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Så har vi äntligen sommar efter en något tvekande vår och semestern
närmar sig med stormsteg för de flesta av oss. Det är viktigt att vi får
en tids rekreation för eftertanke och återhämtande av krafter inför
kommande arbetsår. Vi får hoppas att vädret står oss bi även detta år,
det brukar göra det ännu trevligare.
I kommunen lägger vi i dessa tider sista handen vid budgetramarna
för de kommande tre åren, och även om resultatet för 2005 var positivt
så gäller det att fortsatt hålla i pengarna och ”gasa och bromsa” på
de rätta ställena. Vi har många stora och dyra investeringar på gång
eller planerade. Fageråshallen står klar i dagarna och Holmhallen är
inne i ett viktigt planeringsskede. Centrumplanen har varit utställd
och beslut kommer inom kort. Inom förskolan krävs ännu fler platser
– trots öppnande av flera avdelningar de senaste åren, detta främst tack
vare inflyttning av barnfamiljer. Våra skolor behöver också rustas upp
och då främst Sannerudsskolan som inte har genomgått någon större
renovering sedan den byggdes på 1960-talet.. Ett behov av utbyggnad
finns även på den sociala sidan framförallt inom äldre- och handikappomsorgen
Vi fortsätter att arbeta för att vi skall få bättre kommunikationer till
och från kommunen. Från och med den nya tidtabellen som kommer
under denna månad kommer vi att få timmestrafik till Karlstad med
buss samt ett antal fler tågförbindelser. När den ovan nämnde Centrumplanen är färdigbyggd hoppas vi att kunna köra matarbussar från
alla bostadsområden och till stationen – allt för att underlätta att åka
kollektivt. Dessa bussar kommer också att fungera som någon form
av ”mjuka linjen” för främst våra äldre innevånare.
I samband med Centrumplanens genomförande har kommunen
anlitat Ingalena Klenell för den kulturella och estetiska utsmyckningen
av Kils centrum. Ingalena har tidigare bl.a. gjort utsmyckningen av
Kils kommuns entréhall.
Det är roligt att se att det byggs i Kil. Hus 1 i Timmermannen är
klart sedan en tid och nu håller man på för fullt med etapp 2. Detta
beräknas vara klart i april 2007.
Vid denna tid hoppas vi också att husbyggandet på Mons Backe
har kommit igång för fullt. Flera entreprenörer har visat stort intresse
för området och under hösten kommer vi att anlägga infrastrukturen
som vatten och vägar.
Efter några år på idéstadiet verkar det nu som att en omlastningsterminal på Lersätters industriområde kan bli verklighet. Många
fraktföretag har hört av sig och är mycket intresserade att samverka om
byggandet. Detta skulle göra Kil till centrumpunkten och det logistiska
navet för en stor del av det gods som hanteras i länet.
Lägg därtill de tågplaner som finns ihop med Norge om att leda
norskt gods via Sverige så kan det bli något riktigt stort.
Jag ber att få önska alla en skön och trevlig sommar, med förhoppningsvis mycket sol.

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

06-06-12 07.37.58
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Kil satsar på naturvård
FOTO: Agneta Hultin

Kils kommun har ansökt om och fått
beviljat pengar ifrån statens satsning
på Lokala naturvårdsprojekt. Denna
gång sökte kommunen pengar för
två projekt; Kilsravinerna och ett
Kommunalt naturvårdsprogram.
Ett naturvårdsprogram går först och
främst ut på att samla befintlig kunskap kring värdefull natur och på
olika sätt bidra till att värdena finns
kvar även i framtiden. Programmet ska även utgöra kommunens
långsiktiga handlingsplan där mål
och åtgärder för naturvårdsarbetet
sätts upp. Naturvården i Kil har
legat nere under en längre period
men nu kan kommunen med hjälp
av programmet ta nya tag och
starta upp naturvårdsarbetet igen.
Arbetet kommer att startas upp med
insamling av befintlig kunskap från
gjorda inventeringar och föreningar.
Sakkunniga personer tillfrågas om
redan kända naturobjekt. Projekttiden är lagd fram till 2010 men
projektet är förhoppningsvis färdigt
tidigare än så.
Kilsravinerna är sedan länge
känt för Kilsborna som ett fint
strövområde och ett ställe där skolan
gärna lägger aktiviteter. Vad kanske
många inte vet är att Kilsravinerna
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som geologisk formation är unik
för Värmland och därför klassat
av Länsstyrelsen som länsintresse.
Ravinerna skapar väldigt speciella
förhållanden och på sommaren kan
man få en känsla av tropisk miljö
nere i ravinerna. Detta gör att flera
ovanliga växter för Värmland lever
och trivs där. Vissa delar av skogen
vid ravinerna är relativt gammal
och har lämnats orörd för fri utveckling vilket gynnar flera arter
som kräver sådana livsmiljöer för
sin existens. Längs med ravinerna
finns gamla lövträd, bland annat
gråal. Lövträden är betydelsefulla
för insekter och därmed viktiga för
många fåglar.
Tack vare ovanstående värden
har Naturskyddsföreningen länge
velat se området skyddat som
naturreservat. Nu finns en möjlighet att genomföra det. Den unika
geologiska bildning som ravinerna
utgör och dess naturvärden kommer genom reservatsbildningen att
skyddas för lång tid framöver.
Reservatet kommer att sträcka
sig från kraftledningen i norr
(längs med 61:an) till Hyndalsån
i söder och från Edsvallavägen i
väster till kraftledningarna i öster.

Inom området kommer vissa åtgärder att förbjudas och det måste både
allmänhet och brukare ta hänsyn
till. Informationstavlor kommer
att sättas upp vid reningsverket. På
dessa skyltar kommer information
om området samt vad som är tillåtet
eller inte att beskrivas. Stigar kommer att märkas ut i området och en
sittgrupp kommer att placeras vid
Hyndalsån.
Ingång till reservatet finns vid
parkeringsplatsen längs väg 61
samt vid Reningsverket. Reservatet
kommer förhoppningsvis att invigas inom ett år.
Kommunen hoppas att området
fortsätter att vara en stor tillgång
för Kilsborna där friluftsliv samsas
med en mångfald av arter.
Känner du till något naturområde som borde vara med i kommunens naturvårdsprogram?
Hör då av dig till:

Karolina Pettersson
Naturvårdssamordnare
0554 - 191 60
karolina.pettersson@kil.se

06-06-12 07.38.00
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Du vet väl om att vi har ett nytt företagsregister
Då hoppas jag att du anmält din epostadress och aktuella uppgifter i de
utskick vi eller företaget Regina Evik
skickat dig.

e-postadress och andra förändringar
i kontaktuppgifter för ditt företag.
Vi ber dig som avslutar ett företag
att också anmäla det via företagsregistret.
Anledningen till att vi gärna ser
att du även skriver in företagets epostadress är att det gynnar både
ditt företag och kommunen. Du
får information från oss snabbare och vi slipper portokostnad.

Roger Kvarnlöv
Om du inte gjort det kan du gå in
på kommunens hemsida, www.kil.se,
och klicka Näringsliv-Företagskatalog. Där kan du enkelt anmäla både

Hjälp, vi har problem

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

Allt som inte är matavfall skapar stora
problem för vår rötningsanläggning
och merarbete för vår personal. Så
snälla sortera rätt, endast matavfall
i tunnan med bruna locket. Paketera
matresterna i papper ej plast.
Det organiska kärlet töms under
sommarperioden, vecka 23-26, varje
vecka. I vanliga fall sker tömningen i
tätorterna Kil, Fagerås och Högboda
varannan vecka.

Jan-Erik Dahlström
VD Kils Avfallshantering
0554 - 191 97
kahab@kils-avfallshantering.se
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Anton Eriksso
n Mellgren 7
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Jag tycker skol
an är bra. Jag
går på
Stenåsenskolan
.

Lina Sandström 15 år
Det är bra att det finns bild- och
musikklasser och att det är nära till
allt.

TEXT & FOTO: Agneta Hultin
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Gemensam krishanteringsorganisation
Kils kommun kommer från och med den 1 juni 2006 att
ingå i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Förutom
Kil ingår även Karlstad, Grums, Hammarö och Forshaga.

F

örbundet har skapats för att lättare kunna samordna
resurser mellan kommunerna om en kris eller stor
olycka skulle ske. Det som skapas är en gemensam
krisledningsnämnd och en planeringsfunktion. Krisledningsnämnden kommer att bestå av elva medlemmar,
där de små kommunerna kommer att ha två ledamöter
och Karlstads kommun kommer att ha tre ledamöter. Det
är krisledningsnämndens uppgift att leda och samordna
räddningsförbudets arbete om en extraordinär händelse
skulle ske.
Planeringsstaben kommer att svara för förebyggande
arbete och utbildning av förtroendevalda och tjänstemän
inom de fem kommunerna.
Räddningstjänstförbundet finansieras genom att kommunerna skänker det statliga bidraget till förbundet. Det
statliga bidraget som Kil får under perioden 2006-2008 är
468 000 kr. Tillsammans med de andra kommunerna får
regionen 3 708 000 för att öka krisledningsförmågan.
En ökad samordning och utbildning kommer att göra
att kommunen och regionen är bättre rustat för att möta
framtida kriser.

Brandman Robert Mosveen vid Kils Räddningstjänst
FOTO: Agneta Hultin

Henrik Larsson
Trainee Kris och Beredskap
0554 - 191 05
henrik.larsson@kil.se

o i Kils kommun?

Malin Hult 15 år
Skolan är bra och det är bra att det
finns bild- och musikklasser.
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Lisa Kosonen 4 år
Jag tycker det bästa är dagis, och
leka med kompisar och Barbie.

Jonna
Tränk 1
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Jag tyck
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i klass 4
n är bra
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Kilselev snabbast i
kunskapstest

Hälsoprojekt på
Sannerudsskolan
Folktandvården, skolhälsan, kostenheten, elevrådet och
matrådet på Sannerudsskolans högstadium har påbörjat
ett hälsoprojekt där ett sundare utbud av varor i cafeterian
är målet.
Under 2006 kommer vi att arbeta med projektet. Eleverna
ska via en enkät få tala om vad de tycker om cafeterian
och vilka utbud de saknar. Utbudet i cafeterian ska utökas
till mer hälsosamma och nyttiga produkter.
Syfte

Syftet är att informera eleverna och öka deras kunskap om
det egna ansvaret och valet man har för sin hälsa.
Mål

Peter Bratt överlämnar priset till Peter Åslund
FOTO: Bertil Appel

Besöket på gymnasieforum blev extra lyckat för Peter Åslund, klass 8E2 på Sannerudsskolan i Kil. Hans kunskaper
om elektriska enheter ledde till första platsen i Nobelgymnasiets kunskapstest. Förutom äran fick han en MP3-spelare
som pris.
Den 26-27 april hölls ett gymnasieforum på Sundsta
idrottshus i Karlstad. Gymnasieforum är en mässa som
riktar sig till elever i årskurs 8 och 9 i Karlstad och dess
grannkommuner.
- Det är en möjlighet för gymnasieskolorna att visa
upp oss och vår verksamhet, berättar Bertil Appel, lärare
i elteknik på Nobelgymnasiet.
Under besöket deltog Peter Åslund i en tävling vid
Nobelgymnasiets monter. Tävlingen var ett kunskapsoch snabbhetstest, där Peter med sina 37 sekunder var
snabbast med att lösa uppgifterna med sina kunskaper
om elektriska enheter.
Den 11 maj var det dags för prisutdelning. Bertil Appel
och kollegan Peter Bratt besökte tillsammans Sannerudsskolan och Peters klass för att på plats i klassrummet dela
ut priset. Förstaplatsen och priset, som var en MP3-spelare,
kom som en glad överraskning för Peter.

På sikt är målet:
att eleverna skall kunna känna att de har mer ork,
att öka prestationen,
att minska förekomsten av karies och
att minska övervikt.
Information

Vi kommer aktivt gå ut och informera eleverna om kost
och hälsa. En kost- och hälsodag är planerad under hösten. Dagen kommer att innehålla olika workshops och en
extern föreläsare kommer att medverka.
Utvärdering

I december kommer vi att göra en utvärdering bland
eleverna.

FOTO: Agneta Hultin
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Carina Gunnarsson

Wibecke Ivarsson

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

Kostchef
0554 - 191 06
wibecke.ivarsson@kil.se

06-06-12 07.40.50
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Dagisbarn miljöhjältar i Kil
Miljöengagemanget är stort bland förskolebarnen i Kil.
Det visar sig bland annat i intresset för att delta i årets
skräpplockardagar, arrangerade av stiftelsen Håll Sverige
Rent. Inbjudan om att delta mottogs med stort intresse,
och nästan 500 barn vårstädade i sin närmiljö under en
vecka i slutet av april. I hela Sverige deltog drygt 110 000
personer.

D

tin

et är en solig förmiddag i slutet av april. Barnen
på förskolan Skogsgläntan har samlats på gården.
Idag har de pratat om skräp och miljö och nu ska
de ut och plocka skräp längs cykelvägen och i skogen där
de brukar vara.
Stiftelsen Håll Sverige Rent arrangerar varje år en
skräpplockarvecka för att påverka attityder och beteenden
kring nedskräpning. Det är fritt fram för privatpersoner,
föreningar och kommuner att anmäla sitt intresse. I år drog
Kils kommun sitt strå till stacken genom ett arrangemang
tillsammans med förskolor och dagmammor. Inbjudan
mottogs mycket positivt från personalen på förskolorna
och nästan 500 barn anmäldes.
- Det här verkar jättebra, vi har ju ett miljötänkande
på förskolan, berättar Annica Öhrnell, barnskötare på
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avdelningen Holken. Barnen är engagerade och tycker att
det är spännande, fortsätter hon.
Barnen kommer tillbaka till fröken och lämnar det skräp
de hittat. Det är godis, glasspapper, drickaburkar och
batterier. Skräpet sorteras i olika säckar och pantburkar
separat. Men trasigt glas, fimpar och annat som kan vara
farligt ska barnen absolut inte plocka. Då vet de att man
ska ropa på en fröken, som kommer och plockar upp det
istället.
- Det är bra att vi lär barnen att värna om naturen, säger
Britta Nilsson, förskollärare på avdelningen Stubben. Hon
berättar också att de pratar om kretsloppet och vad som
händer i naturen.
När barnen plockat färdigt kommer en sopbil och
hämtar säckarna. Barnen får glass som tack för sin insats,
glass som sponsrats av Kils matvarubutiker.

Carina Gunnarsson
Informatör
0554 - 191 03
carina.gunnarsson@kil.se
FOTON: Karolina Pettersson

06-06-12 07.41.26
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DIN VÅRDCENTRAL

Sommarinformation från Vårdcentralen
Nu kan du kontakta oss via Internet
Vi har öppet alla vardagar under sommaren men med reducerad verksamhet.
Om Du önskar besöka oss är det bra om Du ringer före på telefon 42110.
Våra telefontider är måndag 8-12 och 14-17, tisdag-fredag 8-12 och 13-17.
Läkarnas telefontider se telefonkatalogens blå sidor.
Familjecentralens öppettider
Barnavårdscentralen/BVC:
26/6-30/6 måndag och fredag 9.30-11.30
3/7-28/7 tisdag och fredag 9.30-11.30
31/7-4/8 måndag 9.30-11.30
7/8-18/8 måndag och fredag 9.30-11.30
Mödravårdscentralen/MVC:
3/7-28/7 tisdag, onsdag och torsdag.
Ungdomsmottagningen/UM:
torsdagar 15-17
Receptförnyelse
Om Du behöver förnya Dina recept är det bäst att göra det så snart som möjligt.
Glöm inte att kontrollera Dina recept innan Du ringer till Vårdcentralen.
Receptavgiften är 80 kronor. Receptet är en värdehandling och skall förvaras säkert.
Besök vår familjecentral
Utöver telefon kan Du nå oss via:
Internet www.liv.se: klicka på ”Hälsa och vård”, klicka på ”Vårdcentralen i Värmland”,
klicka på Kil på Värmlands kartan, välj ”Kontakta oss”, ”Receptförnyelse” eller ”Avboka tid”.
Gul lapp som finns i vår entre, där kan Du lämna skriftliga meddelanden till läkare, distriktssköterska eller barnmorska.
Fax telefonnummer 0554-42142.
.
Aktiviteter under hösten 2006
Om Du vill ändra Din livsstil erbjuder vi ”MMM/Mat, Motion, Motivation”. MMM är en
kurs som pågår under åtta veckor i samarbete mellan Vårdcentralen och Friskvården i
Värmland. Kursen innefattar både teori och fysisk aktivitet varje vecka.
Inför hösten 2006 planerar vi att starta ”TMM/Tobak,
Motion, Motivation”. Vi riktar oss till Dig som planerar att sluta röka eller snusa och
samtidigt öka Din fysiska aktivitet. All fysisk aktivitet i MMM och TMM är ledarledd och
anpassad så att alla kan hänga med.
Om Du är intresserad av att deltaga MMM eller TMM kontakta Vårdcentralens
distriktssköterska eller Din familjeläkare via någon av kontaktvägarna ovan. Du kan också
ringa Friskvårdskonsulenten telefon 19356.

Ha en skön och aktiv sommar
önskar Personalen vid Vårdcentralen i Kil

50704-KN-juni-v7.indd 8

06-06-12 07.42.06

8

Nya möjligheter
för godstrafiken
Kils kommun deltar i ett svenskt-norskt
samarbetsprojekt för att hitta nya möjligheter för godstrafiken. Grundtanken
är att göra godstransporter mera
samhällsekonomiska. Ett sätt att göra
dem effektivare är att använda järnväg
istället för lastbil. Projektets uppgift
är att undersöka dessa möjligheter
närmare.

K

ils kommun deltar i ett
svenskt-norskt samarbetsprojekt som handlar om att
hitta nya möjligheter för godstrafiken.
Intressenter och finansiärer förutom
Kil är även Eda och Arvika och på
den norska sidan Kongsvinger och
Hedmark fylke. Andra deltagare är
Region Värmland, Jernbaneforum
Röros-Solör samt Vänerregionens
Näringslivsråd. Projektledare Jonas
Andersson finns i Kils kommun.
Grundtanken är att göra godstransporter mera samhällsekonomiska.
Idag subventioneras lastbiltrafikens
av varje medborgare genom skatter
och avgifter. Kostnaderna som denna
trafik förorsakar genom bland annat
miljöutsläpp, vägslitage och ökade
risker på vägarna är avsevärt högre
än för tåg.

FOTO: Erik Götborg

Projektet inleddes i januari 2006 slutsfattarna från inblandade intressenter. Styrgruppen har tagit ställning
med en förstudie vars viktigaste syfte
för en fortsättning av projektet och i
var att undersöka hur godstransporslutet av april lämnades en EU-ansöter längs den så kallade tillväxtkan in (Interreg IIIA i program B1).
korridoren mellan Oslo,
I mitten av juni väntas
Karlstad och Stockholm ” D e t ä r v i k t i g t
ett
besked
från Länsstysker idag.
för samhällets
relsen om en eventuell
- Med analysen undertransporter att de fortsättning av projektet
lättas det fortsatta arbetet
att närmare granska var anpassas till att med stöd av EU. Planen
eventuella flaskhalsar bli miljömässigt är att starta upp den 1 juli
hållbara”
2006 för att vara klara ett
finns och var förbättringar
år senare.
kan göras, säger projektledare Jonas
Det fortsatta arbetet kommer då
Andersson.
till stor del bestå i att fördjupa samFörstudien var klar i april och
arbetet mellan företag, fraktbolag,
resultatet visade på ett stort använkommuner och Jernbaneverket/Bandande av lastbilstransporter i regioverket för att hitta lösningar som
nen, särskilt kring Arvika, Eda och
uppmuntrar ett utökat användande
norra Värmland samt på den norska
av gods på järnväg.
sidan. Lösningar för att avlasta
- Det är viktigt för samhällets
vägnätet kommer därför fortsatt att
transporter att de anpassas till att bli
undersökas.
miljömässigt hållbara, avslutar Jonas
- Om tåg ska utgöra ett alternativ
Andersson.
för företagens varutransporter måste
konkurrenskraften stärkas genom
För ytterligare information kontakta
effektivare transporter på järnväg,
projektledare Jonas Andersson, teleoch avgifterna måste ses över för
fon 0554 – 191 01.
de olika transportslagen, fortsätter
Jonas Andersson.
Projektets styrgrupp består av be-

Carina Gunnarsson
FOTO: Agneta Hultin
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Informatör
0554 - 191 03
carina.gunnarsson@kil.se
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Lars Norberg och Jan Larsson

Från läcka till lekpark
Gatuavdelningen är en del av Tekniska förvaltningen inom Kils kommun. Inom Gatuavdelningen arbetar 13 personer med skötsel och
underhåll av gator och vägar, parker och VA-ledningar. KommunNytt
hälsade på en dag i slutet av maj.
Jan

A

rbetsdagen börjar klockan
6.30 med en genomgång
av dagens arbete. Arbetsledare Lars Norberg går igenom
inkomna felanmälningar och fördelar akuta arbetsuppgifter. Det kan
till exempel vara vattenläckor eller
oframkomliga vägar.
- Det kommer in mellan 50 och
70 felanmälningar varje vecka, berättar Lars Norberg. Vi försöker att
ta tag i alla felanmälningar så fort
som möjligt. Akuta arbetsuppgifter
delas ut för att åtgärdas under dagen, övriga tas i tur och ordning.
Gatuavdelningens personal
har alla sina ordinarie sysslor. De

50704-KN-juni-v7.indd 10

arbetar som anläggningsarbetare
inom gatu/väg, VA och inom vägskyltar, trafiklinjer och trafik. Andra
yrkesgrupper är parkarbetare, traktorförare, lastbilschaufför, reparatör
inom verkstad samt förrådsarbetare.
Förutom de 13 anställda tillkommer
under sommaren två säsongsarbetare för att arbeta med parkarbete.
Dessutom kommer tre sommarjobbande ungdomar att arbeta under
några veckor.
Lars Norbergs uppgift som
arbetsledare innebär att planera
de arbeten som ska utföras inom
olika områden. Det gäller VA- och
ledningssanering med till exempel

byte av vatten- och avloppsledningar, men även övriga VA-jobb.
Snöröjning och barmarksunderhåll
ska organiseras för 20 mil enskild
väg, samt för de allmänna vägarna.
Han sköter också planering och underhåll av lekparker och grönytor,
inköp av underhållsmaterial samt
har personalansvar för arbetsgruppen.
När KommunNytt gör besök i
slutet av maj arbetar man bland annat med väghyvling av enskilda vägar. Det innebär att 20 mil enskild
väg ska hyvlas och dammbindas.
Hyvlingen köps in av Värmlandsschakt medan dammbindningen
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FAKTA
Gatuavdelningens personal:
Tomas Karlsson
anläggningsarbetare inom VA
Tommie Lidén
anläggningsarbetare inom VA
Mikael Nordqvist
anläggningsarbetare inom
vägskyltar, trafiklinjer och trafik
Tomas Lindberg
anläggningsarbetare gatu/väg
Jeanette Ring
parkarbetare
Mikael Johansson
parkarbetare
Olle Hassellund
anläggningsarbetare inom VA
Torbjörn Martinsson
traktorförare
Jan Larsson
hjullastarförare
Bertil Andersson
lastbilschaufför
Anders Hallgren
reparatör verkstad
K-G Törngren
förrådsarbetare
Lars Norberg
arbetsledare

FOTO: Tord Ohlsson Anders Hallgren i verkstaden.

Jan Larsson gatusopar.

Jeanette Ring gatusopar.

sköts med egen lastbil. Arbetet tar tre
till fyra veckor beroende på vädret.
Utöver hyvling vår och höst så sladdas vägarna med traktor och vägsladd
några gånger per år.
Gatusopningen är ett annat aktuellt
arbete. Tre maskiner är ute och sopar
gatorna.
- Detta är tre till fyra veckors jobb
varje vår, berättar Lars. I övrigt så sker
underhållsasfaltering av våra allmänna
vägar just nu, fortsätter han. Allmänna
vägar finns inom tätorterna, resterande
vägar betecknas som enskilda.
Under sommaren kommer kommunens lekparker att ses över. Det
innebär att 34 lekparker ska besiktigas
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och inventeras.
- En del lekutrustning kommer att
bytas ut och rustas upp med någon ny
klätterställning och nya gungor. Även
sittgrupperna med bänkar och bord
kommer att ses över, säger Lars.
När arbetsdagen är slut klockan 16
(kl 13 på fredagar) finns en jourkille
tillgänglig. Han nås via kommunens
växel, och när den är stängd sker en
hänvisning via telefonsvararen.
- Vi har jour enligt ett rullande
schema dygnet runt, året om, berättar
Lars. Vi på Gatuavdelningen gör vårt
bästa för att hålla en så god standard
och service som vi kan, avslutar
Lars.

Carina Gunnarsson
Informatör
0554 - 191 03
carina.gunnarsson@kil.se
FOTON: Carina Gunnarsson
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FOTO: Leif Ryd

Visfesten i Kil 2006
Alla som älskar visor är hjärtligt välkomna till Hembygdsgården på Runnevål
i sommar. Datum för årets Visfest är lördag 8 juli. Det kommer att bjudas på
sång och musik från scen med start klockan 15.00 fram till skymningen faller
på. Programmet är som vanligt mycket varierat. Stillsam sång till gitarrkomp
eller lite mer högljudda tongångar när banden drar igång. Målsättningen är
naturligtvis att alla, inte minst ni som publik på Visfesten, skall känna er helnöjda med denna dag. Vi hoppas och tror att årets artister bidrar till att detta
blir verklighet.

P

å scenen spelar bl.a. Göran
Samuelsson med band, Ola
Magnell samt FJK- välkända
musikanter som knappast behöver
någon närmare presentation. Vi
är också mycket stolta över att ha
lockat hit ANNA + IDDE med
band från Stockholm. Tjejerna och
bandet gästade Karlstad tidigare i
år. En mycket uppskattad spelning
som gick hem hos både publik och
press. Många fler kommer att framträda på Visfesten så håll utkik efter
affischer och hemsidor!
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Fjolårets visfestival i Kil kunde ha
varit den sista. Kils Visklubb som
stått för arrangemanget under alla
femton år och gjort festivalen till
den succéartade folkfest den är,
meddelade förra året att nu satte
man punkt. Men, det som är väletablerat och uppskattat dör ogärna, så
Visfesten lever vidare. I år står Kils
OK som arrangör. Ambitionen är
att anordna en musikfest där man
känner igen sig, där man känner
sig hemma och framför allt känner sig välkommen. Biljetter till

Välkomna till
Visfesten i Kil
lördag 8 juli

årets Visfest kommer att kosta 240
kr, ungdomar upp till 15 år fritt
inträde.
Träffas och trivs en dag då
musiken står i centrum, en dag i
det gröna på Hembygdsgården i
sluttningen ner mot Frykens södra
strand.
Läs gärna mer på Kils Orienteringsklubbs
hemsida www.kilsok.com eller www.kil.se

Björn Gamberg
Kultur- och Fritidsförvaltningen
0554 - 191 33
bjorn.gamberg@kil.se
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– nya grupper på gång i höst

Mer än sekretess och pengar

Ventilen är en gruppverksamhet som riktar sig till barn
och ungdomar som har någon närstående med missbruksproblem. Det kan handla om alkohol och narkotika,
men även om tablettmissbruk. I Kil har vi haft tre sådana
grupper hittills. I höst är det dags att starta nya.

Under en heldag, 27 april, bjöd Socialtjänsten i Kils
kommun in allmänhet, media och andra intresserade till
Kyrkans Gård för att visa upp sina olika verksamheter.

Barn och ungdomar som lever i en miljö där det förekommer missbruk kan fara illa på många olika sätt. Det kan
handla om att inte våga ta hem kompisar, att inte hinna
med att vara barn utan vara tvungen att ta hand om hem
och syskon istället, att ofta bära på en känsla av skuld,
skam och rädsla med mera.
Att träffas i barn- och ungdomsgrupper för att diskutera och för att lära sig om missbruk, har i forskning
visat på goda resultat.
Barnen och ungdomarna får bland annat möjlighet att
träffa och dela sina upplevelser med andra i
liknande situation,
förstå vad missbruk är och hur det påverkar en
familj,
sätta ord på sina känslor och
bli sedda och få vara i fokus - att få vara barn.
Gruppträffarna har vi i Kyrkans Gård och vi träffas ca
20 gånger, en gång i veckan. Vi blandar diskussioner och
teoripass med fika och pyssel eller bollspel.
Man kan anmäla sig till de nya grupperna på flera
sätt.
Direkt till någon av ledarna
Jeanette Alexandersson, Kyrkans Gård
0554-68 80 89
EvaVilhelmsson, Förebyggargruppen
0554-191 91, 070-622 38 36
Annica Merchant, Förebyggargruppen
0554-193 99, 070-270 1402
Genom kommunens hemsida www.kil.se
Klicka på familj och omsorg, därefter vidare
på individ- och familjeomsorg och slutligen
på Ventilen.
Kontakta elevvårdspersonalen

Annica Merchant

Personal ur Förebyggargruppen: Lena Karlin, Marie Hult, Christina
Aldeland och Eva Vilhelmsson
FOTO: Agneta Hultin

- Vi hanterar många människor, båda barn och vuxna,
som hamnat snett och behöver hjälp. Vår sekretess gör
att socialtjänsten ibland kan ses som lite instängd. Vi vill
genom den här dagen visa att socialtjänst är mycket mer
än sekretess och att ”dela ut pengar”, säger socialchef
Lisbeth Wiklund.
Externa och interna samarbetspartners presenterades
genom seminarier, filmer, utställningar och personliga
möten. Besökarna fick också möjlighet att prova både
akupunktur och massage.
Ungdomar från ungdomsgården och dagcenter Måsen
sålde hembakade bullar och fikabröd, kaffe och korv.
Läs mer om socialförvaltningens verksamheter på
internet, www.kil.se/soc

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

Samordnare fritidsgården
0554 - 193 99
annica.merchant@kil.se
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Skydda våra ungdomar från lättillgänglig sprit
Ungdomar i Kil kan lätt få tag på
alkohol. De flesta kan, om de vill,
skaffa öl, vin eller sprit till helgens
fest. Leverantören är ofta en vuxen
som varit i Tyskland eller Danmark
och lastat skåpbilen full med alkohol. En tredjedel säljs vidare, trots
att detta är ett brott som kan ge
fängelse i upp till sex år.

I

december förra året dömdes
en 58-årig man bosatt i Nybro
i Småland till ett års fängelse
för att ha sålt 40 liter sprit och 22
liter vin till ungdomar, några av
dem under 14 år.
Jag vill uppmana alla vuxna att
samverka för att stoppa den olagliga försäljningen av alkohol till ungdomar. Det är aldrig okej att sälja
alkohol till en ung människa. Det

är aldrig okej
att langa
till yngre
syskon,
egna eller andras barn. Tullen och
polisen kan inte ensamma stoppa den olagliga
alkoholhandeln. Det behövs
inga stora hjälteinsatser från
enskilda vuxna. Tipsa polisen när du ser eller hör talas
om försäljning av alkohol till
unga. Ring polisen på 114 14 och
berätta vad du vet. Att blunda och
inte reagera är ett svek mot våra
ungdomar.

FOTO: Agneta Hultin

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

Berusning i centrala Kil
Det dricks alkohol på Storgatan
med omnejd. Detta har Socialförvaltningens Förebyggargrupp
observerat under helgkvällar. Därför
vill den Drogpolitiska gruppen med
tjänstemän och politiker upplysa om
gällande ordningsföreskrifter.
I de lokala ordningsföreskrifterna
för Kils kommun (17 FS 1996:27),
som antogs av kommunfullmäktige
den 14 mars 1996, beskrivs bland
annat var förtäring av alkoholdrycker inte får ske:
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras
på offentlig plats inom ett område i Kils
tätort med följande begränsning:
i norr bangården,
i öster Sveagatan (östra kanten),
i söder Sannerudsgatan (södra kanten),
Karlslundsgatan (östra kanten)
Idrottsgatan (södra kanten),
i väster Bjurbäcksgatan (västra kanten)
och dess tänkta förlängning norrut till
bangården
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samt inom skolgårdar vid Centralskolan,
Vikstaskolan, Dallidenskolan och Stenåsenskolan i Kil, Tolitaskolan, Fageråsskola
samt Bodaskolan.

Att ordningsföreskrifterna följs
kontrolleras av Polismyndigheten.

Marie Hult
Alkohol- och drogsamordnare
0554 - 193 41
marie.hult@kil.se
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Snabbare hjälp till rattonyktra
Alltför ofta läser vi i tidningarna om
att rattfylla har orsakat svåra olyckor.
Nu tar Kil krafttag mot alkohol och
andra droger i trafiken genom att
införa en ny samverkansmodell.
Modellen kallas för ”SMADIT” som
står för Samverkan Mot Alkohol
och Droger I Trafiken.

V

årt arbetssätt har inspirerats av ”Skelleftemodellen” som ni kunde
läsa om i föregående nummer av
KommunNytt. (Tidigare nummer av KommunNytt hittar ni på
www.kil.se/kommunnytt)
tin

Samverkansmodellen har två huvudsyften:
Erbjuda de rattfulla förarna att
snabbt få professionellt stöd för
att uppnå ett förändrat
beteende.
Minska antalet påverkade
förare genom ett minskat antal
återfall bland rattfyllerister.

Arbetssättet kommer också leda till
ett närmare och tydligare samarbete
mellan de aktörer som idag möter
rattfyllerister.
Modellen finns nu i sex kommuner i Värmland och fler kommer att
vara i gång under hösten. Oavsett
var i länet rattfylleristen ertappas
så kontaktas öppenvården i dennes
hemkommun.
Förra året ertappades 25 personer från Kil för ratt- och drogfylleri
vilket var en 25 procentig ökning
från året dessförinnan.

Helen Carlström, Marie Hult och Eva Brunstein

Alarmerande siffror som Kil med
införandet av den nya modellen
hoppas kunna påverka positivt.
- Modellen har prövats på andra
håll i landet med goda resultat och
varför skulle Kil vara något undantag. Tack vare att vi tar kontakt med
den ertappade rattfylleristen inom
48 timmar finns goda förhoppningar om att personen är motiverad
för samtal med öppenvården om sin
problematik, hoppas Marie Hult,
alkohol- och drogsamordnare i
kommunen.
Utgångspunkten för vår modell
är att en förare påverkad av alkohol
och/eller droger ertappas av polisen
vid en vägkontroll. I samband med
förhör och provtagning hos polisen
erbjuds en kontakt med öppenvården vid Kils kommun. Polisen
underrättar öppenvården som tar

FOTO: Agneta Hultin

kontakt med personen inom 48 timmar helgfri vardag. Tre rådgivande
samtal erbjuds. Dessa samtal kan
ligga till grund för eventuellt fortsatta insatser inom socialtjänsten.
- Det känns bra att vi har tagit
nya tag inom öppenvården mot
alkohol och andra droger i trafiken
för att Kil ska bli ett säkrare samhälle, menar Eva Brunstein från
öppenvårdsgruppen. Eva är den
som tillsammans med sin kollega,
Helen Carlström, kommer att leda
samtalen med de ertappade rattfylleristerna.
- Om vi bara kan få en av de 25
som körde påverkade förra året att
förändra sitt beteende, till att aldrig
mer köra med alkohol eller andra
droger i kroppen, så är vinsten stor
för individen och samhället, avrundar Marie Hult.

Kenth Pettersson
Trafiksäkerhetsinformatör
070 - 209 78 16
kenth.pettersson@grums.se
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Kalender sommaren 2006
JUNI
28 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil. Tfn 0554-403 75.
28 Modellflygning Gröna Torget Kil kl. 18.00–21.00.
28 Motionsdans på Orrnäset kl. 18.00-21.00 till Svantes Orkester.
28 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
29 Cykla, gå, lunka, löpning. Tomta Ordenshus 18.00–20.00.
Startavg. 2 kr.
30 Lydnadstävling. Kils Brukshundklubb. Lökeneskogen kl. 18.30.
JULI
1 Bodadagen. Kyrkmarsch från Galtebråten kl. 07.00 till Boda kyrka.
Från kl 13.00 olika aktiviteter.
1 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
1-2 Stôllebrôten cup. Mixvolleyboll turnering med start kl. 09.00.
Säldebråtens missionshus.
1-2 Värmlands Kattklubb inbjuder till internationella utställningen
i Ishallen Kil, Sannerudsvallen.
Entre Vuxna 40:- Barn (under 15 år) 20:- Familj 100:2 SånggudstjänstTiger o hans vänner, svängig barnkonsert,
kl. 18.00 i Säldebråtens missionshus.
4 Underhållning med Eilert och Björg Karlsson. Fornminnesgården
Säldebråten kl. 19.00.
5 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil.
Info tel 0554-403 75.
5 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
5-9 Mångkulturläger. FN Föreningen i Kil håller mångkulturläger
på Hagudden Kil. Alla besökare välkomna.
6 Cykla, gå, lunka, löp. Tomta Ordenshus 18.00–20.00.
Startavg. 2 kr.
8 Visfesten i Kil på Hembygdsgården i Kil. Medverkar i år gör
Ola Magnell, FJK, Anna & Idde med band, Comboio, Göran
Samuelsson m fl. Start kl 15.00. Entréavgift 240 kr.
8 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
8 Inofficiellt SM i Hästskovarpa på Gräs .
Sannerudsvallen i Kil kl. 11.00.
9 Fotbollscafé med musikkryss. Ove Fager.
Säldebråtens missionshus kl. 18.00.
9 Musik i Fryksta. Söndagskvällar med musikunderhållning
av varierande slag. Fri entré.
11 Underhållning med Bröderna Öjeberget.
Forminnesgården Säldebråten kl. 19.00.
12 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
12 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil.
Info tel 0554-403 75.
12 Motionsdans på Orrnäset kl. 18.00-21.00 till Jicoos duo.
13 Cykla, gå, lunka, löp. Tomta Ordenshus 18.00–20.00.
Startavg. 2 kr.
15 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
16 Musik i Fryksta. Söndagskvällar med musikunderhållning av
varierande slag. Fri entré.
16 Sånggudstjänst kl. 18.00 i Säldebråtens missionshus.
18 Underhållning med Deje Dragspelsklubb.
Forminnesgården Säldebråten kl. 19.00.
19 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil.
Info tel 0554-403 75.
19 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
20 Cykla, gå, lunka, löp. Tomta Ordenshus 18.00–20.00.
Startavg. 2 kr.
20 Frykstafesten 20/7 - 22/7. Tre dagar med underhållning, Frejaturer,
musik, mat och dryck vid Fryksta station från kl 18.00.
22 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
23 Musik i Fryksta. Söndagskvällar med musikunderhållning av
varierande slag. Fri entré.
23 Sånggudstjänst med Henrik Olsson, Säffle,
kl. 18.00 i Säldebråtens missionshus.
25 Goliat Cup. Speedcross med Sverigeeliten.
Lökeneskogen kl. 18.00. Entré 100 kr.
26 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil.
Info tel 0554-403 75.
26 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
26 Motionsdans på Orrnäset kl. 18.00-21.00 till Kent Löwings.
27 Cykla, gå, lunka, löp. Tomta Ordenshus 18.00–20.00.
Startavg. 2 kr.
28 Lydnadstävling. Kils Brukshundklubb. Lökeneskogen kl. 18.30.
28 Lilla Goliat Race. Knattetävling i motocross.
Lökenebanan kl 09.00 - 16.00. Fri entré.
29 Goliat Race 29/7 - 30/7. Ungdomstävling i motocross.
Lökenebanan kl 09.00 - 18.00. Fri entré.
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29 Frykerudsdagen i Fagerås. Järnvägsparken.
Kl. 10.00. Lundavallen. Kl 13.00.
30 Musik i Fryksta. Söndagskvällar med musikunderhållning av
varierande slag. Fri entré.
30 Sånggudstjänst med 60+ kören, kl. 18.00 i
Säldebråtens missionshus.
31 Packmopedsturné Göran Samuelssons packmopedsturné
gästar Kils Hembygdsgård. Medverkar i år gör Plura
Jonsson, Marie Bergman, Wille Crafoord, Bengt Berg, Claes
Jansson, Bengt Bygren, Bengan Blomgren, Lasse Englund
& Robert Henriksson. Start kl. 19.00. Entré 250 kr.
AUGUSTI
2 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil. Info tel 0554-403 75.
2 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
3 Cykla, gå, lunka, löp. Tomta Ordenshus 18.00–20.00.
Startavg. 2 kr.
5 SM-Rally Killingen. HQ Scanområdet.
En dagarstävling, 10 mil SS, tävlingsområde Kils kommun.
5 Inofficiell utställning. Kils Brukshundklubb. Lökeneskogen kl. 09.00.
5 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
6 Spårtävling, lägre o högre klass. Kils Brukshundklubb.
Lökeneskogen.
6 Missionsförsamlingens Gudstjänst. Kl. 11.00.
Fornminnesgården Säldebråten.
6 Sånggudstjänst, Ammi Eriksson med kompgrupp,
kl. 18.00 i Säldebråtens missionshus.
6 Musik i Fryksta. Söndagskvällar med musikunderhållning av
varierande slag. Fri entré.
7 Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i kommunhuset, Kil.
9 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil. Info tel 0554-403 75.
9 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
9 Motionsdans på Orrnäset kl. 18.00-21.00 till Stig Arnes o Buskas.
10 Cykla, gå, lunka, löp. Tomta Ordenshus 18.00–20.00. Startavg. 2 kr.
12 Kilsmârten. Marknadsdag mellan 09-17 med knallar från hela
Sverige på Storgatan i Kil.
12 Sommarkvällar i Säldebråten, 18.00-21.00
Säldebråtens missionshus.
12 Motocross Serietävling Div.1. Lökenebanan kl 13.00
Entréavgift: 50 kr barn under 15 år gratis.
12 Goliatspelen, ungdomstävling i friidrott. Sannerudsvallen Kil.
13 Blåbärsputten - minigolftävling för hela familjen.
Kl. 15.00 Säldebråtens missionshus.
13 Nävgrötfest. Hembygdsgården Kil kl 16.00. Entré,
50 kr inkl mat & dricka.
13 Musik i Fryksta. Söndagskvällar med musikunderhållning av
varierande slag. Fri entré.
14 Kil hela veckan. Folkfest i Kil. Föreningsparad, underhållning, m.m.
15 Kommunstyrelsen sammanträder i kommunhuset, Kil.
16 Föreningarnas dag. Bil & MC utställning på Gröna Torget Kil. Kl. 19.00.
16 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil. Info tel 0554-403 75.
17 Cykla, gå, lunka, löp. Tomta Ordenshus 18.00–20.00. Startavg. 2 kr.
17 Tekniska nämnden sammanträder i kommunhuset, Kil.
19 Streetbasket på torget i Kil. Start kl. 13.00.
20 Hembygsföreningens 70-årsjubileum. Öppet hus kl. 13-18.
Fornminnesgården Säldebråten.
23 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil. Info tel 0554-403 75.
23 Motionsdans på Orrnäset kl. 18.00-21.00 till Svantes.
25 Lydnadstävling. Kils Brukshundklubb. Lökeneskogen kl. 18.30.
26 Serie-tävling i Hästskovarpa på Grus. Grusplanen på ”Höjda” kl. 11.00.
26 Tävling Glaumur Islandshästar. KM tävling, Hannäs Kil. Fri entré.
30 Socialnämnden sammanträder i kommunhuset, Kil.
30 Barn- och utbildningsnämnden sammanträder i kommunhuset, Kil.
30 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil. Info tel 0554-403 75.
31 Kommunfullmäktige.
SEPTEMBER
2 Frykstarundan. Veteranrally – bilar och mopeder. Fryksta kl.
11.00.
3 Spårtävling appellsklass. Kils Brukshundklubb Lökenenskogen.
4 Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i kommunhuset, Kil.
6 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil. Info tel 0554-403 75.
9 Värmlands Knattecross kl 10 – 16 på Lökenebanan, Kil. Fri entré.
12 Kommunstyrelsen sammanträder i kommunhuset, Kil.
13 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil. Info tel 0554-403 75.
14 Tekniska nämnden sammanträder i kommunhuset, Kil.
20 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil. Info tel 0554-403 75.
23 Spårtävling elitklass. Kils Brukshundklubb Lökenenskogen.
23 Gäddfestivalen i Fryken. Sveriges största insjötrollingtävling.
27 Socialnämnden sammanträder i kommunhuset, Kil.
27 Barn- och utbildningsnämnden sammanträder i kommunhuset, Kil.
27 PRO – boule på kl. 10.00 Gröna Torget Kil. Info tel 0554-403 75.
28 Kommunfullmäktige.
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SM-rally i Kil
Kils MK Bil arrangerar SM-deltävling
i Kil lördagen den 5 augusti. Arrangemanget görs i samarbete med
Kils kommun som ställer upp med
lokaler för start, service och målplats
på gamla Scanområdet. Tävlingen
kommer att köras på vägarna runt
Kil. Bansträckningen är hemlig och
offentliggörs på tävlingsdagen.

K

ils MK-Bil firar under 2006
50-årsjubileum och ser
fram emot att få anordna
SM-deltävlingen som går under
namnet ”Killingen”, säger Pär
Backman som är pressansvarig för
tävlingen.
Hur kommer det sig att Kils MK Bil har
fått förtroendet att anordna denna SM-deltävling?

- Det är en fungerande klubb och Kil har ett fint vägnät.
Dessutom är Värmland stort inom rallysporten. Vårt
50-års jubileum kan också ha påverkat positivt.
Är det några speciella förare vi ska hålla ögonen på?

- Ja, hela svenska eliten kommer att vara på plats. Mats
Jonsson kommer och förhoppningsvis även Stig-Olov
Walfridsson om hans skada är läkt. Håll också ögonen
på hemmahoppet Anders Gullstrand. Han är en
”coming man” och kommer nog att vara med i
toppstriden i sin klass.
Vad kan vi som besöker rallyt förvänta oss?

- Förutom en spännande tävling på vägarna runt Kil
kommer det att hända mycket på Scanområdet.
Förarna kör några sträckor för att sedan åka tillbaks
till serviceområdet och därefter ut på nya sträckor.
Det innebär att du har goda chanser att titta närmare
både på bilar, förare och ”mekarbeten”. Polisen
kommer också att var på plats på serviceområdet
för olika förevisningar.
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FOTO: Pär Backman
Hur många besökare räknar ni med?

- Svårt att veta säkert men jag gissar på 15 000 besökare
för hela rallyt med kringarrangemang och ute på
sträckorna.
Pär hälsar via KommunNytt alla kilsbor hjärtligt
välkomna! De som är intresserade att ställa upp som
funktionärer får gärna höra av sig till tävlingsansvariga
Anita Gunnarsson, 070-354 45 25, eller Anna Ersdotter
070-699 94 42. Klubbens hemsida hittar du på adressen:
http://www.kilsmkbil.com/

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

06-06-12 07.45.53
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Var med och påverka framtiden i Kils kommun
Nu har du chansen att påverka framtiden i Kils kommun. Vi
har tagit fram ett programförslag till en ny översiktsplan för
Kils kommun och vill veta vad du tycker om förslaget. Från
den 5 juli kommer programförslaget att finnas på kommunens bibliotek och på vår hemsida www.kil.se. Synpunkter
kan lämnas skriftligen fram till den 27 oktober 2006.
En översiktsplan reglerar all användning av mark och
vatten i hela kommunen. Innan en ny översiktsplan tas
fram utarbetas ett program som visar på den principiella
inriktningen för planen. Här anges till exempel vilka områden vi vill bebygga och vilka vill vi bevara. Programmet är mycket översiktligt och innehåller ingen
detaljplanering för exempelvis hur många
hus som ska byggas.
Programförslaget är en nulägesanalys av kommunen, med andra ord
en beskrivning av hur det ser ut i kommunen idag. Det innehåller också mål och
viljeinriktningar som visar hur vi vill att
kommunen ska se ut i framtiden.
Vi vill nu ha dina åsikter om det förslag
till program som kommunen har tagit fram.
Är det något du vill ändra på? Ska vi bygga
någon annanstans eller ska något annat område
bevaras? Nu har du chansen att göra din röst
hörd i dessa frågor.
Från 5 juli 2006 kommer programförslaget
att finnas tillgängligt på biblioteken i Kil, Fa-

gerås och Högboda samt på kommunens hemsida, www.
kil.se. Förslaget kommer också att skickas ut till ett antal
myndigheter, kommuner, organisationer och föreningar.
Fram till 27 oktober 2006 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Alla synpunkter ska vara skriftliga och innehålla uppgiftslämnarens namn och fullständiga adress. Synpunkter som
lämnas anonymt kommer inte att beaktas. Synpunkterna
kommer att diarieföras hos kommunen för att senare sammanställas. Därefter kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att avgöra vilka av synpunkterna som är möjliga att
arbeta in i förslaget. När detta är gjort kommer alla som
har lämnat synpunkter att få reda på hur kommunen har
valt att ta tillvara dessa.
Synpunkter kan lämnas via:
post till:
Kansliavdelningen
Kils kommun
Box 88
665 23 Kil
e-post till:
ks@kil.se
formulär på hemsidan, www.kil.se
Vi ser fram emot att få höra dina åsikter om Kils kommun!

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

Mons Backe
En del av Lövenstrandsområdet
Mons Backe är ett nytt bostadsområde i Kil.
Här får du möjlighet att bo naturskönt och
med närhet till centrum, kommunikationer
och service. Inpå knuten finns ett rikt naturoch friluftsliv samt Fryken inom gångavstånd.

Kil - på rätt spår
www.kil.se/monsbacke
0554-191 00
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Kils Energi bygger miljövänlig fjärrvärme!

D

e mål som nationellt ställts
upp för att ersätta fossil
energi måste realiseras av
Sveriges alla kommuner. Kils kommun har under mer än 20 år arbetat
aktivt för en större användning av
inhemsk förnybar energi, men mycket
olja och elvärme finns ännu kvar,
främst i kommunens småhusområden.
Utbyggnaden av fjärrvärmen i tätorten kommer under många år framåt
att vara det effektivaste sättet att nå
uppställda mål.
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Kils Energi har ”avslutat” ett stort
projekt med utbyggnaden av den
nya pannan och samtidigt pågår en
omställning av energianvändningen
i Kils tätort.
Vill du också bli miljövänlig, bor
du i närheten av vår kulvert (se bild)
så kanske du har möjlighet att ta del
av den enklaste, tryggaste och bekvämaste uppvärmningen i kommunen.
Är du trött på att betala dyrt för
din olja- eller eluppvärmning idag?
Gå med i fjärrvärmen nu! Ring 19335
för mer information.

Eldar du med olja eller direktverkande el idag
så har du möjlighet att få konverteringsbidrag.
Vänd dig till Länsstyrelsen för mer information
www.lst.se.

2007 fortsätter vi att bygga ut den
miljövänliga fjärrvärmen i Kil. Nästa
område som står på tur är Västra
Lersätter. Vi kommer under början
på sommaren att skicka ut en intresseförfrågan i området.
För närmare information ring!

Niklas Enesten
Marknadsansvarig Kils Energi
0554 - 193 35
niklas.enesten@kils-energi.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
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Allégatan

4

2
3
6
KOMMUNALA BOLAG
Kilsbostäder AB
Kilvision AB
Hantverkshuset AB
Kils Energi AB
Kils Avfallshantering AB

194 40
194 00
192 18
191 00
191 94

EFTERFRÅGADE TELEFONNR
ABF studieförbund
125 30
Apoteket
0771 - 450 450
Arbetsförmedlingen
416 40
Boda bibliotek
201 20
Fagerås bibliotek
152 08
Folktandvården
316 35
Föreningssparbanken
417 50
Försäkringskassan
0771 - 170 170
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
0771 - 22 44 88
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
0563 - 532 34
Vårdcentralen
421 10, 421 30
Återvinningsstationer
- synpunkter
0200 - 88 03 01
Kontakta Agneta Hultin gällande ändringar i ovanstående lista. Telefon: 0554 – 191 45.
E-post: agneta.hultin@kil.se
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SERVICE
1 Kommunhus
Bibliotek
Kassaservice
Lärstudio
Kilvision
Folktandvård
Polis

3 Apotek

2 Järnvägsstation
Busstation

6 Minuten

4 Arbetsförmedling
Försäkringskassa
5 Kils Energi
Kils Avfallshantering

7 Bankomat

Felanmälan
Vägar, vatten och avlopp

Efter växelns stängning

0554 - 192 11

054 - 83 06 90

Tippens öppettider
Datum 1/6 – 30/9
Måndag
Tisdag – fredag
Lördag
Söndag

07:00 – 19:00
07:00 – 15:30
09:00 – 12:00
Stängt

Nedanstående datum har Tippen stängt
Fredag 23/6, Midsommarafton
Lördag 24/6, Midsommardagen
Lördag 4/11, Alla helgons dag
Måndag 25/12, Juldagen
Tisdag 26/12 Annandag jul

Datum 1/10 – 31/12
Vardag
07:00 – 15:30
Lördag
09:00 – 12:00
Söndag
Stängt

Du vet väl om att du hittar den senaste
informationen på www.kil.se!
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