KommunNytt
mars 2006

50077-KN-mars-v6.indd 1

06-03-10 12.39.28

1

Innehåll

Bokslut – största överskottet i Kils historia

Ledare

1

Bokslut 2005

2

Inspektion av skolor och förskolor

2

Guldmedaljörer från Frykerud

3

Planerar du att bygga i sommar?

4

Individuell utvecklingsplan

5

Hantering av mark och vatten

6

Sköna maj välkommen

7

Förebyggargruppen

8

Trafiken

9

Statistik för trafikåret 2005

10

Bidrag för enskild väghållning

11

Information fågelinfluensa  

12

Byggnationer på gång

13

Klipp häcken, rädda liv

14

Kalendern

15

Kils kommuns informationstidning
KommunNytt
Ansvarig utgivare: Jan Wadell,
0554 - 191 11, jan.wadell@kil.se
Produktion: Roger Kvarnlöv,
Martin Nyqvist
Layout: Martin Nyqvist
Omslagsfoto: Agneta Hultin
Tryckeri: Åbergs tryckeri AB,
Tommelilla
Tryckt på G-print 115g
Utgivningsplan 2006
Nr 1. 20-22 mars
Nr 2. 26-30 juni
Nr 3. 10-14 nov
Manusstopp - 5 veckor
Tips eller synpunkter
Ring eller e-posta:
Agneta Hultin Karlsson
0554-191 45
agneta.hultin@kil.se

50077-KN-mars-v6.indd 2

Så går vi mot ljusare tider och förhoppningsvis även varmare. Men även om
vintern har varit både kallare och gett oss mycket mer snö än vad vi är vana
med så måste jag erkänna att jag föredrar en sådan vinter före de ”slaskvintrar”
vi har på senare år. Det här var ju nästan som man upplevde att det var när man
var barn. Nu ser vi också fram mot en härlig vår och sommar. För oss politiker
är det ett extra spännande år eftersom det är val i september.

Glädjande bokslut

Bokslutet för 2005 är klart och mycket glädjande. Det visar på ett överskott på
drygt 10 miljoner kronor - det största överskottet i Kils historia. Överskottet
ger oss möjligheten att prioritera det som bäst gagnar kommunens innevånare.
Jag vill därför tacka alla medarbetare i Kils kommun, som hjälp till att uppnå
detta fina resultat. Nu gäller det att även fortsättningsvis ”hålla i” pengarna så
att vi inte hamnar i den situation som vi var i för några år sedan med ständiga
underskott och besparingar som följd. Vi har även ändrat på tidsplanerna för vårt
budgetarbete. Tidigare har vi alltid tagit budget i slutet på året, men från och
med i år kommer budgeten att antas av fullmäktige redan i juni månad för det
kommande året. Preliminär budget tas även för de två näst påföljande åren.

Många spännande saker på gång i Kil

I det här numret av KommunNytt kan du bl.a. läsa om arbetet med Fageråshallen,
Holmhallen och Lövenstrandsområdet men det händer även många andra spännande saker i Kil. Etapp ett av Timmermannen är i dagarna klar för inflyttning
och för någon månad sedan beslutades om byggstart för den andra etappen. Det
andra huset blir klart för inflyttning i början av nästa år.
Arbetet med det planerade Forsknings- och Upplevelsecentret norr om
Frykstabacken fortsätter. Det arbetas bl.a. med planering inför förstudien samtidigt som viktiga kontakter knyts med både investerare, forskare, och andra
myndigheter. Vi hoppas att på hemsidan kunna informera er löpande om vad
som händer.
I den nya centrumplanen förordas bland annat en buss- och genomfartsgata
som förläggs parallellt med Storgatan. Området kring järnvägsstationen får en
större funktion som resecentrum. Tankar på någon form av lokaltrafik (som matar
folk ner till stationen) finns också. På hemsidan har kilsborna tidigare kunnat
svara på frågor om sina resvanor. Vi håller på att sammanställa detta material
och ihop med Värmlandstrafik planera den nya trafiken.
Från och med nästa tidtabell kommer Kil att få 1-timmestrafik med buss
till och från Karlstad. Varje hel timme kommer bussen att avgå från Fagerås
bytespunkt för att passera Kils järnvägsstation tjugo över. Från Karlstad kommer
alla bussar att avgå 10 minuter över varje timma mellan klockan 5 och 23.
För tågtrafiken medför den nya tidtabellen inga större förändringar jämfört
dagens trafik, endast några mindre justeringar. Nya tidtabellen träder i kraft i
mitten av juni.

Nedlagd förundersökning

Åklagaren har valt att lägga ned förundersökningen mot Kils kommun. Förundersökningen handlade om huruvida Kils kommun eller tjänstemän på Kils
kommun var ”Vållande till annans död alternativt tjänstefel”. Citatet nedan är
från åklagarens beslut:
”Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal
har förövats”. Det känns förstås skönt att Kils kommun eller någon av dess
tjänstemän inte åtalas men tankarna går i första hand till den drabbade kvinnans familj.
Jag vill passa på att önska er alla en
trevlig vår - det är alltid lika härligt
när dofterna börjar komma tillbaka
och allt blir grönt i naturen.

Jan Wadell (m)
Kommunstyrelsen ordförande
0554 - 191 11
jan.wadell@kil.se
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Kils kommuns bokslut för 2005
Kommunens bokslut för 2005 visar ett överskott på
10,3 miljoner kronor. Resultatet är 6,4 miljoner bättre
än budget. Av bokslutet framgår att nämnderna med god
marginal klarat de budgeterade ekonomiska målen. De
fem senaste åren har budgetföljsamheten stadigt förbättrats, vilket är mycket positivt. Överskottet 2005 är
välkommet och nödvändigt för att kommunen långsiktigt
ska kunna erbjuda god service till kommuninvånarna. Ett
bra resultat gör att nödvändiga investeringar till större
del kan finansieras med egna medel och därmed undviks
ökat låneberoende. De stora pensionsåtaganden som Kils
kommun (liksom alla andra kommuner) har, ställer krav
på att det egna kapitalet förstärks.

Göran Lindell
Ekonomichef
0554 - 191 36
goran.lindell@kil.se

FOTO: AGNETA HULTIN

Inspektion av skolor och förskolor
Skolverket ska på regeringens uppdrag genomföra
utbildningsinspektion i samtliga landets kommuner
och under perioden januari-maj besöks alla skolor och
förskolor i Kils kommun.
Inspektionens syfte är att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen och att
kontrollera att nationella krav i form av skolförfattningar
följs.
En väsentlig del av inspektionen är att granska kommunens eget kvalitetsarbete och förmåga att utveckla
kvalitén.
Under besöken kommer intervjuer att genomföras
med ledningen, olika personalgrupper, elever och föräldrar. De kommer även att träffa politiker.
Inspektionen avslutas med att de skriftliga rapporterna, samt att ett beslut med en övergripande bedömning och eventuella krav på åtgärder för att förbättra
verksamheten, sänds till kommunen.

Ingrid Näsström
Förvaltningschef, Barn- och utbildning
0554 - 191 85
ingrid.nasstrom@kil.se
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Guldmedaljörer från Frykerud

– medaljen mottogs ur Kungens hand
Måndagen den 13 februari fick Annika och Bo Frykebrant
från Frykerud ta emot Svensk Mjölks Guldmedalj ”för visad
skicklighet och ansvarskänsla”, efter att i minst 23 år ha
levererat mjölk av bästa kvalitet. Det betyder bland annat
att 16 800 mjölkningstillfällen och ca 1 500 provtagningar har gjorts på gården Hallera i Tomta.

De måste vara väl omhändertagna och få foder av hög
kvalitet i en ren och bra miljö.
Gården Hallera är en släktgård som gått i rakt nedstigande led i minst sju generationer. Bo tog över gården
1981 efter sin pappa som då hade drivit gården sedan
40-talet. Yngste sonen Lasse utbildar sig nu på Lillerudsgymnasiet med inriktning mot jordbruk.
Det fanns 12 mjölkkor på gården1981. Efter fyra år
byggdes ladugården ut och där finns nu ungdjur och 35
mjölkkor. Varje ko producerar ca 8000 liter mjölk under
10 månader/år. De övriga två månaderna står de i sin.
Jordbruket är KRAV-anslutet sedan 1999. Detta gäller
både växtodling och djur. Växtodlingen består av vall och
korn vilket används för eget bruk till djuren.
Annika har under 2005 utbildat sig till florist. Hon
planerar att kombinera sitt gamla yrke med sitt nya
genom att låta människor med rehabiliteringsbehov få
möjlighet att komma till Hallera. Där ska de genom
”Grön omsorg” få krafterna tillbaka.
FOTO: AGNETA HULTIN

Medaljen överlämnades av Kung Carl XVI Gustaf vid
en ceremoni i Grünewaldsalen i Stockholms Konserthus.
Första guldmedaljen delades ut 1958 av den nuvarande
kungens farfar, Gustaf VI Adolf och har sedan starten
överlämnats av en representant från kungahuset.
Enligt en undersökning som Svensk Mjölk har gjort
bland drygt 500 mjölkbönder från hela landet ligger
hemligheten bakom hög kvalitet i omsorgen om korna.

Guldmedaljörerna Bo, Annika, Aramis o Anna.

Fastighetsägare, se hit!
Du som har lediga lokaler eller mark kan annonsera på kommunens hemsida och på Sveriges största
marknadsplats för lediga lokaler och fastigheter
– objektvision.se.
Dina annonser kommer även att synas på kranskommunerna Forshaga, Grums, Hammarö och Karlstads
hemsidor. Detta är till hjälp för både dig som fastighetsägare/förvaltare och för de företag som vill etablera
sig i din kommun.
För att informera om de möjligheter du som fastighetsägare har att annonsera och få hjälp med uthyrning,
inbjuds du till ett informationsmöte. Informationen
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Läs gärna mer på Svensk Mjölks hemsida: www.svenskmjolk.se

Agneta Hultin Karlsson
Informationssekreterare
0554 - 191 45
agneta.hultin@kil.se

kommer att hållas av Christian Andersson från objektvision.se
Tid: torsdag 6 april kl 18.30-19.30
Plats: Nedre Fryken, kommunhuset
(ingång via parkering vid Gröna torget)

Anmälan gör du via e-post eller telefon senast tisdag 3
april till:

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

06-03-10 12.39.55
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Tänk på att ansöka om bygglov i
god tid. För att du ska vara säker
på att få ditt bygglov före semestern
bör ansökan lämnas in senast under
april månad. Bygglovpliktens omfattning beror på om din fastighet
ligger inom eller utanför detaljplanelagt område. Ta kontakt med
miljö- och byggnadsförvaltningen
om du är osäker på vad som gäller
för din fastighet.

Bygglovsbefriade åtgärder

För en- och tvåbostadshus gäller
följande särskilda bestämmelser.
Utan bygglov får man:
1. färga om byggnader inom områden med detaljplan, om byggnadens karaktär därigenom inte
ändras väsentligt

FOTO: RICHARD FALLQVIST

Planerar du att bygga i sommar?
2. med mur eller plank anordna
skyddade uteplatser i anslutning
till bostadshuset, om muren eller
planket inte är högre än 1,8 meter,
inte sträcker sig mer än 3,0 meter
ut från huset och inte placeras
närmare gränsen än 4,5 meter
3. anordna skärmtak över sådana
uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger eller
entréer, om skärmtaket inte är
större än 12,0 kvadratmeter och
inte sträcker sig närmare gränsen
än 4,5 meter
4. uppföra högst två komplementbyggnader (s k friggebodar)
i omedelbar närhet av bostadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte
är större än 10,0 kvadratmeter,
taknockshöjden inte överstiger
3,0 meter och byggnaderna inte
placeras närmare gränsen än 4,5
meter. Friggebodsrätten gäller
oavsett vilka planbestämmelser
som gäller för området

Mer information om bygglov och
nyttiga länkar hittar du på www.
kil.se under ”Bo och bygga,
bygglov”. Här finner du även
blanketter för ansökan om
bygglov och bygganmälan.
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Mari Andersson

Claes-Peter Persson

Byggnadsingenjör
0554 - 192 13
mari.andersson@kil.se

Byggnadsingenjör
0554 - 191 41
claes-peter.persson@kil.se
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Individuell utvecklingsplan

- där elev, förälder och skola är överens
Från januari 2006 ska alla elever i skolan ha en individuell utvecklingsplan. Det har regeringen bestämt. Utvecklingsplanen
skrivs i samband med utvecklingssamtalet och elev, förälder och lärare ska vara överens om innehållet.
Planen ska beskriva vilka mål i läroplanen som är viktigast att utveckla
fram till nästa utvecklingssamtal.
Den ska också beskriva hur det ska
göras och vilket ansvar som vilar på
elev, skola och vårdnadshavare för
att målen ska nås.

Röd tråd från förskolan till nian

För att det ska vara lätt för både
hem och skola att följa barnets
utveckling har vi i Kil bestämt att
upplägget ska vara lika från förskoleklass till årskurs nio. Därför
ser IUP:n (den individuella utvecklingsplanen) lika ut för alla elever

inom grundskolan. Målen som ska
strävas mot finns i Läroplanen.
Förskolan har en annan läroplan
och omfattas inte av Regeringens
beslut, men ledningsgruppen i Kil
har bestämt att IUP även ska skrivas
i förskolan från hösten 2007.

FOTO: AGNETA HULTIN

Kil satsar på digital variant
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Skolan i Kil har valt att använda
modern teknik för att dokumentera
de individuella utvecklingsplanerna. Vi kommer att använda vårt interna samarbetsverktyg Rexnet för
att klara detta. Elever och personal
inom skolan i Kil loggar in med
användarnamn och lösenord och ser
endast den information de har rätt
att se. Det betyder att eleven kan se
sin egen utvecklingsplan men ingen
annans. Lärarna i klassen ser sina
elevers utvecklingsplaner men inte
andras. En inloggning för vårdnadshavare kommer under året att kunna
erbjudas. När detta är klart kommer
både eleven, vårdnadshavaren och

06-03-10 12.40.22
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Hur ska kommunens mark och
vatten användas?
Kommunen håller för närvarande på att göra en revidering av gällande översiktsplan som antogs 1990. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och är ett
viktigt dokument för att visa vilken inriktning kommunen ska ha i framtiden.

FOTO: TORD OLHSSON

elevens lärare att kunna logga in i
Rexnet och se elevens utvecklingsplan. Om hemmet inte har tillgång
till dator skrivs utvecklingsplanen
ut och lämnas som tidigare.
Bärbara datorer ger ökade
möjligheter

Bärbara datorer har köpts in för
att underlätta lärarnas uppdrag att
dokumentera elevernas utveckling.
Bärbarheten gör det också möjligt för de lärare som vill skriva
utvecklingsplanen direkt under
utvecklingssamtalet.

En översiktplan ska reglera användningen av mark och vatten
inom kommunen. Den talar om
var man får och inte får bygga, vad
som ska bevaras, vilka områden
som ska exploateras och så vidare.
Innan själva planen är färdig tas
ett program fram. Det är i detta
skede av arbetet som vi befinner
oss nu. Programmet kan ses som en
viljeinriktning för översiktplanen.
Vilka områden ska vi satsa på att
bevara och/eller exploatera? Vilka
områden ska prioriteras?
För att översiktsplanen ska vara
levande och lika viktig för alla kommuninvånare, kommer vi längre
fram i processen att be om era åsikter om innehållet. Vi vill veta hur
du tycker att de olika delarna ska
utvecklas. Medborgarinflytandet i
planprocessen poängteras mycket
starkt i Plan- och bygglagen.

Programmet och planen kommer
efterhand att presenteras på kommunens hemsida, www.kil.se,
samt ställas ut. Vi kommer också
att informera allmänheten om var,
när och hur man har möjlighet att
tycka till om kommunens förslag.
Ta då chansen att göra din röst hörd!
Låt oss få veta vad du tycker om
framtiden för Kils kommun.

Maria Andersson
Projektsekreterare
0554 - 191 40
maria.andersson@kil.se

FOTO: TORD OHLSSON

Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se
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”Sköna maj
välkommen ….”

FOTO: CHRISTOFER LIND

Snart är det dags att tända Valborgsmässoelden, samlas nere på piren vid Fryksta
station, frysa lite lätt men ändå värmas
inombords i glad vetskap om att våren nu
är på väg. Och visst är det härligt!
Det finns också en annan sida av Valborgsmässofirandet. Förra Valborg var det
många ungdomar som hade samlats uppe
vid grillplatsen på Höjda. En hel del av
dessa var klart berusade – en del så unga
som 12-13 år. Bland de äldre fanns några
på drygt 20 år.
Vi var också några vuxna där, men i år
blir vi förhoppningsvis fler. Det är bra när
det finns vuxna med där ungdomar samlas.
Som förälder och vuxen behöver man inte
ingripa, bara finnas där och göra det man
känner sig bekväm med.
På Valborgsmässoafton, på skolavslutningen och de flesta fredagkvällar
från maj till september ska personal från
socialförvaltningen vara ute på fältarbete.
Vi ska finnas där ungdomarna är och när
det finns alkohol med i bilden ska vi reagera. Det kan handla om att ringa hem till
föräldrar, att kontakta polisen, att trösta
m m, men det handlar även om att få en
klarare bild över ungdomssituationen i
vår kommun.
Ju fler vuxna som vistas i ungdomarnas
miljöer, ju fler som ser och stör, desto
lugnare tror vi att det blir. Hoppas vi ses
på Valborgsmässoafton (om inte förr)
– kanske vid piren, kanske uppe på Höjda
eller kanske på Storgatan.
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Årets Valborgsfirande sker den 30 april kl.
19.00 i området runt Fryksta station.
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Förebyggargruppen
– i ständig förändring med din hjälp!
För drygt ett och ett halvår sedan samlades en stor del av
kommunens förebyggande ungdomsarbete under ett och
samma tak, individ- och familjeomsorgren, IFO, på socialförvaltningen. Från kultur- och fritid kom fältassistent,
drogsamordnare och ungdomsgårdsverksamhet och från
barn- och utbildning kom skolkurator. Följande finner du
i vår verksamhet idag:
Tillsynsverksamhet

Genom bl a tillståndsbedömning, tillsyn och information
arbetar vi för att serverings- och försäljningsställen har
en ansvarsfull försäljning av alkohol och tobak.
Ungdomsgård

Gården är öppen måndag-onsdag kl 17.00-21.00 och
fredag kl 18.00-24.00. Här finns gruppverksamheter,
speciella aktiviteter på lov, biljard, bordtennis, café m.m.
och här finns kompisar och vuxna att prata med.
Kurator

På skolan, ungdomsmottagningen (öppen torsdagar kl
15.00-17.00) och familjecentralen (öppen måndagar kl
9.30-12.00 och 13.00-15.30) finns våra kuratorer till
hjälp och stöd.
Föräldrautbildningar/Föräldrastöd

Vi jobbar med ”Steg-för-steg” - ett familjeprogram för
samtliga elever i åk 7 och deras föräldrar, vi jobbar även
med stöd till unga föräldrar.
Sommarläger

Förra sommaren var vi på Frykenbadens camping och
hade öppen lägerverksamhet i tre veckor i anslutning
till skolavslutningen. Vi har planer på något liknande
även denna sommar.

sammans utbildar
oss, håller oss a´jour med det
drogpolitiska läget och finner vägar för ett
långsiktigt drogförebyggande arbete.
Drogpolitiska gruppen

Tillsammans med politiker och tjänstemän jobbar vi på
att finna långsiktiga lösningar och effektiva metoder för
det förebyggande arbetet i vår kommun.
Vi jobbar på högstadiet

Vi finns i cafeterian vissa lunchraster, har rastverksamhet vår och höst, stöttar elevrådet med utbildning, har
viss informationsverksamhet och håller i behovsstyrd
gruppverksamhet.
Fältarbete

Under främst sommarmånaderna kommer vi att vara ute
i fältarbete ( se artikel om Valborg) – vinter och tidig
vår finns vi ute på Kil någon timme i samband med att
ungdomsgården stängt på fredagkvällar.
Dessutom utbildar vi oss för att kunna jobba med
föräldragrupper till barn i riskzon och Skelleftemodellen, den sistnämnda handlar om insatser i samband med
rattonykterhet.
Förebyggargruppen – Lena Karlin, Christina Aldeland,
Anki Eliasson, Marie Hult, Eva Vilhelmsson och Annica Merchant.

Ventilen

Detta är en gruppverksamhet för barn och ungdomar
som har nära anhöriga med missbrukproblem. Två
grupper har avslutats och en tredje pågår. Nya grupper
planeras.
Värmlands Ansvar/Kils Ansvar

Vår arbetsgrupp ingår i ett nätverk tillsammans med de
flesta andra kommunerna i Värmland – syftet är att vi till-

50077-KN-mars-v6.indd 9

Annica Merchant
Samordnare fritidsgården
0554 - 193 99
annica.merchant@kil.se
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Trafikpolischef Hans Henriksson

FOTO: AGNETA HULTIN

FOTO: AGNETA HULTIN

Trafiken

Snabbare hjälp för rattfyllerister
Allt fler berusade bilförare

Det blir allt lättare att få tag på alkohol och droger i
Sverige, och den ökande alkoholkonsumtionen leder
bland annat till att fler kör rattfulla och att fler människor dödas och skadas i trafiken. Var fjärde bilförare som
omkommer i trafiken är alkohol- eller drogpåverkad. I
Värmland är statistiken sämre, med var tredje dödolycka.
Bland dessa ligger den genomsnittliga promillehalten på
1,8 promille. Ett stort problem är att de som åker fast för
rattfylleri ofta är återfallsförbrytare. Många återkommer
dessutom i andra polissammanhang.
— I Värmland kör många rattonyktra, berättar
trafikpolischef Hans Henriksson, när han informerar
om den nya arbetsmodell, den så kallade Skelleftemodellen, .
Skelleftemodellen

Ökad bevakning, bättre behandlingar, alkolås och andra
tekniska hjälpmedel är exempel på åtgärder för att råda
bot på problemet, men det är inte tillräckligt. Därför
introduceras nu i Värmland något som kallas Skellefte-
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modellen. Arbetssättet handlar om snabba insatser och
samverkan mellan polis, socialtjänst och beroendevård.
Den som åker fast för rattfylleri ska erbjudas kontakt
med socialtjänst inom 24 timmar.
Syftet är att hjälpa människor att ta sig ur ett missbruk, undvika återfall och på så sätt minska rattfylleriet. Idag används denna arbetsmodell i Kristinehamn,
Karlstad och Säffle och flera kommuner väntas följa
efter inom kort.
— Många kommuner har visat intresse för att delta i
modellen, berättar Marcus Smedman på Vägverket. Med
hjälp av detta arbetssätt förväntas återfallen och rattfylleriet att minska samtidigt som trafiksäkerheten ökar.
— Från polisens sida är vi mycket positiva till Skelleftemodellen, och hoppas att alla kommuner i Värmland
kommer att vara med, säger Hans Henriksson .
Skelleftemodellen utgår ifrån tanken att man är som
mest mottaglig för att ta emot hjälp just när man har
tagits av polisen för rattfylleri. Därför ska den som åker
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fast i en poliskontroll erbjudas ett första samtal med socialtjänsten
eller beroendevården så fort som möjligt, helst inom 24 timmar. Om
det visar sig att personen i fråga har alkohol- eller drogproblem ska
han eller hon erbjudas behandling och rehabilitering.
Den som vill läsa mera om Skelleftemodellen kan gå in på Vägverkets
webbplats www.vv.se/skelleftemodellen.

Carina Gunnarsson

Informationsavdelningen
0554 - 191 03
carina.gunnarsson@kil.se

SNABBFAKTA
–
–
–
–
–
–
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Fler än 14 000 rattonyktra kör bil i Sverige varje dag.
Ungefär 150 personer dödas varje år på grund av
rattfylleri.
Över 1000 skadas allvarligt varje år på grund av
rattfylleri.
Var fjärde dödsolycka och varannan singelolycka är 		
alkohol- och/eller drogrelaterad.
Alkoholkonsumtionen har ökat med 30 % de senaste tio
åren.Rattfylleriet under motsvarande tid har ökat med
ca 20 %.
Det grova rattfylleriet ökar.

Lite statistik för trafikåret 2005
I Sverige trafikdödades totalt 440 personer under 2005, vilket är den lägsta siffran sedan andra världskriget. Då fanns
det cirka 100 000 bilar. Idag är bilparken
i Sverige över 4,5 miljoner. Antalet
körda kilometer för alla motorfordon i
Sverige beräknas till 76 miljarder. Sett
till antalet omkomna i trafiken delat med
innevånare så är Sverige bäst i världen
på trafiksäkerhet.
Tyvärr var Värmland, sett till antalet
trafikdödade under 2005, det ”svarta
fåret” i Sverige. 35 personer förolyckades i trafiken, jämfört med 16 personer
under 2004. Av dessa 35 personer var tio
alkohol- eller drogpåverkade
Vikten av att använda bilbälte visar
sig tydligt. Totalt omkom 26 personer i
bilar. 14 av dessa använde inte bilbälte.
Sex av de sju omkomna i singelolyckor
hade inte bilbälte.
Det har varit många moped och mcolyckor i Värmland under året. Betydelsen av att använda hjälm och dessutom
ha hakremmen knäppt understryks i statistiken! Av de fem som omkom så hade
en person ingen hjälm. Tre personer hade
inte knäppt hakremmen, vilket fick till
följd att hjälmen flög av i kollisionen.
Barnens trafiksäkerhet i tätortstrafiken är oförändrat hög. Ett barn under 12
år omkom. Det var en två-årig flicka som
påkördes av en backande personbil. Motsvarande siffra för 2004 var en cyklist
under 12 år som förolyckades.
I Värmland omkom fem äldre personer i tätort. Av dem var fyra fotgängare.
Snittåldern på de omkomna var 83 år.
Då andelen äldre ökar är åtgärder för
denna målgrupp den stora utmaningen
för kommunerna.

Kenneth Pettersson
Trafiksäkerhetsinformatör
070 - 209 78 16
kenth.pettersson@grums.se

06-03-10 12.40.58
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Bidrag för enskild väghållning
Du som har ett permanent boende med egen utfartsväg
kan för år 2005 söka bidrag för denna.
Bidraget utgår med 3 kr/meter för den sträcka som
överstiger 200 meter. Blankett för bidragsansökan kan
du få på Tekniska förvaltningens expedition, Ö Torggatan 2D. Du kan också hämta hem blanketten från vår
hemsida www.kil.se/blanketter. För att bidraget ska
godkännas krävs att ansökan sker på denna blankett.
Korrekt ifylld ansökan skall vara Tekniska förvaltningen tillhanda senast den 31 mars 2006 under
adress:
Kils kommun
Tekniska förvaltningen
Box 88
665 23 Kil

Ansökningar inkomna efter detta datum kan komma
att avslås.

Mujesira Mesinovic
Tekniska förvaltningen
0554 - 191 23
mujesira.mesinovis@kil.se

Socialtjänst för alla åldrar
Den 27 april får du chansen att ta reda på vad socialtjänsten i Kil egentligen gör och vilken nytta du kan ha
av det oavsett din ålder och i vilket skeende i livet du är.
Kyrkans gård hålls öppen mellan kl. 8-16. Du får förutom
personal från socialfövaltningens olika verksamheter
träffa samarbetsparners utifrån. Upplägget är som en
mässa där du själv kan välja det du tycker är intressant
bland utställningar, föreläsningar och seminarier. Chans
att diskutera med personal kommer också att finnas. Ett
detaljerat program kommer att läggas ut på Kils hemsida
och annonseras ut i lokalpress under april månad.
Väl mött!

Lisbeth Wiklund
Socialchef
0554 - 191 52
lisbeth.wiklund@kil.se

FOTO: TORD OHLSSON

Nytt företagsregister i Kil
Från och med april-maj kommer du på vår hemsida att
kunna använda ett nytt och fräscht företagsregister. Det
nuvarande håller inte riktigt måttet och är svårt att uppdatera. För att få en bra start i det nya företagsregistret har
vi därför skickat ut ett brev till alla som är registrerade
företagare i Kil. Brevet innehöll ett informationsbrev
samt svarsblankett och svarskuvert. Det är viktigt att
du som fått detta brev svarar. På så sätt kan vi skapa ett
företagsregister som är rätt från början.
Om du inte vill synas i företagsregistret så ber vi
dig att ändå skicka in svarskuvert och ej ifylld blankett
tillsammans med ett meddelande att du inte vill synas i
företagsregistret.
För dig som har företag och vill utnyttja möjligheten att synas är det viktigt att du fyller i blanketten och
skickar in. Vi ser det som extra viktigt att du skriver in
företagets e-postadress. Det gör det mycket enklare för
kommunen när vi ska kontakta dig.

Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se
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Information angående fågelinfluensa
Med anledning av att fågelinfluensan
nått Sverige har vi sammanställt vanliga
frågor och svar. Expertis inom landet
arbetar löpande med att informera
om läget. På vår hemsida www.kil.se
hittar du också information och länkar
till myndigheter. Informationen i denna
artikel är hämtad från Jordbruksverket.
Vad är fågelinfluensa?

Fågelinfluensa, eller aviär influensa (AI), är den allvarligaste
sjukdomen som kan drabba fjäderfä
(framförallt tamhöns och kalkon).
Sjukdomen orsakas av virus som
kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet hos fåglar.
Finns fågelinfluensa i Sverige?

Ja, de första fallen av en aggressiv
fågelinfluensa upptäcktes utanför
Oskarshamn den 28 februari 2006.
Ett par döda vilda andfåglar av arten vigg påträffades med viruset.
Vad ska man göra om man
misstänker att ens djur är
smittade av fågelinfluensa?

Om en djurägare misstänker fågelinfluensa är han eller hon skyldig enligt
lag att omedelbart kontakta veterinär,
som i sin tur anmäler detta till Jordbruksverket och Länsstyrelsen.
Hur vanligt är det att änder
bär på fågelinfluensavirus?

Det är normalt att 20-30 procent av
de vilda andfåglarna bär på milda
influensavirus.
Jag har hittat en död fågel i
skogen. Vad gör jag?

Att hitta enstaka döda fåglar ute
i naturen är normalt. Vilda djur
förolyckas, dör av svält, dödas
av rovdjur och drabbas av olika
infektionssjukdomar. Hittar du en
enstaka död fågel bör du först och
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främst låta den ligga kvar utan att
röra den. Vill du ändå flytta fågeln
bör du ha handskar på dig och därefter noggrant tvätta händerna.

har man bland annat sett vid utbrott
i Sydostasien.

Jag har hittat en ansamling
med döda fåglar. Vad gör
jag?

Det finns inga rapporter om hundar
som infekterats med fågelinfluensa.
Hundar har ätit, nosat på och apporterat fåglar i alla tider. Det finns
ingen anledning till oro för att sällskapshunden ska infekteras.

Flera döda djur inom ett begränsat
område som dött under en kort tid
kan vara ett tecken på ett utbrott av
en smittsam sjukdom, ett utsläpp
av ett giftigt ämne eller en miljöförändring. Om du påträffar flera
döda fåglar vid samma tillfälle och
inom samma område kan du kontakta länsveterinären, som du når
via Länsstyrelsens växel 054-19 70
00. Som privatperson ska man inte
hantera sådana fåglar själv.
Kan min katt infekteras av
fågelinfluensan?

Det är mycket liten risk att svenska
katter i nuläget skulle bli infekterade genom kontakt med vilda
fåglar i Sverige. Men kattdjur kan
infekteras med fågelinfluensa, det

Kan hundar smittas genom att
nosa på en död fågel?

Är det farligt att mata vilda
fåglar?

Det är viktigt att komma ihåg att
bara ett litet antal människor i världen har fått sjukdomen. I de flesta
fallen har de handskats mycket
närgånget med sjuka eller döda
tamfjäderfän. Att mata vilda fåglar
innebär alltså inte någon större risk
för att smittas av fågelinfluensa.
Källa: Jordbruksverkets hemsida www.sjv.
se (2006-03-01).

Agneta Hultin

Informationssekreterare
0554 - 191 45
agneta.hultin@kil.se
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Byggnationer på gång
I Fagerås pågår arbetet för fullt, med att iordningställa den
nya Fageråshallen.
Fageråshallen

Arbetet med Fageråshallen går
enligt plan. På bilden ser du hur
ytterväggar har börjat resas. När
väggar och tak är på plats kommer
golvet att gjutas. Värme och el beräknas vara klart till april-maj och
hela byggnationen skall vara klar
till skolstarten hösten 2006. Hallen
som har fullstora mått kommer att
rymma 150 sittplatser.
Holmhallen

Kommunfullmäktige beslutade
2005-08-25 att den nya idrotthsallen ska placeras i Scanområdet. En
konsekvensanalys av två områden
på Scanområdet pågår just nu för
att hitta rätt plats för byggnationen.
Holmhallen beräknas kosta 20 miljoner kronor.
Lövenstrandsområdet

Lövenstrandsområdet har chans att
bli ett mycket attraktivt område.
Området ska enligt planen bebyggas med villor, parhus och lägenhe-

ter. Det är ett hundratal som anmält
intresse för att bosätta sig i området.
Via enkät på hemsidan kan du
också anmäla ditt intresse. Om du
inte har tillgång till internet kan du
ringa till kommunens växel (0554191 00) och lämna ditt intresse.
Kommunen har beslutat att
satsa 7,5 miljoner kronor för en
projektering av området och arbetet
går nu vidare för att locka lämpliga entreprenörer till området. Ett
första steg i det fortsatta arbetet är
att presentera en digital modell av
Lövenstrandsområdet. Den digitala
modellen tas fram av Byggkonsult
Jonny Eriksson och kommer att
läggas ut på vår hemsida www.kil.
se/lovenstrand.
Vi har börjat med ett första
smakprov i form av några stillbilder. Som final på detta arbete
kommer vi att lägga ut filmer på
den här sidan. Då kan du ta dig en
fiktiv åktur genom området.

Går du på tomgång

– längre än en minut?

Arga kommuninnevånare ringer in
klagomål angående att tomgångskörningen inte sköts enligt de
lagar som finns. Tomgångskörning
inom Kils kommun får göras under
maximalt en minut. För miljön och
grannars skull vädjar vi därför om
att vi alla tar gemensamt ansvar för
att detta följs.

Bengt Bernstein
Teknisk chef
0554 - 191 21
bengt.bernstein@kil.se

Bildstudie som
föreställer Mons
backe i ett tidigt
skede.
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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 gång- och 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 Heljrin
Gatuingenjör
0554 - 191 27
helge.lejrin@kil.se

Möjlighet att vattengympa på Smeden!
Hallå alla kommuninvånare, vi har
en bassäng i Kil! Den finns på Smeden servicehus på Långgatan 44.
Måtten är 4 x 8 meter. Vattendjupet
varierar från 60 cm i ena änden till
120 cm på djupaste stället. Vattentemperaturen ligger mellan 32-33
grader. I anslutning till bassängen
finns omklädningsrum med duschar
och en helt ny bastu. Det fungerar
mycket väl att ha vattengympa i
bassängen som rymmer maximalt
6 vuxna personer. Den passar även
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utmärkt till lek och vattenträning
för barn, babysim och liknande.
Det finns ingen badvakt så därför
måste alltid en vuxen vara med i
barngrupperna.
Som ni kanske har läst i tidningarna har socialnämnden av besparingsskäl tagit bort en ledartjänst
i badet. Därför hoppas vi nu att
föreningar och enskilda vill nyttja
bassängen som finns tillgänglig på
vissa tider. Bassängen är öppen alla
dagar kl 8.00-20.00

Vad kostar det?

För enstaka tillfällen kostar det
25 kr per person. För organiserad
grupp kostar det 175 kr per gång.
Den som vill hyra en timme per
vecka under en termin betalar
900 kr. För bokning ring Birgitta
Nilsson, vardagar 10.00-14.00,
0554-193 03

Ewa Larsson

Enhetschef Smeden
0554 - 193 05
ewa.larsson@kil.se
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Kalendern

VIKTIGA TELEFONNR
ABF studieförbund
125 30
Apoteket
101 43
Arbetsförmedlingen
416 40
Assistanskåren
415 10
Boda bibliotek
201 20
Fagerås bibliotek
152 08
Folktandvården
316 35
Föreningssparbanken
417 50
Försäkringskassan
233 20
Karlstad 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
- ICA Kilen
100 14
- OKQ8
103 97
- Svensk Kassaservice
105 39
Polisen
114 14
Sannerudskyrkans församling
102 51
SJ - biljettexp, godsmottagning
422 55
SJ - info biljetter
020 - 75 75 75
Sotning & ventilation i Karlstad 054 - 21 16 36
ST Kils församling pastorsexp.
68 80 80
Taxi, Kil
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
Kontakta Agneta Hultin gällande ändringar i ovanstående lista. Telefon: 0554 – 191 45.
E-post: agneta.hultin@kil.se
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MAJ
2
Kils Frimärksförening, Majmöte. kl. 17 Smeden.
Kommunstyrelsen. kl. 17.30. Kommunkontoret.
4
Skötselkväll med Naturskyddsföreningen. Ädellövsplanteringen
vid Naturstigen.
Föreläsning - Feng Shui i trädgården. kl 19 Kils Bibliotek.
Entré 80 kr. Info 0554-125 30.
9
Miljö- och byggnadsnämnden.
kl 17. Kommunhuset, Mellan Fryken.
11
Föreläsning - Skrattets betydelse. kl 19 Kils Bibliotek.
Entré 50 kr. Info 0554-125 30.
18
Kommunfullmäktige. kl 19. Kil.
20
Motorcrosstävling SM i lag. Sveriges bästa motorcrossåkare.
Elitseriens tredje deltävling. Lökenebanan Kil
kl. 13. Entré 100 kr. Arr: Kils MK MC.
21
Natur- och kulturresa till Kinnekulle och Hornborgasjön.
Info 0554-401 75.
27
Utflykt till Kinnekulle. Info 0554-103 61.
31
Socialnämnden. kl 15 Kommunhuset, Nedre Fryken.
Barn- och utbildningsnämnden.
kl 18 Kommunhuset, Nedre Fryken.
JUNI
7
Miljö- och byggnadsnämnden.
kl 17 Kommunhuset, Mellan Fryken.
Kommunstyrelsen. kl 17.30 Kommunkontoret.
16-18 Helgtur till Fulufjällets Nationalpark. Info 0554-403 92.
20
Barn- och utbildningsnämnden.
kl 18 Kommunhuset, Nedre Fryken.
21
Kommunfullmäktige. kl 19. Plats meddelas senare.
23
Midsommarfirande
Kil: Traditionellt midsommarfirande på Kils hembygdsgård.
St Kils Hembygdsförening.
Frykerud: Frykeruds SMU anordnar midsommarfirande vid
Fagerås Baptistkyrka.
Boda: Midsommar firas på Orrnäsets hembygdsgård.
Boda Hembygdsförening.
28
Socialnämnden. kl 15 Kommunhuset, Nedre Fryken.
Kalenderhändelser uppdateras löpande. Du kan lämna både
kalenderhändelser och skicka in egna reportage på sidan www.kil.
se/lokalreporter.

J

194 40
194 00
192 18
191 00
191 94

APRIL
1
Distriktsstämma. Värmlands Distriktsförbund. Info 054-13 28 70.
2
H a n d b o l l , d a m e r D i v. 3 K i l s A I K H F – To r s b y I F.
kl 17 Sannerudsvallen.
4
Kils Frimärksförening Aprilmöte. kl 17 Smeden.
Kommunstyrelsen. kl 17.30 Kommunkontoret.
9
Ägglunken. Start vid kommuncentrum kl. 11-13.
12
Miljö- och byggnadsnämnden.
kl 17 Kommunhuset, Mellan Fryken.
20
Kommunfullmäktige. kl 19 Kil.
23-29 Vårtur till Jotunheimen, arrangerad av Friluftsfrämjandet.
Info 0554-403 92 (kväll)
26
Socialnämnden kl 15 Kommunhuset, Nedre Fryken.
Barn- och utbildningsnämnden.
kl 18 Kommunhuset, Nedre Fryken.
Vårfåglar. Samling vid Musikskolans parkering
kl. 18.30. Info 0554-134 53.
30
Valborgsfirande vid Fryksta Station, Piren från kl. 19.00. Vårtal,
majbrasa, körsång, och aktiviteter för barn och vuxna samt
avslutning med ståtligt fyrverkeri.

A NAD

KOMMUNALA BOLAG
Kilsbostäder AB
Kilvision AB
Hantverkshuset AB
Kils Energi AB
Kils Avfallshantering AB

MARS
20
Den Underbara Resan. kl. 19 KilArena. Entré 40 kr över 15 år.
Info 0554-135 73.
22
Barn- och utbildningsnämnden. kl 18 Kommunhuset, Nedre
Fryken.
29
Socialnämnden. kl 16 Kommunhuset, Nedre Fryken.
30
Kommunfullmäktige. kl 19 Kil.

: ANN
FOTO

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
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