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Vad händer på f d Scan-området?

Vad händer i sommar?
Är det något som står för dörren så är
det sommaren och då blir Värmland fyllt
med arrangemang av olika slag.
sid 3

Ny samhällsplanerare
Kils kommun har anställt Marianne
Norberg som samhällsplanerare och
säkerhetschef.
sid 4

Näringslivsmässa 2002
Årets Näringslivs & besöksmässa
kommer att genomföras 17-18 augusti
och är förlagd till Ishallen i Kil.
sid 5

Torleif Johansson visar kartan med de olika företagen på informationstavlan

När Scan tidigare verkade på området visste nog alla vad för slags
verksamhet som bedrevs där inte minst genom de charkuteriprodukter
som ofta hamnade på våra bord, varav Kils falukorv var den i särklass
mest välkända.
Idag är det inte lika lätt att sätta fingret på vilka företag och vilken
verksamhet som bedrivs. För att få närmare klarhet i detta gjorde vi ett
besök i området tillsammans med Torleif Johansson som jobbar som
hyresvärd åt Swedish Meats.
forts sidan 8

Ett år med Communicare
Communicare startade sin verksamhet
i Kil för ett år sedan. Mycket har hänt
sedan starten.
sid 5

Nu startar bygget av
Tippen-pannan
Nu börjar det hända saker! Snart tas
första spadtaget för ”Tippen”-pannan
sid 6

Fjärrvärmeutbyggnad i år
I maj startar grävningen för årets utbyggnad av fjärrvärme.
sid 6

Trevlig sommar!

Jämställdhet och demokrati
Communicare anordnade den 18 april,
tillsammans med skolan och fält/ungdomsverksamheten, en temadag
för årskurs 9.
sid 7

Kommunkunskap
Del 6 - Den kommunala valorganisationen
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Kommunkunskap

I detta nummer fortsätter vi artikelserien i kommunkunskap och vi hoppas att många av våra läsare är intresserade att lära mer om hur en
kommun fungerar. Vi kommer i ett
antal artiklar att beskriva kommunens befogenheter, organisation,
ekonomi och olika delar av den kommunala verksamheten.

Ansvarig utgivare har ordet
Befolkning

Positivt är att antalet innevånare är relativt stabilt. Vi har under årets fem första månader minskat med någon enstaka
person, men strävan är naturligtvis att
befolkningen skall öka. Ett av problemen vi måste lösa, är att få fler bostäder inom kommunen.
Bevakningsgrupp
Så har vi då äntligen sommar. I alla fall i den
stund när jag skriver dessa rader – men man
vet ju inte hur vädret blir i resten av sommaren, så det gäller att njuta när man kan. De
flesta av oss har väl också en förhoppningsvis skön semester att se fram emot.

Ekonomi

Kommunens bokslut för 2001 är klart
och visade på ett underskott på c:a 2 mkr
inklusive ett kostnadstäckningsbidrag
för ett av våra bolag (KAHAB). Tyvärr
visar de preliminära siffrorna för innevarande år på ett större underskott.
Största sparsamhet måste gälla inom alla
kommunens områden och det är heller
inte uteslutet att vi måste vidta åtgärder
som säkert kommer att märkas för
många av oss som bor i kommunen.
Parallellt med detta arbete pågår budgetprocessen för nästa år. Den slutliga beslutet om tilldelningen av budgetramar
kommer att ske vid fullmäktigesammanträdet efter midsommar. Även i detta
arbete kan vi redan nu konstatera att
kraftiga besparingsåtgärder måste genomföras för att få en ekonomi i balans.
Man kan bara konstatera att alla reformer och nya lagar starkt underminerar
kommunernas ekonomi. När vår statsminister säger att det går bra för Sverige,
måste han ha glömt bort kommunerna –
men det är alltid lätt att genomföra reformer, när man inte själv betalar.

En säkrare kommun
En antal företagare och privatpersoner
samt Kils kommun och de kommunala
bolagen har bildat KILS BEVAKNINGSGRUPP. Bakgrunden är de många inbrott
och stölder som skett under senare tid. En
bil cirkulerar fr.o.m. nu runt i kommunen
varje natt i såväl industri- som bostadsområden. Erfarenheterna från andra kommuner visar att detta gör att brottsligheten
minskar betydligt.
Uppgiften är att
● iaktta och till polisen genast rapportera
pågående inbrottsförsök och stölder på
ett speciellt telefonnummer och

Under maj startades en bevakningsgrupp
som i bil nattetid patrullerar runt i vår
kommun. Detta för att försöka komma
tillrätta med de många inbrott och skadegörelse som sker. Jag hoppas att fler
både företag och privatpersoner solidariskt ställer upp i gruppen, problemen
kan drabba oss alla. Se separat artikel.
Nöjen i sommar

Som vanligt kommer en hel del evenemang att gå av stapeln under sommaren. Jag har ingen möjlighet att nämna
alla, men tänkte ”puffa” för tre av dem.
Först ut är Visfestivalen den 6 juli. I mitten av juli (17-21) hålls Frykstadagarna
bl.a. till minne av Frejas förlisning och
bärgning. Mot slutet av sommaren inträffar Kil HelaVeckan (13-18 augusti),
de två sista dagarna gemensamt med en
näringslivsmässa. Alla dessa evenemang
brukar vara mycket trivsamma med bra
underhållning och trivsam stämning. Jag
hoppas att ni som vanligt stöder dessa
med er närvaro, det är viktigt att vi kan
föra goda traditioner vidare.
Till sist vill jag önska er en skön sommar
och hoppas att ni får en trevlig semester!
Jan Wadell
Kommunalråd

●

efter varje pass rapportera registreringsnumret på fordon som uppehållit
sig på märkliga platser samt övriga
misstänkta händelser som kan utgöra
brott eller förberedelser till brott.

Ju fler som deltar i verksamheten desto
mindre betungande blir den för deltagarna.
Därför uppmanar vi Dig som vill bidra
till att göra Kil till en säkrare kommun
att anmäla Dig till Christina Lindell på
tfn 0554-191 12, fax 129 74 eller e-post
kils.kommun@kil.se
Rolf Lundberg
Kommunchef

Vad händer i sommar?
Är det något som står för dörren så är det sommaren och då
blir Värmland fyllt med arrangemang av olika slag.
Många av dem tilldrar sig inom Kils gränser. När du läser
detta har säkerligen hela utbudet kommit dig till del. Men i
skrivande stund så kan vi bara redovisa några av dem av den
enkla anledningen att vi inte ännu fått in alla uppgifter. Vi har
till exempel midsommarfirande på följande platser:
•
Stora Kils hembygdsgård
•
Frykenbadens Camping
•
Hembygdsgården Orrnäset i Boda
•
Hagudden i Nilsby
•
Fornminnesgården i Frykerud.
Vad vore en sommar utan musik i Fryksta? Nu blir det musikkvällar på söndagarna mellan den 30 juni – 18 augusti.
Eller hur skulle livet gestalta sig utan Frykstafesten? Det
får vi inte reda på eftersom Frykstafesten kommer att äga
rum den 17 – 21 juli. Vår 20-åriga vän Kils Visklubb kommer i vanlig ordning, allt under solens sken och regnets frånvaro, att stå för den allt mer namnkunniga Kils Visfestival
den 6 juli. Dagen därefter, den 7 juli, drar publiken vidare till
Boda och bevistar Bodadagen med kyrkmarsch och festligheter på Orrnäset. Sverigeeliten i motocross samlas för ädel
tävlan i Goliat Race den 23 juli på Lökeneskogen. Andra, ej
motorburna, samlas till lika ädel tävlan i Goliatspelen i friidrott den 10 – 11 augusti på Sannerudsvallen. (I dessa fall
kan Coubertins devis om att det är viktigare att delta än att
vinna slänga sig i väggen, eller ”sich in die Wand schmeissen”,
som tysken säger). Lika viktig som Bodadagen är Frykerudsdagen som är den 3 augusti. Då brukar Fagerås egen radiokändis, Anders Eriksson, vara hemma och delta. Det har varit lite osäkert de senaste åren hur den skall bli och hur lång
den skall vara men i år blir det Kil Hela Veckan den 13 - 18
augusti. Festligheterna avslutas med en näringslivsmässa i
Ishallen.
Den största i Sverige i sitt slag och alltmer berömd är Kils
Sportfiskeklubbs fantastiska Gäddfestival. Den avslutar sommarens alla glada tilldragelser på ett värdigt sätt den 21 - 22
september.

Namntävlingen avgjord
Att den gamla Scan-hallen är ombyggd vet väl alla vid detta laget.
Förr var det en auktionshall där Stig Martinsson sålde levande djur.
Nu är det bland annat en konferens- och teateranläggning. Den rymmer närmare 300 personer och den som vill boka gör det på telefon
0554-194 27. Även om namnet Scan-hallen kommer att leva kvar i
folkmun en tid till så har hallen nu fått ett nytt namn. En tävling
utlystes förra året och flest röster fick förslaget KilArena (som hade
lämnats in av Charlotte Sandström i Saltsjö-Boo). Kultur- och fritidsnämnden fastställde också det förslaget. Så nu heter vår fina
teater- och konferensanläggning KilArena. Bland de som röstade
på det vinnande förslaget har vi lottat tre vinnare:
Sara Hägg, Mia Bergsten och Evert Järverup.

Vinnarna kan välja mellan att få ett presentkort för två på lämpligt arrangemang i KilArena eller en gratis promenad på Storgatan i Kil.
Johnny Hiller
Kultur- och fritidschef

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar

Information om cisterner
Många fastighetsägare har hört av sig till miljö- och byggnadsförvaltningen och undrat över vad som gäller om cisterner
och när de skall besiktigas.Vi vill därför lämna följande information:
En cistern som aldrig tidigare kontrollerats skall vara besiktigad
en första gång senast den 1 juli 2004 för utomhuscisterner och
den 1 juli 2006 för inomhuscisterner (vanliga villatankar m m).
Installationskontroll skall alltid genomföras när man installerar
en ny cistern. Om Du installerat en ny cistern efter den 1 juli
2000 skall denna ha kontrollerats en första gång vid installationen samt sedan vart 6:e år för s k S-cisterner (cisterner av stål
eller liknande; de vanligast förekommande) eller vart 12:e år
för s k K-cisterner (plastbelagd stål, glasfiberarmering m m).
Cisterninnehavaren skall informera miljö- och byggnadsförvaltningen genom en anmälan i god tid innan en ny installation sker. Särskild blankett finns för detta. En kopia av
besiktningsprotokollet skall skickas med. Läckage vid olyckor
och spill från eldningsolje- och dieselcisterner kan orsaka omfattande miljöskador. En mycket liten mängd olja kan förorena
en mycket stor mängd yt- eller grundvatten. Kontrollerna skall
genomföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Det ackrediterade företaget har godkända besiktningsmän.
Företag i Värmland med godkända besiktningsmän är bl a:
Ragnsells Specialavfall AB
SITA Sverige AB
AB Herbert Sjöström

054-21 09 00
054-85 19 00
054-68 83 30

Kalle Ekelund
Miljö- och byggnadsförvaltningen
tfn 0554-191 60

Din adress på landsbygden
Kils kommun har genom avtal med Lantmäteriverket åtagit
sig att lägga upp adressregister för samtliga hus inom kommunen. Eftersom adressregistret ska innehålla belägenhetsadresser på samtliga hus i fastighetsdatasystemet, omfattas
även alla fritidshus, lillstugor, industrihus och andra lokaler.
Förslag kommer att skickas ut till berörda. Då vi inte känner
till de lokala namnen på alla husen i kommunen, har vi givit
ett förslag i adressen. Du har möjlighet att ha önskemål angående adressättningen. Vi ser gärna att husen behåller sina
gamla namn, då dessa är en del av vårt kulturarv. Det enda
kravet är att hemmansnamnet inleder adressen, eventuellt
gårdsnamn, nummer och även poulärnamn kan förekomma.
Kommunen upprättar därefter en sammanställning av adresserna som miljö- och byggnadsnämnden får besluta om.
Efter nämndens beslut förs adresserna in i fastighetsdatasystemets officiella register och följer sedan husen.
Ann-Britt Jansson
Miljö- och byggnadsförvaltningen
tfn 0554-191 40
e-post ann-britt.jansson@kil.se

Ny samhällsplanerare

Kils Civilförsvarsförening återstartar!
Klarar Du av ett längre elavbrott
eller snökaos? Vet Du hur du tänder en eld utan tändstickor? Vet
Du vilka växter som är ätbara?
Hur kan Du göra ditt hem ännu
säkrare?

Mitt namn är Marianne Norberg och sedan den 1 februari i år anställd i kommunen som samhällsplanerare och
säkerhetschef/beredsksapssamordnare.
Som sådan skall jag arbeta med att ta
fram kommunens översiktsplan, planera
för kollektivtrafik och verka för en långsiktigt uthållig kommun. Som säkerhetschef skall jag arbeta för att vår kommun blir så säker som möjligt att både
leva och bo i både under fredstid och
under kris och krig.
Jag är 38 år gammal och singel, född i
Stockholm men uppvuxen i Blekinge.
Har tidigare arbetat både i Timrå kommun i Västernorrland, på länsstyrelsen i
Nyköping och i Håbo kommun i Uppsala län så jag har haft förmånen att få
se en del av Svea Rike. Jag har flyttat
till Kil eftersom jag tror att man måste
bo i den kommun man skall vara med
om att utveckla – man måste få ”en
känsla” för kommunen.
Har du synpunkter på kollektivtrafik,
säkerhet eller den fysiska planeringen
(mark- och vattenanvändningen) är du
välkommen att kontakta mig.
Marianne Norberg
Kansliavdelnings planeringsenhet
tfn 0554-191 01
e-post marianne.norberg@kil.se

Återbruket
Långgatan 64
Lördagsöppet den 15 Juni
kl 10.00 - 15.00

Välkomna!

Detta och mycket mer om
hushållsberedskap och hemsäkerhet kan du lära dig i Kils
Civilförsvarsförening. Genom att
bli medlem i föreningen erbjuds
du olika utbildningar såsom överlevnad, hjärt- och lungräddning,
hemsäkerhet, hushållsberedskap
och andra nyttiga utbildningar
som kan hjälpa dig och din familj
klara av exempelvis ett längre
elavbrott eller snöoväder.
Under näringslivsmässan i Ishallen 17-18 augusti kommer föreningen att presentera sin verksamhet – passa på att besöka oss och varför inte också bli medlem!?

Vill du/ni göra en insats?
Handikappenheten i Kil söker personer som har tid över att ta emot barn/ungdomar i sina hem. Barnen/ungdomarna har olika funktionshinder och kan ibland
behöva byta miljö och ha kontakter utanför den egna familjen, en eller ett par
helger i månaden. Vi har även vuxna funktionshindrade som behöver ett stöd i sin
vardag och få möjlighet att delta i samhällets fritidsutbud några timmar per vecka.
För uppdragen utgår ersättning.
Uppdragen är

•
•
•
•

familjehem,
kontaktpersoner,
ledsagare och
avlösarservice i hemmet.

Det vi behöver är
• personer med intresse och engagemang,
• som kan erbjuda en trygg och
socialt stabil miljö,
• som har tid över och
• som vill göra en social insats.

Känner Du/Ni att detta skulle passa Er eller vill veta mer, är ni välkomna att kontakta oss för ytterligare information.
Monica Hjelte
Enhetsledare
tfn 0554-193 88

Tina Larsson
LSS-Handläggare
tfn 0554-191 80

Du behövs!
Kan Du tänka Dig att ställa upp för en medmänniska ?
Överförmyndarnämnden i Kils kommun har behov av gode män/förvaltare. God
mans/förvaltares uppdrag innebär att för de behövande personerna, förvalta
pengar, betala räkningar, biträda vid inköp m m. Kan Du tänka Dig uppdraget
som god man/förvaltare? Tag då kontakt med överförmyndarnämndens ordförande som träffas i kommunhuset.
Expeditionstid:
Varje helgfri måndag kl. 13.00-16.00
Annan tid efter överenskommelse

Näringslivsmässa 2002
Efter att Kil och Forshaga under några år, var för sig, genomfört lokala Näringslivsmässor, beslöt man inför år 2001 att
göra en gemensam mässa för båda kommunernas företag, producenter och näringsidkare. Målsättningen var att ge företagen tillfälle att presentera sin verksamhet samtidigt som man skapade möjlighet till kontakt- och erfarenhetsutbyte både
inom och över kommungränserna. Näringslivsmässan blev en succé.
Vi bygger nu vidare på detta framgångsrika koncept. De detaljer som inte fungerade
optimalt tidigare har vi tagit lärdom av. Vi törs lova att årets mässa kommer att ge ett
mycket positivt utbyte för både utställare och besökare.
Varför då en gemensam mässa mellan Kil och
Forshaga?

Kommunerna och näringslivet samarbetar sedan tidigare
inom flera områden och har en likartad företagsstruktur
med övervägande småföretag. Här ges chansen för alla
företag, stora som små, att på lika villkor marknadsföra sina produkter och tjänster och samtidigt
visa kommunens invånare att det finns en fullvärdig service och handel inom kommungränserna.
Mässan ger också möjlighet för näringsidkare och konsumenter att bekanta sig. Kanske nästa
kund eller anställning är ett resultat av besöket eller medverkan på årets mässa.
Årets Näringslivs & besöksmässa kommer att genomföras 17-18 augusti och är förlagd till Ishallen
i Kil, där vi kan ta emot ca 120 utställare på en yta av ca: 1500 kvm.
Under två dagar, har ni chansen att visa upp er verksamhet och bekanta er med varandra.
Missa inte den chansen!
Tora Eriksson
Projektledare
tfn 0554-194 49
e-post foretagsmassan@kil.se

Ett år med Communicare
Communicare startade sin verksamhet i Kil för ett år sedan. Mycket har
hänt sedan starten. Vi har haft förmånen att träffa många unga människor med idéer om vad de vill göra.
En hel del av dem har lyckats genomföra dem, andra inte.
Ungt entreprenörskap är ett prioriterat
område för oss som arbetar på Communicare runt om i Värmland. Föregående år startades färre företag än vad
prognoserna hade förutspått. Det finns
givetvis många förklaringar till det. Det
Communicare tycker är viktigt är att
stötta dem som går mot strömmen och
vågar satsa på eget företagande. Vi har
fokuserat mycket på just unga företagare och försökt att hitta olika sätt att
hjälpa dem eftersom vi vet att det är
tufft.
Vad gör Communicare, rent konkret, för
att stötta dem? Vi erbjuder ”coaching”
där du får möjlighet att ventilera din affärsidé. Vi har haft nyföretagarträffar,
bokföringskurser, affärsutveckling och
mycket annat. Responsen har varit övervägande positiv, de allra flesta anser sig

vara mycket nöjda med det vi har att
erbjuda. Det känns kul tycker vi, då vet
vi att vi gör nytta.
Attitydförändringar går som en röd tråd
genom vår verksamhet. Communicare
tillsammans med ungdomsgården i Kil
arrangerade under våren en inspirationsdag för samtliga elever i årskurs
9 på Sannerudsskolan, temat för dagen
var Jämställdhet och Demokrati, se
särskild arikel på annan plats i tidningen. Eleverna fick på förmiddagen
ta del av två duktiga föreläsare som
arbetat med demokrati- och jämställdhetsfrågor i många år. Under eftermiddagen var det olika ”workshops” där
eleverna själva kunde välja vilka de
tyckte verkade intressanta att ta del av.
Tanken med den här inspirationsdagen
var att väcka nyfikenhet, intresse och
engagemang och förhoppningsvis
lyckades vi, kanske var den här dagen
inte bara ett trevligt avbrott i det vanliga skolarbetet utan en början på ett
fortsatt engagemang inom dessa viktiga områden. Vi behöver ungdomar
som reflekterar och ifrågasätter, ung-

domar som engagerar sig för det samhälle de vill vara delaktiga i. Vad vi dessutom behöver är ett samhälle som lyssnar och tar ungdomarna på allvar. Det
gör man redan på vissa håll. Ungdomsgården i Kil är ett mycket bra exempel
på ett ställe där vuxna tillsammans med
ungdomar försöker att göra ungdomars
fritid värdefull och innehållsrik, där man
försöker att utgå från vad ungdomarna
själva vill ha, inte vad vuxenvärlden
anser att unga behöver.
Under sommaren kommer några ungdomar med hjälp av Communicare att få
möjligheten att skapa sitt eget sommarjobb. De har själva lämnat in förslag på
vad de vill göra, vad de har för mål med
sitt projekt och hur de ska gå tillväga
för att nå sitt mål. Jag ser med spänning
fram mot det och återkommer i höst med
resultatet.
Ha en riktigt skön sommar!
Pernilla Uddh
Lokalkontorschef Communicare Kil
tfn 0554-105 47, 105 27

Nu startar bygget av Tippen-pannan!
Den här vyn kommer att möta besökare på tippen i framtiden. Den befintliga byggnaden, förrötningsanläggningen, syns i bakgrunden.
Nu börjar det hända saker! Snart tas
första spadtaget för ”Tippen-pannan”.
Pannan kommer att elda sorterat brännbart avfall, runt 10 000 ton per år, bl a
de stora trähögarna som ligger upplagrade på Tippen idag.
Tre saker är mycket positiva med det
nya pannbygget. Då pannan är den första ’’lilla” pannnan i Europa som uppfyller de senaste miljökraven erhålls ett
investeringsstöd på 10 miljoner från EU.
Samtidigt ger satsningen möjlighet att
möta den stora efterfrågan på fjärrvärme
som finns i Kils tätort. Den tredje stora
vinsten är att vi kan ta om hand vårt
brännbara avfall ’’på hemmaplan”. Alternativet hade varit att bekosta transport och behandling av avfallet för att
skicka det till Norköping eller Södertälje då det är förbjudet att deponera
detta avfall.
Till pannan byggs också en beredningsanläggning. Denna tar bort orenheter och
föroreningar ur bränslet som spik och
grus m m samt ger bränslet rätt form och
storlek för att kunna matas in i pannan.

Visualisering av Tippen-pannan.

Samtidigt med den nya pannan byggs
fjärrvärme till två större småhusområden, se nedan. Kils kommun fullföljer på detta sätt den satsning som
påbörjades för 20 år sedan när beslut
togs om att reducera oljeberoendet. Det
är en mycket stor satsning, som nu fortsätter, för en liten kommun, men lönsam
och med bestående värde. Det breda
politiska beslut som tagits visar på både

ansvar och vilja i Kil att satsa framåt i
kommunen. Beslutet ger både möjlighet att leverera miljövänlig energi till
större delen av tätorten samtidigt som
det löser det stora problemet med vårt
brännbara avfall.
Johannes Wickström
Kils Energi
tfn 0554-191 39
mobil 070-657 61 01

Fjärrvärmeutbyggnad i år
I maj startar grävningen för årets
utbyggnad av fjärrvärme. Utbyggnaden
kommer att ske på två större områden.
Dels på Östra Lersätter (Agardhsgatan,
Bjurbäcksgatan, Långgatan, Idrottsgatan, Skyttegatan samt Lagerlöfsgatan)
där arbete kommer att pågå i gatorna
från maj till början av augusti. Det andra
området är sydöstra/skogsvägarna
(Granvägen, Björkvägen, Skogsvägen,
Sveagatan, Tallvägen samt Ekvägen)
där arbetet kommer att ske från mitten
på juni till mitten av oktober.
Ni som är intresserade och ännu inte
blivit tillfrågade eller kontrakterade får
gärna höra av er. Personal kommer att
gå runt på områdena under maj för att
svara på frågor och informera.
Johannes Wickström
Kils Energi
tfn 0554-191 39
mobil 070-657 61 01

Områden där utbyggnaden av fjärrvärme kommer att ske.

Jämställdhet och demokrati
- viktiga frågor för Kils avgångsklasser
Communicare anordnade den 18 april
2002, tillsammans med skolan och
fält/ungdomsverksamheten, en temadag för årskurs 9 på Sannerudsskolan i Kil. Ämnet var ”jämställdhet
och demokrati” och platsen var
KilArena.

Gästföreläsare
Till förmiddagens evenemang hade man
bjudit in två intressanta gästföreläsare.
Den första var Eduardo Grutzky och är
projektledare för ”Eldsjälar” på Fryshuset i Stockholm. Han har i sitt hemland Argentina suttit fängslad i sju år på
grund av sina åsikter och han ifrågasätter nu om demokratin är värd att kämpa
för.
Han lyckades med sin historia fånga
åhörarnas stora intresse men trots detta
var det dagens andra föreläsare; Emma
Hamberg, som fick den största uppmärksamheten. Hon är författare till en
bok om sex och samlevnad för ungdomar, samt tidigare chefredaktör på
Veckorevyn.

Jenni Henriksson, t v, och Ninni Wallin, t h, som hade valt ämnet sex och samlevnad,
tyckte att det var bra att det pratas om jämlikhet.

•

•

Värderingsövningar med
hjälp av Jenny Walan och
Miriam Engström,
Demokrati för unga med
Daniel Gustafsson och Billy
Ohlson från Karlstads ungdomsfullmäktige,

I jeans och jeansjacka skapade hon ett
stort förtroende hos ungdomarna, som
hade 60 minuter på sig att ta upp många
viktiga frågor i ämnet sex och samlevnad.

•

Tjejjouren berättade om sitt
arbete för tjejer som utsatts för
övergrepp av olika slag, samt

Workshops

•

Tjejer på arenan med Ulrika
Sundahl från Värmlands fotbollsförbund.

Efter lunch hade man arrangerat så kallade ”workshops” där ungdomarna genom diskussioner kunde fördjupa sig ytterligare i något ämne som intresserade
dem. Man hade nio alternativ att välja
bland:
•

Tjejrock med Åsa och Fredrik
från Studiefrämjandet i
Karlstad,

•

Sex och samlevnad med
Emma Hamberg,

•

Demokratin - värd att kämpa
för? med Eduardo Grutzky,

•

Sonja, en förening för unga i
Karlstad som arbetar för
jämställdhet,

•

Ungdomsstyrelsen med Anna
Halldén som berättade vad de
jobbar med,

I brist på deltagare tvingades tyvärr flera
workshops att ställa in, men de som återstod ansågs dock
vara desto intressantare och diskussionerna var
där intensiva.

Emma Hamberg
på KilArena.

Arrangörerna
Första delen av dagen var mycket
lyckad och trots att man blev tvungen
att ställa in några av eftermiddagens
workshops var arrangörerna i det stora
hela nöjda.
Detta var första året man arrangerade
denna typ av temadag, men förhoppningar finns om att det ska bli ett årligt
arrangemang. Man är överens om att
detta är både viktiga och intressanta frågor för ungdomarna idag.
Therése Larsson och Maria Strömberg
Praktikanter från Karlstads universitets
informationsprogram

Vad händer på f d Scan-området?
Bakgrund
I samband med att Scan lade ner sin
slakteriverksamhet i Kil 1997 träffade
de ett avtal med Kils kommun som innebär att kommunen kommer att överta
samtliga lokaler från och med hösten
2005. Scanhallen, eller KilArena som
den numera heter, fick dock kommunen
rätt att disponera omgående och dessa
lokaler har nu restaurerats med hjälp
av arbetsmarknadspengar.
Fram till övertagandet ligger det således i Scans intresse att finna nya hyresgäster och på det sättet få hyresintäkter
för sina lokaler. Tillsammans med kommunen satsade man medel till en gemensam pott avsedd för att restaurera
och anpassa lokalerna för nya verksamheter. Frågor om underhåll och restaurering tas upp i ett förvaltningsråd, där
Scan och kommunen är företrädda, som
sammanträder en gång i kvartalet.
Fastighetsskötseln i området ombesörjs
av det kommunala bolaget Hantverkshuset AB.

Lokalerna
Totalt finns det ca 24 000 m2 lokalyta
på området eller 550 rum eller utrymmen av något slag. Av dessa beräknar
man att ca 17 000 m2 ska gå att hyra ut,
vissa lokaler som har speciell utformning och andra som t ex ligger i
källarplanet tror man att det kan bli svårt
att hitta hyresgäster till. De lokaler som
finns är naturligtvis i första hand avsedda för livsmedelshantering men det
finns också verkstads- och kontorslokaler.
I dagsläget har man hyrt ut ca 12 000
m2 och enligt Torleif ser man positivt
på uthyrningsläget. Han anger flera faktorer som det centrala läget kommunikationsmässigt, möjligheten till anpassning av lokalerna, hyresnivån och
sist men inte minst nöjda hyresgäster
som de viktigaste.
Man har ständigt kontakt med olika intressenter och när frågorna om kundens
behov, hyresnivån, finansiering av upprustning/anpassning går i lås får Torleif
uppdatera den stora skylten vid infarten som visar vilka hyresgäster som
finns i området.

Kicki Pedersen på Bygg & Mark samtalar med hyresvärden Torleif Johansson.

När det gäller kontakterna med nya företag har man hela tiden haft ett bra samarbete med kommunens näringslivschef, Bengt-Eric Olsson. Varje nytt företag innebär naturligtvis också positiva
effekter för kommunen såväl i form av
ytterligare arbetstillfällen som skatteintäkter.

Dagsläget
I dagsläget är det sammanlagt 31 st hyresgäster i lokalerna. De två största företagen, sett till antalet anställda, är
Karmøy Sea Food AB, som tillverkar
fiskfärsprodukter, och Nordisk Gross o
Chark AB, som tillverkar och distribuerar charkuterivaror, som sysselsätter
cirka 14 personer vardera.
På det gamla Scan-området kan man
idag nästan tala om en diversehandel,
ur floran av verksamheter kan nämnas
bokföringsbyrå, bilimport, reparation av
lastbilar, tillverkning och distribution av
fisk- och charkprodukter, inköp och försäljning av bär och svamp, sylttillverkning, förpackning av godis, snickeri,
måleri samt förvaring av olika slag.
Totalt är det ca 45-50 personer som jobbar inom de olika verksamheterna på
området.
Av Scans gamla verksamhet återstår
idag endast fyra säljare som organisatoriskt hör till Stockholmskontoret.

Hans Nilsson på Kiltec Förpacknings AB,
förpackar dalahästar i choklad åt IKEA.

Nytt slakteri?
Frågan om inrättandet av ett nytt slakteri har stötts och blötts i omgångar och
Scan har hitills varit negativa till detta.
I dagarna inleds dock en förstudie för
att se närmare på förutsättningarna för
detta och enligt uppgift finns ett visst
intresse även från Scan!
Christer Nilsson
Informationschef

Tekniska förvaltningen informerar
Förhoppningsvis
kommer dumpningen
av trädgårdsavfall
m m att upphöra
när röjningen och
uppfräschningen av
bron är klar.

Ny avverkning
På grund av den dåliga vintern har vi
fått göra en del ändringar när det gäller
våra avverkningar. Vi planerar i stället
för den slutavverkning som skulle gjorts
norr om Anneberg, att avverka ett område på Halsmo strax söder om
Frykstahöjden. I samma område kommer vi även att gallra 4,5 ha. Drygt hälften av det området kommer att gallras
som en så kallad timmerställning. En
liknande gallring gjordes för några år
sedan, strax söder om vägen in till
Halsmo.
Just nu håller vi även på att gallra området söder om Monkorset. I det området finns det två gamla banvallar från
järnvägen mellan Fryksta och Kil respektive Kils Nedre. Dessa kommer vi
att röja fram. Även den gamla bron över
banvallen planerar vi att fräscha upp.
Den är byggd av slaggsten. I området
har även funnits koloniträdgårdar som
det finns vissa spår kvar av.
Ulf Sälgeback
Skogsansvarig

en gemensam trafiksäkerhetsinformatör,
Phernilla Lund, under 2,5 år.
Initiativtagare till projektet är Vägverket
Region Väst och NTF Värmland. Vägverket Region Väst och Region Värmland är delfinansiärer i projektet som
syftar till att öka medvetenheten och
förståelsen för nollvisionen och för säker trafik. Informatören skall arbeta med
information på skolor, arbetsplatser och
kampanjer m m.

Parker och gator
Gatukontoret håller på att iordningställa
kommunens 38 lekparker efter vintersäsongen.Vi satsar främst på de mest
besökta lekparkerna och restaurerar
övriga efter behov. Tyvärr hittar vi
mycket glas när vi städar våra grönytor
och ett flertal hundar har skurit sönder
sina tassar. Vad händer om ett barn faller på en trasig flaska.
Hjälp oss att hålla våra grönytor och
gator fria från glas! Ett Kil rent från skräp
och glas skapar trivsel och trevnad!

Boulebana på Gröna torget
Kils kommun och Kils PRO-förening
håller på att iordningställa ett flertal
boulebanor. Tillsammans vill vi göra
Gröna Torget till ett levande torg för
aktiviteter och avkoppling för alla
kommuninvånare. Ett flerårsprojekt
som vi hoppas att boulen skall vara startskottet till.

Asfalteringsprojekt 2002
Tekniska nämnden har budgeterat ca
900 000 kronor för asfalttoppning av
kommunens vägar.
Tekniska förvaltningen har i år prioriterat den spåriga delen av Storgatan
mellan Vallhallagatan och gamla 61:an
(väg nr 715), Apertinsvägen mellan
Blomstervägen och Monkorset och delar av Odens väg, samt ett flertal gångoch cykelvägar.

Inom Östra Lersätter är bl a Björnvägen
och Hjortvägen i mycket dåligt skick.
Utredning pågår.

Sanering av vatten, avlopp och
dagvatten
I Kils kommun pågår en ständig sanering av våra VA-ledningar. Vi utför till
största delen arbetet i egen regi. De
senaste fyra åren har ca 5 miljoner kronor investerats i omläggning av ledningar.
Fagerås är nu färdigsanerat vilket bl a
har medfört att Fageråsborna fått ett
bättre och jämnare vattentryck. Fagerås avloppsvatten pumpas till Kils
avloppsreningsverk. Flödet till verket
har efter saneringen minskat med ca
200 000 m3, vilket innebär lägre driftkostnader och ökad kapacitet för va-ledningarna i Fagerås.
I Högboda har gatuavdelningen sanerat va-ledningar under året och därigenom minskat flödet till Högboda
avloppsverk med 50 %.
Kils tätort är nästa projekt
som kommer att saneras.
Aktuella saneringar är
vattenledningar i Gamla
Runnevål, avloppsledningar i Fryksta-Tollestad
samt Sannerudsgatan.

Trafiksäkerhetsinformatör
Kils kommun, tillsammans med Forshaga, Grums och Hammarö, har anställt

Boulebanorna på Gröna
Torget

Kils Avfallshantering informerar

Återvinningscentralen på Lersätter Tippen
Öppethållande
Ordinarie öppettider:
Vardagar: 07.00 - 15.30
Lördagar: 09.00 - 12.00
Extra öppettider sommarsäsong:
Måndag: 07.00 – 19.00
Gäller 15/4 t.o.m 14/10 2002
Ändringar i ordinarie öppethållande.
21/6
22/6

1A
1B
2A
2B
2C
2D
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Midsommarafton
Midsommardagen

stängt
stängt

Glas förpackningar, Ofärgat
Glas förpackningar, Färgat
Metall förpackningar
Hård Plast förpackningar
Mjuk Plast förpackningar
Däck utan fälg
Kompost
Ris + Grenar
Trä
Metallskrot
Wellpapp
Restavfall / Tipp
Restavfall / Tipp
Papper + Pappersförpackningar
Kläder (insamling)
Olja + Lysrör + Batterier
Farligt Avfall
”Loppis” (insamling)
Elektronikskrot + Elartiklar
Övriga vitvaror
Kyl- och Frysskåp

Tömning av sopkärl!

OBS! Ny lag juli 2001
Alla gamla el-produkter från ditt
hem skall återvinnas på ett
miljömässigt sätt. Insamling i
container nr 15 på Tippen.

Är Ni osäkra, fråga gärna personalen på plats eller ring 0554-192
79. Tänk på miljön, sortera dina
sopor.

Tack på förhand!

Personalen på Tippen.

Tömning av sopkärl sker även
vissa ”röda” dagar enligt tömningsschemat - om inte vår entreprenör Ragn-Sells annonserar om
ändringar i lokalpressen.
Kils Avfallshantering
tfn 0554-410 15
Ragn-Sells
tfn 054-690 896

Internet och datorer på biblioteket

Kils bibliotek informerar

Barnens bibliotek
Satsningar på barn och ungdom har högsta prioritet, trots att kultur- och fritidsförvaltningen omprioriterat flera verksamheter i takt med minskade resurser. Det
har lett till att vi ägnat en stor del av vår tid till lässtimulerande insatser via förskola och skola. Vi har haft god hjälp av ett bidrag från Kulturrådet, som använts
till att bygga upp läslådor och temalådor till barngrupper och klasser.
Under året som gått har vi bjudit in alla 4, 6, 8 och 10-åringar till biblioteket för att
de skall känna sig hemmastadda med böcker och bibliotek. De har bjudits på sagor eller bokpresentationer, visningar eller övningar. De yngsta grupperna har fått
varsin bok med sig hem, som en stimulans till att bygga upp en egen boksamling.
Enligt Bibliotekslagen skall vi främja språkutveckling och stimulera till läsning. Det är
ett välkänt faktum att de barn som är duktiga
att läsa också lyckas bra i skolan. Därför satsar vi alltmer tid och resurser på de yngre barnen. För barn som har det lite svårt med läsningen finns det Bok och band, kassettböcker
eller CD-böcker. Under sommarlovet har vi
särskilt många nya barnböcker tillhands! Vi
har nämligen alla barnböcker hemma som
annars finns ute på skolorna i läslådor.
Läs högt tillsammans även när barnen börjat skolan! Våra svenska bilderböcker
har erkänt hög kvalitet, men det finns även en barnboksskatt för äldre barn. För
lågstadieåldern förordar vi sagosamlingarna med sagor och folksagor, som fängslar barnen med sin spänning och sin fantasifullhet. Många tecknade filmer bygger
på gamla välkända sagoteman, så barnen kommer att känna igen sig. För mellanstadieåldern är det vanligaste temat känslor. Moderna barnböcker kan mittiprick
fånga barnens relationer till kompisar, syskon och föräldrar och de älskar att läsa
om det.
Välkommen in och hämta foldern om Läsgodis för barn och låna semesterläsning
samtidigt!
Britt-Inger Fisk och Lena Hassellund
Bibliotekarier

Handikapprådet informerar

Undersökning av den kommunala färdtjänsten
I syfte att belysa situationen vad gäller
den kommunala färdtjänsten genomförs en undersökning av denna som ett
samarbete mellan socialnämnden,
kommunens handikappråd och Handikappföreningarna Kil. Undersökningen
kommer också att utgöra underlag för
en utvärdering och uppföljning av den
ändrade organisation som färdtjänsten
i Kil fick den 1 maj 2001.
I en enkät, som tillställts alla som har
färdtjänst i kommunen, ställs ett antal
frågor kring omdömen och erfarenhe-

ter av den kommunala färdtjänsten. Det
bör observeras att frågorna inte berör
riksfärdtjänsten eller sjukresor. Svar
skulle vara inlämnat den 20 maj men den
som inte svarat kan göra det ytterligare
en tid. Allt material kommer att utvärderas neutralt med hjälp av Karlstads
universitet. Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i nästa
nummer av KommunNytt.
Christer Nilsson
Informationschef

På biblioteket i Kil finns två internetuppkopplade datorer som man får boka
och använda i en timme. Det finns även
en dator som inte är bokningsbar och
som man får använda i 15 min, lagom
för att slå upp något eller kolla sin epost.
Två datorer står för sig själva i ett hörn
av biblioteket och är reserverade för studier. Dessa får man använda längre tid.
På dem kan man skriva och spara på
diskett och också använda internet.
Konferenssystemet First Class, som är
vanligt vid distansstudier, finns också
på dessa. Välkommen in att använda
datorerna. Ring gärna 0554-191 66 och
boka tid i förväg.
Bibliotekspersonalen

Prova på internet:
en introduktionskurs
På biblioteket kan man lära sig grunderna i internetanvändning. Alla vill inte
köpa en dator, men det kan vara bra att
känna till hur man använder den för att
hitta information.
Mer och mer samhällsinformation finns
på nätet. Konsumentverkets tester, lagar, Patient-Fass, riksskatteverkets blanketter och anvisningar är några exempel på vad som finns utlagt. Under en
tvåtimmarskurs får man prova att söka
i några olika sökmaskiner. Vi diskuterar vad man skall tänka på när man ställer sin fråga och hur man skall värdera
svaren. Vi tittar också på några intressanta hemsidor. Inför valet kan det till
exempel vara bra att se vad partierna
tycker i olika frågor.
En tvåtimmarskurs kostar 50 kr och kan
bokas på tfn 0554-191 68. Välkommen
att prova på!
Lisbeth Råman Ekengran
Bibliotekarie

Box 88, 665 23 Kil
Växel: 0554-191 00
Fax: 0554-129 74
Besöksadress: Ö:a Torggatan 2
Öppettider: 8-12, 13-16
Hemsida: www.kil.se
E-post: kils.kommun@kil.se
E-post personal:
förnamn.efternamn@kil.se

KOMMUNALA BOLAG
Kilsbostäder AB ........................ 194 40
Kilvision AB .............................. 194 00
Hantverkshuset AB ........ 0563-800 55
Kils Energi AB .......................... 191 00
Kils Avfallshantering AB ........... 191 94

FELANMÄLAN
Bostäder .................................... 108 20
Gator, vatten, avlopp ...... 054-83 08 70
Efter växelns stängning:
Jour larmpersonal .......... 054-83 06 90

VIKTIGA TELEFONNR
ABF studieförbund .................... 125 30
Apoteket .................................... 101 43
Arbetsförmedlingen .................. 416 40
Boda bibliotek .......................... 201 20
Fagerås bibliotek ...................... 152 08
Folktandvården ........................ 316 35
Föreningssparbanken .............. 417 50
Försäkringskassan ................... 233 20
Karlstads flygplats
- biljettbokning ............. 054-455 50 00
- trafikinformation ........ 054-455 50 10
Kils bibliotek ................ 191 66, 192 02
Kils Sot- och
ventilationsservice .................... 410 30
Merita-Nordbanken .................. 140 90
Pingstförsamlingen .................. 104 35
Posten - kassa ......................... 105 39
Posten - postutdelning ............. 100 09
Polisen ..................................... 414 00
Sannerudskyrkans församling .. 102 51
SJ - biljettexp, godsmottagning 422 55
SJ - info biljetter ............ 020-75 75 75
St Kils församling pastorsexp 68 80 80
Taxi, Kil ..................................... 400 33
Taxi, Kennets ........................... 210 68
Turistbyrån ............................... 191 90
Vandrarhemmet Fryksta .. 408 50, 133 72
Vuxenskolan studieförbund ...... 312 21
Värmlandstrafik AB ........ 0563-532 00
- Kollplatsen ................. 020-22 55 80
Vårdcentralen .............. 421 10, 421 30
Återvinningsstationer
- klagomål ...................... 020-88 03 11
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Kommunkunskap
Del 6 - Den kommunla valorganisationen
Valorganisation
Varje kommun har en valnämnd,
som sköter om valförberedelserna.
Valnämnden är den lokala myndighet som har ansvaret för att valet
kan genomföras på det sätt som
vallagen säger.
I valnämndens arbete ingår

•
•
•

att ordna vallokaler,
att utse valförrättare,
att se till att allt valmaterial
finns på plats på valdagen
m m.

Länsstyrelsen är den regionala valmyndighet som ansvarar för valet.
Valmyndigheten, en myndighet
som inrättades den 1 juli 2001, är
den centrala myndighet vars främsta uppgift är att planera och genomföra val och folkomröstningar
på ett sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt
valen. Valen ska genomföras med
maximal tillförlitlighet och effektivitet.
Valmyndigheten ansvarar bl a för
•
information,
•
IT-stödetförvaladministrationen och
•
framställning av röstlängder,
röstkort, valsedlar, blanketter och kuvert som används
vid valen.

Hur går valet till?
På valdagen kan man rösta i vallokal. På de röstkort, som skickas ut
i slutet av augusti, kan man se i vilken vallokal man ska rösta i på valdagen. På röstkortet kan man också
se i vilka val man får delta.

en vallokal. I vallokalen, där man
kan rösta på valdagen, sköter valförrättarna under ledning av en ordförande mottagning av röster, sammanräkning av röster m m.

>> Alla vallokaler i Kils kommun
kommer att vara öppna mellan kl
08.00 och 20.00 på valdagen.

Vid två s k särskilda röstmottagningsställen, Sannerudshemmet och Dalliden, kan man rösta
söndagen före valdagen. Om man
röstar på ett särskilt röstmottagningsställe måste man ha med
sitt röstkort. Nytt vid årets val är
att kommunen (valnämnden) även
ansvarar för röstning vid de särskilda röstmottagningsställena. Tidigare har detta skötts av Posten.
Från och med 28 augusti kan man
poströsta (förtidsrösta). Man måste
ha röstkortet med vid poströstning.
Man kan även rösta på Svensk
kassaservice (f d Posten) under valdagen.
>> Svensk kassaservice, Kil,
Storgatan 41, har öppet kl 10-12
och 14-17 på valdagen.

Om man på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan
komma personligen till vallokalen
eller någon annan röstningslokal
kan man lämna sin valsedel genom
bud.
Om man betjänas av Posten Aktiebolags lantbrevbärare kan man
rösta genom lantbrevbäraren, om
röstmottagning anordnas vid det
postkontor som lantbrevbäraren hör
till.

>> Höstens val, den 15
september, gäller riksdagsval,
landstingsval och val till
kommunfullmäktige.

>> För mer information om valet se Valmyndighetens hemsida
www.val.se

Kils kommun är indelad i nio valdistrikt och i varje valdistrikt finns

Thorbjörn Holmqvist
ordf valnämnden

