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Efter inskolning i december och de första månaderna som kommunalråd
måste jag säga att detta har börjat bra! Man känner sig verkligen prioriterad som får en privat förevisning av hela kommunens verksamheter.
Jättespännande och kul, fantastisk personal som är professionella och som
uttrycker tillfredsställelse över sina jobb. Jag vill passa på och tacka alla
som ägnat delar av er dyrbara tid till att sätta in mig i era verksamheter.
Ytterligare grädde på moset är att jag fått äran att inviga en ny förskola
och den nyrenoverade aulan. I Tolita öppnades en ny förskoleavdelning,
Kastanjen, som snabbt kom på plats efter beslut i BUN. Det är en bra
lösning på platsbristproblemet på landsbygden. Sannerudsskolans aula
återöppnades efter genomgående renovering med ståtlig invigning. Babben Larsson är en otroligt skicklig ståuppare som också sjunger säkert
och skönt. Tack vare Babben och likaledes säkra Kils storband blev det
en helafton i aulan. Där har vi nu byggt en ram som förhoppningsvis ska
fyllas med skön konst av skolans musik- och bildelever, samtidigt som
det blir en startpunkt för tankearbetet kring vidare renovering av Sannerudsskolan. Hur ska den se ut i framtiden?
Som om detta inte vore nog! OK och Konsum Värmland startar nybygge
– mack och stormarknad – på gamla Åslunds plasttomt. Även där deltog jag med ett första spadtag tillsammans med cheferna för Konsum
Värmland respektive OK Värmland och platschefen för entreprenören
NCC. Det känns som Kil lyfter en hel del genom denna etablering och
jag hoppas och tror att ﬂer följer.
Ett positivt näringslivsklimat är viktigt för oss. Vi har träffat representanter för näringslivet på KilArena en kväll för att visa att vi vill ha ett gott
förhållande och skapa samarbete för att Kil ska klättra på ”näringslivsklimatsbarometern”. Jag märker själv vilket oerhört sug det ﬁnns bland
företagen att skapa goda relationer. Kil är en fantastisk företagarort, det
ﬁnns förutsättningar för att bli ännu bättre.
Föreningarna i Kil är lika viktiga. Vi kommer inom att kort att bjuda in till
dialog även där för att se hur vi kan utveckla föreningslivet i kommunen.
För att Kil ska ligga ”på rätt spår” ska vi arbeta för att hålla kanalerna
öppna så att dialogen alltid lever.

Kils kommuns informationstidning
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Allt detta och Mons backe därtill ger anledning till framtidstro. Tillsammans kan vi – politiker, företagare, föreningsmedlemmar, medborgare – vi
som är Kils kommun, skapa ett Kil som vi är ännu stoltare över.
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Babben var med vid invigningen av aulan och tackas här av
Göran Nilsson.

Kommunalrådet Mikael Johansson (s) klipper bandet som hålls
av rektorerna Ewa Gustavsson och Göran Nilsson.

Smilband och storband
Torsdagen 18 januari invigdes Sannerudsskolan aula efter
renovering. Invigningen lockade drygt 200 besökare och
blev en succé. Nya kommunalrådet Mikael Johansson (s)
invigningsklippte, Babben Larsson ”standuppade” och sjöng
till Kils storbands komp.

Kils storband leds av Niklas Lindholm och innehåller dryga 20-talet
duktiga musikanter. Några av kvällens instrumentalsolister var Tobias
Pettersson (tenorsax), Lennart Wilhelmsson (trumpet) och Kurt
Patriksson (trombon).

Vi bjöds på många gamla jazzpärlor och några nyare.
Babben var i storform och formligen rev ned skrattsalvor
bl a i en rolig beskrivning av storbandets olika sektioner.
Babben var också hemlig gäst och konferencier vid elevernas invigning dagen innan och gjorde där braksuccé enligt
rektor Göran Nilsson.
Mikael Johansson gladdes med besökarna över den
nyrenoverade aulan. Aulan rymmer 275 sittplatser, har ljus
och ﬁn inredning och teknisk utrustning som möjliggör
ﬁlmvisningar, musikaler, skrivningar och mycket annat.
Göran Nilsson är mycket nöjd med renoveringen och
ser fram emot dess många möjligheter. Renoveringen påbörjades hösten 2006 och slutbesiktades 10 januari.
Den gamla aulan har fram tills nu använts i beﬁntligt
skick. Mannen bakom pianot i Kils storband, Per-Olof
Grumer, spelade även vid invigningen för drygt 40 år
sedan.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se
FOTO: Roger Kvarnlöv

Tobias Pettersson,
tenorsax.

FAKTA
Sannerudsskolans aula
• Aulan byggdes 1964
• Renoveringen påbörjades sommaren 2006
• Nya aulan invigdes 18 januari 2007
• Sittande publik max 275 personer
• Ljus- och ljudanläggning
• Antalet loger har ökat från en till tre, duschmöjlighet har också tillkommit
• Några användningsområden är teater, konserter,
föreläsningar, samlingar, skrivningar och
filmvisningar
• Renoveringen har totalt kostat 4,5 Mkr
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Låt äventyret börja
Hur ska Kil klara sig från
hämndlystna romare?
Den grupp som får förtroendet att utföra uppdraget måste vara i god fysisk
kondition, läsa fakta och samarbeta
väl om de ska ha någon chans att klara
uppgiften den ställs inför.
Med list, god insyn i romartiden
och samarbete kan gruppen rädda Kil
och övriga Värmland från den fara som
hotar. På sin väg kommer de att ställas
inför hotande faror, fällor och farliga
romare. Nu står länets, ja hela landets
hopp till just denna grupp.
Som du förstår beﬁnner vi oss i
nutid, fast ändå inte. Det som beskrivs
är ett tema i Äventyrspedagogik som
elever i Kil har möjlighet att delta i. Vi
träffar Madeleine Persson och Björn
Svantesson som är äventyrspedagoger i Kils kommun. De sysslar med
äventyrspedagogik en dag per vecka.
Äventyren sker ofta på Hagudden men
de har hela Värmland som arbetsfält.
Övrig tid arbetar Madeleine som
utvecklingspedagog och Björn som
idrottslärare.
Hur kom ni på det här?
-Vi utgår från en modell för lärande
som Sven-Gunnar Furmark vid Luleå
tekniska universitet utvecklat sedan
tio år tillbaka, berättar Madeleine och
Björn.
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Berätta mer
Äventyrspedagogiken innebär ett sätt
att se på lärande och utveckling ur
ett helhetsperspektiv. De praktiska
momenten följs alltid av reﬂektioner,
begreppsbildning och koppling till
teoretisk kunskap.
- Man kan säga att vi lär oss med
både kroppen och knoppen, fortsätter
Madeleine.
Äventyrspedagogiken engagerar
ﬂera av våra olika förmågor och sinnen
och den ger upphov till sociala, känslomässiga, fysiska och intellektuella
utmaningar. Deltagarna måste ge sig i
kast med dessa utmaningar för att klara
uppgiften. I ett äventyr får man uppleva
spänning, tänja på gränser och bli en
del av en story.
- För att leva måste man uppleva, säger
Björn.
Lärande och hälsa
Lärande och hälsa är två centrala
begrepp i äventyrspedagogiken. Flera
ämnesområden sammansmälts och
deltagarna får möjlighet att lära mer
om sig själva och hur de fungerar i
sin grupp. Stor vikt läggs på hälsoarbetet, både ur ett fysiskt och socialt
perspektiv. Många av metoderna och
aktiviteterna kan användas som mobbingförebyggande arbete.

- Att stärka den sociala hälsan och kamratrelationerna i gruppen är ett signum
för äventyrspedagogiken. Det är ju något som passar även utanför skolan. Vi
vänder oss också till personalgrupper,
föreningar och företag både inom och
utom Kil, fortsätter Björn.
Hur skulle ni vilja sammanfatta
äventyrspedagogik?
- Vi erbjuder upplevelser som motiverar, sammanbinder och skapar
oförglömliga minnen, svarar snabbt
Madeleine och Björn.
Vill du veta mer?
Besök www.kil.se/aventyr eller ring
Madeleine och Björn på telefon 0554192 39 eller 192 44

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

Gå på bio - nytt familjenöje i Kil
Kils Filmklubb visar ﬁlm för de yngsta på KilArena

övre raden Annelie Hedman, Marika
Aronsson, Anders Eriksson
nedre raden: Eva-Lena Björkman, Annica
Andersson, Jan-Erik Jansson

Nu har äntligen barnen i Kil fått en egen ﬁlmklubb. Den nybildade
föreningen antog vid sitt första årsmöte i mitten av januari namnet
Kils Filmklubb.
Minst en gång i månaden kommer man att visa ﬁlm på KilArena
i form av matinéföreställningar på söndagar. Två olika ﬁlmer
varje gång, en för de allra yngsta klockan tre på eftermiddagen
och en annan för de något äldre barnen två timmar senare.
Den ekonomiska grunden för denna verksamhet är betalande medlemsfamiljer. För att kunna genomföra vårens
visningsprogram anser sig ﬁlmklubben behöva minst hundra
anslutna medlemsfamiljer redan från start. Medlemskap är
obligatoriskt och medlemskort kan lösas vid biobesöket på
KilArena. Det kommer inte att vara möjligt att lösa biljett till
enstaka visningar. Vid premiärvisningen 28 januari anslöt sig
nittio nya medlemmar.
Våren 2006 tillfrågades barnfamiljer i Kil om intresse fanns
för att starta en ﬁlmklubb. Gensvaret blev tillräckligt stort för att
gå vidare. För att locka så många barn och föräldrar som möjligt anordnades två gratisföreställningar på KilArena. Ett tiotal
ﬁlmentusiaster beslöt att genast bilda en styrelse och rivstarta
Kils Filmklubb. Det ﬁnns mycket att göra så den som vill hjälpa
till med vårens och den kommande höstens söndagsmatinéer
kan kontakta ﬁlmklubben.
Kils Filmklubb har tecknat ett licensavtal för ﬁlmvisning
med Swedish Film AB. Genom detta har man tillgång till ett
brett utbud av ﬁlm från de ﬂesta svenska och utländska ﬁlmbolag. Licensavtalet tillåter dock inte en öppen annonsering med
bild eller ﬁlmtitel. Information om vårens visningar kommer i

väntan på ﬁlmklubbens egen hemsida att ﬁnnas i kalendern på
kommunens hemsida, www.kil.se.
Filmklubben tar tacksamt emot synpunkter och ﬁlmtips för
att biorepertoaren ska bli så spännande och publikdragande
som möjligt.

FAKTA
Kils Filmklubb
• Medlemsavgift i Kils Filmklubb kostar 80:-/termin. Den gäller för hela familjen oavsett antal
barn. Alla får eget medlemskort som ska uppvisas vid biobesök.
Åldersgränser på bio

• Är filmen tillåten från 7 år- barn under 7 år får
följa med i vuxens sällskap.

• Är filmen tillåten från 11 år- barn som fyllt 7 år
får följa med i vuxens sällskap.

• Med vuxen avses en person som fyllt 18 år.
• 15-års gränsen är absolut.
Kontaktpersoner

• Annica Andersson
• Marika Aronsson

0554 - 144 42
0554 - 144 45

Björn Gamberg
Kultur- och fritidsavdelningen
0554 - 191 33
bjorn.gamberg@kil.se
FOTO: Agneta Hultin
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DIN VÅRDCENTRAL

Från och med måndagen 5/2 2007 ändrade vi våra telefontider för att kunna ta emot flera patienter på våra
mottagningar.
Vår rådgivningstelefon, 421 10, är öppen kl. 8.00 – 11.00 samt 14.00 – 17.00. Vi har förstärkt
telefonbemanning på måndagar kl. 8.00 – 11.00, övriga dagar kl. 8.00 – 10.00.
Du kan nå Din familjeläkare enligt följande:
Suzanne Söderman
Aino Elfstrand
Annika Skogsmyr
Mikael Gustavsson
Katarina Forsman
Nuha Khayat
Marie-Louise Mauritzon
Rolf Nyström
Utbildningsläkare
Utbildningsläkare

tis-fre
mån-ons, fre
mån, tor, fre
mån, tor, fre
mån, tis, tor
mån-tors
mån, ons, tor
mån-ons, fre
mån-tor
mån-tor

421 12
421 32
421 16
421 34
421 23
421 35
421 14
421 33
421 57
421 09

Du kan också nå oss via:
Brev, Hälsostigen 1, 665 31 Kil
Fax, 421 42
E-post, www.liv.se , där du kan avboka tid, beställa nya recept eller kontakta oss (OBS, ej för akuta ärenden).
Ungdomsmottagningen, Långgatan 64, är öppen på torsdagar kl. 15.00 – 17.00.
Barnmorska, drop in.
Läkare, beställ tid på tel. 421 24 / 421 28 mån-fre 10.30 - 12.00.
Kurator, beställ tid på tel 421 24 / 421 28 mån-fre 10.30 - 12.00.
Snart är sommaren och fästingarna här…..
Fästingar finns i Götaland, nästan hela Svealand samt i mindre omfattning utefter Norrlandskusten. Fästingen
trivs i fuktig mark och tät vegetation.
.
Av alla fästingar i vår omgivning är 10-40% bärare av borrelia. Om en ringformad rodnad uppstår på huden efter
fästingbett sak man kontakta Vårdcentralen. Det samma gäller om rodnaden blir större och större. Infektionen
kan inte förebyggas med vaccination.
Fästingar som bär på TBE /fästingburen hjärninflammation finns på östkusten, på Öland och Gotland samt runt
Vänern och Vättern. TBE kan förebyggas med vaccination. Om Du önskar rådgöra om vaccination mot TBE,
kontakta Din familjeläkare eller distriktssköterskan.
Enklast förebygger Du båda dessa infektioner genom att:
Tänka på att bära lämpliga, heltäckande kläder vid vistelse i fästingrika marker.
Inspektera hela kroppen när man varit ute i fästingrika marker. Titta noga på huden i ljumskar, armhålor och
hårbevuxna områden.
Lossa fästingen försiktigt.
Kontrollera huden runt bettet under minst fyra veckor.
Om Du vill veta mer om fästingsburna infektioner finns information på:
www.liv.se /hälsa och vård/smittskydd
www.smittskyddsinsitutet.se
Annat att tänka på inför sommaren
Förnya Dina recept och hjälpmedelskort i god tid före semesterperioden 18/6 - 17/8.

Ha en skön och aktiv sommar
önskar Personalen vid Vårdcentralen i Kil
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Polis och socialtjänst gör gemensam sak
Polisen och förebyggargruppen kommer
att jobba tillsammans med gemensamma
åtgärder och strategier i syfte att minska
alkoholkonsumtionen bland ungdomar i
kommunen. Att polis och socialtjänst gör
gemensam sak kommer att ha god effekt.
Förebyggargruppen kommer att vara ute
kvällstid både helger och vardagar vid ett
antal tillfällen under året.
När vi träffar på en ungdom som är
berusad eller bär på alkohol, tar polisen
hand om alkoholen i enlighet med vad
lagstiftningen säger d v s antingen beslagtas alkoholen eller så hälls den ut på

Kostmedveten personal
inom äldreomsorgen

FOTO: Agneta Hultin

Annika Haglund har från och med första februari anställts som projektledare
och utvecklare för kostfrågor inom
äldreomsorgen.
Annika ska under ett år kartlägga
brister, genomföra förbättringar, utbilda personal och följa upp föreslagna
åtgärder.
Detta ska ske i samverkan med
enhetschefer, sjuksköterskor och kostenheten.
Frivilligarbetare
Vi söker dig som vill och är intresserad
av att göra en frivillig insats för äldre
eller funktionshindrade personer och
deras anhöriga.
Att arbeta som frivillig innebär:
• att vara medmänniska
• att göra hembesök
• att ta en promenad tillsammans
• att vara ledsagare i olika sammanhang
I Kils kommun ﬁnns idag frivilligarbetare som i samarbete med Svenska
kyrkan, Röda Korset och frivilligorganisationer gör ett mycket bra och
värdefullt arbete för äldre.
Behovet är stort och frivilligarbetare
är en viktig och uppskattad resurs i
dagens samhälle.

Vad är det bästa med att
bo i Kil?

plats. Förebyggargruppen kontaktar
målsman.
Vilka åtgärder och konsekvenser det
kan det bli fråga om vad gäller polisens
insatser beror lite på omständigheterna
t ex ungdomens ålder och var ungdomen beﬁnner sig sig vid ingripandet.
Den vanligaste påföljden är böter om
ungdomen är över 15 år, d v s straffmyndig.
Annica Merchant
Samordnare
0554 - 193 99
annica.merchant@kil.se

Det är ett lugnt samhälle där det ﬁnns ett
stort utbud och många bra föreningar.
Rolf Zetterling

Anhöriga i centrum
Länsstyrelsen har beviljat Kils kommun
projektpengar till uppbyggnad av en anhörigcentral och en anhörigsamordnare.
Projektets genomförande ska efter ett år
utvärderas av en utomstående person.
Målet med projektet är att verksamheten ska permanentas.
Från och med 20070201 är Kristina
Carlsson anställd som anhörigsamordnare. Hon ska tillsammans med frivilligarbetare, äldreomsorgspersonal och
den idag beﬁntliga dagverksamheten
Oasen bygga upp en anhörigcentral.
I hennes arbete ingår också att
initiera och ordna fortbildningar, studiecirklar och aktiviteter för anhöriga
och frivilligarbetare i samarbete med
äldreomsorgspersonal.
Till anhörigcentralen kan anhörigvårdare/närstående vända sig för att
få möjlighet till samvaro, avlastning,
råd och stöd, få träffa andra i liknande
situation samt få kunskapsutbyte.
Anhörigcentralen ﬁnns
i anslutning till
seniorboendet
Smeden i centrala
Kil.

Jag tycker att Kil är en ﬁn plats med en
ﬁn gata. De ﬂesta affärer ﬁnns här och
man blir mycket trevligt bemött i dem.
Äva Jarepalm

Det är bra kommunikationer och nära till
Karlstad om man behöver dit. De ﬂesta
affärer ﬁnns i Kil så jag handlar mest
lokalt eftersom jag vill gynna Kils affärer. Det är välskötta vägar i kommunen.
Jack Jonsson

FOTO: Agneta Hultin

Är du intresserad och vill ha mer information är du välkommen att höra
av dig till:
Kristina Carlson
Anhörigsamordnare
0554-192 17
kristina.carlson@kil.se

Här ﬁnns allt jag behöver och många
bra affärer. Det är bra tåg- och bussförbindelser till och från Kil.
Lena Eliasson

TEXT OCH FOTO: Roger Berglind
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810 portioner per dag
I Sannerudshemmets kök lagas det mat till 21 enheter inom
barnomsorg, skola och äldreomsorg. Köket har byggts om och
invigdes i februari 2006. KommunNytt har följt personalen under
en dag för att ta reda på hur en dag i ett storkök kan se ut.
Eva Backman, kokerska och arbetsledare i Sannerudshemmets
kök, var vår guide under dagen. Hon berättar att köket byggdes
om i slutet av 2005 och början av 2006. Hon och personalen är
jättenöjda med resultatet.
”Arbetsmiljön har blivit bättre. Det är färre tunga lyft tack vare
nya och mer ändamålsenliga maskiner. Tack vare bättre rutiner
har vi också fått en kvalitetssäkring och kvalitetshöjning av
maten.”
Vad har ni gjort för att kvalitetssäkra?
”Vi har egenkontroller som vi följer. Dessutom smakar alla i
personalstyrkan av maten för att kontrollera kvalitén. Det blir
en hel del vattendrickande för att hålla smaklökarna i trim och
inte blanda ihop smakerna”, skrattar Eva.
För att all specialkost ska bli rätt används en blankett som
matombudet på varje avdelning fyller i. Matombud ﬁnns på varje
avdelning och ansvarar för att rätt mat beställs. När köket får in
blanketten kontrolleras noggrant så att alla får det de beställt.
Vad menar du med specialkost?
”Vid äldreomsorgen ﬁnns det olika sorters specialkost som
t.ex. SNR-kost ( Svenska Näringsrekommendationer), E-kost
(Energi- och proteinrik kost ), malet/lättuggat och puré. En del
är också allergiska exempelvis mot saker med rött i. ”Dagens
rätt för barnen är idag korvgryta med ”rött i”. Den innehåller
tomater, röda grönsaker och röda kryddor och då får vi laga
annan rätt för dem. I dag lagar vi t.ex. nio extra rätter för att
tillgodose alla specialkoster”, säger Eva.
Vi går vidare till Cindy och Yvonne som jobbar i en annan del
av köket för att ta reda på vad som tillagas.
”Idag tillagar vi korvgryta för barnomsorgen och kåldolmar för
äldreomsorgen”, säger Cindy.
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Iris Källberg på Karlslund äldreboende
tycker om när det serveras ﬁsk.

Vad är det bästa och sämsta med att jobba i ett
storkök?
”Det bästa är att vi har så ﬁn gemenskap och att vi är ganska
många som jobbar här”, säger Yvonne. ”Det är kul också”,
fyller Cindy i.
Båda är helt överens om att det sämsta med jobbet är de
många tunga lyften. KommunNytt kan intyga att mjölpåsarna
var tunga. Cindy tycker att det har blivit bättre med vissa
hjälpmedel som inte fanns tidigare men att hjälpmedlen inte
kan användas till allt.
Gör ni något speciellt för att få maten så god?
”Vi försöker göra maten så god så att vi själva tycker den är
god”, säger Cindy.
Yvonne berättar också att man inte får vara rädd för kryddor
när man jobbar i storkök.
”Det är viktigt att det inte blir för mycket salt men andra kryddor använder vi desto mer för att piffa upp smaken”, säger
Yvonne.
Bestämmer ni själva vad som skall lagas?
”Nej, det gör kostchefen Wibecke Ivarsson tillsammans med
alla kokerskor i kommunen och sen får ju alla komma med
önskemål”, säger Eva som kommit tillbaks efter att ha hämtat
ett antal majsburkar.”

Hur mycket går egentligen åt för att laga så många
portioner?
”Till dagens korvgryta för barnomsorgen går det åt 40 kg korv
och 10 kg ris. Till äldreomsorgens lunch går det idag åt 30 kg
kåldolmar och 40 kg potatis plus grönsaker och lite annat”,
avslutar Eva.
I stora drag ser en dag i köket ut så här.
07.00 – Dagen börjar med planering och förberedelser.
Arbetsuppgifter delas ut av Eva.
08.15 – Äldreboendets frukost ska vara klar.
09.45 – Första turen till barnomsorgen går
10.00 – Andra turen går till resterande förskolor och skolor
11.00 – Äldreomsorgens mat påbörjas
12.30 – Lunchen till äldreomsorgen ska vara klar
16.30 – Middag till äldreomsorgen serveras
17.30 – Efter middagen förbereds nästa dags måltider
Vi lägger märke till att så fort någon får en stund över så städas
det för att hygienen ska hållas så god som krävs. Alla hjälps
åt och stämningen är hög under hela dagen. I köket arbetar 10
anställda som lagar mat till åtta avdelningar på Sannerudshemmet, sex förskolor och två skolor samt till våra äldreboenden
på Smeden, Karlslund och Dalliden. Det ﬁnns personal i köket
mellan kl. 07.00 och 17.30 på vardagar och mellan 07.00-15.30
på helgerna vilket innebär att de som gör helgtjänst jobbar var
tredje helg.

Från vänster bakre raden: Karin Jonsson, Andreas Gustafsson, Malin
Tiik-Wyss, Cindy Persson,Yvonne Eriksson
Från vänster främre raden: Carina Flodin, Marie Pedersen, Eva
Backman
Saknas på bilden gör Lizzie Nordström, Karin Juhlin, Annelie Wång
och Jenny Andersson.

Man strävar efter att laga maten så nära servering/utskick som
möjligt för att behålla näringsvärdet.
Transporten sker i speciella boxar som är gjorda för att näringsvärdet och smaken ska behållas. Det ﬁnns värmeboxar för
varm mat och kylboxar för varor som inte får bli varma.
Från årsskiftet ﬁnns Andreas anställd. Han jobbar i köket och
ansvarar för transporterna.
”Det har fungerat jättebra sedan han började”, berättar Eva.
Om vi t.ex. har glömt att skicka med något till någon av de
många enheterna så ställer han alltid upp och det känns toppen”, avslutar Eva.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se
FOTO OCH INTERVJU: Roger Berglind, praktikant
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Planerar du att bygga i sommar?
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.

Fräscht käk i uppfräschat kök
Nu kan elever och personal på Vikstaskolan glädjas åt sitt nyrenoverade
kök, anpassat efter kraven enligt Livsmedelslagen.
Väggarna är nymålade och nya
golv, tak och takarmaturer gör att ljud
och ljus är mycket behagligt. Yttertaket
har lyfts för att skapa en enhetlig exteriör. Färger och miljö har diskuterats
fram på matråd där elever, lärare och
kostpersonal varit representerade.
Sallad, potatis, pasta och ris tillreds
i det nya köket och serveras alltid nykokt. Huvudrätten tillagas på i Sannerudshemmets kök. Diskinlämningen
är anpassad för en god arbetsmiljö.
Kostnaden för renoveringen uppgick till ca 1,5 Mkr.

Bygglovsbefriade åtgärder
För en- och tvåbostadshus gäller följande särskilda bestämmelser:
Utan bygglov får man:

•

färga om byggnader inom områden med detaljplan,
om byggnadens karaktär därigenom inte ändras väsentligt

•

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
är 4,5 meter

•

anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges
ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, om
skärmtaket inte är större an 12,0 kvadratmeter och inte
sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter

•

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

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/bygga. Där ﬁnner du även blanketter för ansökan
om bygglov och bygganmälan.

Konsum till Scan
Konsum Värmland återupptar charktillverkningen i Kil
Det är alltså delar av Konsum Värmlands charkproduktion som förläggs
till de lokaler där Swedish Meats (tidigare Scan Väst) hade sin verksamhet
fram till 1997. I dag ägs fastigheten av
Kils kommun, där Konsum Värmland
kommer att hyra cirka 4 000 kvm.
Driftstarten är beräknad till den 1
april.
- Lokalerna är väl lämpade för
livsmedelsproduktion, och vi kan
därför räkna med en total omsättning
för charkproduktionen i Kil på cirka
130 Mkr, men då krävs det också
investeringar i storleksordningen 20
– 25 Mkr, säger Steve Fredriksson på
Konsum Värmland.

Vackrare Kil.

Tord Ohlsson
Informationsavdelningen
0554 - 191 20
tord.ohlsson@kil.se
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Kils kommun deltar, tillsammans med
kommunerna i Karlstadsregionen, i ett
samarbetsprojekt för att se över sina
centrumkärnor.
Resultatet i Kil är den centrumanalys
som Helene Hallberg, arkitekt på Klara
arkitektbyrå, tillsammans med centrumgruppen tagit fram. Centrumgruppen
har till uppgift att se över hur Kil ska
kunna få ett attraktivare centrum, och
är sammansatt av folk från företagarna
och handeln i Kil samt politiker och
tjänstemän från Kils kommun.
Centrumanalysen är en del i ett
större projekt med syfte att försköna
de centrala offentliga miljöerna i Kil.
Projektledare är konstnären Ingalena
Klenell. Mer om projektet kommer du
att kunna läsa i KommunNytt juni.
Arkitekt Helene Hallberg
visar sitt förlag till ny
utformning av torget i Kil

Vad betyder det för Kil?
- Det är jätteviktigt för Kil, Vi får bl a
en statushöjning av Scanområdet och
vi hoppas också att detta ska ge ringar
på vattnet, säger Mikael Johansson (s)
kommunalråd i Kil.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

Presentböcker

Minska sårbarheten

Du vet väl att du inte bara kan låna, utan
även köpa böcker på biblioteket!

Riksdagen fattade 2002 beslut om att införa ett nytt krishanteringssystem, med
kommunerna som samordningsansvariga, för krishanteringen på lokal nivå.

För dig som inte har tid eller möjlighet
att besöka bokhandeln i grannkommunen
har vi ett litet urval av bilderböcker och
småbarnsböcker från ”En bok för alla”.
Det är trevliga presenter till barn och
barnbarn. Du kan dessutom köpa gratulationskort, vykort och kortspel med
barnboksmotiv.
Du kan även hitta presenter till
vuxna. Vi säljer hembygdsböcker från
Kil, Frykerud och Boda, samt ett litet
antal matböcker med anknytning till Kil.
Dessutom ﬁnns det ﬁlmer och CD om
och från Kil.
En utförlig förteckning över titlar och
priser ﬁnner Du under Media om Kil i
vänstermarginalen på vår hemsida: www.
kil.se/biblioteket.
Naturligtvis kan Du även ringa till
oss! Välkommen!

- I och med detta förändrades tidigare organisation då vi lydde under totalförsvaret med hemskyddsområden och hemskyddsombud, berättar Marianne
Johansson i Kils Civilförsvarsförening. Krisberedskapsmyndigheten, KBM,
stödjer sedan dess ansvariga kommuner, landsting och myndigheter i arbetet
med att minska sårbarheten och förbättra förmågan att hantera kriser.
I Kil ﬁnns en frivillig resursgrupp, FRG, som har avtal med kommunen att
bistå beredskapsstyrkan vid extraordinära händelser och andra kriser. Barn,
ungdomar och äldre ska kunna skydda sig och känna sig tryggare genom utbildningar av vår instruktör. Kils Civilförsvarsförening har en aktiv styrelse.
Genom att bli medlem i föreningen erbjuds du olika kurser och aktiviteter.
Medlemskapet kostar 50:-/år.

Lena Hassellund

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.
Bertil Norberg
Ordförande
0554-148 10

Marianne Johansson
V. ordförande
073-995 43 44

Ulla-Britt Andersson
Sekreterare
0554-122 89

Bibliotekarie
0554 - 191 63
lena.hassellund@kil.se

Bibliotek + Internet = Sant
Om du har tillgång till Internet ﬁnns det
många bibliotekstjänster du kan utföra
via datorn.
I bibliotekets katalog kan du söka
böcker, skivor och filmer. Du kan
reservera böcker, se vad du har lånat
och begära omlån. Om ingen annan
har reserverat dina böcker kan du låna
om dem två gånger.
Du kan också se om du har någon
skuld, lägga till eller ändra din e-postadress och spärra ditt bibliotekskort.
För att häva spärren måste du komma
till biblioteket och legitimera dig
Allt, utom söka i katalogen, kräver
att du har bibliotekskortsnumret och
PIN-kod tillgänglig. PIN-kod, fyra
siffror som du själv väljer, ordnas på
biblioteket.
Om du saknar någon bok på biblioteket kan du skicka dina inköpsförslag
via e-post till biblioteket@kil.se.

Dags för förändring
Vill du komma igång med att motionera och förbättra dina matvanor?
Vi rekommenderar att du gör en
hälsoproﬁlbedömning som en start
på ett förändringsarbete där du själv
får reﬂektera och ta initiativ till den
förändring du vill göra.
Du får en uppfattning om din
konditionsnivå och livsstil och detta
ger en grund för diskussion kring

FOTO: TORD OHLSSON

bland annat mat och motion. Det tar
cirka 1,5 timme och kostnaden är 300
kr. Uppföljning ingår i priset efter 6-12
månader.
Välkommen att ringa och boka
tid på Friskvårdscentralen i Kil,
0554 - 193 56.
Gunilla Hermansson
Friskvårdskonsulent

Sidsel Syversson
Friskvårdskonsulent

Lisbeth Råman Ekengren
Bibliotekarie
0554 - 191 68
lisbeth.raman@kil.se
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Intensiv vår på Mons Backe
Arbetet med bostadsrättshusen på Mons
Backe går framåt.
- Stomresningen av de tre bostadsrättshusen beräknas vara klara i mitten av
mars, säger Patrik Colebring på ”Nybyggarna”. Inﬂyttning är planerad till mitten
av december 2007.
Under vintern har Skanska arbetat
med att anlägga vägar och gräva för vatten och avlopp. Man räknar med att cirka
1800 meter rör kommer att grävas ned.
Under mars-april kommer Fortum att
gräva för elförsörjning till området och
Kils Energi lägger rör för fjärrvärme. I
april-maj färdigställs områdets vägar av
Skanska.
– Arbetet går planenligt utan några
tecken på förseningar, berättar Claes-Peter Persson, Kils kommuns projektledare
för Lövenstrandsområdet.
Av totalt 36 möjliga villatomter är många
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redan bokade. Lantmäteriet har påbörjat
avstyckning av tomter.
– De första villatomterna beräknas vara
byggklara under hösten 2007, säger
Claes-Peter.
Aktuell information på hemsidan
Besök www.kil.se/lovenstrand för att läsa
de senaste nyheterna om Mons Backe och
Lövenstrandsområdet. På hemsidan kan
du också i detalj se hur många villatomter
som är lediga och var de är belägna.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

FAKTA
Ny 50-sträcka på Apertinsvägen
• För att öka säkerheten vid det
nya bostadsområdet Mons
Backe har hastigheten sänkts
från 70 km/h till 50 km/h på
Apertinsvägen från väg 715
Monkorset - Blomstervägen i
höjd med vattentornet.

Fr vänster: Anders Johansson, NCC, Hans Ferner, VD OK, Mikael Johansson, kommunalråd, och Steve
Fredriksson. Konsum Värmlands VD tog det första spadtaget till Konsum och OK.

FOTO: HÅKAN STRANDMAN, VF

Första spadtaget för ny bensinstation
och storbutik i Kil
Kommunalrådet i Kils kommun Mikael
Johansson, OK Värmlands VD Hans Ferner och Konsum Värmlands VD Steve
Fredriksson tog onsdagen den 31 januari
det första ceremoniella spadtaget för en
ny bensinstation och storbutik i Kil.
Spadtaget markerar startskottet för
bygget av en ny bensinstation och storbutik vid den östra infarten till Kils centrum, i hörnet mellan Stenåsvägen och
Årstidsvägen. Här kommer OK Värmland
att bygga en bemannad bensinstation med
både tvätt- och GDS anläggning, och ytor
till Konsum Värmland som etablerar en
storbutik på cirka 2 500 kvm med huvudinriktning på livsmedel.
- Vi har sedan länge varit i behov av

större ytor i Kil. Idag väljer många Kilsbor att handla på andra orter. Därför ser vi
stora utvecklingsmöjligheter för handeln
på orten, säger Konsum Värmlands VD
Steve Fredriksson.
Modern och attraktiv anläggning
OK Värmland, som ägt marken sedan
1997, ska i anslutning till området bygga
en bemannad förbutik, som kommer att
ligga i samma fastighet. Alldeles intill
bygger man också en hypermodern automattvätt och en anläggning för ”gördet-själv”.
- Vi vill ha en modern och attraktiv
anläggning. Samarbetet med Konsum
Värmland innebär att vi tillsammans

kommer att öka attraktiviteten för området, säger OK Värmlands VD Hans
Ferner.
Den nya anläggningen beräknas vara
färdigställd i slutet av november 2007,
och den sammanlagda investeringssumman uppgår till cirka 50 Mkr.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se
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Nya förskolan på Kilslund

FOTO: TORD OHLSSON

Fler barnomsorgsplatser i Kil
Kils kommun är inne i ett expansivt skede.
Detta märks också inom barnomsorgen
där trycket är stort på att få en plats till
sina barn. Barn- och utbildningsnämnden
har därför byggt två nya avdelningar, en i
Tolita och en på Kilslund, för att tillgodose
de behov som ﬁnns.
Kils kommun har en vision om att vara
på ”rätt spår”. Denna vision ﬁnns med i
alla de projekt som nu böjar ta form och
växa fram. Att vara på ”rätt spår” handlar
mycket om att vara ﬂexibel och snabbt
möta upp mot nya krav.
- Jag upplever att trycket på barnomsorgen har ökat nu. Dels på grund av att
ﬂer människor har kommit ut i arbete och

dels på grund av att andelen föräldrar
som vill ha barnomsorgsplats har ökat
markant om man ser över en tioårsperiod,
säger Ingrid Näsström, skolchef i Kils
kommun.
De två nya avdelningarna är modulbaserade paviljonger och kommer
att erbjuda 18 nya platser var till barn
mellan 0-5 år.
I Tolita har den nya paviljongen byggts
vid fotbollsplanen bakom Tolitaskolan.
Där ﬁnns sedan tidigare en dagis- och
en fritidsavdelning. På Kilslund har en
paviljong satts upp bredvid kommunens
allergidagis, Kristallen. Mitt emot dessa
ﬁnns även förskolan Lunden.
Området Mons Backe är under byggna-

Karlslunds äldreboende föryngras
I början av april kommer det att börja byggas för nya särskilda
boenden på Karlslund. Andelen äldre äldre (80 år och uppåt)
ökar i Kil och med det även behovet av ﬂer platser inom äldreomsorgen.

tion och troligtvis ﬂyttar en del barnfamiljer dit vilket också kommer att öka
behovet av barnomsorgsplatser.
- Kommunen tittar just nu över hur
framtidens barnomsorg ska se ut. Genom
att vi valt paviljongsystemet så ger det oss
en större ﬂexibilitet om vi snabbt måste
ﬂytta dessa när större förändringar av
antalet barn sker . Tack vare att vi hyr dem
har vi har även möjligheten att avyttra
paviljongerna om underlaget krymper
drastiskt, säger Ingrid Näsström.
De 36 nya barnomsorgsplatser medför
totalt sex nya tjänster i Kils kommun.
Vilka kommer då att arbeta på de nya
avdelningarna?
- Det blir en mix av nyanställda och
personal från andra avdelningar i kommunen, säger Ingrid Näsström.
Tord Ohlsson
Informationsavdelningen
0554 - 191 20
tord.ohlsson@kil.se

Karlslund har idag 14 platser fördelade
på två hus, sju i varje och detta medför
problem vid schemaläggning hos personalen och är en olönsam lösning. Genom
att husen byggs till och ihop kommer ytterligare 6 boenden att skapas samt möjliggöra ett effektivare personalutnyttjande
då allt sker i samma hus.
Det nya boendet kommer, förutom
den modernisering som görs, även att
erbjuda några lägenheter med två rum
vilket medger parboende.
Man kommer även att skapa bättre
allmänutrymmen, personalrum och tvättstuga genom att de båda fristående husen
byggs ihop.
Tillbyggnationen kommer att ske i
etapper och man börjar med det ena av de
två beﬁntliga husen. De boende som ﬁnns
där kommer att få bo på korttidsboendet
på Ravinvägen under byggprocessen.
När det är klart med den ena delen ﬂyttar de boende åter tillbaks och processen
upprepas med hus två. Hela byggnationen
beräknas vara klar till årskiftet 07/08.
Tord Ohlsson
Informationsavdelningen
0554 - 191 20
tord.ohlsson@kil.se

13

KommunNytt

FOTO: AGNETA HULTIN

Invigning av naturreservat
Kilsravinerna

ningsstationen.
Vill du veta mer om Förpackningsoch Tidningsinsamlingen kan du besöka deras hemsida www.ftiab.se eller
ringa deras kundtjänst 0200-880311.

Sedan 1973 har olika drivkrafter arbetat för
att få till ett varaktigt skydd av Kilsravinerna.
Mest drivande har naturskyddsföreningen Kilskretsen varit. Den 27 april klockan 15.00
är det så äntligen dags att inviga naturreservat
Kilsravinerna.
Ett ca 43 hektar stort område har av kommunfullmäktige i Kil beslutats bli naturreservat.
Reservatet skyddar de värdefulla ravinerna, ﬂora
och fauna för lång tid framöver. Under hösten
har stigen i området röjts och märkts upp och
sittbänkar har placerats längs med stigen. Broar
och spänger som var på väg ner i bäckarna har
rustats upp. Under våren kommer en naturstig
att iordningställas genom samarbete mellan
kommunen och naturskyddsföreningen. Till
reservatet kommer det att vara möjligt att ta sig
in i reservatet från parkeringsplatserna vid väg
61 samt även vid ingången vid reningsverket.
Kommunalrådet Mikael Johansson tillsammans
med ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
Lena Hassellund kommer att inviga reservatet.
Aktiviteter som sker under eftermiddagen är bl a
guidning av ravinerna, guidning av de fåglar
som lever i ravinerna, tipspromenad längs med
naturstigen och korvgrillning.

Maria Oja

Karolina Pettersson

Projektsamordnare
0554 - 193 61
maria.oja@kils-energi.se

Naturvårdssamordnare
0554 - 191 40
karolina.pettersson@kil.se

FOTO: Karolina Pettersson

Nyhet
– mjukplast behöver inte längre sorteras
Nu behöver du inte längre sortera ut
mjuka plastförpackningar och lämna
till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Lägg
istället mjukplasten i ditt hushållsavfallskärl med svart lock. Hushållsavfallet går sedan till förbränning och
blir energi. Hårda plastförpackningar
ska du fortfarande lämna till återvin-

Lathund för sopsortering
Ditt avfall kan delas i 3 delar. Del 1 Matavfall och del 2 Brännbart
avfall är det avfall som hämtas direkt vid din fastighet. Del 3 är det
avfall som du själv måste köra iväg till Återvinningscentralen (ÅVC)
på ”Tippen” eller lämna på någon av de Återvinningsstationer (ÅS)
som ﬁnns i kommunen.

Brunt lock
Matavfall
Exempel:
- Matrester
- Frukt och grönsaksrester
- Bröd
- Äggskal
- Kaffe/teﬁlter och kaffe/tesump
- Hushållspapper
Den här delen av Ditt avfall lägger Du
i det lilla sopkärlet med brunt lock.
Det är mycket viktigt att Du sorterar
Ditt matavfall noga, och endast använder papperspåse, eftersom det
ska rötas i Kils rötningsanläggning.
Om fel typ av avfall kommer med till
rötningsanläggningen kan det orsaka
störningar i driften.

Svart lock
Brännbart avfall
Exempel:
- Blöjor och bindor
- Textil
- Dammsugarpåsar
- Kuvert
- Övrigt brännbart (ex plastdetaljer
som inte omfattas av förpackningsinsamlingen)
Den här delen av Ditt avfall lägger Du
i det stora sopkärlet med svart lock.
Brännbart avfall är sådant avfall som
brinner av sig själv. Det är viktigt att Du
endast lägger brännbart avfall i detta kärl
eftersom det körs till Heden i Karlstad
för förbränning. Om avfall som inte kan
förbrännas hamnar i detta kärl kan det
medföra driftstörningar.

Till Tippen
Övrigt avfall
Exempel:
- Förpackningar (av glas, metall, plast
och kartong)
- Tidningar och kontorspapper
(ej kuvert)
- El-avfall och batterier
- Avfall till deponi (ex blomkrukor,
trasiga dricksglas, kattsand)
- Farligt avfall
- Större brännbart avfall (som inte får
plats i sopkärlet för brännbart avfall)
- Träavfall
Avfall till återvinning är avfall som Du
själv måste åka iväg och lämna vid
Återvinningscentralen ”Tippen” eller
vid någon av de Återvinningsstationer
som ﬁnns i kommunen. Återvinningsstationerna sköts av Förpackningsoch tidningsinsamlingen.
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Box 88, 665 23 Kil
Växel: 0554 - 191 00
Fax: 0554 - 129 74
Besöksadress: Ö:a Torggatan 2D
Öppettider: 8 - 12, 13 - 16
Hemsida: www.kil.se
E-post: kommun@kil.se
E-post personal:
fornamn.efternamn@kil.se

Generösare öppettider

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
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
Återvinningsstationer
- synpunkter
0200 - 88 03 01
Kontakta Agneta Hultin gällande ändringar i ovanstående lista. Telefon: 0554 – 191 45.
E-post: agneta.hultin@kil.se

Nu kan du lättare kontakta oss på
Kilsbostäder. Efter två år av intensivt
arbete med samordning av kommunens
fastighetsskötsel och organisationsförändringar kan vi införa generösare
öppettider.
Från och med 1 mars 2007 har vår uthyrning
följande telefon- och öppettider:
måndag
tisdag
onsdag – fredag

8:00 - 12:00 samt 12:30 - 14:00.
Lunchstängt 12:00 - 12:30
stängt
8:00 - 12:00 samt 12:30 - 14:00.
Lunchstängt 12:00 - 12:30

Kontakt: 0554-192 20, Rosengränd 12
Se även vår nya hemsida www.kilsbostader.se

FOTO:CECILIA
CECILIAHELLEKANT
HELLEKANT
FOTO:

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

