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Efter en lång och underbar sommar har nu hösten anlänt, men
jag har aldrig tidigare varit med om att träden varit gröna långt
in i oktober. Jag hoppas att ni alla hunnit ladda batterierna inför
kommande vinter samt att ni fyllt på förråden med bär och svamp
denna otroligt svamprika höst.
Så har vi då haft val och vi innevånare i Kil kommer att få ny
regim på samtliga nivåer. I Kil tar en rödgrönblå majoritet över,
i Landstinget en rödgrön och på riksnivå kommer den borgliga
alliansen att styra de kommande fyra åren. Detta kommer säkert
att innebära stora skillnader för de ﬂesta och inte minst för undertecknad som avgår vid årsskiftet efter två perioder på posten. Min
nye efterträdare heter Mikael Johansson och han får presentera sig
själv i kommande nummer.
Ekonomiskt sett går kommunen väldigt bra – för andra året i
rad förväntas vi få ett överskott på över 10 miljoner kronor. Detta
är historiska resultat för Kils kommun, men det gäller nu att inte
rusa iväg och göra av med pengarna utan att investera eller betala
av lån- eller pensionsskulder på mest fördelaktiga sätt.
För närvarande pågår budgetarbetet för de tre kommande åren.
Beslut tas i fullmäktige i november.
Arbete pågår också med ﬂera andra projekt, som jag hoppas vi
kan presentera snart.
När det gäller kommunikationer fortsätter vi att jobba för att
de skall bli ännu bättre. Men busstiderna med fast tid varje timme
tycks vara något som det ﬂesta gillade.
Konsum och OKQ8 vill äntligen bygga nytt här i Kil. Konsum
har länge klagat på att de är trångbodda och OKQ8:s placering är
väl inte den bästa. Konsum kommer att bli att bli mer än dubbelt
så stort jämfört med dagens – vilket borde innebära ett utökat och
bättre sortiment. Detta gynnar naturligtvis oss kilsbor. Vad som sker
med den gamla platsen är för närvarande inte helt klart.
Jag önskar er en trevlig fortsättning på hösten och tänk på att snart
är det jul.

Jan Wadell (m)
Kommunstyrelsen ordförande
0554 - 191 11
jan.wadell@kil.se
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Pampig invigning i Fagerås
Invigningen av nya Fageråshallen
lockade många besökare. Drygt 300
personer deltog vid invigningen den
19 augusti.

FAKTA
Fageråshallen:
■ Första spadtaget togs
8 oktober 2005
■ Hallen invigdes
18 september 2006
■ Längd 43 m, bredd 26 m och
höjd 7 m
■ 1200 kvadratmeters yta
■ Två stycken läktare med plats för
100 personer
■ För att skruva 13 km träpanel
krävdes 40 000 skruv
■ Halltypen kallas för ”Gurkburken”
efter förre handbollstränaren
Bengt Johansson
■ Hallen har kostat drygt
11 miljoner

Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se
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Bandet klipptes av Jan Wadell kommunstyrelsens ordförande, Madelene Olsson - tidigare elev och
elevrådsordförande samt Stig Bjelvert
- barn- och utbildningsnämndens
ordförande.
Både Jan Wadell och Stig Bjelvert invigningstalade. Båda framhöll
att hallen ger möjligheter till ett mer
aktivt liv för oss alla och gratulerade
de som arbetar och studerar i Fagerås
skola samt landsortsbor och centralortsbor till en ny ﬁn hall.
Stig Bjelvert betonade också att
motion är en framgångsfaktor för
lyckade studier och bättre hälsa.
Bo Rom från NCC, som byggt
hallen, tackade för förtroendet och
gratulerade Fagerås skola till den nya
hallen. Han överlämnade också en
check på 5 000 kr till rektor Britt Nilsson och eleven Hannes från åk 4.

FAKTA
På Grytudden på Hammarö ﬁnner
man offerkällan S:t Olofs gryta,
en jättegryta från istiden. Hit kom
många pilgrimer med båt över Vänern och här börjar Pilgrimsleden i
Klarälvdalen.

I pilgrimernas spår
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Då Sven Olov Högman från Kil för några år sedan hörde talas om pilgrimsleden
mellan Hammarö och Trondheim, väcktes hans intresse och nyﬁkenhet för den.
Inte för att få syndernas förlåtelse eller lova bot och bättring, utan för att ha ett
slutmål för sin vandring, känna historiens vingslag och samtidigt få uppleva
en storslagen natur! Sven Olov har tidigare provat på utmaningar, bland annat
1989, då han cyklade 380 mil tur och retur till Nordkap.
I januari 2006 började förberedelserna för vandringen, dels genom att studera
den utförlig norska guideboken ”Pilegrimens vandring till Nidaros” och dels
genom att promenera många mil per vecka, både med och utan packning.
Fjärde juni, som nybliven pensionär, var det dags att på riktigt påbörja den 68
mil långa vandringen från Hammarö till Nidarosdomen i Trondheim. Rejäla
vandringkängor, kompass, stegräknare och fjorton kilos packning kommer
man långt med!
Sven Olov började med att gå Klarälvsbanan till Hagfors och därefter
följde han Klarälven upp mot Norge. Han stannade i samhällena för att proviantera. Eftersom bebyggelsen blir glesare efter Höljes och det inte längre
är lika lätt att skaffa mat kom hustrun Monika dit med 15 vildmarksportioner
frystorkad mat och annan proviant. Vatten skulle det inte bli några problem
med, då det ﬁnns otaliga fjällbäckar med rent och klart vatten längs leden att
fylla ﬂaskorna med.
När man kommer in i Norge är det ungefär 50 mil kvar och först här var
pilgrimsleden markerad med pilgrimsmärken. Det gällde ändå att vara uppmärksam, för ibland var det ﬂera kilometer mellan märkena. Stegräknaren,
kompassen och guideboken var då viktiga hjälpmedel. Mobiltelefonen var
enligt överenskommelse med anhöriga påslagen mellan klockan 15 och 16
varje dag.
Norr om Trysil breder det orörda fjällandskapet ut sig. Det var många mil
mellan bebyggelsen och Sven Olov såg inte några människor, däremot älg,
ren, järv, och ripor.
Dagsetapperna brukade börja runt åttatiden för att avslutas vid femtiden på
eftermiddagen. Då var det dags att slå läger för natten, laga mat, gå igenom
nästa dagsetapp och skriva ner dagens upplevelser.
Efter fyra veckors vandring nåddes målet i Trondheim dit Monika hade tagit
sig med bil. Tältet byttes mot hotell och ett par dagars gemensam semester
innan hemfärden mot Kil startade, nu med bil.
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Den norske vikingahövdingen Olof
Haraldsson kristnades år 1013, blev
Norges kung 1015 och kämpade för
kristendomens införande. År 1028
tvingades han fly. Han försökte
1030 återta kronan, men stupade
vid striden i Stiklestad.
Ryktet om att Olof besatt Gudomliga krafter spred sig och Olof blev
senare helgonförklarad av påven
i Rom.
Nidaros, numera Trondheim, grundades år 997 och var Norges första
huvudstad.
Under medeltiden var Nidaros
Nordens största vallfartsort. En av
de viktigaste vägarna gick genom
Klarälvdalen.
Nidarosdomen är världens nordligaste katedral. Den sägs vara rest
över Olof den heliges grav.
Man vandrade till heliga platser i
hopp om att bli frisk, få syndernas
förlåtelse, slippa skärselden eller
lova bot och bättring.
Pilgrimsvandringarna pågick under
ca 500 år, 1050 till 1550-talet.
Sommaren 1997 öppnades de
gamla pilgrimsvägarna till Trondheim och Nidarosdomen.

Agneta Hultin
Informationssekreterare
0554 - 191 45
agneta.hultin@kil.se
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Dessa livsöden och en hel del andra
skrämmande bilder ﬁck elever från
Sannerudsskolans se i ﬁlmen ”Länge
Leve Livet” på Kils Arena.
■ Jag skulle aldrig köra berusad.

Det är tillräckligt farligt i traﬁken
ändå tyckte, en niondeklassare
som såg ﬁlmen.

Filmen är en del i Vägverkets projekt
”Don´t drink and drive” och visas för
elever i årskurs nio och för elever på
gymnasiet. Anledningen är att Vägverket i sina djupstudier kring dödsolyckor funnit att unga förare är klart
överrepresenterade i statistiken.

Åsikter om ﬁlmen
■ En mycket stark ﬁlm som tydligt

beskrev hur det kan gå om man
tar det felaktiga beslutet att köra
med alkohol i kroppen. Hoppas
de som tänkt tanken ﬁck sig en
riktig tankeställare.
■ Jag skulle aldrig kunna se min
bästa kompis föräldrar i ögonen
efter att ha kört ihjäl honom.
■ Tänk om man kunde stoppa tiden
för att förhindra beslutet som
gjorde att man körde ihjäl sin
kompis och då slippa vara med på
hans begravning som man är orsak
till.

frågor som:
■ Hur känner du dig efter att ha sett

och hört om dessa tre människoö
den? Vilken av händelserna be
rörde dig mest?
■ Hur bra eller dålig tror du man
är på att bedöma sin egen förmåga
att köra exempelvis bil när man är
berusad?
■ Tror du att du skulle hindra din
kompis från att köra full?

Att rattfylleri är ett stort problem i
Värmland kan vi läsa nästan dagligen
i tidningen. År 2003 så var 15 av 22
dödsolyckor alkoholrelaterade och
hittills i år så är alkohol inblandat i
ungefär hälften av dödsolyckorna.

Kenth Pettersson
Traﬁksäkerhetsinformatör
070 - 209 78 16
kenth.pettersson@grums.se
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Tar ställning. Att färdas i traﬁken med alkohol i kroppen
är inget som de här eleverna från Sannerudsskolan
kommer att göra i framtiden. Speciellt inte sedan de
sett ”Länge Leve Livet” som beskriver tre tragiska
livsöden orsakade av rattfylleri.

FOTO: Agneta Hultin

Nya bostadsområden med många
Idag kan du se hur området Lövenstrand börjar ta form.
Det har röjts en hel del skog och markplaneringen är nu
i full gång för Mons Backe. I detta första bostadsområde
beräknas de första husen stå klara under hösten 2007.
Lövenstrandsområdet är dock inte bara bostäder. Läs mer
i artikeln så får du reda på mer om de intentioner som
ﬁnns för området.
I den fördjupade översiktsplanen kan man bl.a. läsa om
öppna hagmarker, gröna korridorer för ett rikt djur- och
växtliv och möjligheter för ett utvecklat friluftsliv. Den
avverkade granskogen kommer delvis att ersättas med
lövskog för att ge området en öppnare och därmed ljusare
karaktär. Det öppnare landskapet ska medföra utsikt mot
Fryken från många delar av området.
I nästa stycke hittar du ett utdrag ur den fördjupade
översiktsplanen. Om du vill läsa hela planen så hittar
du den på www.kil.se/lovenstrand eller i kommunens
reception.
Markanvändning enligt den fördjupade
översiktsplanens intentioner.
”Scenario Lövenstrand om 20 år
Området har förändrats från i huvudsak skogs- och jordbruk till naturområde för friluftsliv, jordbruk och boende.
Skolor i området har gett liv och dagliga aktiviteter.
Området har blivit tillgängligt för invånarna i Kil på ett
bättre sätt än idag. Genom konvertering från i huvudsak
barr till lövbestånd och genom att öppna Gamla Hagen
har karaktären helt förändrats så att området har blivit
ljust och luftigt med vackra utblickar. Landskapet följer
tydligt årstidens växlingar med färger och dofter. Fågel5
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En av skisserna för hur
husen kan komma att
placeras.

sången och ﬂoran blir allt rikare. Uttag ur skogsmarken
försörjer panncentraler med bränsle. Med intäkter från
skogen och genom avyttring av tomter har kommunen
ﬁnansierat en ny undergång för gång- och cykeltraﬁk
till centrum, nedgrävning av kraftkablar och anläggning
av nya gator och cykelvägar. Ett miljögymnasium har
etablerats i området med skollokaler och förläggningar.
Skolan driver jordbruk med djurhållning. I samband med
byggnation i Runnevål och Viksta har fornminnen hittats
som samlats och visas i det nya museet vid Fryksta.”

möjligheter

FOTO: Bergslagsbild

ena sidan gatan och bostadskomplement på andra sidan.
Bostadskomplementet kan tänkas vara en liten verkstad,
ett kontor eller andra möjliga utrymmen för att separera
boende och arbete.
Kölista
Det är många som det senaste året anmält sitt intresse
för att bo på Mons Backe. För att ta reda på vilka som
är verkligt intresserade tar vi nu ut en avgift på 500 kr
för dem som vill stå kvar i kön.
Fortsatt arbete
Vi kommer nu att gå vidare med följande:
■ Detaljinformation till dem som har visat fortsatt
intresse för att bo på Mons Backe.
■ Marknadsföring av Mons Backe och Lövenstrands
området.
■ Fortsatt arbete med avverkning, infrastruktur och
byggande på Mons Backe.
■ Detaljplanearbete med området Viksta.
■ Grovplanering av hela Lövenstrandsområdet.
ILLUSTRATION: Göran Grönkvist

Nuläge
Det första området som ska stå klart för bebyggelse är
Mons Backe. Det andra området på tur är Viksta där
detaljplanearbetet nu påbörjats. Detaljplanearbetet för
Viksta beräknas ta ett år.
Den fortsatta processen följer du enklast på www.kil.
se/lovenstrand. Där kan du också anmäla ditt intresse för
att bo på området Mons Backe. På Mons Backe kommer
det att ﬁnnas villor och ﬂerfamiljshus. Området kommer
att bestå av så kallade gårdsgränder med bostadshus på

Du kommer väl ihåg att följa fortsatt arbete på www.kil.
se/lovenstrand!? Om du vill ha mer information kan du
också ringa och få mer information via vår växel 0554191 00. Du blir då kopplad till någon som kan svara på
just dina frågor.

Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se
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En dag på ett
En dag i slutet av september hade jag förmånen att få
vara med på Sannerudshemmets avdelning 7, ett särskilt
boende för äldre i Kil. Verksamheten tillhör Socialnämndens
verksamhetsområde.

På avdelning 7 ﬁnns tio boende. De har alla egna lägenheter, 1 r o kv, kylskåp och ett rejält badrum. Vill man ha
sällskap ﬁnns det gott om gemensamma lokaler.
Varje boende har en egen kontaktperson som har ett extra ansvar för ”sin” boende. Dessa ska till exempel följa
med på tandläkar- och läkarbesök, ha kontakt med anhöriga, hjälpa till med klädinköp, aktivering, städning och
duschning. För varje boende har en individuell vårdplan
upprättats.
Jag pratar lite extra med Fritz Johansson, Sven Sjöbrandt och Erik Nilsson. Alla tre berättar att de trivs väldigt
bra och att stämningen mellan personal och boende är
varm och hjärtlig.
Det är betydelsefullt att få ha sin egen privata lägenhet som
kan inredas efter eget tycke. Personliga möbler, tavlor och
fotograﬁer får också plats. Hit kan anhöriga och vänner
komma på besök.
FAKTA
På avdelningen ﬁnns nio anställda som arbetar dag- och
kvällstid. Två av dessa jobbar heltid, resterade deltid.
Under dagspasset, kl 07.00 – 15.30, ﬁnns fyra personal
i tjänst och på kvällspasset, kl 15.30 – 21.15, tjänstgör
två. Bemanningen under dag- och kvällstid på helgerna
är två personal. Nattpersonalen arbetar mellan kl 21.00
– 07.00, totalt tre personer på hela Sannerudhemmets
fem avdelningar. Det är två sjuksköterskor anställda på
Sannerudshemmet. Man har också tillgång till läkare
genom vårdcentralen i Kil.

äldreboende

06.45 Nattpersonalen informerar
dagpersonalen om nattens händelser
07.00 De boende blir hjälpta med
morgonbestyren allteftersom de vaknar. En del är morgonpigga, en del vill
sova lite längre, men de ﬂesta är klara
att äta frukost halv nio.
08.30 Frukosten serveras. De boende
bestämmer själva om de vill äta i
avdelningens kök eller i sin egen
lägenhet.
10.00 – 12.00 De som vill medverka
i gemensamma aktiviteter, som till
exempel bingo, vävning, musik,
café eller bakning, har möjlighet till
det genom arbetsterapin, måndag
- torsdag kl 09.00 – 11.45. När jag
är på besök är det allsång som gäller,
ackompanjerat av Thomas Gustafsson. Flera passar på att ta sig en
svängom!

Vill man hellre vara kvar på sin
avdelning så går det lika bra. Personalen ﬁnns till hands för individuella
önskemål.

14.30 Eftermiddagskaffe.

11.00 Nu är det dags för elvakaffe.
Personal och boende får en trevlig
stund tillsammans.

17.00 Middagen serveras på avdelningen.
Efter middagen vill några få hjälp
med att göra sig i ordning för natten,
andra vill hellre titta på TV och ta
en kvällssmörgås. Man bestämmer
själv!

12.30 Lunchen serveras på avdelningen. All mat tillagas i Sannerudshemmets kök.
Efter lunch vill de ﬂesta lägga sig och
vila en stund.
Personalen sköter de löpande uppgifterna, som att skicka iväg tvätt,
tvätta arbetskläder och beställa förbrukningsartiklar.
14.00 Kvällspersonalen som ska
arbeta fram till 21.15 löser av två
ur dagpersonalen och rapportering
sker.

15.30 Nu slutar resterande dagpersonal sitt arbetspass.

21.00 Nattpersonalen tar över och får
information från Sannerudshemmets
samtliga avdelningar om sådant de
måste vara uppmärksamma på.

Agneta Hultin
Informationssekreterare
0554 - 191 45
agneta.hultin@kil.se
FOTON: Agneta Hultin
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Fakta om valet i Kil

Parti
M
Moderata Samlingspartiet
C
Centerpartiet
FP
Folkpartiet liberalerna
KD Kristdemokraterna
S
Socialdemokraterna
V
Vänsterpartiet
MP Miljöpartiet de gröna
SD Sverigedemokraterna
ÖVR Övriga partier

Antal röster
1370
1156
372
481
3074
98
328
209
10

Procent
19,3
16,29
5,24
6,78
43,31
1,38
4,62
2,94
0,14

Mandat
7
6
2
2
15
0
2
1
0

Mandatfördelningen blev jämn om man ser till de traditionella blocken:
■ Vänsterblocket (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet) ﬁck 17 mandat.
■ Högerblocket (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna) ﬁck också 17 mandat.
■ Sverigedemokraterna ﬁck 1 mandat.
Om partierna valt att samarbete i de traditionella blocken
hade Sverigedemokraterna alltså kunnat fungera som
vågmästare eftersom inget av de andra partierna ville
ha Sverigedemokraterna med i sitt block.
Efter valet har de politiska partierna förhandlat med
varandra för att se vilka partier som tillsammans skulle

Jämförelse kommunalval och skolval
50

Andel röster i %

Kommunfullmäktige i Kils kommun består av 35 ledamöter. Vilka som ska få sitta i fullmäktige avgörs av
hur många röster de olika partierna får i kommunvalet.
Andelen röstprocent räknas om till mandat. Ett mandat
är lika med en plats i fullmäktige. Mandatfördelningen
i kommunvalet i Kil blev så här:
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Skolval åk 7-9

17,3

9,9

5,1

6,78

23,3

7

6,3

5,5

18,82

Partier
Kommunalval

Skolval åk 7-9

I skolvalet ﬁck övriga partier många röster. Det parti som
ﬁck ﬂest bland övriga partier var ”Piratpartiet”. Piratpartiet vill
avskaffa upphovsrätten och därigenom göra det lagligt med
ﬁldelning.

kunna få majoritet. I artikeln ”Ny politisk majoritet” kan
du läsa om vilka partier som fann varandra och som kommer att styra Kils kommun de kommande fyra åren.
Samtidigt som riksdagsval, kommunval och landstingsval genomfördes röstade också elever på högstadiet i ett skolval. Om eleverna hade fått bestämma i
kommunvalet kanske majoriteten hade blivit en annan.
Du kan själv jämföra och spekulera genom att titta på
diagrammen ovan.

Nytt kommunalråd i Kil från januari 2007

Valresultatet i kommunalvalet i Kil gör att vi från 1 januari 2007 har ett nytt kommunalråd i Kil. KommunNytt har
träffat Mikael Johansson (s) för att ta reda på vem han är.
Vem är du?

Jag är 47 år och uppväxt i Karlstad
och Kil. Min familj består av fru och
två barn. Jag är lärare sedan 1985 och
rektor i Sunne sedan 2004.

Varför vill du bli kommunalråd?

Det är ett förtroende som det är svårt
att säga nej till när man blir tillfrågad.
Jag ser det som en utmaning.

Jag har varit fackligt ombud för
Lärarnas riksförbund sedan 1998,
även som kommunombud i Karlstad,
och politiskt aktiv under förra mandatperioden i Kommunfullmäktige,
Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och valnämnden.
Vad brinner du för politiskt?

Solidaritet, omtanke och rättvisa. Jag
brinner också för närdemokratin dvs.
allas möjlighet att påverka.
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Vad har du för bakgrund?

FAKTA
Vad är ett kommunalråd?
Kommunalråd, mer sällan kommunråd, är
en förtroendepost och en titel i svenska
kommuner. Till skillnad från de ﬂesta kommunpolitiker är kommunalråd hel- eller
deltidsanställda av kommunen. De är i
regel ordförande eller vice ordförande i
kommunstyrelsen, men kan också vara
ledare för en förvaltningsgren. De ﬂesta
små och medelstora kommuner har ett
eller två kommunalråd. Om det ﬁnns ett
andra kommunalråd representerar detta
normalt oppositionen och benämns ibland
”oppositionsråd”.
Källa: http://sv.wikipedia.org/

Ny politisk
majoritet
”Vilka partier kommer att samarbeta
för att få majoritet i Kil?” Den frågan
ställde sig många efter det jämna
valresultatet i september. Svaret på
frågan ﬁck vi på en presskonferens på
Frykstahöjden den 2 oktober.
Mikael Johansson(s), Stina Bergström(mp) och Olof Olsson(kd).

Då berättade nämligen Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet att de kommit överens om att
ingå allians och därmed få majoritet i
Kils kommun. KommunNytt har bl.a.
försökt ta reda på hur det nya styret
påverkar dig som Kilsbo.
Vad kommer att bli bättre för mig
som Kilsbo när ni tar över?

Vi kommer att prioritera den kommunala kärnverksamheten och satsa
på det vi har i Kil som är bra och
utveckla det. Vi kommer också att
arbeta för att det ska bli lättare för
dig som Kilsbo att kommunicera
med oss förtroendevalda och påverka
besluten.

Ett grönt stråk från Höjda till Hagudden ska skapas för naturturism och
friluftsliv.
Sjöar och stränder ska göras mer tillgängliga för alla kommuninvånare.
Vi kommer att bedriva ett aktivt arbete
för att få bättre kommunikationer till
hela kommunen och förhoppningsvis
ett tvåkommunkort (Kil-Karlstad).
Vilka frågor är ni överens om i
alliansen?

Du kommer att märka ett tydligt
ledarskap och en majoritet som är
överens om vad som ska prioriteras.
Vi har valt att arbeta i en koalition där
vi kan komma fram till gemensamma
beslut i alla viktiga frågor.

Vi vill ha en ekonomi i balans med
överskottsmål.
Vi vill ha samverkan med föreningsliv
och företag.
Vi vill minska antalet sjukdagar.
Vi vill öka måluppfyllelsen i skolan.
Vi vill minska användningen av fossila bränslen.
Vi vill ha ett bevarat strandskydd för
att trygga förutsättningar för att alla
kommuninvånare ska få tillgång till
kommunens sjöar och stränder.
Vi vill införa tjänstegarantier inom
kommunal service.

Hur kommer det sig att S, Kd och
Mp valt att samverka?

Vilka frågor är ni inte överens om i
alliansen?

Hur kommer jag att märka att det är
en ny allians i Kil?

Vi har en samsyn i för Kil viktiga frågor. Vi tror på Kil och vill att Kil ska
bli intressant som samarbetspartner.
Vilka gemensamma löften kan ni
idag ge?

Kils kommun skall bli en en intressant
samarbetsparter för kranskommuner,
föreningsliv och företag.
Sannerudsskolan och Sannerudsvallen ska upprustas.
Frykstaområdet ska utvecklas som
rekreations- och turismområde.

Miljöpartiet önskar ett totalt stopp
för ﬂer 3G-master inom kommunen
medan S och Kd vill ta beslut från
fall till fall. Vi är inte heller överens
om kommunalt vårdnadsbidrag. Vi är
dock överens om att vi i dessa frågor
får rösta utifrån egen övertygelse när
det blir aktuellt.

FOTO: Roger Kvarnlöv

Vad tänker ni förändra när ni nu
kommit till makten?

Vi vill åstadkomma en ”närdemokrati” dvs. att få alla kommuninvånare
delaktiga i kommunens utveckling
genom referensgrupper, medborgarförslag och bättre samarbete med företag, byalag och andra föreningar.
Vilken fråga är den viktigaste för
Kils framtid?

Att göra Kil till en attraktiv boendeoch fritidskommun.
Hur kommer ni att arbeta för att nå dit?

Bli en samarbetskommun.
Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och
energieffektivisering i den kommunala verksamheten. Aktivt arbete med en
kommunal energiomställning. Satsa
på våra kommunala anläggningar. Se
till att grundfunktionerna vård, skola
och omsorg sköts väl. Samarbeta med
föreningar och företag. Lyssna på
människor i verksamheterna.
Hur kommer familjepolitiken att se
ut i alliansen?

Vi vill erbjuda en barnomsorg med
god kvalitet utifrån föräldrarnas önskemål. Våra förskolor skall ha en bra
pedagogisk verksamhet. Barngrupperna skall inte vara för stora. Ambitionen är en barnomsorgstaxa som
är tidsrelaterad. Vår familjecentral
skall utvecklas och vara ett stöd till
föräldrar och barn som behöver stöd
i olika former.

Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se
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Ambulanser till Kils
vänort Skuodas i Litauen
Första veckan i juli levererades två ambulanser till kommunens litauiska vänort. Det var två uttjänta ambulanser
som hade skänkts från landstinget i Värmland resp Dalarna som nu får ett andra liv i Litauen.
Den ena överlämnades till ett barnhem och den andra
till sjukhuset i Skuodas. Med på resan var två representanter från kommunen och två från Sannerudskyrkans
Litauenhjälp. Redan tidigare har uttjänta ambulanser
vidarebefordrats till Skuodas via Sannerudskyrkans
försorg. Behovet av fordon såväl för sjuktransporter
som för övriga transporter är stort då de ekonomiska
resurserna är starkt begränsade.
Resan företogs med färjan mellan Karlshamn och
Klaipeda i Litauen. Strax söder om Växjö råkade den
privatbil som Ruth Hermansson och Stina Brunzell
färdades i ut för en kollision. Det var en mötande bilist
som bröt sig ut ur den bilkö som han låg i och gjorde en
u-sväng. Ruth och Stina fördes till Ingelstads vårdcentral
för kontroll och läkaren där gav klartecken för fortsatt
färd. De båda damerna var också, trots blåmärken efter
bilbältena och ömhet i armar och händer, beredda att
fortsätta färden.
Vid ankomsten till sjukhuset i Skuodas togs besökarna emot med dragspelsmusik, ﬂaggspel och förplägnad. Uppståndelsen blev stor då man ﬁck höra om
missödet i Småland och damerna förpassades omgående
till röntgenavdelningen. Det visade sig också att Stina

Delegationen från Kil tillsammans med representanter från
sjukhuset i Skuodas, Martha längst till höger och Rotha tvåa
från vänster.

hade ådragit sig en fraktur i den högra underarmen varför
hon gipsades.
Ambulansen från landstinget i Värmland överlämnades av Ruth Hermansson och Stina Brunzell från
Sannerudskyrkan till chefen för sjukhuset i Skuodas,
Ramute Bereniene.
Den andra ambulansen, från landstinget i Dalarna,
överlämnades av Christer Nilsson från Kils kommun till
fader Liudvikas Dambrouskas, som driver ett barnhem,
Mosedis Children House, i Skuodas. I samband med
överlämnandet delades också presenter ut till personalen
och barnen på barnhemmet.
Viljan att hjälpa till i sådana här fall är stor och ett
särskilt tack riktas naturligtvis till landstingen i Värmland och Dalarna, men också till Bror Andersson och

Sannerudskyrkans Litauenhjälp
Sannerudskyrkans Litauenhjälp har sedan 1992 regelbundet anordnat insamlingar och hjälpsändningar till
Skuodas i Litauen. Det har rört sig om allt från kläder,
tvättmaskiner, spisar, sjukhusutrustning och färg till
fordon av olika slag och väghyvlar. Givarna är såväl
privatpersoner som företag och institutioner av olika
slag. Genom den kontakt som redan från början etablerades med personalen på sjukhuset i Skuodas når hjälpen
garanterat fram till de behövande. Ett informellt nätverk,
med personalen på sjukhuset som stomme, har etablerats
och genom detta fångas behoven upp och tilldelningen
av kläder etc sker utifrån dessa.
Det insamlade materialet lagras i Röda huset, som
hyrs av SJ. De som lämnar in material ger ofta också ett
penningbidrag till transporterna som sker med långtra-
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En 82-årig dam med dåliga ben provar en rollator överlämnad från Sannerudskyrkans Litauenhjälp.

Datorer till skolorna i Skuodas

Uppställning utanför barnhemmet med
FOTO: Christer Nilsson
huvudbonader från Kils kommun. Tvåa från
vänster står borgmästaren i Skuodas, Liudvikas
Zukauskas.

Däckboa i Malsjö, Däck-Köp i Kil och Centrala Bilglas
i Karlstad för hjälp med däck och ny framruta till den
ena ambulansen.
FAKTA
Om Skuodas

Skuodas distriktskommun (region) ligger i nordvästra hörnet av Litauen, vid gränsen mot Lettland.
Kommunen har ca 27 000 invånare och i själva
Skuodas bor ca 9 000 invånare. Staden, som är
en av de äldsta i Litauen, ﬁrade i år sitt 753:e årsjubileum i maj i år. Ytan är 911 kvadratkilometer
och Skuodas har således en vidsträckt landsbygd
med jordbruk som främst är inriktat mot mjölkproduktion.

dare från Skuodas. Genom en kombinerad auktion och
loppis som hålls i augusti varje år får man in ytterligare
medel till transporterna. När det gäller leveranser av
fordon fyller man i regel dessa med material och kör
sedan själva över dem till Skuodas. Undantaget var de
två väghyvlar som man fått av Försvaret, de fraktades
efter viss översyn och reparation över på trailers.
Litauenhjälpen består av ca 10-15 personer som regelbundet jobbar framförallt med sortering och packning
av material. De ﬂesta av dessa har vid något tillfälle
också deltagit vid någon transport och därigenom fått
besöka Skuodas. Eldsjälarna när det gäller Litauenhjälpen, Ruth Hermansson och Stina Brunzell, har under
åren sammanlagt besökt Litauen närmare 50 gånger.
Det arbete som läggs ner kan räknas i tusental timmar
per år och tacksamheten från företrädarna för Skuodas
kommun och de fattiga och behövande i Skuodas är
närmast obeskrivlig.

Fr v rektorn för kulturskolan Anelé Raugiené,
ungdomspraktikant Patrik Månsén och
borgmästaren Liudvikas Zukauskas.

Sedan 2001 är Skuodas
och Kils kommuner också
ofﬁciellt vänorter. Erfarenhetsutbyten har förekommit
vid studieresor i bägge riktningarna. Under de senaste
två åren har kommunen
skänkt över 150 uttjänta
datorer och bildskärmar,
som till största delen har
kommit till användning i
skolorna. Utrustning har
också skänkts från Karlstads, Forshaga och Munkfors kommun samt från
landstinget i Värmland. De
skänkta datorerna har innan
leverans gåtts igenom och
rensats av en ungdomspraktikant. Det är tack vare
samordning med Sannerudskyrkans Litauenhjälp
som denna verksamhet har
möjliggjorts.
Bristen på undervisningsmaterial i de litauiska skolorna är påtaglig
varför man försöker stimulera såväl elever som
lärare att använda Internet i
undervisningen. Datorerna

från Kil har därför kommit mycket lägligt. Trots
centrala bidrag till IT i
skolorna i Litauen är behovet mångdubbelt större
än resurserna. Kulturskolan
i Skuodas, till exempel,
hade tidigare inga datorer
men har nu sammanlagt ett
dussin som samtliga kommer från Kil. De används
där främst av lärarna för
att producera egna undervisningsmaterial.
För att fördelningen av
datorer ska utgå från behoven och bli så rättvis som
möjligt, bland annat fördelningen mellan tätorts- och
landsbygdsskolorna, beslutar en speciell kommitté om
detta och varje dator och
bildskärm samt mottagare
bokförs noggrant.

Christer Nilsson
IT-chef
0554 - 191 35
christer.nilsson@kil.se
FOTON: Christer Nilsson
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FOTO: Agneta Hultin

FOTO: Henrik Larsson

Renovering på Vikstaskolan

Guld till Fredrik

I början av vårterminens start kan elever och personal
på Vikstaskolan glädja sig åt ett par nyrenoverade lokaler.
Mottagningsköket kommer att fräschas upp. Personalen får då möjlighet att tillaga sallader på plats, koka
potatis, pasta och ris och diskinlämningen förbättras.
Matsalen ska målas om och ett nytt golv läggas in.
Genom en tävling bland skolans elever ska skolrestaurangens namn röstas fram. Yttertaket över matsal och
slöjdsal byts ut och får då samma stil som resten av
skolan. Renoveringen beräknas vara slutförd i mitten
av januari 2007.
Wibecke Ivarsson

I pausvilan vid skol-SM matchen i fotboll, passade lärare
och elever från Sannerudsskolan på att gratulera Fredrik
Karlsson för guldet på 100m häck.
Guldet vanns i Stockholm på skol-SM i friidrott. Han
lyckades dessutom att ta brons på 100m. Fredrik satte
också nytt personligt rekord i båda grenarna.
Vanligtvis så tränar och tävlar han för KILS AIK
friidrott. Sannerudsskolan gratulerade Fredrik med
blommor och ett presentkort. För Fredrik som fyllde år
vid gratulationstillfället blev det dubbel glädje.

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

Akademikertrainee
0554 - 191 05
henrik.larsson@kil.se

Henrik Larsson

Anhörigstöd i Värmland

-samverkan mellan landsting, Värmlands
kommuner och länsprojekt psykiatrisamordning

För dig som är anhörig eller närstående till någon med
psykisk ohälsa ﬁnns ”Telefonlinjen”. Dit kan du vända
dig om du behöver någon att prata med och behöver
professionell vägledning och stöd.
Våra öppettider är:
■ tisdagar kl.13.00-16.00, tfn 054-15 41 84
■ onsdagar kl.13.00-16.00, tfn 0563-476 34
■ torsdagar kl.13.00-16.00, tfn 0570-71 23 38

Tävling Miljöalmanacka 2006
Februari
Hur mycket energi sparas vid återvinning av aluminium?
Svar: 95 %
Maj
Vad heter det svenska märket för ekologiska livsmedel?
Svar: KRAV
Ingegerd Eriksson
Åsa Modén
Anna Press

September
Är vattnet i din kommun mjukt, medelhårt eller hårt?
Svar: Mjukt
Kils Avfallshantering AB
kahab@kils-avfallshantering.se
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FOTO: Agneta Hultin

Vinnare av biobiljetter!
Bert-Åke Larsson
Inger Lorentzon
Fadila Erikson

Sortering av avfall
Förändringar som påverkar hur du
och jag ska sortera avfallet har skett
under året.
Brännbart avfall = Stora kärlet

Det stora kärlet med svart lock har
bytt både innehåll och namn. Förut
slängdes hushållens restavfall i detta
kärl, nu ska här bara slängas avfall
som är brännbart. Innehållet i kärlet
skickas till Hedenpannan i Karlstad
för att brännas.
Avfall, som inte kan brännas eller
återvinnas på annat sätt och som man
förut la i det stora kärlet, ska idag sorteras som deponirest. Deponiresten
är avfall som inte går att energi- eller
materialåtervinna utan måste läggas
på deponi, dvs soptipp.
Deponiresten ska hushållen själva
lämna på Återvinningscentralen vid
Tippen.
Matavfall = Lilla kärlet

Det lilla kärlet med brunt lock har
också bytt namn från organiskt avfall till matavfall. I detta kärl läggs
matavfall som sedan rötas i rötgasanläggningen på Tippen. I rötgasanläggningen mals avfallet först och
bryts sedan ned på ett naturligt sätt av
bakterier. Vi får rötgas som blir värme
i Kils fjärrvärmesystem, och rötrest
som efter kompostering kan användas
som jord. Det är mycket viktigt att det
endast kommer in matavfall i rötgasanläggningen och att avfallspåsar av
papper används.

FOTO: Tord Ohlsson

Felsorterat material kan medföra
problem i driften och anläggningen
måste då rengöras och repareras.
Plast, tygtrasor, kläder, skor och till
och med bildelar har återfunnits bland
det organiska avfallet.
Kils Avfallshantering AB och
Karlstads Energi AB har startat ett
gemensamt projekt för att undersöka
möjligheterna för innevånarna i Karlstads kommun att lämna sitt matavfall
för rötning i rötningsanläggningen här
i Kil. Projektet ska också undersöka
möjligheten att i framtiden använda
biogasen, som bildas vid rötning, som
fordonsbränsle.
Återvinningsstationer

I kommunen ﬁnns 12 stycken återvinningsstationer som tar emot förpackningar av mjuk- och hårdplast, glas,
metall, kartonger, tidningar/papper
och batterier. Detta går till återvinning
och blir nya produkter.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen är ansvarig för att dessa stationer sköts och att behållarna töms vid
behov. Om du vill komma i kontakt
med förpackningsinsamlingen kundtjänst kan du ringa 0200-880311.
Återvinningscentralen på Tippen

På Tippen på Lersätter ﬁnns kommunens återvinningscentral, som
Kils Avfallshantering har hand om.
Återvinningscentralen tar emot farligt
avfall, vitvaror, elektronikskrot, glasoch porslin, trädgårdsavfall, ris- och
träavfall, deponirest mm samt de
material som kan lämnas på återvinningsstationerna. Här kan du även
lämna kläder, möbler och husgeråd
till återbruk.
Har du några frågor kring Tippens
Återvinningscentral får du gärna
kontakta vår kundtjänst på 0554-19
194.

Niklas Enesten

Marknadsansvarig
0554 - 193 35
niklas.enesten@kilsenergi.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

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

Allégatan

4
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tan
Storga

7

1

väg
Thims

n
ata

gg

Lån

Gröna
torget

SERVICE
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
Swedbank
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
Stora Kils församling pastorsexp.
68 80 80
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

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 2007
Datum 1/1 – 31/3 och 1/10 – 31/12
Vardag
07:00 – 15:30
Lördag
09:00 – 12:00
Söndag
Stängt
Datum 1/4 – 30/9
Måndag
Tisdag – fredag
Lördag
Söndag

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

Ändringar i ordinarie öppettider
Fredag 5/1, Trettondagen 07.00 - 12.00
Torsdag 5/4, Skärtorsdagen 07.00 - 12-00
Måndag 30/4 Valborgsm.afton 07.00-12.00

Nedanstående datum har Tippen stängt
Måndag 1/1
Nyårsdagen
Lördag, 6/1
Trettondagen
Fredag 6/4
Långfredag
Lördag 7/4
Påskafton
Måndag 9/4
Annandag påsk
Tisdag 1/5
Första maj
Torsdag 17/5
Kr.himmelsfärds dag
Onsdag 6/6
Sveriges nationaldag
Fredag 22/6
Midsommarafton
Lördag 23/6
Midsommardagen
Lördag 3/11
Alla helgons dag
Måndag 24/12
Julafton
Tisdag 25/12
Juldagen
Onsdag 26/12
Annandag jul
Måndag 31/12
Nyårsafton

Kils Avfallshantering
Kundtjänst

Tippen

0554 - 191 94

0554 - 192 79

