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Nya landshövdingen på besök
Värmlands nya landshövding, Kerstin
Wallin besökte Kil på sin ’’Eriksgata’’.

Ny kommunchef

sid 3

Bilbältet - en livräddare
Varje år dör ca 200 obältade bilförare
och passagerare. 100 av dem skulle ha
överlevt om de använt bilbältet.
sid 4

Kilsföretag deltar i programmet
”New Managers for Russia”
För femte året i följd deltar Adamant
Märksystem AB i det praktikprogram
som president Jeltsin på sin tid var initiativtagare till.
sid 5

Författarbesök i Kilsskolor
Läs- och skrivlusten är stor bland
eleverna i Kils skolor. Vid två tillfällen
har skolor fått besök av kända författare.
sid 6

Jan-Olov Ragnarsson ny kommunchef i Kils kommun.

Den 1 januari fick vi en ny kommunchef i Kils kommun. Det var
Jan-Olov Ragnarsson som tillträdde tjänsten som kommunens högste tjänsteman. Han har under de senaste två åren innehaft motsvarande tjänst i Eda kommun.
Bakgrund

Jan-Olov inledde 1955 sin levnadsbana uppe i Värmlands bergslag, närmare bestämt i Forshyttan och Filipstad. Redan innan skolstarten flyttade familjen till Värmskog och efter avklarad grundskola fortsatte han
sina studier på Sundstagymnasiet i Karlstad. Efter avlagd studentexamen ryckte han som artonåring in på I 2 i Karlstad för att genomföra
sin värnpliktstjänstgöring.
Det militära livet passade Jan-Olov och han blev på det viset kvar
på I 2. Han genomgick olika befälsutbildningar och militära skolor och
hann prova på många uppgifter inom olika militära områden innan han
2000 slutade som stabschef på artilleriregementet i Kristinehamn.
forts sidan 3

Allergiombud på Kils skolor
Handikapprådet genomförde förra året
en elevundersökning för att mäta vilka
problem i skolmiljön som innebär
belastningar för eleverna i Kils skolor.
sid 7

Säkerhet och trygghet
- vad är det?
Kils kommuns arbete med säkerhet och
trygghet handlar om att försöka identifiera de händelser som kan bli farliga
för oss och att göra något åt det om det
är möjligt.
sid 8

Tippenpannan närmar sig
driftsättning
Det finns inte någon panna i Sverige av
det här slaget som är så pass relativt liten, anpassad till ett mindre samhälles
behov.
sid 9

Ansvarig utgivare har ordet
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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.

att lösa denna problematik. Det finns
intressenter som kan tänka sig att bygga
både på Lövenstrandsområdet och i centrum.
Fryksta

Ny mandatperiod

Så har vi då kommit en bit in på det nya
året. För oss politiker är det också en
ny mandatperiod. På annan plats i tidningen kan du läsa vilka som är ordförande och vice i de olika nämnderna och
styrelserna. Vi, nya som gamla ledamöter, hoppas och tror att vi skall kunna
göra ett bra arbete för att leda Kils kommun på rätt sätt in i framtiden.
Bokslutsarbetet

Bokslutsarbetet för 2002 är inne i slutfasen. Resultatet ser glädjande nog ut
att peka på ett nollresultat. Verksamheten har, som prognoserna visat, överskridit sin budget, men samtidigt har
skatteintäkterna ökat, vilket totalt ser ut
att ge oss ett bokslut utan röda siffror.
Parallellt med att detta arbete slutförs, startar arbetet med att göra budget inför nästa
år. Jag kommer att i kommande nummer
rapportera hur arbetet fortskrider.
Kommunikationer

Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra kommunikationerna med omvärlden och då kanske främst Karlstad, eftersom så många kilsbor har sin dagliga gärning där. De nya Reginatågen
har börjat rulla, men först efter sommaren kommer den nya tidtabellen, som
ger oss fler turer. Vi för en diskussion
med Värmlandstrafik om matarbussar
från våra bostadsområden till järnvägsstationen. Dessa skulle utöver att vara
matarbussar i högtrafik, även kunna
användas som t.ex. skolskjuts och någon form av ”mjuka linjen” under andra delar av dagen. För att klara av denna
trafik måste vi göra vissa ändringar av
trafiken i centrum – göra någon form
av Resecentrum. Vi försöker också få
fram ett två-kommunerskort med Karlstad, allt för att försöka få lägre pris för
dem som pendlar dagligen.
Bostadsbyggande

Jag har tidigare betonat vikten av att få
igång ett byggande av bostäder, både
lägenheter och villor. Jag tycker nu att
det ser ut att finnas vissa öppningar för

Arbetet med att få Frykstaområdet till
någon form av kommunikationsmuseum fortsätter. Vi hoppas kunna
komma ett steg närmare målet under
sommarmånaderna. På längre sikt hoppas vi kunna få ett permanent Frejamuseum, som kan vara öppet året runt.
Redan nu kan ni boka in veckorna 30
och 33. Liksom de senaste åren kommer då evenemangen ”Frykstadagarna”
respektive ”Kil hela veckan” att äga
rum. Under ”Kil hela veckan” hoppas
vi kunna anordna en riktig marknadsdag (lördag 16/8).
Vi går nu mot ljusare tider och förhoppningsvis får vi en fin vår med allt varmare väder.
Jan Wadell
Kommunstyrelsens ordförande

Avtal om bredband
Den 19 februari blev avtalet klart mellan Region Värmland och Terracom AB
angående utbyggnad av bredband i
Värmland.
Avtalet, som är ett ramavtal som kommunerna kan avropa, omfattar
●

●

ett kommunsammanbindande nät,
som sammankopplar länets 16 kom
muner och
områdesnät, som kopplar samman
orterna inom en kommun och upp
byggnad av noder på resp ort.

Totalt skapas ett regionnät i Värmland
som sammanbinder 172 orter.
Finansieringen sker med hjälp av statligt stöd, kommunalt bidrag och resterande del står Terracom för. För Kils
kommun är det statliga stödet 4,8 mkr
och det kommunala bidraget 1,3 mkr
(vilket motsvarar 11,77% av bruttokostnaden).
Regionnätet ska enligt de statliga direktiven vara ett öppet nät där olika leverantörer kan köpa trafikrätt och erbjuda
tjänster.
Christer Nilsson
Informationschef

Nya landshövdingen på besök i Kil
Värmlands nya landshövding, Kerstin Wallin, besökte tisdagen 25 februari Kils kommun. Kommunbesöket var det första i raden av de besök som hon f n genomför på sin ”Eriksgata” runt länet.
Kommunalrådet Jan Wadell hälsade landshövdingen med
följe välkomna till Kil. Förmiddagen ägnades därefter åt en

presentation av Kil där kommunledningen, i form av kommunalråd och kommunchef, samt ordföranden i nämnder och
styrelser deltog. I ord och bild sökte man förmedla vad Kil
står för, från historisk tid till nutid. Som avslutning diskuterades aktuella frågor och problem för Kil, för regionen och
för hela länet.
Eftermiddagen ägnades åt ett företagsbesök. Det var Wenmec,
framgångsrikt företag på orten, som visade upp sig och sin
produktion. Kenneth Mörth, vd, visade runt och bland annat
fick man se hur produktion och montage av s k riggar för
gruvmaskiner går till. Man hann också med ett besök på nya
KilArena och Vävstugan som drivs av Projektilen.
Christer Nilsson
Informationschef

Ny överförmyndare
Fr o m januari 2003 är undertecknad ny ordförande i
Överförmyndarnämnden i Kils kommun. Jag träffas i
kommunhuset varje helgfri måndag kl 13.00-16.00 eller
enligt överenskommelse.
Landshövdingen med följe får en inblick i karusellsvarvare Arne
Norbergs arbete.

Torbjörn Tuback
Överförmyndarnämndens ordf
tfn 0554-191 19, e-post torbjorn.tuback@kil.se

Ny kommunchef forts
Synsätt och personliga egenskaper

Uppdraget

Genom den militära skolningen har han fått en bred chefserfarenhet och han har fått tillfälle att studera ledarskap ur flera
olika perspektiv, såväl nerifrån som uppifrån. Försvaret har
stått för en bra ledarutbildning men Jan-Olov betonar att det
krävs en ständig utveckling och anpassning till olika miljöer
och till olika situationer. Som ledare måste man ständigt ifrågasätta och förnya sig utifrån de förutsättningar som råder
för stunden. Det gäller att vara öppen för omvärldens föränderliga krav och att i umgänget med andra hitta ett förhållningssätt hur man nalkas problem och hur man tacklar dem.

Som kommunchef gäller det att tolka vad politikerna vill och
att förverkliga deras visioner. I den rollen är naturligtvis förtroendet mellan politiker och tjänstemän av yttersta vikt och
detta kan bara förtjänas genom de processer som man blir
delaktig i.
När det gäller den kommunala organisationen anser han
att varje kugge är viktig och det gäller att ge personalen
möjlighet att vara med och påverka och utveckla. Något som
dock ställer stora krav på ledningen. Resultatet blir dock bättre
om man har ett arbetsklimat där fler tillåts att tycka till.
Som chef i kommunen vill han vara rörlig och synlig.
Han vill träffa människorna i deras naturliga miljöer och genom samtal med dem förstå deras synsätt och också hur organisationen fungerar. Han vill själv se och bilda sig en uppfattning genom att, som han själv uttrycker det, ha stora öron
och liten mun.
När det gäller Kil anser han att orten har en stor
utvecklingspotential. Han nämner boendet, näringslivet, kommunikationerna, fritidsaktiviteterna och närheten till Karlstad som viktiga framgångsfaktorer. Genom att använda dem
rätt har kilsborna framtiden i sina egna händer.
Att vara kommunchef ser han som oerhört intressant och
spännande jobb. Det finns mycket att utveckla inom den kommunala servicesektorn och det är en stor utmaning att försöka ge kommuninnevånarna det som efterfrågas, avslutar
han.

Jan-Olov tycker att det är intressant att studera hur olika organisationer fungerar utifrån den styrning som ges och han
betonar vikten en gemensam värdegrund. Han hyser större
tilltro till detta än till hur rutorna i ett organisationsschema är
ritade.
Han präglas av en stark orientering mot utveckling och
förnyelse. Något som ständigt måste finnas med på dagordningen för att organisationer ska utvecklas för att möta ändrade behov.
Namn:
Ålder:
Civilstånd:
Barn:
Bostad:

Jan-Olov Ragnarsson
47 år
Sambo med Monica
Jenny, 26 år
På landet i Jonsbyn,
5 km norr om Molkom
Fritidsintressen: Naturen, jakt

Christer Nilsson
Informationschef

Bilbältet – en livräddare
I Värmland använder 25% av förarna
och framsätespassagerarna inte bilbältet. I baksätet är siffran ännu högre.
Detta trots att det finns bälte i de allra
flesta personbilar som rullar på våra
vägar. Bilbältet är dessutom inte svårt
att använda. Varje år dör ca 200
obältade bilförare och passagerare. 100
av dem skulle ha överlevt om de använt
bilbältet.

utsätts för då kroppen bromsas upp vid
en frontalkrock. Därför är det viktigt att
se till att bältet sitter rätt. Höftbandet
ska löpa över höfterna eller låren.
Diagonaldelen ska ligga mot axeln, så
nära halsen som möjligt, gärna under
tjocka kläder. Även nackstödet ska vara
rätt inställt.

Hastigheter jämfört med höjder

Den största skaderisken vid en frontalkollision är när huvudet eller bröstet slår
i detaljer i bilens inredning. Genom att
använda bilbältet minskar risken för
skador betydligt, men risken kan minskas ytterligare om bilen är utrustad med
krockkudde.
Krockkudden är tillsammans med
bilbältet ett väl fungerande skyddssystem i bilen. Utan bilbältet är dock
krockkudden livsfarlig. Kudden är ett
komplement till bältet, inget annat.
Krockkudden aktiveras av en krocksensor i bilen. Den reagerar om bilen
kolliderar kraftigt, normalt vid en hastighet mellan 20 och 30 km/h. Kudden
fylls med gas och töms direkt efteråt.
Hela förloppet från uppblåsning till
tömning tar ca 0,2 sekunder. Skulle vi
sitta obältade är risken stor att krockkudden, som kommer emot oss i en hastighet av ca 330 km/h, istället slår ihjäl oss.
Krockkudde vid passagerarplatsen
utgör en livsfara om ett babyskydd eller en bakåtvänd bilbarnstol är placerad där.
Även barn i framåtvända bilbarnstolar eller i bältesstol/kudde som placeras på passagerarplats utrustad med
krockkudde framför riskerar att bli skadade. Detsamma gäller personer kortare
än 140 cm.

Visst kan vi klara oss utan bälte – om vi
kör i högst 7 km/h. 7 km/h motsvarar
ett fall från stående rakt ner i golvet. Ett
sådant fall klarar många av oss av att ta
emot med händerna, men där går nog
också gränsen. Att krocka i 50 km/h
motsvarar ett fall från tredje våningen,
dvs ca tio meter. Redan vid hastigheter
under 50 km/h riskerar vi att med stor
kraft slå i ratten, vindrutan eller andra
delar av bilen. Resultatet kan bli ögonskador, hjärnskakning, skärsår i ansiktet, utslagna tänder eller krossad näsa.
Vi riskerar även skador på bröstkorg och
knän. Dessa skador kan vara dödliga.
Att krocka i 90 km/h är som att falla
från tionde våningen och i sådana farter har vi mycket små chanser att överleva.

Krockkudden – livsfarlig utan
bilbältet

Barns säkerhet i bil

Bilbältets konstruktion

Bilbältet ska fånga upp kroppen så
mjukt som möjligt vid en kollision. Det
ska även se till att vi inte kastas ut ur
fordonet, slår i inredningen eller inträngande delar. Konstruktionen av bilens övriga säkerhetssystem utgår från
att vi använder bältet. Bältet är konstruerat för att ge efter något vid belastning
för att minska den kraft som bröstkorgen

Barn behöver mer skydd i bilen än vi
vuxna behöver. Dels är deras huvud
stort och tungt i förhållande till kroppen och dels är deras skelett inte färdigutvecklat. Enligt svensk lag ska barn
under sju år ha särskild skyddsanordning – babyskydd, bilbarnstol, bältesstol/kudde. Det allra säkraste sättet att
färdas i bil är bakåtvänt. Därför bör de
sitta i den bakåtvända stolen så länge
som möjligt, upp till ca fyra års ålder.
Upp till nio månaders ålder finns det

Det allra säkraste sättet att färdas i bil är
bakåtvänt.

s k babyskyddet som monteras bakåtvänt i fram- eller baksätet.
När barnet kan sitta stadigt utan stöd
är det dags att byta till en bilbarnstol,
som även den monteras bakåtvänd i
fram- eller baksätet. Stolen är urvuxen
när barnets huvud sticker upp ovanför
ryggstödets kant eller när viktgränsen
passerats. En del stolar är godkända
även för framåtvänd användning när det
är dags att vända barnet. Det är bra att
så långt det är möjligt undvika att placera barn på plats där bara höftbälte
finns, sätt hellre en vuxen där.
Läkare och forskare rekommenderar
att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde upp till 10-12 års ålder,
p g a att skelettet inte är färdigutvecklat.
Lasta rätt

Det är inte bara vi människor som behöver sitta fast ordentligt. Även lasten
behöver förankras för att inte skada våra
kroppar vid en kollision. Att ha lösa föremål i bilen bör undvikas. Speciellt
farligt kan det bli om något löst kommer farandes bakifrån i bilen eftersom
risken finns att den träffar våra huvuden. Även en liten väska kan bli tung i
krockögonblicket. Naturligtvis ska lasten inte heller skymma sikten.
Sen är det bara att köra förståndigt på
våra vägar!
Phernilla Lund
Trafiksäkerhetsinformatör
tfn 0554-191 19

Kilsföretag deltar i programmet
”New Managers for Russia”
För femte året i följd deltar Adamant
Märksystem AB i det praktikprogram
som president Jeltsin på sin tid var initiativtagare till. Programmet som i
Sverige administreras av föreningen
Norden syftar till att utbilda blivande
företagsledare i västerländskt managementtänkande och –handlande. Ursprungligen riktade sig denna
praktikantutbildning enbart till personer i Ryssland men under senare år har
programmet utvidgats till att även omfatta personer från de baltiska länderna.
Ryssland och Baltikum är nya och spännande marknader som alla har en
mycket stor potential för tillväxt. Många
svenska företag har redan sökt sig till
dessa marknader och på Adamant
Märksystem AB har vi arbetat i
Baltikum under drygt 10 års tid. För 5
år sedan hörde vi talas om Nordpraktiks
program och ringde föreningen Norden
och blev på så sätt det första företag
utanför Stockholm och Norrbotten som
tog åt oss praktikanter från Ryssland.
Nordpraktik är ett praktik- och utbildningsprogram för framtidens ledare
inom det ryska och det baltiska näringslivet. I Sverige vänder sig Nordpraktik
till företag som har intresse av att utveckla samarbetet med Ryssland och de
baltiska länderna och det är de små och
medelstora företagen som prioriteras.
Kontakten med en annan affärskultur
är utvecklande för den egna organisationen och man är noga med att de
praktikanter som placeras på de svenska
värdföretagen kommer från ett företag
inom samma bransch som värdföretagets. Vi på värdföretaget får en
unik inblick i företagsamhet och affärsförhållanden i Baltikum och Ryssland
och när det fungerar som bäst blir praktikanten en värdefull kontaktperson mellan företaget i Sverige och ryska eller
baltiska företag.
Praktikanterna är oftast mellan 25
och 40 år, välutbildade, med gedigna
yrkeserfarenheter och goda kunskaper
i engelska. Stor vikt läggs vid engagemang och motivation. Före avresan till
Sverige sker en introduktion i svensk
kultur och svenskt språk och efter ankomsten till Sverige genomgår
praktikanterna en veckas utbildning i
Sverige. Man får en introduktion i

Inge Stûffe och Markus Kasemaa, som idag är webmaster åt Adamant Märksystem AB.

svenskt samhällsliv och går seminarier
om ledarskap, projektarbete och företagsekonomi. Utbildningsprogrammet
är tillrättalagt för att förbereda praktikanterna för praktiken i Sverige. Själva
praktiken är 3 veckor lång och under
denna tid arbetar praktikanten på vårt
företag för att lära sig av oss hur vårt
företagsliv ser ut på olika nivåer. Målet
är att deltagarna skall få kunskap om
hur små och medelstora företag fungerar i en marknadsekonomi och få inblick i organisationens olika delar.
Sida är programmets huvudsaklige
finansiär och värdföretaget står endast
för kostnaden för handledare under
praktiktiden. Alla övriga kostnader som
bostad, mat och resor etc. står Nordpraktik för. Värdföretaget betalar alltså
ingen lön till praktikanten som i stället
får ett stipendium av Nordpraktik som
skall täcka mat och fickpengar. Nordpraktik betalar och ordnar vidare inkvartering, sjukförsäkring, lokala resor till
och från arbetsplatsen samt tur-ochreturresan Ryssland – Sverige.
På Adamant Märksystem AB har vi
haft mycket stor nytta av Nordpraktiks
program och vi vill gärna uppmana andra företag inom Kils kommun att anmäla sitt intresse för att ta emot ryska
och baltiska praktikanter. Det är ett
mycket stimulerande arbete och vi har
fortfarande ständig kontakt med två av
de fem praktikanter som vi har haft på

vårt företag. Den ena praktikanten har
vi ingått ett långvarigt samarbete med
där han idag fungerar som vår
webbdesigner. Under de tre veckorna
hos oss ändrade han nämligen hela vår
hemsida och detta har lett till att vi idag
har en mycket välbesökt hemsida som
ligger högt upp på de flesta sökmotorerna. Ett resultat som lett till
många nya affärer och en ständigt
ökande kundkrets.
Företag som är intresserade av att ta
emot praktikanter är välkomna att kontakta oss för ytterligare information.
Inge Stüffe
Adamant Märksystem AB
tfn 0554-145 80
e-post info@adamant.se

Svanstippens hunddagis
Det finns fortfarande en eller två soffor
lediga på hunddagiset.
Vi har öppet året om
vardagar kl 07.00 – 17.00
Välkomna med förfrågningar till
Catarina eller Joakim!
tfn

0554 –194 28
0708 – 40 13 96
0736 – 72 52 40

e-post: svanstippen@kil.se

Författarbesök i Kilsskolor
Läs- och skrivlusten är stor bland eleverna i Kils skolor.
Vid två tillfällen har skolor fått besök av kända författare.

August-vinnare besöker Kil!
Onsdagen 18 november fick åttorna på Sannerudsskolan
lyssna till Sara Kadefors, som med kraft och engagemang
berättade om identitetssökande. Dels om sitt eget och dels
om ungdomars identitetssökande, åskådliggjort genom huvudpersonerna i senaste boken Sandor slash Ida. Denna bok
blev förra året utsedd till 2001 års bästa barn- och ungdomsbok och erhöll Augustpriset. Båda huvudpersonerna har på
olika sätt kontaktsvårigheter med sina föräldrar och har vuxit
ifrån sina kompisar. De förenas på ett mentalt plan via chatt
på nätet, men det visar sig svårt att förenas i verkligheten,
eftersom de lever i totalt olika världar. Boken rekommenderas varmt till ungdomar och föräldrar. Långlördag i city heter Saras första bok och den vänder sig till lågstadiebarn och
deras föräldrar. Den passar utmärkt som högläsning. Den
handlar om Klara, som på drastiska sätt försöker fånga sina
föräldrars uppmärksamhet och avleda deras gräl.
Sara Kadefors berättade om sin egen väg till skrivandet,
en väg som inte varit helt rak. I ungdomen försökte hon hitta
sig själv genom att prova på olika yrken. Hon arbetade länge
som radio- och TV-journalist, innan hon sadlade om och blev
författare. Nu kombinerar hon dessa erfarenheter i sitt arbete
som manusförfattare för TV. Saras styrka är dialogen. En
annan är de existentiella frågor som hon låter ungdomarna
bearbeta. Vem är jag? Hon kan på pricken fånga tankar och
känslor bakom en yttre fasad och visa upp en inre utveckling
mot mognad.

Sara Kadefors i berättartagen.

Deckarförfattare gav ledtrådar!
Skolområde 2 hade storfrämmande fredag 31 januari. Årkurs
6 på Dalliden, Stenåsen och Viksta fick besök av Laura
Trenter, barnens deckardrottning! Eleverna lyssnade andäktigt
till hennes beskrivning av sitt yrke. Sedan var det dags för
frågor och de ville aldrig släppa henne. Det är inte var dag
man har en livs levande författare hos sig - som dessutom

Laura Trenter skriver autografer.

kan göra spännande berättelser utifrån vanliga barn och
vardagshändelser.
Hon gav ledtrådar till sitt författarskap - vad som format
henne som människa och författarinna. Genom att lyssna till
hennes erfarenheter och upplevelser fick barnen en god inblick i hur man blir författare. Ingen dans på rosor precis det krävs långvarig träning och en god portion envishet för
att lyckas. Men Laura Trenter har verkligen lyckats. Hennes
böcker säljer mycket bra och flera av dem har filmats och
visats i TV under hösten. Och hon har flera böcker på gång!
Laura berättade att hon som barn inte precis drömde om
att bli författare. Hennes föräldrar, Ulla och Stieg Trenter var
deckarförfattare, och det verkade tråkigt. Däremot tycktes
det vara väldigt spännande att vara detektiv. Hon drömde om
att bli polis eller arkeolog, eftersom båda letar efter spår för
att lösa gåtor. Hennes livliga och svarta fantasier ledde henne
trots allt till att skriva deckare, men Laura skriver för barn.
Det beror på att hon är en ängslig mamma och ser faror i
vardagslivet och hämtar många idéer därifrån. Hon läser upp
alla nyskrivna kapitel för sina barn för att få deras reaktioner.
Går det hem hos dem är det OK!
Lena Hassellund
Kils bibliotek

Allergiombud på Kils skolor
Handikapprådet genomförde förra året en elevundersökning
för att mäta vilka problem i skolmiljön som innebär
belastningar för eleverna i Kils skolor. Det i särklass vanligaste problemet var allergier av olika slag och astma. Idag
har faktiskt vart tredje skolbarn någon form av allergi!
Astma- och Allergiförbundet verkar för att det ska finnas
allergiombud på alla landets skolor. Jag stämde träff med två
av allergiombuden i Kil för att få veta lite mer om deras uppgift och om allergier och de problem som är förknippade med
sjukdomen.
Ann-Louise Eliasson, ombud på Sannerudsskolan, och
Maria Johansson, ombud på Dallidenskolan, inledde med att
berätta att det finns totalt 187 ombud i Värmland och målet
är att det ska finnas ett ombud på varje skola.
Allergiombudet är oftast en förälder till ett eller flera barn
med allergi på den aktuella skolan, men det kan också vara
någon ur personalen.
Som allergiombud ska man finnas till hands med allmän
information, rådgivning till elever, föräldrar och till skolpersonal och man deltar i de allergironder som genomförs på
skolan tillsammans med skolsköterska och skyddsombud.
Det är också vanligt att man deltar på de tema/hälsodagar
som skolhälsovården anordnar, där eleverna t ex får prova på
att andas genom ett sugrör för att känna på hur det kan kännas för en astmatiker.
Att vara allergiombud är ideellt och man övertar inga uppgifter från dem som har ett yrkesmässigt ansvar för allergifrågorna på skolan. Allergiombudet använder sina personliga erfarenheter av allergi för att hjälpa och stödja andra
med liknande problem.
Bland skoleleverna förekommer flera
olika former av allergier som kräver olika
kunskap och olika åtgärder för att minska
besvären. När det gäller födoämnesallergier är det t ex viktigt
att ge skolmåltidspersonalen information och utbildning så
att de kan erbjuda
även elever med detta
problem en fullvärdig
kost.
Pollenallergierna och de symptom de utlöser kulminerar
under våren (en del redan från februari) och sommaren då
ventilationen i skollokalerna ofta inte räcker till och man i
oförstånd öppnar fönster och dörrar för att släppa in frisk,
men också pollenhaltig, luft. Denna period sammanfaller
dessutom med den ”provtätaste” tiden i skolan vilket medför
ett kraftigt handikapp för elever med detta problem.

Allergiombuden Maria Johansson, längst fram, och Ann-Louise
Eliasson.

Cirka 5-10% av alla barn lider av pälsdjursallergi och
eftersom alla pälsdjur sprider allergiframkallande ämnen är
det mycket svårt för drabbade att skydda sig. Ämnena transporteras med kläderna till platser utanför hemmet och undersökningar visar att ”husdjursallergen” i skolorna ofta är höga
nog att starta en allergi hos friska barn!
När det gäller allergier mot kvalster och damm är städningen i skollokalerna det mest verksamma motmedlet. I de
budgetbesparningstider som har rått har dessvärre städningen
i skolorna dragits ner, något som bidragit till ökningen av
skolbarn med allergiska besvär. I dag sker torrstädning dagligen och våttorkning av golv oftast en gång i veckan. Städningen utförs på dagtid, alltså samtidigt som eleverna rör sig
i korridorer och övriga utrymmen. Bara i biblioteket passerar i genomsnitt 50 elever i timmen.
Efter en rundvandring i korridorer, i gymnastiksalen och
på biblioteket på Sannerudsskolan undrar man om vi vuxna
skulle acceptera så mycket damm och smuts i vår arbetsmiljö? Ann-Louise och Maria upplyser mig om att
Arbetsmiljölagen faktiskt gäller för skolelever också, men
tyvärr är det svårt att få gehör för de åtgärder som vore önskvärda eftersom budgetmedel saknas. Åtgärder som skulle få
alla i skolan, såväl elever som personal, att må och prestera
bättre. Detta är således inte bara ett problem för de redan
drabbade, man kan faktiskt påstå att skolmiljön skapar allergiproblem för tidigare icke drabbade.
Christer Nilsson
Informationschef

Barnallergiåret 2003
är ett projekt som drivs av Astma- och Allergiförbundet och där alla
välkomnas att delta i arbetet mot barnens folksjukdom – allergi.
Under året kommer olika aktiviteter som kampanjer, föreläsningar,
tävlingar, mässor och galor, att hållas runtom i landet, den 24 maj
hålls t ex Färjestadsgalan i Karlstad.
Läs mer på www.astmaoallergiforbundet.se

Säkerhet och trygghet – vad är det?
Hur många är det som har läst samhällsinformationen i telefonkatalogen
om varning, larm och totalförsvar?
Förmodligen inte särskilt många men
frågar jag istället om hur många som
sätter på sig bilbältet när de skall
köra bil, låser ytterdörren när de går
hemifrån eller ser sig för innan de
går över gatan så är det genast
många fler som svarar ja.
Det gemensamma syftet med alla dessa
åtgärder är att vi skall känna oss säkra
och trygga oavsett vad som inträffar i
vår omvärld. Det hela handlar bara om
skillnader i vilken typ av händelse vi råkar ut för.
Kils kommuns arbete med säkerhet
och trygghet handlar om att försöka
identifiera de händelser som kan bli farliga för oss och att göra något åt det om
det är möjligt. Naturligtvis kan vi inte
alltid skydda oss mot alla händelser eller mot personer som av olika orsaker
bestämt sig för att skada oss men det
finns mycket vi verkligen kan göra för
att undvika eller åtminstone mildra händelsens konsekvenser.
Kommunen skall skydda och värna
alla som vistas, bor eller arbetar i kommunen och ha en beredskap för det
oväntade. Kommunen skall också planera för det som kallas extraordinära
händelser och för ett eventuellt krig.
Krigshotet är som nog de flesta känner
till ganska avlägset men skall ändå finnas med i bakgrunden även om
fokuseringen inte ligger där. Med extraordinära händelser menar man sådana
händelser som kräver det yttersta
av samhället – t ex en
mycket stor

trafikolycka, tågolycka eller
snöoväder liknande det som drabbade Gävle för några år sedan. En
extraordinär händelse anstränger kommunens normala resurser till bristningsgränsen. Tanken är att kommunen via planläggning redan innan något inträffar skall
veta var och hur man kan få
ytterligare hjälp
från bl a andra
samhällsfunktioner och organisationer. Till
detta behövs inarbetade rutiner, checklistor, telefonlistor och det viktigaste av
allt – personlig kännedom. Vi måste
övas i olika tänkbara och otänkbara
händelser, så att vi börjar tänka i dessa
ovana banor till vardags. Vi vet ju inte
VAD som kan inträffa bara ATT saker
inträffar. Nu är det inte meningen att vi
skall gå omkring och fundera på vad
som kan gå åt skogen, för vilken människa vill ständigt gå omkring och vara
rädd för vad som kan inträffa – inte jag
i alla fall! Dock är det enklare om jag i
min tankevärld inte är helt oförberedd
för det som faktiskt KAN hända. Jag blir
lugnare och en skrämmande situation
blir mindre skrämmande om jag också
vet vad jag förväntas göra och har tillräcklig kunskap för att faktiskt göra det
också. Det hela handlar alltså om att ha
en mental beredskap och kunskap om
vilka resurser som snabbt kan sättas in,
var får vi tag på dem och hur omfördelar vi dem dit de bäst behövs.
Varje kommunal verksamhet skall
identifiera ”svaga” punkter – dvs
vad är det som kan hända och
vilka konsekvenser får
det för verksamheten.
Beredskapsplanerna skall sedan beskriva vilka rutiner
och resurser som
finns så att verksamheten kan fortsätta så
normalt som möjligt så
snart det går. Händelserna

kan vara allt från
skadegörelse, stöld, brand, elavbrott
och till krig. Mitt jobb blir sedan att försöka samla alla dessa olika verksamheters beredskapsplaner till en gemensam
beredskapsplan för kommunen.
Huvudsyftet med detta arbete är att
du som kommuninvånare skall kunna
känna dig så säker och trygg som det
går i Kils kommun oavsett vad som
skulle kunna inträffa.
Allt går, som tidigare sagts, inte att
skydda sig emot. Med en ökad medvetenhet om vad som kan hända och en
mental förberedelse och kunskap om
vad som förväntas av den enskilde ökar
dock möjligheterna till att lösa det inträffade på ett bra sätt. Varje enskild individ har också ett eget ansvar att sätta
sig in i hur han eller hon bäst kan skydda
sig och sin familj om något skulle inträffa. Det är aldrig fel med filtar, extra
ljus och tändstickor i händelse av
elavbrott! I kommunen finns Kils
Civilförsvarsförening som lär dig hur du
bättre kan klara av detta. Läs mer i nästa
nummer av KommunNytt!
Har Du frågor eller synpunkter på
Kils kommuns arbete kring säkerhet
och trygghet är Du
välkommen att kontakta mig.
Marianne Norberg
Säkerhetsansvarig
tfn 0554–191 01
e-post marianne.norberg@kil.se

Tippenpannan
närmar sig driftsättning
Arbetet med att bygga Tippenpannan
pågår just nu för fullt. I april skall den
tändas upp för första gången vilket gör
att det är mycket aktiviteter som pågår
samtidigt i det nästan färdigställda
pannhuset.
Murning av pannan invändigt sker samtidigt som rökgasreningen och inmatningen för bränslet monteras. Snart skall
gångplanen i pannrummet samt inredning också vara på plats. Återstår gör
bl a elinstallationer och byggnader för
lagring av bränsle.
Pannan är intressant ur många aspekter. Dels kan olje- och elanvändning ersättas i tätorten till förmån för biobränsle. Pannan är troligtvis också den
första som möter de högt ställda kraven
på avfallsförbränning enligt EU:s nya
regelverk. Det finns heller inte någon
panna i Sverige av det här slaget som är
så pass relativt liten, anpassad till ett
mindre samhälles behov. Tidigare har
vi i Kil varit hänvisade till Norrköping
för att bli av med det brännbara avfallet.

Snart är den nya pannan klar för driftsättning.

I april i år skall varje kommun beskriva hur de kommer att hantera brännbart avfall, vilket inte längre får deponeras. Ca 100 kommuner i Sverige har
idag ingen lösning presenterad, vilket
kan bli kostsamt framöver. I Kil är lösningen nära då den nya förbrännings-

anläggningen snart står klar för idrifttagning.
Johannes Wikström
Kils Energi
tfn 0554-191 39
e-post energirad@kils-energi.se

Resandeundersökning
Kils kommun håller på att se över kollektivtrafiken i kommunen. Vi skulle vilja veta
mer om pendlandet mellan Kil och Arvika och hoppas Du som pendlar kan hjälpa
oss.
Besvara följande frågor och skicka, maila eller lämna dina svar senast den 1
april till: Kils kommun, Marianne Norberg, Box 88, 665 23 Kil, e-post
marianne.norberg@kil.se eller lämna svaren i postlådan utanför kommunentrén.

Antal personer i hushållet som dagligen pendlar mellan Kil - Arvika
Reser dessa personer med kollektiva medel (tåg, buss)? ja

………….
nej

Om nej, vad skulle krävas för att välja kollektiva medel framför bilen?
…………………......................................................……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….......................................................……….
…………………......................................................……………………………………………………………………..
Tack för din medverkan!

Handikappenheten informerar
Nu öppnas portarna för en ny verksamhet på Smeden!
Den 14 februari startade handikappomsorgen en caféverksamhet i matsalen på Smeden. Våra öppentider är 9.0015.00, måndag till fredag. Här kan man få njuta av hembakat
bröd och nybryggt kaffe. Vi har även glass- och godisförsäljning.

I samband med öppnandet utlystes en namntävling för
caféet, lägg ditt förslag när du besöker oss!
Passa på och gör beställningar till era personalmöten eller fikaraster, max 15. Ring Smedens reception 0554-193 03
och fråga efter Kaija Holmkvist som är handledare för caféet!
Gun-Britt Gustavsson
Handikappomsorgen

Vi flyttar Glädjen!
Fritidsverksamhet som tidigare varit på ungdomsgården håller from 30 januari till i Smedens lokaler.Tiderna är som vanligt 18.00-20.00 på torsdagkvällarna. Se fritidsbladet som tidigare skickats ut! Denna verksamhet bedrivs i samarbete
med handikappföreningarna i Kil, Kils kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar
Markägare - värna om viktiga livsmiljöer i odlingsoch kulturlandskapet!
Bonden och hans jordbruk och andra markägares kunskap
och engagemang är en förutsättning för att vi ska kunna bevara och utveckla det artrika odlings- och kulturlandskapet.
Äldre fodermarker som ängar och naturbetesmarker av olika
slag, småvatten och våtmarker, stenmurar, alléer, åkerholmar
och odlingsrösen är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets
växt- och djursamhällen.
Det är viktigt att odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värdefulla artrikedom bevaras och skyddas till kommande
generationer. Sveriges miljömål, Ett rikt odlingslandskap, slår
fast vikten av att vi bevarar dessa miljöer.
Vissa miljöer är så värdefulla att man behöver ta särskild
hänsyn så att miljön inte skadas. I miljöbalken kallas sådana
områden biotopskyddsområden. Innan man bedriver verksamhet i ett sådant område eller planerar andra åtgärder ska
man samråda med Länsstyrelsens naturvårdsfunktion.
För vissa miljöer finns ett generellt skydd som gäller i hela
landet:
· Alléer
· Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
· Odlingsrösen i jordbruksmark
· Pilevallar
· Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
· Stenmurar i jordbruksmark
· Åkerholmar
Du som har någon av dessa värdefulla miljöer på dina marker
eller längs vägar ta alltid kontakt med Länsstyrelsens
naturvårdsfunktion innan du planerar att göra något i området.
För mer information kontakta Länsstyrelsens naturvårdsfunktion, tfn 054-19 70 53 eller Jordbruksverket,
tfn 036-15 50 00, e-post jordbruksverket@sjv.se
Annika Hulu
Hälsoskyddsinspektör

Varmt välkomna!

Handikapprådet informerar
Handikappolitiskt program
Arbetet med att ta fram ett handikappolitiskt program för
Kils kommun har inletts med en inventering av kommunens
offentliga lokaler och byggnader. Inventeringen utförs av
Ywonne Jefflén, som är projektledare, och görs för varje
nämnd i kommunen. Hon startade med Barn- och
utbildningsnämnden, fortsätter med Socialnämnden o s v tills
alla nämnder är genomgångna. Därefter övergår hon till andra offentliga lokaler och byggnader, t ex kyrkor, affärer,
restauranger o s v.

Handikapparkeringar
Handikapprådet vädjar
till alla trafikanter att
respektera skylten för
handikapparkering.
Här får du bara parkera
om du har tillstånd!
Christer Nilsson
Informationschef

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar
Besökstider
Tisdag
Torsdag

15.00-16.30
15.00-16.30

Telefontider
Tisdag
Torsdag

10.00-12.00
13.30-15.00

Claes-Peter Persson och Lars Bergqvist
Byggnadsingenjörer
tfn 0554-191 00

Kommunstyrelsen informerar
Ny mandatperiod betyder nya besättningar
i nämnder och styrelser.
Här nedan kan ni se en lista över vilka som
är ordförande och vice ordförande:
Kommunfullmäktige
Jan Fallström (m) ordf
Agneta Käld (kd) 1:e vice
Vakant (c) 2:e vice
Kommunstyrelsen
Jan Wadell (m) ordf
Peter Vestlund (fp) vice
Kommunrevisionen
Fritz Wiktorsson (s) ordf
Lars V Hultgren (m) vice
Barn- och utbildningsnämnden
Olov Olsson (kd) ordf
Mats Notini (fp) vice
Socialnämnden
Kent Wallin (m) ordf
Agneta Käld (kd) vice
Tekniska nämnden
Bernt Björkman (c) ordf
Ivo Malmgren (m) vice
Kultur- och fritidsnämnden
Kjell Pettersson (c) ordf
Anders Ramefeldt (mp) vice
Miljö- och byggnadsnämnden
Inge Gustavsson (c) ordf
Karl-Erik Johansson (m) vice
Överförmyndarnämnden
Torbjörn Tuback (m) ordf
Lars Nyhlén (c) vice
Kilsbostäder AB
Torbjörn Tuback (m) ordf
Gunnar Nilsson (c) vice
Kilvision AB
Jan-Erik Hallgren (m) ordf
Mats Jangdahl (c) vice
Kils Avfallshantering AB/Kils
Energi AB
Åke Lindberg (m) ordf
Georg Forsberg (c) vice

Konsumentrådgivning
Konsumentrådgivning är en kommunal
uppgift. Det är därför viktigt att du vänder dig till din egen kommun. Kils kommun ger rådgivning/information i konsumentfrågor vid klagomål på vara,
tjänst eller annons, dock ej ekonomisk
rådgivning eller fakta inför köp.
På Konsumentverkets webbplats
www.konsumentverket.se finner Du
mycket fakta, tips, information, kalkyler, guider och där kan du även läsa Råd
och Rön som hjälper Dig att bli en bättre
konsument.
För personlig hjälp kan kontakt också
tas med
· Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternasforsakringsbyra.se
· Konsumenternas Bank- och
finansbyrå,
www.konsumentbankbyran.se
och
· Konsumenternas elrådgivningsbyrå, www.elradgivningsbyran.se
Anders Edman
Kommunjurist
tfn 0554-191 14

VA-verken informerar
Bekämpningsmedel i dricksvatten har
nyligen stått i fokus i nyhetsrapporteringen. Det nya EU-gränsvärdet för
otjänligt vatten ska börja användas i
Sverige den 25 december 2003. Gränsvärdet är 0,1 mikrogram per liter för
varje enstaka ämne. Om det finns flera
bekämpningsmedel i vattnet är gränsvärdet totalt 0,5 mikrogram per liter. Ett
mikrogram är en miljondel av ett gram.
De bekämpningsmedel som återfinns i
vattnet är i många fall sådana som tidigare användes som totalutrotningsmedel på hårdgjorda ytor och grusgångar samt i villaträdgårdar. De bekämpningsmedel som används i dag
bryts ner lättare än de som tidigare användes.
VA-verken i Kil gör regelbundet undersökningar i alla kommunala vattentäkter. Analyserna visar att det inte finns
bekämpningsmedel i vårt vatten.
Styrbjörn Rollof
VA-verken
tfn 0554-315 12

Kils avfallhantering
informerar
Öppethållande TIPPEN Lersätter
Ordinarie öppettider:
Vardagar: 07.00 - 15.30
Lördagar: 09.00 - 12.00
Extra öppettider sommarsäsong:
Måndag: 07.00 – 19.00
Gäller 14/4 tom 13/10 2002
Ändringar i ordinarie öppethållande.
17/4
Skärtorsdag
07.00 - 12.00
18/4
Långfredag
stängt
19/4
Påskafton
stängt
21/4
Annandag påsk stängt
30/4
Valborgsmässoafton
07.00 - 12.00
1/5
1:a maj
stängt
29/5
Kristi.himmels.dag
stängt
7/6
Pingstafton
stängt
9/6
Annandag pingst
stängt
20/6
Midsommarafton
stängt
21/6
Midsommardagen
stängt
Tippen
tfn 0554-192 79
Ing-Marie
tfn 0554-191 94

Tömning av sopkärl!
Tömning av sopkärl sker även vissa ”röda”
dagar enligt tömningsschemat - om inte vår
entreprenör Ragn-Sells annonserar om
ändringar i lokalpressen.
Vid frågor gällande tömning
tfn 0554-410 15 eller 054-690 896

Vuxenutbildningen informerar
Den kommunala vuxenutbildningen
(Komvux) i Kil upphörde vid årsskiftet
2002-03.
Organisationen Komvux är borta men
Kils kommun tar ansvar för att kommunens innevånare har möjlighet att studera som vuxna.
Det innebär att Kils innevånare får
studera i Karlstad eller i någon annan
ort, som har den efterfrågade utbildningen.
Alla ärenden rörande studier, studiefinansiering etc sköts av Lars-Åke
Boman, som har sitt kontorsrum på
Arbetsförmedlingen. Ansökningar till
vuxenutbildning skickas eller lämnas till
Kils kommun, Vuxenutbildningen, Box
88, 665 23 Kil, fax 0554-416 53.
Lars-Åke Boman
tfn 0554–108 52
e-post lars-ake.boman@kil.se

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 .................. 192 18
Kils Energi AB .......................... 191 00
Kils Avfallshantering AB ........... 191 94

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
Nordea ..................................... 140 90
Pingstförsamlingen .................. 104 35
Posten
- postutdelning ........................ 100 09
- brev och paket
- ICA Kilen ................................ 100 14
- OKQ8 ..................................... 103 97
- insättning/uttag
och betalningar
Svensk Kassaservice ............. 105 39
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, Kils ................................... 400 33
Taxi, Kennets ........................... 210 68
Vandrarhem 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
Var vänlig och anmäl nya, ändrade och
eventuella telefonnr som ska utgå till
Christer Nilsson, tfn 0554-191 35

Utgivningsplan

KommunNytt
2003
* Mars
* Juni
* November

Kommunkunskap
Del 5 - Fysisk planering
Plan- och bygglagen (PBL) bestämmer
vilka olika typer av fysiska planer en
kommun skall ha. Lagen bestämmer
hur de skall tas fram och i vissa fall
hur de skall se ut.
Varje kommun skall ha en aktuell
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. PBL anger hur det ska göras.
Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och fortsätter att gälla tills
en ny översiktsplan antas. Översiktsplanen för Kils kommun antogs 1990.
Arbetet med en ny översiktsplan pågår.
En översiktsplan används för att ge
en överblick över vilka markområden
kommunen avser att bevara och vilka
man kan tänka sig att bebygga och att
översiktligt bevaka att mark, vatten och
luftområden används på bästa tänkbara
sätt. I planen beskrivs också hur genomförandet planeras. Översiktsplanen används som vägledning för beslut om bl a detaljplaner och bygglov,
men är inte bindande.
Inom de ramar som anges i planoch bygglagen gör varje kommun sin
egen översiktsplan utifrån geografiska
och ekonomiska förutsättningar. Kommunen väljer vilka frågor man vill behandla inom översiktsplanens ram och
vilka man vill ta upp i andra planeringsdokument.
Beslut om mark- och vattenanvändning får långsiktiga effekter. En
plan som skall vara vägledande för sådana beslut behöver därför bygga på
överväganden som svarar mot en långsiktig hushållning med naturresurserna. Planen måste ta hänsyn till den
tid som åtgår för genomförandet av bebyggelse och andra anläggningar av
strukturell betydelse såsom vägar och
ledningar. Översiktsplanen omfattar
hela kommunen och ska gälla under
ca 10-20 år. Den kan därför inte göras
alltför detaljerad. Lokalisering av t ex
daghem eller gruppbostäder görs i efterföljande planering.
Översiktsplanen kan fördjupas för
avgränsade områden – fördjupad översiktsplan.
Översiktsplanen skall ha en bred
förankring bland både politiker och allmänheten i kommunen. Håll utkik efter utställningen!
En detaljplan anger ramarna för hur
marken skall användas. Under detaljplanearbetet väger man samman olika
åsikter och intressen, enskilda och all-

männa, mot varandra. Detaljplanen blir
bindande när den antagits av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft. För
att man ska få bygga måste den planerade byggnaden överensstämma med
bestämmelserna i planen.
Till de viktigaste planfrågorna hör
vilken miljö man helst vill ha i området. Det finns också mycket annat att
ta ställning till, bland annat av teknisk
art som t ex dagvattenhantering och om
det ska vara traditionellt avloppssystem eller ska det vara ekologiskt. I
en detaljplan bestäms också var allmänna platser ska ligga, det vill säga
gator, vägar, torg och parker. Det framgår också vad kvartersmark skall användas till, exempelvis bostäder, skola,
handel.
En detaljplan innehåller ofta regler för utformningen av byggnader.
Planen kan också reglera vegetation
och markytans utformning Det är även
möjligt att reglera rivningsförbud,
utfartsförbud m m.
Under planarbetet är det viktigt att
tänka igenom genomförandet noga.
Till detaljplanen hör en genomförandebeskrivning. Detaljplanen har också en
genomförandetid, som bestäms till
lägst 5 och högst 15 år. Under genomförandetiden får de som har fastigheter i området en garanterad rätt att
bygga enligt planen.
Områdesbestämmelser är en enklare
form av plan. De kan upprättas för ett
begränsat område som saknar detaljplan. Avsikten är att säkerställa syften
i kommunens översiktsplan, eller säkerställa riksintressen gällande naturresurser eller liknande.
Områdesbestämmelserna kan bl a
maximera ytan på fritidshus och fritidshustomter, föreskriva placering och
utförande av byggnader och tomter, reglera användning av allmän mark m m.
De kan även tala om att komplementbyggnader och tillbyggnader får göras
utan lov inom området.
Har du synpunkter på vad du tycker
borde finnas med i kommunens översiktsplan, kontakta:
Marianne Norberg
Samhällsplanerare
tfn 0554-191 01
e-post marianne.norberg@kil.se

