommun.
*
Fastighetsinnehavaren ska hålla transportvägen fram till tömningsplatsen i lätt framkomligt skick. Transportvägen ska röjas från snö
och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid tömning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den året
runt är farbar för hämtningsfordon.
*
Slamavskiljare, avloppsbrunnar och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en
person och får inte vara övertäckt vid tömning. Tömningsplatsen ska
markeras så att den går lätt att hitta. Avståndet mellan uppställningsplatsen för slambil och tömningsplatsen bör inte överstiga 25 m. Vid
större avstånd tillkommer en avgift.
*
Hämtning av slam ska ske minst en gång per år och gäller alla anläggningar. Tömning får endast ske av kommunens entreprenör. Anledningen till att alla anläggningar ska tömmas regelbundet är att förebygga risken för olägenhet i form av lukt, risken för förorening av
grundvatten, ytvatten och dricksvattentäkter samt att anläggningens
tekniska funktion inte ska störas.
*
Slammet transporteras till det kommunala avloppsreningsverket och
sambehandlas med det kommunala avloppsvattnet.
*
Var försiktig med vad du spolar ner i avloppet. Reningen av avloppsvattnet i enskilda avloppsanläggningar och det kommunala
avloppsreningsverket sköts av ett levande biologiskt system av bakterier. Använd därför helst bara miljögodkända disk-, tvätt- och rengöringsmedel.

Ny entreprenör
Kils kommun har från och med 1 april
2000 tecknat avtal med ny entreprenör för slamtömning. Det är
Saneringstjänst i Värmland AB som
skall sköta detta uppdrag åt Kils
kommuns fastighetsägare.
Ett fastighetsregister med tömningsschema och tömningsintervaller per år
håller på att upprättas.
Fastighetsägare som har behov av
tömning av tankar och brunnar mer
än en gång per år kan göra budningar
av detta per telefon. Budning där tömning måste ske inom 24 timmar innebär extra kostnad.
Viktigt för Er som fastighetsägare är
att Ni har farbar väg samt att brunnar/tankar är utmärkta t ex med en
käpp eller snitsling.
Tömningen går till på detta sätt:
* Tankar töms tills enbart luft kommer i slangen.
* Brunnar, allt flytande sugs bort,
slam i botten på samtliga kammare
tömmes, ca 1/3 vätska blir kvar.
Finns det några frågor, vänlig kontakta
oss på telefon eller fax.

Frågor gällande renhållningsbestämmelserna och möjlighet till undantag och
dispenser besvaras av miljö- och byggnadsförvaltningen, tel 191 59.
Frågor gällande taxor och anmälan av ny fastighetsägare sker hos tekniska
förvaltningen, tel 191 23. Slamtömningen debiteras alltid fastighetsägaren.
Övriga frågor hänvisas till entreprenören.
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Tel kl 07.00–16.00
Jourtel
Mobil
Fax

054-85 06 50
054-85 06 50
070-209 80 29
054-85 06 52
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Organiskt avfall
Vi har fortfarande problem med att vissa
abonnenter slänger andra saker än matrester i det organiska
kärlet. Vi har fått plocka bort inlines,
glas, stenar, tygtrasor och plastpåsar. Detta medför stora kostnader
för sortering och stör processen. Tyvärr blev vi därför tvungna att genomföra kontroller av innehållet och vi har
även blivit tvungna att ändra på vad
som får slängas i det organiska kärlet;
Inget trädgårdsavfall, ingen jord eller
kattsand och inga majsförstärkta påsar.
För att slippa ökade kostnader för
abonnenterna, vill vi uppmana alla att
slänga endast matrester i organiska
kärlet!

Så här enkelt
är det att sortera
matavfallet!

* Har det gjorts en sopkontroll av
innehållet i båda kärlen inom Kils
kommun?
- Nej, endast i ett kärl.

Organiska kärlet med brunt lock
(minsta kärlet):
Matrester
Frukt
Grönsaksrester
Bröd
Äggskal
Kaffefilter
Kaffesump
Hushållspapper
Servetter
Snittblommor
Tips!
* Använd köksbehållarenMatHilda.
* Använd papperspåse eller
tidningspapper.
* Låt påsen stå så öppet som möjligt.
* Fyll papperspåsen till ¾.

* Vilket kärl?
- I det organiska kärlet där man endast ska slänga matavfall.

Öppethållande ”TIPPEN” Lersätter Kil år 2000 —2001
Ordinarie öppettider:
Sommartid (16/4 - 15/10)

Vardagar 07.00 - 15.30
Lördagar 09.00 - 12.00
Måndagar 15.30 - 19.00

OBSERVERA nedanstående ändringar i ordinarie öppethållande
Dec 00

Jan 01

Apr 01

Maj 01
Juni 01

Nov 01

Lö 23
Må 25
Ti 26
Lö 30
Må 1
Fr 5
Lö 6
To 12
Fr 13
Lö 14
Må 16
Ti 1
To 24
Lö 2
Må 4
Fr 22
Lö 23
Lö 3

FRÅGOR och
SVAR

Dagen före Julafton
stängt
Juldagen
stängt
Annandag jul
stängt
Dagen före nyårsafton
stängt
Nyårsdagen
stängt
Trettondedagsafton
stängt
Trettondedagen
stängt
Skärtorsdag
öppet 07.00 - 12.00
Långfredag
stängt
Påskafton
stängt
Annandag påsk
stängt
1:a maj
stängt
Kristi.himmels.dag
stängt
Pingstafton
stängt
Annandag pingst
stängt
Midsommarafton
stängt
Midsommardagen
stängt
Alla helgons dag
stängt

Vid frågor gällande avfallshantering ring 0554-192 79 eller 191 94.
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* Tittar ni i alla sopkärl?
- Nej, endast i organiska kärlet och
om det är utställt för tömning.
* Varför tittar ni endast i det organiska kärlet?
- Det är där som vi måste ha en ren
fraktion. Allt som inte är organiskt stör
processen med stora kostnader som
följd.
* Vem får betala kostnaderna?
- Det är abonennterna som får betala
i slutändan.
*Har ni rotat i soporna?
- Nej, endast lyft på locket och tittat
ner i tunnan för att se om felsorterat
material finns synligt.
* Om kärlet inte var utställt, hur
gjorde ni då?
- Vi skrev ett frågetecken på en röd
blankett om hur de sorterade, eftersom
vi inte kunde titta i kärlet.
* Varför det?
- Vi ville att alla skulle få del av informationen på blanketten.
* Har alla fått en röd blankett och
blivit kontrollerade?
- Nej. Några områden har inte blivit
kontrollerade ännu.
* Är det många som har slängt fel i
organiska kärlet?
- Nej, endast i 80 kärl av 1600
konrollerade fanns det restsopor bland
matavfallet.
Men, vi kan bli bättre!
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Nu har familjer i Kil redovisat sin uppfattning kring
erhållet stöd av kommunen i form av ”Avlastning”
Tillvägagångssätt
I samarbete mellan Handikappföreningarna i Kil och Centrum för
Folkhälsoforskning, CFF, skickades en frågeställning till familjerna via kommunens postgång. Det sistnämnda för att säkra sekretessen hos de enskilda familjerna.
En s k Omdömestermometer tillverkades, där man bad om den enskilde familjens syn på den ”Avlastning” kommunen beviljat. Termometern gav möjlighet att
mäta omdömen mellan 1 (mycket dåligt) och 5 (mycket bra). Svaret skulle ges i
form av en siffra som överensstämde med familjens omdöme. Dessutom skulle
den handikappades/funktionshindrades åldersgrupp anges i en särskild ruta.
Alla svar sändes till kommunkontoret och skickades därefter till
Handikappföreningarnas kansli på Skogsvägen 46 för sammanställning.

Omfattning
Begreppet ”Avlastning” förtydligades också till att omfatta alla tänkbara former
såsom växelvård, avlösarservice. Dessutom omfattades alla åldrar gällande den
handikappade/funktionshindrade. Det fastslogs också att stödet från kommunen
skall vara riktat till den anhörige.
Här nedan visas resultatet av ifyllda siffror och åldersgrupperingar:
AVLASTNING TILL FAMILJER BOENDE I KILS KOMMUN
Avlastning utanför hemmet i
särskild lägenhet

Avlastning
i hemmet

Avlastning utanför hemmet hos
särskild familj

I sammanställningen redovisas 46 svar
enligt de tre termometrarna. Alltså 11
fler än antalet familjer som svarat. Det
förklaras bl a av att en och samma
familj - i flera fall - gett omdömen i
mer än en termometer, eftersom man
exempelvis haft avlastning både i och
utanför det egna hemmet.

Problem kring
” sändningslistans exakta antal”
Ett problem har varit svårigheter att
få besked från förvaltningens enhetsledare om det exakta antalet familjer
som fått frågorna.
Här kommer man att se över rutinerna. Det är i framtiden viktigt, därför
att det är flera enhetsledare inblandade, med eget delegerat ansvar. Förvaltningen och dess ledning förbättrar
därmed sitt övergripande ansvar att inför politiker och allmänhet ge korrekta
underlag och informationer.

Fungerar mycket bra

5

a bbbcdef (1)

abdfff (2)

aaabbbbbbcd (4)

Flera mörkertal finns

Fungerar ganska bra

4

bcdfff

ab (3)

c (5)

Fungerar varken bra eller dåligt

3

ab

ad

Fungerar ganska dåligt

2

Fungerar mycket dåligt

1

- Av de 35 familjerna som svarat finns
bara en som har avlastning, gällande
vuxen medlem över 26 år, enligt ”Lagen om särskilda insatser för vissa
funktionshindrade” kallad LSS.
- Dessutom har några angett problem
med att kunna ta i anspråk beviljad insats.
-Ytterligare någon har sökt men inte
fått beviljat.
- Det framkommer också viktigt att
mer konkret definiera vilka förutsättningar som gäller för att få Avlastning
beviljad.
- Det finns även anledning att förmoda
att fler familjer finns i kommunen som
ännu inte tagit steget att begära avlastning, eller kanske inte vet att möjligheten finns. Antagandet grundar sig
bl a på tanken av risken att kommunen inte i tillräcklig omfattning informerar och stöttar nytillkomna och ak-

Förklaring av
bokstäverna till höger
om termometrarna

4 - 6 år
=a
7 - 16 år
=b
17 - 25 år
=c
26 - 40 år
=d
41 - 65 år
=e
66 - och äldre = f

(1)+ två som
ej har uppgivit ålder

Totalt antal
svar från
18 familjer

Resultatanalysen ger
mycket positiva slutomdömen
Det framstår som helt klart att familjerna bedömer kommunens insatser som
positiva. Siffervärden kring 5 och 4 är
de klart dominerande från de 35 familjer som svarat.

(2)+ två som
ej har uppgivit ålder

(4)+ två som
ej har uppgivit ålder

(3)+ en som
ej har uppgivit ålder

(5)+ en som
ej har uppgivit ålder

Totalt antal
svar från
13 familjer

Totalt antal
svar från
15 familjer

Med utgångspunkt från endast kvalificerade gissningar (se nästa rubrik),
antas 57 familjer ha fått frågor kring
”Avlastning”. Det ger en svarsfrekvens på ca 63%. En i sammanhanget relativt låg siffra.
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tuella familjer. I detta avseende åsyftas såväl behov hos barnfamiljer som
inom äldreboendet.
Sammantaget tyder detta på behov
av förbättrad information och uppsökande verksamhet till familjer med
behov av framtida ”Avlastningsinsatser”.
I och med detta reportage har
Handikapprådet i Kil och Handikappföreningarna Kil radikalt ändrat sin
roll. Handikapprådet har fått en ny
och banbrytande roll genom att ge
allmänheten en verklighetsbaserad
information kring i förväg uppgjorda
ämnesområden. Det gäller nuläget
och verkligheten för familjer och enskilda, med någon form av funktionshinder/ handikapp.
I sin nya roll hade Handikapprådet
sammanträde den 12 september. Förutom ordinarie ledamöter från
handikappföreningarna och de politiska företrädarna, deltog Erik Forsberg CFF, Christer Nilsson kommunens informationsansvarige samt
socialchef Pia Sahlin-Brunzell.
Handikapprådet beslutade uppdra åt
Christer Nilsson, Pia Sahlin-Brunzell
och Stig Persson ordf Handikappföreningarna Kil att utforma här redovisade material.
Handikappföreningarna i Kil har
också organiserat en mer direktverkande funktion, genom att bl a
brevväxla och yttra sig i alla aktuella
samhällsfrågor.

Vad gör ett
begravningsombud?
Fr o m i år finns en nyhet i begravningslagen, vilket innebär
att när en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall Länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud
att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan.
Det handlar om så kallade begravningsombud i begravningsfrågor. Deras uppgift
är bland annat att se efter hur inbetalda begravningsavgifter från personer, som
inte tillhör Svenska kyrkan används. Deras avgifter skall nämligen oavkortat bekosta begravningsverksamheten.
Det är Länsstyrelsen som förordnar begravningsombuden. Det finns ett ombud i
varje kommun. Begravningsombudet skall se till så att de särskilda begravningsplatserna - för den som inte tillhör något kristet trossamfund tillhandahålls inom ett
godtagbart avstånd och att lokal utan religiösa symboler finns. Ombudet kontrollerar att underlaget för fastställande av begravningsavgiften är rättvisande. Ombudet
skall även skaffa sig kännedom om önskemål rörande begravningsverksamheten
från den som inte tillhör Svenska kyrkan.
Länsstyrelsen i Värmland har utsett Rolf Wrangberth som begravningsombud i
Kils kommun. Rolf Wrangberth arbetar på kommunkontoret, men uppdraget som
begravningsombud är inte kopplat till anställningen inom kommunen.
Förordnandet gäller t.o.m. den 31 december år 2002.
Inom Stora Kils, Frykeruds och Bodas kyrkliga samfällighet finns en Kyrkogårdsoch fastighetsnämnd i vars budget ingår begravningsverksamheten för kommunens tre församlingar. Begravningsavgiften är för innevarande år 39 öre av den
totala kyrkoavgiften 1:40. Även för år 2001 kommer begravningsavgiften att uppgå
till 39 öre. Tillhör man inte Svenska kyrkan betalar man endast begravningsavgift.
Vid frågor om begravningsverksamheten för personer som inte tillhör Svenska
kyrkan kan man vända sig till respektive församling eller till begravningsombudet
Rolf Wrangberth, tel. till arbetet 191 01 eller till bostaden 10 700.
Kansliavdelningen

Nya vägmärken i kommunen
Under hösten kommer vi att få gränsen för tättbebyggt område markerat för Kils tätort,
Fagerås och Högboda. Detta sker med ett nytt vägmärke som heter "Tättbebyggt område" och som placeras där man åker in i området. Märket innebär samtidigt att den
Tättbebyggt område
högsta tillåtna hastigheten inte får överstiga 50 km/tim om inte annan anges med vägmärke. Bra exempel på avvikelse är dels Apertinsvägen där hastigheten är skyltsatt till 70
km/tim och dels Lersättersvägen där hastigheten inte får överstiga 30 km/tim. Dessa
respektive hastigheter gäller trots att båda vägarna ligger inom det tättbebygda området
för Kils tätort. Där det tättbebyggda området slutar sätts vägmärke "Tättbebyggt område
upphör" upp. Märket ser likadant ut som det som sitter vid områdets början men med
undantag för ett rött streck diagonalt över märket. Det märket betyder att nu upphör tättTättbebyggt område upphör
bebyggelsen och istället gäller bashastigheten 70 km/tim.
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Förslag till ny trygghetsplan
Närpolisrådet har vid sammanträde den 3 oktober diskuterat vilka problemområden som man skall arbeta med i
en ny trygghetsplan åren 2000 – 2001 för kommunen.
Närpolisrådet har då föreslagit att man skall arbeta på
samma sätt som i Forshaga kommun. De har nyligen antagit en handlingsplan för deras nyinrättade HÄLSOOCH TRYGGHETSRÅD. De områden de skall arbeta
med är;

Arbetsgrupper finns inrättade för varje område.

*
*
*
*
*
*
*

Efter bearbetning av inkomna enkätsvar kommer närpolisrådet att bestämma vilka områden som man skall arbeta med
i en handlingsplan. Närpolisrådet har även diskuterat bildande
av ett ”Hälso- och trygghetsråd” i kommunen, vilket råd i så
fall kommer att ersätta andra samverkanskommittéer.

Miljöfaktorer (fysisk och psykosocial miljö)
Livsstil (kost, motion, tobak, alkohol och andra droger)
Äldres hälsa
Trygghet, ordning och säkerhet (brott och olyckor)
Barns och ungdoms behov
Vuxen-/föräldrarollen
Attityder och värderingar för demokrati

För att få in synpunkter på vilka områden vi i Kil skall arbeta
med i ny trygghetsplan önskar vi få några enkätfrågor om
trygghet besvarade från kommuninvånarna, (se sista sidan).
Enkätsvaren skall vara inlämnade senast den 8 december till
Kils kommuns kansliavdelning, Box 88, 665 23 KIL.

För Kils Närpolisråd
Jan Wadell, ordförande

Rolf Wrangberth, sekreterare

STATISTIK ÖVER ANTALET
ANMÄLDA BROTT

Medborgare i
Kils kommun!!

990101990930
Tillgrepp av personbil
39
Tillgrepp av personbil, försök
9
Tillgrepp av cykel
73
Inbrott i fritidshus
17
Inbrott i villa/radhus, lägenhet
13
Övriga inbrottsstölder
41

Polisen i Kil, ber er att tömma bilen på värdesaker, se till
att den är låst, har du möjlighet att parkera på en upplyst
p-plats? Gör det!
* Se till hus och förråd innan du går och lägger dig för
natten, gör samma sak innan du lämnar bostaden/huset.

Stöld från eller inbrott i bil
släp eller husvagn
Övriga stölder utan inbrott
Misshandel utomhus
- varav av okänd
Misshandel inomhus
- varav av okänd
Skadegörelse på motorfordon
Övrig skadegörelse

* Be grannen om hjälp med tillsyn om du är på semester
m m.
* Du som har sommarstuga/fritidsbostad, töm den på
värdesaker när du flyttar därifrån under hösten.
* Inventera och stöldmärk värdefulla saker!
Verktyg för märkning finns att låna hos polisen och försäkringsbolagen.
Hjälps vi alla åt kanske vi kan bryta den dystra uppåtgående brottskurvan i Kils kommun. Vi poliser som finns
kvar i Kil, klarar inte det utan allmänhetens hjälp med
iakttagelser, tips och förebyggande åtgärder. Under slutet
av mars månad och början av april i år har antalet poliser
minskat med 6 st i Kils kommun. Så ha en viss förståelse
för att vi behöver ha hjälp.

000101000930
28
9
57
21
13
55

124

131

77
13
8
11
1
36
24

89
8
3
20
2
22
24

Gatubelysningen
tänd nattetid!
Tekniska nämnden har beslutat att gatubelysningen åter skall vara tänd nattetid.
Tekniska förvaltningen

Seppo Bruun
Tf chef Kils närpolisområde.
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Enkät angående trygghet/otrygghet i Kils kommun
Jag är man

kvinna

25 år eller yngre

26-45 år

46-65 år

över 65 år

Stämmer
Helt

Fråga 1 Jag känner oro/hot inför risken att bli utsatt för skadegörelse.
Fråga 2 Jag känner oro/rädsla inför brandfara.
Fråga 3 Jag känner oro/rädsla inför risken att bli utsatt för misshandel och överfall.
Fråga 4 Jag känner oro/hot inför risken att bli utsatt för stöld och snatteri.
Fråga 5 Jag känner oro/rädsla för att vistas ensam ute i tätorten kvällstid.
Fråga 6 Jag känner oro/rädsla för ökning av missbruksproblem i samhället,
t ex av öl, sprit och narkotika.
Fråga 7 Har Du blivit utsatt för skadegörelse/våld/brott/fara eller blivit hotad i någon av de
risksituationer som anges under frågorna 1 – 6?
Fråga 8 Jag anser att polisen uppfyller de trygghetskrav som förväntas av polisväsendet.
Fråga 9 Det finns andra i min närhet än polisen som svarar upp mot mina krav på trygghet
Vem/vilka i så fall?

Fråga 10 Har Du andra problem än de redan nämnda som har med otrygghet att göra?
– beskriv dem i så fall.

Fråga 11 Vad innebär trygghet i samhället för Dig?

Enkätsvaret sändes till:
Kils kommuns kansliavdelning
Box 88, 665 23 KIL

OBS! senast den 8 december

Tack för Din medverkan!
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Bra

Dåligt

Inte alls
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Vik Här

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot

Kils kommun
Svarspost
Kontonummer 650017800
665 23 KIL
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