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Mot ljusare och varmare tider
Efter en tids uppehåll har vi äntligen möjlighet att komma ut med ett nytt
nummer av Kommunnytt. Vår förhoppning är att kunna ge ut minst två nummer per år, för att informera dig om vad som händer i kommunen.
Den mest uppmärksammade händelsen på senare tid är naturligtvis det
tragiska broraset. Denna händelse, där tyvärr en kvinna ﬁck sätta livet till,
har satt djupa spår i hela bygden. Det inträffade väckte också stort intresse
över hela landet, då det aldrig tidigare inträffat, att en bro som är i drift har
störtat ner. Vi vet fortfarande inte vad som orsakat raset, men klart är att
en av två bultar vid fästet på den västra sidan har gått av. Vad som orsakat
brottet försöker experter ta reda på genom analys av bulten. Klart är att
det måste ha varit stora krafter i rörelse då det krävs minst 25 ton för att
knäcka densamma. De rykten som uppstod vid raset var många, de ﬂesta
helt ogrundade. Två av dessa vill jag ännu en gång dementera.
1. Att vi i kommunen skulle ha åkt till någon annan bro – däremot blev det
ett missförstånd mellan den som ringde och den tekniske chefen. 2. Att vi
skulle ha fått hundratals samtal som skulle ha varnat oss – i verkligheten var
det tre, varav ett nådde fram till den tekniska förvaltningen. Vi återkommer
med mer information om broraset så snart vi vet något mer.
Vi går nu mot ljusare och varmare tider. Tyvärr innebär detta också att
skadegörelsen ökar markant, inte minst nere i Fryksta. Detta område som
normalt är mycket vackert ser ofta ut som om det vore en soptipp med alla
sönderslagna ﬂaskor och rutor och med skräp liggandes överallt. Det värsta är att de som främst orsakar skadegörelsen är ungdomar, som deﬁnitivt
varken får eller skall konsumera alkohol. Vi vuxna måste hjälpas åt att
stävja detta ofog.
Kommunens ekonomi är som vanligt ansträngd. Även om underskottet för
2004 blev mindre än väntad återstår en hel del arbete för att kommunens
ekonomi skall kunna anses som god. Vi arbetar för närvarande med budgeten
för de kommande tre åren, och förhoppningsvis kan beslut tas i fullmäktige
veckan före midsommar.
Till det positiva hör att byggandet äntligen tycks
sätta fart. Behovet är mycket stort av både lägenheter och villor. Tomterna nere i Fryksta (Halsmo)
är sålda och kommer att bebyggas inom en snar
framtid. Även byggstarten för kvarteret Timmermannen är nära. Vidare är vi inne i slutfasen för
planeringen av Mons Backe (Lövenstrand).
Planeringen för byggandet av sporthall i Kil och
idrottshall i Fagerås beräknas vara klar i augusti.
En fotbollshall för att avlasta övriga hallar har
också diskuterats.
Till sist vill jag önska alla kilsbor en trevlig och
avkopplande sommar, och med en förhoppning
om ett vackert väder.

Jan Wadell (m)
Kommunstyrelsen ordförande
0554 - 191 11
jan.wadell@kil.se
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EU-mopeden

Ett smart fordon eller en livsfarlig leksak?
De nya tuffa så kallade EU-mopederna har väckt intresset för mopeden till liv - liksom problemen och
riskerna. Både tonåringar och föräldrar behöver få veta mer om vilka regler som gäller för mopeder och
mopedkörning idag. Ett annat viktigt ämne är säkerheten. Förra året tog antalet dödsolyckor med moped
ett trist språng uppåt. Till orsakerna hör säkert att många så kallade EU-mopeder har trimmats, och att
alla som kör inte behärskar dem tillräckligt bra.
Åsikterna är många om EU-mopedernas framfart i samhället. Men först en beskrivning av vad en EU-moped är
och vilka regler som gäller.
Moped klass ett
Är en moped som är konstruerad för att köras i högst 45
km/tim. Det är denna moped som kallas för ”EU-moped”. För att köra EU-moped måste du ha körkort A eller
B, traktorkort eller förarbevis för moped klass ett. För att
få förarbevis måste du vara 15 år och göra ett teoretiskt
prov. En moped klass ett måste vara registrerad och ha
en registreringsskylt bak. Mopeden behöver normalt
inte kontrollbesiktigas, men om polisen stoppar någon
på vägen och upptäcker brister på mopeden kan den få
körförbud eller så får du ett föreläggande om att besiktiga
den. Mopeden måste vara traﬁkförsäkrad.
Traﬁkregler för EU-moped
Du måste ha en godkänd hjälm, E- eller SIS-märkt. Du
ska köra på vägrenen om det ﬁnns en sådan, annars på
körbanan. Du får inte köra på motorväg eller motortraﬁkled. Du får inte låta mopeden skjuta på något annat
fordon (t ex en cykel) eller låta mopeden dras av något
annat fordon. Du får inte köra på gång och cykelvägar.
Du får inte skjutsa ﬂer passagerare än vad mopeden är
byggd för.
Moped klass två
Moped klass 2 (den utan registreringsskylt) får i regel
köras på cykelbanor. Men kommunerna får själva bestämma över cykelbanorna i tättbebyggt område och
Kils kommun har beslutat att ingen moped får köras på
cykelbanorna på Runnevål och Lersätersområdet.
Säkerhet
Några andra saker som är viktiga för din och dina
medtraﬁkanters säkerhet. Att köra trimmat är inte bara
olagligt det är också livsfarligt!
Om du åker fast på trimmad moped eller när du kör
berusad kan det leda till att du inte får körkortstillstånd
när det är dags att börja övningsköra för motorcykel eller
bil. Vid trimning gäller i regel inte helförsäkring/vagnskadeförsäkring eller mopedens garanti.

42728-Kils Kommun-16-s A4 3

Utbildning till förarbevis
Den utbildning som leder fram till ett förarbevis som
undertecknad haft under våren på bl a Sannerudsskolan
omfattar cirka tio timmar teori och ett praktikpass. Den
teoretiska delen handlar om fordonskännedom, traﬁkregler, traﬁkens förrädiska situationer och människans
begränsade förmåga. Ungdomarnas egna upplevelser,
hastigheter, attityder till säkerhetstänkande och alkohol
ﬁnns också med på dagordningen.
Samt det viktigaste att öka riskmedvetenheten hos
ungdomarna för dom är inte odödliga trots att en del kör
som om dom och övriga traﬁkanter var det!
Efter att ungdomarna klarat utbildningen så återstår
slutprovet. Det är ett teoriprov med 30 frågor varav
24 måste vara rätt med Rune Gustavsson på NTF som
examinator.

Kenth Pettersson
Traﬁksäkerhetsinformatör
070 - 209 78 16
kenth.pettersson@grums.se
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Biblioteket utvecklas och förnyas
ständigt. Vi köper varje år in ca
3000 nya media , vilket betyder
att efter ett par decennier har i
princip alla böcker bytts ut och de
gamla gallrats. Det är dock inte
bara böcker som köps in och byts
ut. De sista åren har den tekniska
utvecklingen gått snabbt även på
folkbiblioteken.

Ditt bibliotek

i ständig förändring med din
Det är nu tio år sedan vi bar ut den gamla kortkatalogen
och gick över till en digital katalog, som du kan söka i
på våra datorer. Vi hjälper dig gärna om du är ovan vid
databassökning. Det bästa med datakatalogen är att den
är sökbar hemifrån via Kils kommuns hemsida (www.
kil.se) . Om boken du söker är utlånad, kan du enkelt
reservera den via självservice. Via hemsidan kan du även
varje kvartal läsa våra nyhetslistor över inköpta media.
Självklart ﬁnns de även i tryckt upplaga att hämta hos
oss. Via hemsidan kan du även ﬁnna en förteckning över
de tidningar och tidskrifter som ﬁnns att låna hos oss.
Där kan du även ﬁnna direktlänkar till deras hemsidor,
om du hellre vill gå in på nätet och läsa deras nyheter.
Annars öppnar vår tidningshörna redan kl. 9.00!
Det stora ﬂertalet av våra låntagare lånar framförallt
tryckta böcker, men efterfrågan på CD-böcker ökar.
Vi har även kvar ett stort urval kassettböcker för de
som ännu inte köpt en CD-spelare. Det är många som
upptäckt hur roligt det är att göra långväga bilresor eller rensa ogräs bara man har en bra bok att lyssna till.
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Numera är det vanligt att lyssna på en ljudbok när man
tar den dagliga motionsrundan. ”När man lyssnar på
en bra bok går man gärna en halvtimme till” sade en
låntagare.
Vi har nu iordningsställt en speciell ljudbokshörna
där du i lugn och ro kan prova ljudböcker och teknik med
vår hjälp. Detta är speciellt viktigt för handikappade, som
har rätt att låna DAISY-böcker. Det är CD-böcker, med
lite förﬁnad teknik, som kan kräva lite mera introduktion.
Tänk på att nästa gång du köper en CD-radio till hemmet,
så ska du välja en som läser MP3-ﬁler på CD, så kan du
lyssna till de nyaste ljudböckerna.
Vi har även musik på CD och ﬁlm på DVD om du
vill ägna dig åt annat än böcker. Fortfarande är dock
utbudet störst på VHS-kassetter och det gäller speciellt
barnﬁlmer. Via vår hemsida kan du ladda ner klassisk
musik till din egen dator, eller prova på att läsa en elektronisk bok.
Numera ﬁnns även en del kurslitteratur att låna som
elektroniska böcker, men det har inte riktigt slagit ige-
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På biblioteket ﬁnns det nu möjlighet att söka i en mängd
databaser för att hitta den information just du söker.

din hjälp!
nom än. Vi har många universitetselever som låntagare,
men de lånar helst vanliga kursböcker. Tack vare samarbetet mellan biblioteken (se www.bibliotekvarmland.se)
kan vi ge de studerande bra service. De böcker vi inte
har kan vi ofta låna in via ett elektroniskt samarbete.
Både studerande och vanliga låntagare kan ha god
nytta av våra databaser. Man kan säga att databaser är
elektroniska uppslagsverk som vi prenumererar på.
Man kan alltså inte nå dem via nätet på egen hand utan
en relativt dyrbar avgift. Det ﬁnns en förteckning över
dem på vår hemsida. Den mest använda databasen är
Nationalencyclopedin och du når den enkelt från alla
våra datorer, som du kan boka för en timme eller två.
Den innehåller 350.000 artiklar och uppdateras ständigt.
Den nyaste databasen är Politiken.se, där du enkelt kan
leta dig fram till de politiska källdokumenten från förlag,
riksdag, regering eller EU.
En annan mycket populär databas är Genline, som
innehåller digitala bilder av alla värmländska kyrkböcker. När alla svenska kyrkböcker är inlagda kommer
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den att bli släktforskarnas favorit.
Det här har i mångt och mycket handlat om den
tekniska utvecklingen på biblioteket, men fortfarande
köper vi mest tryckta böcker. Det är ju de som är basen
i vår verksamhet! Vi köper mycket på efterfrågan och vi
satsar på böcker som är lokalt gångbara i Kil. Förutom
romaner och kurslitteratur köper vi mycket facklitteratur
om t. ex., heminredning och trädgård, järnväg, idrott,
hästar och husdjur och mycket, mycket mera.
Kom gärna till oss med inköpsförslag eller synpunkter. Vi behöver just din hjälp för att få veta vad vi ska
förändra eller förbättra! Du når oss via hemsidan eller
via vår gröna brevlåda för kundkontakter!

Lena Hassellund
Bibliotekarie
0554 - 191 63
lena.hassellund@kil.se
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Planerar du att börja studera?
Du vet väl att du som vuxenstuderande kilsbo har möjlighet att utnyttja Lärstudion i Kil? Tanken är att Lärstudion ska
underlätta för dig som vill bedriva studier och samtidigt bo kvar i din hemkommun.

Arbetsmarknaden förändras idag med hög hastighet.
Organisationer och företag ställer allt högre krav på
medarbetarnas kompetens. Betydelsen av att tillgodogöra sig nya kunskaper och färdigheter blir allt viktigare.
Vi kallar det ”livslångt lärande” när du förbättrar din
teoretiska och praktiska kompetens eller rent av väljer
att byta yrkesinriktning.
Dina möjligheter
Du vet väl att du som vuxenstuderande kilsbo har möjlighet att utnyttja Lärstudion i Kil? Tanken är att Lärstudion ska underlätta för dig som vill bedriva studier och
samtidigt bo kvar i din hemkommun.
Lärstudion invigdes i april 2004 och ligger i anslutning till Kils bibliotek. Du erbjuds där en lugn studiemiljö dygnet runt, med tillgång till teknisk utrustning
såsom datorer med internetuppkoppling, skrivare m.m.,
till en terminsavgift på hundra kronor. Du har möjlighet
att träffa andra studenter och under Bibliotekets öppettider har du dessutom nära till användbar litteratur och
personlig handledning i informationssökning. Bibliotekarierna kan ge dig handledning i hur du hittar i biblioteket, använder bibliotekets katalog och hur du söker
den information du behöver i dina studier. Vi hjälper dig
att utveckla dina informationssökningskunskaper. Boka
gärna en tid hos oss.

prata med någon av bibliotekarierna. Vi visar dig gärna
Lärstudion. Du kan också besöka oss på vår hemsida
www.kil.se/larstudion där du kan läsa mer.

Ansökan
Ansökningsblanketter ﬁnner du på Biblioteket och på
Lärstudions hemsida. Du som ansöker ska vara inskriven vid en utbildning på något Universitet/Högskola,
Komvux eller motsvarande och vara över 18 år. När du
skrivit in dig ska du boka en tid med någon av handledarna för en introduktion. Introduktionen anpassas till
dina förkunskaper.
Vill du veta mer? Kom gärna in på Biblioteket och

Lena Åkerman
Bibliotikarie
0554 - 191 68
lena.akerman@kil.se
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Öppet hus på Dagcenter
- ny behovsanpassad handikappverksamhet

Onsdagen 15 december var det öppet hus
på Dagcenter, Gärdesgatan. Besökarna
bjöds på glögg, pepparkakor, smörgåsar
och de som ville ﬁck en guidad tur i husets
olika rum.

Ett av de två
avslappningsrum
som Dagcenter har
att erbjuda.

Skapande
Att skapa produkter i ull är en
del av verksamheten. De som vill
Daglig verksamhet har arbetat med att
träffas gör det varje vecka i Scans
skapa ny och behovsanpassad verksamgamla labblokaler. På onsdagar
het, genom att lära av andra och genom
träffas gruppen på fem personer
att kartlägga personalens kunskap och
som då skapar i ull. Verksamheten
intresseområden.
leds av Marianne från StudieförHelhetssyn, positiv människosyn
bundet. I daglig verksamhet är
och individens behov är viktiga deFOTO: ANN-S
målet att omsorgstagaren ska vara
lar i handikappverksamhetens nya
OFIE LARSS
ON
med och se helheten i det man jobkvalitetsmål.
bar med. Ofta dokumenteras hela processer både i ord
På Dagcenter är verksamheten nu uppdelad i olika rum
och i bild. De som jobbar med ull har till exempel besökt
med olika aktiviteter. Det ﬁnns bland annat ett rörelsespa
fårhållare i kommunen och lärt om olika raser, och då
där man kan träna och bada, två avslappningsrum, ett
man träffas skriver deltagarna ett dagblad och summerar
rum med temat lättläst, innehållande böcker tidningar
vad de har gjort och ska göra.
och datorer, ett bageri och ett massagerum.
För dagen fanns också en tovningshörna på Dagcenter
Monica Hjelte
där hantverket demonstrerades med entusiasm.
Enhetschef handikappsenheten
0554 - 193 88
monica.hjelte@kil.se

Sommarverksamhet
Tjejer och killar födda 87-92
Under de tre första veckorna av sommarlovet, 13-30 juni,
kommer det att erbjudas aktiviteter för tjejer och killar
födda 1992 - 1987. Som arrangör för veckorna står förebyggargruppen bestående av Marie Hult, Christina
Aldeland, Eva Vilhelmsson, Anki Eliasson och Annica
Merchant.
Ve r k s a m h e t e n k o m m e r a t t b e d r i vas på Fr ykenbadens camping mellan
kl 11.00 och 15.30 måndag – torsdag. För de som inte
har lust eller ork att cykla eller åka moped, kommer det
att ﬁnnas möjlighet att åka buss. Den avgår på förmiddagen från ungdomsgården och på eftermiddagen får
man åka med tillbaka förstås.
Det är planerat för vackert väder, så därför blir det
massor av uteaktiviteter såsom fotboll, bandy, paddling,
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volleyboll, tävlingar, bad och en hel del överraskningar.
Det ﬁnns även möjlighet att vara inomhus om vädret
tillfälligt skulle bjuda på skurar eller åska. Vid långvarigt
dåligt väder, kommer ungdomsgården att vara öppen
samma tider och dagar som ovan.
För mer deltaljerad information kring sommarverksamheten, håll utkik efter våra afﬁscher runt om i kommunen – bl a vid ungdomsgården, i affärerna, i biblioteket och på många av kommunens anslagstavlor.

Annica Merchant
Föreståndare ungdomsgården
0554 - 191 00
annica.merchant@kil.se
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För att locka de kategorier som söker nytt
boende eller annan
boendeform, måste nya
bostadsformer och -områden etableras. Därför
planeras en exploatering
av Lövenstrand som ligger i nära anslutning till
Fryken och kan uppfylla
de ﬂesta önskemål.

250 nya bostäder p

Först ut är byggnationen av kvarteret Timmermannen.
I första etappen beräknar man att bygga 23 lägenheter
med kooperativa hyresrätter. Kilsbostäder planerar att
börja byggnationen i slutet av april eller i början av maj
månad.
Lägenheterna kommer att byggas med två, tre och
fyra rum och kök och beräknas att stå klara inom ett år.
Om intresset blir stort kommer två hus till att byggas i
etapper, totalt 69 lägenheter.
Bakgrunden till de planerade bostäderna är att det
saknas boendeformer för de som idag har villor men som
nu vill bo mer centralt. Intresseanmälan har skickats ut
till Kilsborna under påskveckan.
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I dagsläget har cirka 20 stycken anmält sitt intresse. Krister Eriksson, vd på Kilsbostäder berättar att då Timmermannen marknadsförts ytterligare kommer erbjudande
om plats i en kölista att skickas till alla intresserade.
För de som är seriöst intresserade av en lägenhet
kommer det att kosta 500 kr för en plats i kölistan.
– Det är nödvändigt för att få en rättvis fördelning
av lägenheterna och det är datumet då pengarna betalas
in som avgör platsen i kön.
– Om det skulle vara så att vi får många intresserade får de naturligtvis stå kvar i kön som kommer att
gälla för de två husen som vi planerar att bygga senare,
säger Krister Eriksson.
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Krister Eriksson, vd Kilsbostäder berättar om de
nya bostadsplanerna.

er planeras i Kil
Fakta Timmermannen, Hus 1
- bostadsyta 58-93 m²
- hyra 5300 - 7300 kr (preliminärt)
- kooperativ insats 110 000 - 170 000 kr (preliminärt)

Kvarteret Smeden
Kilsbostäder planerar också att bygga ﬂer bostäder i
kvarteret Smeden. Kommunen utreder vilken typ av
boende som ska prioriteras, men Krister Eriksson nämner
att det blir någon form av äldreboende; servicelägenheter, gruppbostäder eller korttidsboende. Kvarteret
Smeden kommer även att rymma vanliga bostäder och
totalt rör det sig kring 85 lägenheter.
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Lövenstrand och Fryksta
Kils kommun vill också att privata entreprenörer ska
bebygga även Lövenstrandsområdet. Vid Mons Backe
ﬁnns plats för tre ﬂerfamiljshus och 36 villor. I Fryksta
(Halsmo) står sju villatomter klara att bebyggas.

Ann-Soﬁe Larsson
Informationsavd.
0554 - 191 00
ann-soﬁe.larsson@kil.se
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Tävling Miljöalmanacka 2005
Den här almanackan
är ett samarbetsprojekt
för att sprida viktig och
lättförståelig miljöinformation. Medverkande
kommuner i projektet
är: Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors,
Karlstad, Kil, Munkfors,
Sunne, Säffle, Torsby,
Åmål och Årjäng.

Tävla och vinn ﬁna priser
På varje månadsuppslag ﬁnns ett felstavat ord insmuget.
Leta upp det, skriv det på ett vykort tillsammans med
ditt namn och din adress och skicka till kommunens
postlåda eller till Rådrummet, 651 84 Karlstad. Vi godtar
bara kort som kommer din kommun eller Rådrummet
tillhanda under den aktuella månaden.
Varje månad drar vi vykort vars avsändare får ﬁna
priser. Dragningen sker på Rådrummet tredje månaden
i efterföljande månad kl 13.00. Vinnaren kontaktas med
brev.
Alla vykort sparas dessutom till den stora årsdragningen måndagen 17 januari 2006 kl 13.00. Den vars
vykort vi då drar vinner en resecheck värd 7 000 kr.
Vinnaren kontaktas med brev. Månadens vinnare ﬁnns
även på rådrummets anslagstavla och hemsida. Ju ﬂer
månadstävlingar du deltar i, desto större chans att vinna
resan!
Tävlingen sköts av Rådrummet i Karlstads kommun,
men är gemensam för alla kommuner som distrubuerar
denna almanacka. Du måste vara invånare i någon av
dessa kommuner för att kunna delta i tävlingen.
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Vinnarna i januari månads stavfeltävling är:
Göran Aronsson
Grums
Christian Johansson
Arvika
Ann-Soﬁe Jordansson
Årjäng
Inga-Brith Engström
Karlstad
Ingela Högfeldt
Karlstad
Det felstavade ordet var lämmna (lämna)
Vinnarna i februari månads stavfeltävling är:
Gunilla Sundblad
Torsby
Ulla Granath
Karlstad
Göte Mohlin
Säfﬂe
Birgit Nilsson
Grums
Gunvor Edlund
Karlstad
Det felstavade ordet var celullosa (cellulosa)
Vinnarna i mars månads stavfeltävling är:
Kristina Andersson
Kil
Ingrid Larsson
Hagfors
Bojan Pettersson
Säfﬂe
Martha Simonsen
Grums
Anders Westlund
Karlstad
Det felstavade ordet var tessmostater (termostater)
Vinnarna vann två biobiljetter var.

Annki Emtfeldt
Kils Energi AB
0554 - 191 96
annki.emtfeldt@kil.se

05-05-24 15.29.22
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Kilvision
Ökad efterfrågan
Kommunägda kabelbolaget Kilvision AB fortsätter sin
expansion i tätorten där i första hand villaägare önskar
ansluta sig. Av Kils tätorts ca 3300 hushåll är nu drygt
2000 inkopplade till Kilvisions kabelnät och dess tjänsteutbud.
Kilvision har idag ett utbud av TV-program och Karlstadsföretaget Basiq Networks använder nätet för bredbandsanslutning av privatpersoner och företag.
”Vi har 19 program i vårt basutbud som alla kan
se i en vanlig TV, kryddat med Canal Digitals digitala
betalutbud.” säger Kenneth Jakobsson som är tekniskt
ansvarig hos Kilvision.
”Vi upplever de ﬂesta som mycket nöjda med vårt
urval av program, men det ﬁnns alltid någon som saknar
något. Vi får numera betala höga avgifter till programbolagen, så ibland måste vi välja bort något program.”
ﬂikar bolagets vd Mats Olsson in.
Många familjer som ﬂyttar från Karlstad till Kil hör
av sig och ger beröm för det breda basutbudet som innehåller en bra mix med något för de ﬂesta. I det digitala
tilläggsutbudet är det elitseriehockey, fotbollsallsvenskan
i Canal+ och på säsongkortet som är mest efterfrågat.
Även TV4s nya program TV4 Film och TV400 ﬁnns i
det digitala familjepaketet.
”Efter den uppmärksammade debatten om släckningen av det analoga marknätet har många ringt och
vill bli anslutna till vårt nät.” säger Kurt Blank som

sköter kundkontakten hos Kilvision. ”Många känner
en ängslan inför det nya med boxar, kort, nya antenner
och dyra abonnemang. Man hör också från grannar och
bekanta hur bra det fungerar med kabel från Kilvision.”
fortsätter Kurt.
”Med kabel-TV kan man se olika program i basutbudet
samtidigt om man har ﬂera TV-apparater. Månadsavgiften är dessutom lägre hos Kilvision än ﬂera av de
alternativ som Kilsborna har att välja mellan”, avslutar
Kurt.
Nästan 400 Kilshushåll väljer att få sin Internetuppkoppling genom Kilvisions kabel. Här samarbetar Kilvision med Basiq Networks som kan erbjuda ett antal
prisvärda alternativ från enkel 256 kBits uppkoppling
för endast 199:- i månaden, till kraftfulla 10 Mbits som
kostar 399:- per månad.
”Förutom konkurrenskraftiga priser och bra funktion,
väljer många en lokal leverantör som är lätt att få tag i
när det behövs.” säger Joakim Wirtl på Basiq och fortsätter: ”Vårt långvariga samarbete med Kilvision har gett
oss bra erfarenhet av hur kundbehovet förändras med
tiden. Våra tjänster i Kil är idag mycket eftertraktade
och trots generösa löften från olika konkurrenter ökar
vi hela tiden i Kil”.

Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

Utlottning av böcker i samband med handelsenkät
Ruth Nilsson - Fagerås, Ingemar
Nordström - Kil och Kjell Toreld vann
varsitt exemplar av Stefan Holms
bok ”En av 12”.
Handelsenkäten
Enkäten är är framtagen av Svensk
Handel i Kil, Fastighetsägarna,
Kilsbostäder AB och Kils kommun.
Den skickades ut till Kilsborna via
Värmlands Folkblads Kilsbilaga
samt fanns i ett antal av Kils affärer
under påskveckan.
Hela sammanställningen kan du
läsa på www.kil.se
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Sammanfattning av svaren
De tre viktigaste faktorerna
för att handla i Kil är:
Närheten
Det är bekvämt
Servicen

De tre viktigaste faktorerna
för att handla utanför Kil är:
Utbudet
Billigare
Öppettiderna

Handlas ofta i Kil
Dagligvaror
Vin och sprit
Kläder och skor

Handlas ofta utanför Kil
Kläder och skor
Sportartiklar
Presenter

Top tre bland saknat utbud i Kil är:
Sportaffär
Bokhandel
Järnhandel

Uppskattning av önskade öppettider i Kil
Vardagar: 09.00-19.00
Helger: 10.00-16.00

05-05-24 15.29.29
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.YTT NUMMER TILL 0OLISEN

$ET NYA NUMRET ÊR   FÚR ICKE AKUTA ÊRENDEN TILL
POLISEN 3/3 !LARM  ÊR FORTFARANDE NÚDNUMRET SOM
SKALL ANVÊNDAS OM DET ÊR BEHOV AV AKUT HJÊLP
114 14 ska användas för anmälan av brott och allvarliga händelser som inte är akuta. När du ringer 114 14
möts du av: ”Välkommen till polisen! sedan följer en
uppmaning att vid nödsituation ringa 112. Du får efter
det fyra valmöjligheter; Anmälan, allmänna frågor och
blanketter, tips.
6AD KAN MAN GÚRA
Till en början kommer man endast att kunna göra en
anmälan genom att ringa 114 14, under mars månad
utökas servicen och man kommer då att kunna ställa
allmänna frågor och beställa blanketter. Senare under
2005 kommer numret också att användas för att lämna
tips till Polisen.
6ARFÚR ETT NYTT NUMMER
Det nya numret har skapats för att förbättra telefonservicen och för att lätt få svar på enklare frågor och
för att enkelt kunna anmäla. Polismyndigheterna har
konstaterat att kvaliteten behöver höjas, det har tagit

för lång tid att komma fram och för många samtal har
kopplats fel.
Fördelar med satsningen på 114 14 och Polisens nya
kontaktcentra
• Det ﬁnns bara ett nummer att komma ihåg när man
ska kontakta Polisen, oavsett var man beﬁnner sig
i Sverige
• Man kan alltid komma fram till en handläggare på
Polisen oavsett tid på dygnet
• Det går snabbare att komma fram eftersom alla
Sveriges polismyndigheter är sammankopplade och
avlastar varandra under överbelastning
• Bemötandet mot den som ringer blir mer professionellt eftersom specialutbildade människor tar
hand om de inkommande samtalen
• Eftersom ärendena hanteras nationellt kommer det
att bli lättare att upptäcka seriebrott som inträffat
i olika regioner i landet vilket förbättrar möjligheterna att klara upp brott

2OGER +VARNLÚV
)NFORMATIONSCHEF
  
ROGERKVARNLOV KILSE

Luftvärmepump
Sök avdrag när du installerat
Eftersom många har frågat oss om det ﬁnns något bidrag
eller avdrag att söka för installation av värmepumpar
har vi tagit reda på att man har rätt att göra rotavdrag
för arbetskostnaden.
Den som nyinstallerar värmepump till villan under
perioden 15/4 2004 – 30/6 2005 har rätt att göra rotavdrag för arbetskostnaden. Det kan gälla bergvärmepump
men också andra pumpar, till exempel den på senare tid
mycket populära luftvärmepumpen.
Skatteverket i Åmål handlägger ärenden kring värmepumpar i Värmlands och Örebro län.
Avdraget måste sökas på en speciell blankett, som
kan tas ut från skatteverkets hemsida www.skatteverket.se -blanketter – Nya ROT-avdrag - blankett SKV:nr
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4500, samt en broschyr SKV 322 Rot – skattereduktion
för byggnadsarbeten, eller fås direkt av skatteverket tel:
0771-567567.
Blanketten samt kopior på fakturor inskickas senast 30
juni 2005 till: Skatteverket Södra Långgatan 12, 662
30 Åmål.

Carina Lippel
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0554 - 191 61
carina.lippel@kil.se

05-05-24 15.29.29
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Kattägare
Ha tillsyn över din katt för kattens skull och för de
närboende människorna.
Lösspringande katter som lämnas utomhus utan uppsikt
blir ett större och större problem i tätorten i Kils kommun. På miljö- och byggnadsförvaltningen tar vi ofta
emot frågor och klagomål som rör katter. Ibland vet man
vem som rår om katten, men lika ofta springer katten
lös utan att någon ansvarar för den.
Som kattägare måste du ta hänsyn till att alla (av
olika anledningar) inte är lika förtjusta i din katt som
du själv, och se till att den inte förorsakar problem i ditt
bostadsområde. I lagstiftningen framgår detta tydligt.
Lag om tillsyn över katter och hundar
1 § ”(…) katter skall hållas under sådan tillsyn som
(…) behövs för att förebygga att de orsakar skador
eller avsevärda olägenheter.”
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter
för människors hälsa inte uppkommer.
Djurskyddslagen:1 § Djur skall behandlas väl och
skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.3 §
Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och
tillräcklig tillsyn.

Risken för att skador eller problem ska uppstå blir förstås
större ju ﬂer katter som ﬁnns i området. De katter som
är ute mycket, förorenar ofta i bl a sandlådor, rabatter
och på altaner. Katter vill gärna lägga sig på dynor och
dylikt i möblerna på altaner och uterum. De kan också
smita in som objudna gäster i hus där man ställt upp
fönster och dörrar för vädring. Särskilt besvärligt är detta
för allergiker som bl a kan få svåra andningssvårigheter
som följd av ett oönskat kattbesök i bostaden, uterummet eller på altanen. Dessa typer av problem kan leda
till grannosämja.
När vi har katten som husdjur i tätbebyggda områden
fungerar det inte att de springer lösa i den omfattning
som förekommer. Det är vår skyldighet som kattägare att
underlätta kattens anpassning till det annorlunda livet.
För att så långt som möjligt tillmötesgå både omgivningens och kattens krav bör man därför tänka på
följande:
• Håll katten huvudsakligen som innedjur. Ge den
en klösbräda och några leksaker så att den kan
aktivera sig inomhus. Även innekatter kan vara i
behov av kastrering/sterilisering.
• Ge katten en latrinlåda med sand eller annat strö, så
att den kan uträtta sina behov på en accepterad plats
inomhus. Håll lådan torr och framförallt ren.
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• Bor du i ett tätbebyggt område och ändå tycker
att du måste ha en utekatt, låt kastrera/sterilisera
katten så minskas risken för konﬂikter med andra
katter och framför allt med dina grannar. Efter en
kastrerad hankatt blir det ingen lukt. En honkatt
kan också hållas löpningsfri med p-piller. Om
man ser till risken för biverkningar är kastration
att föredra.
• Ha halsband med hemadress eller låt öronmärka
katten, så att den går att identiﬁera så den inte blir
förväxlad med vildkatter.

Carina Lippel
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0554 - 191 61
carina.lippel@kil.se

05-05-24 15.29.35
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Socialnämnden
Ny tillsynsmyndighet av alkohol
Enligt alkohollagen (1994:1738) har kommunen ansvar för bland annat tillståndsgivning och tillsyn inom
alkoholserveringsområdet samt tillsyn över försäljning
av folköl (öl klass II). Enligt tobakslagen (1993:581)
har kommunen ansvar för tillsyn över försäljning av
tobaksvaror.
Kommunfullmäktige har beslutat att Socialnämnden från och med den 1 januari 2005 är tillstånds- och
tillsynsmyndighet för servering av starköl, vin och/eller spritdrycker på t ex restaurang eller vid tillfällig
servering.
Socialnämnden är också tillsynsmyndighet inom följande områden:
• servering av och detaljhandel med folköl
• försäljning av tobak till konsument
Anmälan om försäljning av folköl och tobaksvaror skall
göras till socialförvaltningen.
För frågor om alkoholserveringstillstånd samt anmälan av försäljning av tobak och folköl kontakta alkoholoch drogsamordnare Marie Hult.

Marie Hult
Alkohol- och drogsamordnare
0554 - 193 41
marie.hult@kil.se

FÖRSKOLAN FÄRGKLICKEN

Just nu pågår ombyggnad och inredning
av vår nya förskoleavdelning, Färgklicken,
belägen på Årstidsvägen i f.d. Komvux
lokaler.
Verksamheten startar så snart alla ”bitar”
är på plats.

NYA VAJERRÄCKEN

Tidplanen för mötesfri landsväg delen
Stenåsen-Klaxsjön (dvs uppsättning
vajerräcken)
9 maj
V 28-30
V 32
V 35
V 38

Byggstart
Semester
Fräsning av linjer
Målning
Mitträckesmontage

Möjlighet att bo kvar i hemmet
Sedan september i fjol ﬁnns det ett demensteam i Kils
kommun. I teamet arbetar en arbetsterapeut Kristina
Frykberg och en demensvårdsutvecklare –Viola Wallmyr Brage.
Genom olika former av insatser kan teamet stödja den
demenssjuke och anhörig i vardagen. Att ge möjlighet
att bo kvar i hemmet så länge som möjligt med god
livskvalitet är en målsättning. Stöd ges i form av hembesök, anhöriggrupper, enskilt samtal , avlastningsplatser
samt dagverksamheten ”Oasen”. Här ﬁnns möjlighet
till avlastning dagtid för den anhörige samt en trygg och
meningsfull dag för den demenssjuke. På Oasen arbetar
Ywonne Jefﬂèn- undersköterska, Eva Åhlin- terapibiträde samt frivilliga från olika organisationer.
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Teamet arbetar också med utbildning och vägledning
till personal. Arbetet sker i nära samarbete med övrig
personal inom kommun och landsting.
Är du anhörig till en demenssjuk person eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med teamet
nås vi på telefonnummer.0554 - 193 65.

Kristina Frykberg
Arbetsterapeut
0554 - 191 61
kristina.frykberg@kil.se

05-05-24 15.29.50
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Klipp häcken, rädda liv
Häckar, träd och buskar som växer för högt eller yvigt
kan skymma sikten för traﬁkanter och därmed orsaka
olyckor, vilka lätt kan undvikas om man tar hänsyn till
följande säkerhetsavstånd.

Har du din tomt intill gatan?
Träd och buskar som växer långt över gångbanan och
gatan är en fara för traﬁkanterna. Över gångbanan måste
det vara fritt från växtlighet upp till 2.5 meter, då grenar
annars kan slå de gående i ansiktet och skymma sikt och
traﬁkmärken. Över körbanan ska det vara fri höjd upp
till 4.6 meter.
Bor du på en hörntomt?
Om man har en hörntomt bör växtligheten inom den s.k.
sikttriangeln inte vara högre än 80 cm över gatuplanet.
Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen. Om man har en hörntomt där en gång- eller
cykelväg korsar en gata utanför tomten, är avståndet
som är den s.k. sikttriangeln bara 5 meter inpå gångoch cykelvägen. Avståndet är dock fortfarande 10 meter
utmed gatan.
Har du utfart från tomten på gatan?
Då bör sikten vara fri minst 2.5 meter från gatan eller
gångbanan, där buskar och häckar inte ska vara högre
än 80 cm. Tänk på att smyga ut med bilen eller cykeln.
Det är du som är ansvarig om en olycka inträffar.
Planerar du att plantera häck?
Sätt häcken minst 60 cm från tomtgränsen mot gata eller
cykelbana. Stora träd och buskar bör placeras minst 2
meter från tomtgränsen. Rådgör gärna med dina grannar om vad de tycker om den planerade förändringen
av din trädgård.

Helge Lejrin
Gatuingenjör
0554 - 191 27
helge.lejrin@kil.se
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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: kommun@kil.se
E-post personal:
fornamn.efternamn@kil.se

Drill är mest känt som marscherande ﬂickor i parad
men, vi lovar, det är SÅ mycket mer. Tävlingsdrillen är
en annan form av drill – en mix av dans, gymnastik
och stavteknik.

194 40
194 00
192 18
191 00
191 94

125 30
101 43
416 40
201 20
152 08
316 35
417 50
233 20
054 - 455 50 00
054 - 455 50 10
191 66, 192 02
410 30
140 90
104 35
100 09
100 14
103 97
105 39
114 14
102 51
422 55
020 - 75 75 75
68 80 80
400 33
210 68
408 50, 133 72
312 21
0563 - 532 00
020 - 22 55 80
421 10, 421 30
020 - 88 03 11

Var vänlig och anmäl nya, ändrade och
eventuella telefonnr som ska utgå till
Roger Kvarnlöv, tfn 0554 - 191 46
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Medaljregn över Drillﬂickorna i Kil

Malin och
Moa, segrare
i klassen duett
junior.

KOMMUNALA BOLAG
Kilsbostäder AB
Kilvision AB
Hantverkshuset AB
Kils Energi AB
Kils Avfallshantering AB
VIKTIGA TELEFONNR
ABF studieförbund
Apoteket
Arbetsförmedlingen
Boda bibliotek
Fagerås bibliotek
Folktandvården
Föreningssparbanken
Försäkringskassan
Karlstad ﬂygplats
- biljettbokning
- traﬁkinformation
Kils bibliotek
Kils Sot- och
ventilationsservice
Nordea
Pingstförsamlingen
Posten
- postutdelning
- ICA Kilen
- OKQ8
- Svensk Kassaservice
Polisen
Sannerudskyrkans församling
SJ - biljettexp, godsmottagning
SJ - info biljetter
ST Kils församling pastorsexp.
Taxi, Kil
Taxi, Kennets
Vandrarhem Fryksta
Vuxenskolan studieförbund
Värmlandstraﬁk AB
- Kollplatsen
Vårdcentralen
Återvinningsstationer
- klagomål

Fyra SM-medaljer

FOTO: KILS DRILL OCH DANS

För några helger sedan, den 7-8 maj, avgjordes SM i Drill i Åmål.
Under helgen skulle sex tävlingsklasser avgöras, team junior, team
senior, duett junior, duett senior, individuell junior samt individuell
senior. Kils Drill & Dans deltog i fem av dessa sex klasser.
Guldet i individuell junior togs av Moa Wennström från Kil och
i klassen duett junior togs guldet av Moa Wennström och Malin
Hedlund, Kil. Frida Vilhelmson slutade på en andraplats i individuell
senior och Frida Vilhelmson samt Emma Wallroth tog bronset i duett
senior. Utanför medaljplatserna placerade sig många av Kils starter
på bra placeringar. Kils Drill & Dans grupp B består av nio tjejer i
åldrarna 14-15 år. De tävlade tillsammans med tjugoen andra team i
juniorklassen och slutade på en fjärde plats. Kils grupp C, 11 tjejer
12-14 år, som tävlade för tredje gången någonsin kom på en hedrande
nionde plats. Även i duettklasserna samt i de individuella klasserna
hade Kil många kvaliﬁcerade starter.
Kil var den förening som kvalat in med ﬂest starter av alla, 11 st
– vilket tyder på ett stort drillengagemang i Kil!
Besök även gärna riksförbunds hemsida; www.rum.se, för fullständiga
resultat och mer information samt foton.

Jenny Nilsson
Kils Drill och dans
070 - 630 99 35
jenny_drill@hotmail.com
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