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Mons Backe har fått sina första invånare och vi ser fram emot ytterligare
inflyttare och nybyggare. De visningar som genomförts har varit välbesökta,
intresset är stort. Konsum Värmland rullar köttbullar så det står härliga till
och Coop Extra och ICA är välbesökta, och PEKÅS har precis öppnat sina
portar. Nu fortsätter vi arbetet med att skapa ett livsmedelscenter i Kil och
att försöka få till en omlastningsterminal på Västra Lersätter.
I Kil kan vi stolt konstatera att vi inom kommunen har ett näringsliv med
många människor som just vågat ta det här stora klivet att satsa, ta risker
för att förverkliga sina visioner. Det visar aktiebolagens resultatutveckling
som varit bäst i länet under 2005/2006 och 13:e starkast i riket. Något som
inte hade skett genom att imitera utan endast genom att kasta sig in i det
okända och göra såväl bistra som goda erfarenheter. Grattis till er med mod
som vågat!

Jag undrar ofta vad du tycker om den information du får från Kils kommun och vilka förändringar vi
behöver göra för att förbättra innehåll och utseende.Därför har vi skapat två enkäter för att få reda på
vad du tycker om KommunNytt och den reklam om Kil som sänts under hösten. Jag hoppas du vill
hjälp oss att bli bättre.

Tipsa dina vänner

Den första enkäten handlar om den tidning du nu läser och den andra om den reklamsatsning
vi gjort i bland annat radio och TV. Båda enkäterna tar kort tid att besvara. Tipsa gärna dina
vänner, både stora och små.

Svara och vinn

Dina svar är tänkt att leda till bättre kvalité. Enkäterna går att besvara via vår hemsida
www.kil.se
Som tack för hjälpen deltar du i utlottning av 4 stycken 1 GB USB-minnen samt 4 trisslotter. Om du
svarar på båda enkäterna ökar naturligtvis chansen att vinna.
Anledningen till att vi väljer hemsidan är att det sparar mycket tid. Istället för att vi manuellt ska mata in uppgifterna sammanställs svaren med teknikens hjälp. Om du inte har tillgång till dator kanske du känner någon som har det och kan be denne svara
åt dig. En annan möjlighet är att du besöker biblioteket där du kan få låna en dator.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

Vi påbörjar nu arbetet med att skapa en bra organisation för att ta emot
nya kilsbor, ett center för både arbetspraktik och språkinlärning ska göra
att utrikesfödda nya invånare snabbt ska få möjligheter att själva skapa en
egen försörjning och ett gott liv i Kil.
För att fortsätta arbetet med att utveckla Kil till en än mer attraktiv kommun
att bo och verka i ska vi fortsätta dialogen med föreningarna och företagen.
Föreningarna har svarat på en enkät som håller på att sammanställas och
utifrån svaren på den ska vi se hur vi kan stärka samarbetet ännu mer. När
det gäller företagen tänker vi ta fram en näringslivspolicy som vi hoppas
många av våra framgångsrika företag vill vara delaktiga i. Det gäller att
inte slå sig till ro trots att Kil var årets företagarkommun. Det som är bra
kan alltid bli ännu bättre.
Nu kavlar vi upp skjortärmarna och tar ordentligt tag i verksamheterna i
kommunen. Vi har det bra i Kil men framtiden är oviss och något illavarslande; miljöarbetet måste prioriteras, larmrapporterna om klimatet duggar
tätt. Det kommer att krävas många och stora uppoffringar av oss alla för
att ändra vår livsstil och ge jorden en chans
att klara sig. Vi kan göra mycket själva för att
spara energi. Även ekonomiskt flaggar man för
att kommunerna kommer att få det tuffare inom
några år varför vi redan nu måste se över våra
kostnader. Det gäller att alla drar sitt strå till
stacken för att få bra verksamheter med fortsatt
hög kvalitet trots mindre ekonomiska resurser.
Här tror jag mycket på samarbete både inom
kommunen och med andra kommuner. Som jag
sagt tidigare – vi är alla kommunen.
God fortsättning på det nya året
Mikael Johansson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se

Vad hände i Kil 2007
I år har vi publicerat 112 nyheter och 37 pressmeddelanden på vår hemsida www.kil.se. Nedan följer ett axplock av det vi rapporterat
om. Datumen talar om när sidan publicerades. Du kommer väl ihåg att du kan lämna nyhets- och evenemangstips på hemsidan?
2007-01-19 Babben Larsson gästade Sannerudsskolan
2007-01-22 Nybildad filmklubb i Kil
2007-02-06 25 ton bostadsrätt rullar in på Mons Backe
2007-02-23 Fårfesten på KilArena
2007-02-27 Konsum Värmland till Scan offentliggörs
2007-03-06 Grattis Stefan Holm till EM-guldet
2007-03-07 Elever trummade med Madeni
2007-03-26 Kilvision AB presenterar ny hemsida
2007-03-31 Jesus Christ Superstar i Fagerås
2007-04-25 Kils Avfallshantering AB lanserar ny hemsida
2007-04-27 Kilsravinerna invigdes idag
2007-05-04 Musikskolans Melodifestival
2007-05-25 Fräschare vandringsleder
2007-05-31 Skol-SM i fotboll avgjordes i Kil
2007-06-11 Midsommarfirande i Kil
2007-06-13 Renspolning av vattenledningsnätet
2007-07-18 Musik i Fryksta
2007-08-13 EM-guld och SM-guld
2007-08-14 Heldag vid Konsum Värmland Chark i Kil
2007-08-15 Bågskytt från Kil uppvaktas
2007-08-17 Kils kommun har vänortsbesök
2007-08-20 Ny rondell på gång
2007-08-23 Invigning av Chark i Kil
2007-08-24 Cafékväll i samband med charkinvigning
2007-08-29 Stefan Holm slutade fyra i VM

2007-09-10 SM-guld till Kils MK MC
2007-09-11 Filip från Kil tog tre guld vid ungdoms-SM
2007-09-24 Minnessten restes över Harry Nyqvist
2007-09-24 Gäddfestivalen 2007 avgjord
2007-09-25 10-års jubileum för nya Sannerudsskolan
2007-09-27 Offentliggörande att Pekås kommer till Kil
2007-10-11 Kils kommun marknadsför sig i TV och radio
2007-10-16 Grattis till 100-åringen
2007-10-16 Årets företagarkommun
2007-11-07 Lyckad klimat- och energidag
2007-11-16 Pendlarsajt
2007-11-16 Invigning av nya rondellen
2007-11-18 Omsorgs Idol
2007-11-20 Visning av Mons Backe
2007-11-23 Invigning av nya OK och COOP
2007-12-03 Sänkt axeltryck enskilda vägar
2007-12-04 Årets julklapp är här!
2007-12-21 Energieffektiv belysning av torget i Kil

Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se
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Medborgarhörnan – en service för dig
I kommunhuset pågår en ombyggnation av entréhallen där receptionen öppnas upp och får en mer välkomnande placering.
En ”medborgarhörna” skapas där den gamla receptionen fanns. Syfte – att öka tillgängligheten och underlätta för dig när du besöker
kommunhuset.
Under december månad påbörjades ombyggnationen av den
nya receptionen. Målet är att erbjuda en bättre service för
besökarna och skapa en bättre miljö för personalen som jobbar i receptionen. Genom att flytta ut receptionen i entréhallen kommer du förhoppningsvis att uppleva det lättare att ta
kontakt med personalen.

Medborgarhörna

Den gamla receptionen öppnas upp och blir en självservicefunktion, en ”medborgarhörna”, där du hittar de mest
efterfrågade blanketterna som till exempel bygglovsansökan
eller ansökan om plats i förskola. Du kan ta del av de olika
nämndernas protokoll, budgetar, lediga tjänster inom kommunen samt annan nyttig samhällsinformation. För dig som
behöver blanketter i deklarationstider så kommer även dessa
att finnas tillgängliga här.

Service direkt vid datorn

Kils kommun har på sin webbplats en sida som vi kallar medborgarservice. Du når den via adressen www.kil.se/medborgarservice. Där har vi samlat funktioner och länkar till sidor
med efterfrågad information. Medborgarhörnan i receptionen
kan ses som ytterligare en möjlighet för dig i kontakten med
kommunen.

Var med och påverka

Du och dina synpunkter är en viktig del i vårt arbete för att vi
ska veta vad vi ska prioritera när det gäller förbättringar av
service och information. Ge oss dina synpunkter om hur vi
kan förbättra oss ytterligare genom att använda formulären
på vår webbplats, www.kil.se/medborgardialog, eller lämna
in dina synpunkter i den brevlåda som kommer att finnas i
”medborgarhörnan”.

Medborgarhörnan kommer att utrustas med en dator där du
själv kan söka information på kommunens hemsida eller hos
andra organisationer/myndigheter. Du ges möjlighet att skriva
ut information och hämta ut den i receptionen.
Arbetet med att färdigställa kommunentrén beräknas klar i
mitten av februari.

Ami

Tord Ohlsson
Informationsavdelningen
0554 - 191 20
tord.ohlsson@kil.se

FOTON: Agneta Hultin Karlsson

IDOLer gjorde succé på KilArena
Ett fullsatt KilArena gungade när artister från Kil och Forshaga äntrade scenen den 18 november 2007. Föreställningen var tre timmar lång
och innehöll en blandning av musik från kända artister. Carl-Erik Carlsson segrade med sitt framförande av Metallicas ”Sad but true”. Övriga
artister kom på en hedrande andraplats.

Lyssna när det passar dig själv

Det var tredje året i rad vi hade ”Idol” på
KilArena. Innan dess hade vi under tre år
haft ”Sikta mot stjärnorna” i Forshaga. En
del av artisterna har varit med under alla sex
år och det märks att de har blivit mer självsäkra och proffsiga för varje år. Några nya
artister har tillkommit varje år. Det är stort
för många att stå på en scen inför trehundra
personer och det är också modigt!

Med teknikens hjälp kan du ladda din telefon, MP3-spelare
eller Cd-spelare med spännande läsning eller skön musik att
lyssna till, samtidigt som du njuter av utevistelsen, semestern
eller annat.
På biblioteket har vi sedan länge ett brett urval av CD-böcker
och musikskivor för alla åldrar. De flesta lyssnar till böcker i
bilens CD-spelare under sina arbetsresor eller semesterresor.
Många lyssnar på musik eller böcker i sin bärbara CD-spelare
under motionspass eller promenader. Barnen kan lästräna med
bok och CD. Vi har några CD-spelare som du kan låna hem
om du vill prova dig fram, innan du skaffar en egen. Det kostar
inget att låna CD-böcker hos oss.
De mest inbitna lyssnarna har övergått till CD-böcker i MP3format, som du lyssnar på via datorn eller i MP3-spelaren.
Det är praktiskt att slippa byta CD-skiva varje timme och få
allt samlat på en skiva.
Det går snabbt och enkelt att via sin dator lägga över CD-boken
till sin MP3-spelare eller mobiltelefon. Reser du på semester
till ett land vars språk du inte förstår (och därmed inte heller
kan lyssna på radio eller tv) kan det vara trevligt att via sin
bärbara dator lyssna på talböcker. Vill du lyssna till musik
eller en ljudbok direkt från nätet får du ett större utbud att
välja på. Läs på vår hemsida under e-tjänster. Det finns även
ljudböcker på engelska om du vill träna språket.
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Arrangemanget Idol är ett bra och uppskatKom in till oss på biblioteket så berättar vi mera, eller hämta
en broschyr med tekniska beskrivningar.
Du kan även besöka www.kil.se/biblioteket eller www.bibliotekvarmland.se för att läsa om hur man går till väga.

Ylva

Carl-Erik

tat sätt för deltagarna att få uttrycka sig i
sång, musik och dans. Vi började med träningen i september och haft väldigt roligt!
För våra omsorgstagare har det fungerat
som en bra fritidsaktivitet, en verksamhet
det skulle finnas mer av.
FUB Kil-Forshaga har gemensamt stått
som huvudarrangörer. Som medarrangörer
har Forshaga kommun, Kils kommun samt
Vuxenskolan Kil fungerat. Det är viktigt att
Therese o Anders

Nils

träffas över kommungränserna och knyta
nya kontakter.
Nu är Idolkonceptet över och vi får se vad
som händer i fortsättningen. Vi vill tacka
alla artister, alla som jobbat ideellt och all
fantastisk publik!
Laila Albinsson
FUB-föreningen Kil-Forshaga

Johan

Regnfilmer

Numera har vi ett stort urval av DVD-filmer för barn, samt ett
mindre antal för vuxna. Söker du videofilmer i VHS-format,
så har vi kvar en hel del. Vårt utbud består mest av äldre titlar.
De nyaste får du söka i videobutiken. Det kostar inget att låna
filmer hos oss!
Lena Hassellund
Bibliotekarie
0554 - 191 63
lena.hassellund@kil.se
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Ett av Kils vackraste områden
Visningen av nya bostadsområdet Mons Backe lockade många
nyfikna andra helgen i december. Ett drygt hundratal besökare bjöds på visning av bostadsrätter och villatomter samt
tilltugg.
– Det är många som besökt oss och varit nyfikna och positiva
till området. Jag tycker visningen blev lyckad, säger Claes-Peter Persson, Kils kommuns projektledare för Mons Backe.
Det som lockade de flesta till visningen är områdets vackra
läge och nyfikenheten att se hur de nya bostadsrätterna ser ut
invändigt. Karl-Heinz Kappe var en av besökarna:
– Det här området kommer att bli ett av de vackraste områdena i Kil.
Britta och Svante Stensson tyckte att området upplevs
helt annorlunda inifrån.
– När man väl kommer in på området så ser man hur bra det
kommer att bli. Det är stor skillnad att stå här jämfört med att
åka förbi på vägen utanför, sa Britta Stensson.

Energieffektiv belysning av torget i Kil

FOTO: Agneta Hultin Karlsson

Kils kommun har utsmyckat träden på torget i Kil med energieffektiva lysdiodslingor. Träden pryds med 17 000 ljuspunkter
under de mörka timmarna av dygnet. De nya lysdiodslingorna
använder 87 % mindre el jämfört med om man skulle använda
traditionella elljusslingor.

Om en miljon hushåll skulle använda den effektivaste ljusslingan under de mörka timmarna av dygnet istället för den
mest energislösande skulle man spara en lika stor mängd
energi som det årligen går åt för att värma upp 1000 villor,
enligt beräkningar från Energimyndigheten.

- Kommunen valde lysdiodslingorna för att skapa stämning
med en vacker ljussättning som samtidigt drar väldigt lite el.
Att välja de energieffektiva lysdioderna följer också ambitionerna man satt upp i kommunens miljö- och energipolicy,
säger kultur- och fritidschefen Johnny Hiller.

Energimyndighetens Testlab har provat 11 slingor för utomhusbelysning. Testet visar att energianvändningen för de olika
slingorna varierade mellan 2,7 kWh till 64 kWh på bara en
månad. Enligt Anita Aspengren på Energimyndigheten finns
det nu energieffektiva ljusslingor till bra pris att köpa på
marknaden. Läs mer om testerna på www.energimyndigheten.
se/nyheter

Energirådgivare Bertil Ahlin påpekar att diodslingorna visserligen har ett högre inköpspris, men att det kompenseras av
den lägre elförbrukning och diodernas långa livslängd.

Roger Kvarnlöv

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

Familjen Dedorsson hade också kommit hit av nyfikenhet
efter att ha passerat området ett antal gånger.
Vad tycker ni nu efter att ha besökt visningen?
– Det är ett fint område med jättebra läge och utsikt över dalen.
Den planterade ädellövskogen kommer att göra sig fint när
den växer upp och närheten till den redan vackra gång- och
cykelbanan känns toppen, tyckte pappa Kristian.
– Det är jättefina bostadsrätthus. Det verkar bra med centraldammsugare och fjärrvärme, tyckte mamma Josefin.
Har ni fått reda på något idag som ni inte visst innan?
– Ja, det här med centraldammsugare och att det finns optisk
kabel i husen, sa Kristian Dedorsson.
Göran och Patrik Colebring, från Nybyggarna och Jan-Erik
Larsson från Haglunds fastighetsbyrå tillsammans med projektledare Claes-Peter Persson var glada över att så många
kommit till visningen.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

Fakta
Villatomterna är storleksmässigt mellan 500-1400 kvm. Mer
information om villatomter www.kil.se/lovenstrand
De första familjerna flyttade in i bostadsrätterna tredje
helgen i december. Mer information om bostadsrätter
www.nybyggarnakarlstad.se

FOTON: Roger Kvarnlöv

Claes-Peter Persson och Karl-Heinz Kappe pratade bl.a.
värmesystem.

Områdesbelysning på Mons Backe

Britta och Svante Stensson ser sig omkring i en av visningslägenheternas
vardagsrum.

Från vänster: Jan-Erik Larsson (Haglunds fastighetsbyrå), Claes-Peter
Persson (Kils kommun) och familjen Dedorsson (Josefin, Albin, Edvin
och Kristian) framför fikabordet.

En del har har ställt sig frågande till att gatubelysningen på Mons Backe var tänd innan någon flyttat
in. Innan arbetsgruppen för Mons Backe tog beslut om kvällsbelysning diskuterades energiförbrukningen.
Vi kom fram till att belysningen kvällstid är nödvändig för att ge folk möjlighet att även under
kvällar bekanta sig med området.
Vi ser det alltså som en del av områdets marknadsföring men vi beslutade också att belysningen
skulle släckas kl. 22.00 för att inte slösa energi i onödan.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se
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– Ja, placeringen är perfekt säger Jan-Åke. Det är nära landet och
jättenära till service. För första gången på 50 år hoppas jag kunna
sätta på mig skidorna utanför dörren för att ta mig till ”höjda” för
en längre skidtur, säger Jan-Åke.
Vad skulle ni säga till dem som funderar på att flytta hit?
– Det här med bostadsrätt och bostadsrättsförening är ju nytt för oss
än så länge så det kan vi inte säga så mycket om men läget är ju super!

Inför och under byggnationer av nya bostadsområden
florerar det ofta rykten. Har ni märkt något av det?
– Ja, bl.a. att byggarna skulle ha gått i konkurs, vilket inte är sant,
och att folk tycker det är för dyrt för att vara i Kil men det är ju
faktiskt så att produktionskostnaden är hög idag oavsett var man
bygger. Men om man ser vad man får för pengarna, och jämför
exempelvis med Inre hamn där vi också tittat på lägenhet, så tycker
jag att man får otroligt mycket mer för pengarna här, säger Anita.
– Ja sen är det väl så, säger Jan-Åke, att det är vi 40-talister som
reagerar på dagens priser eftersom vi jämför med när vi byggde
själva. I början av sjuttiotalet kostade en normalvilla 250 000 kronor
att bygga och översätter man det till dagens priser hamnar man på
ungefär 1,5 miljoner kronor. Det glömmer man lätt bort när man
säger att det är så dyrt idag.
Lägenheten är 125,4 kvm stor och i två plan. Man kan påverka
planlösningen och därigenom antalet rum. Familjen är mycket nöjd
med planlösning och de förvaringsutrymmen som finns. De fasta
kostnaderna som man inte kan påverka (kallhyra, el, vatten, värme,
sophämtning och försäkring) beräknas till ca 6500 kr.

Vi sitter här i köket och äter frukost med en fantastisk vy mot kyrkan
och Fryken. De här fönstren är som gjorda för läget, säger Anita
och tittar ut mot Kils kyrka och Fryken.

Mons Backe - lyckad lösning för familjen Halth
De första familjerna har nu flyttat in på Mons Backe. Den 21
december besökte jag familjen Halth på Frej Alsterlinds väg. De
hade då bott i sin nya bostadsrätt precis en vecka.

Vilken är den vanligaste frågan ni fått när folk fått reda på
att ni valt att bo här?
– När ska ni flytta in? är nog den vanligaste frågan, säger Jan-Åke
och skrattar.
– Ja, folk har inte haft klart för sig hur tidsplanen för bostadsrätterna
varit, säger Anita. Nybyggarna började med bottenplattan redan
2006 för att få tillgång till bidrag. Vi har hela tiden vetat om tidsplanen för byggnation och att vi skulle flytta in i december i år.

Är det något som överraskat er sedan ni flyttat in?
– Nej, inte som jag kan komma på nu, vi har ju bott här så kort tid
men för mig känns det här optimalt. Jag har ju jobbat i ett par år
med att fundera kring det här boendet och det blev precis som jag
tänkt mig, säger Anita.

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

FOTON: Roger Kvarnlöv

Anita Halth öppnar ytterdörren och jag möts av en lång, rymlig
hall som slutar i kombinerat kök/ vardagsrum med stora fönster ut mot dalgången ned mot Fryken. Vi slår oss ned framför
braskaminen för att prata en stund. Anita och Jan-Åke Halth
berättar att de sedan 70-talet bott i villa på Lersätter och att de
sedan barnen flyttat ut letat efter annat boendealternativ.
När Nybyggarna bestämde sig för att bygga Västkuststugan
i Kil var det därför inget att tveka på enligt Anita och JanÅke.
Varför valde ni just den här typen av boende?
– Det finns egentligen flera skäl, säger Jan-Åke. Dels ville
vi komma ifrån huset i och med att barnen flyttat ut och dels
komma ifrån de ständiga renoveringarna. I det här alternativet kan vi dessutom stänga dörren och åka hemifrån utan att
behöva tänka på att trädgården behöver skötas.
– Ja, nu kan vi ägna oss åt det vi vill, utan att behöva tänka
på underhåll av huset, säger Anita.
Hur trivs ni i nya lägenheten så här långt?
– Det känns bara så bra, helt fantastiskt, säger en nöjd
Anita.
Hur upplever ni läget?
– Själva placeringen är superbra! Det känns som vi har gångavstånd till nästan allting, säger Anita. Frykstahöjden och
Fryken ligger nära och golfbanan är inom räckhåll. Vi får se
om vår tanke att cykla till golfbanan i sommar blir verklighet.
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Baksidan som framsida
(Foto: Pär Persson)
Bilden av baksidan av OKQ8 innehåller
slutligen något som många ungdomar i
en mindre ort förmodligen kommer att
komma i kontakt med – en flyttkärra. Kil
kan vara något man lämnar för att senare
komma tillbaka till, i ett skede av livet
då man är redo att stadga sig.

Tågväxel vid Fryksta
(Foto: Henric Dahlöv)

Vinnare av tävlingen Min bild av Kil

Bildens innehåll väcker känslor. Den
visar en del av Kils historia samtidigt
som man i bakgrunden kan ana en nyare historia.

Ge oss din bild av Kil i fotoform

Juryarbetet med att utse fyra bilder har varit svårt. Alla inskickade
bilder var aktuella för ”slutaudition” men nådde inte riktigt ända
fram. Man kan dock undra varför alla bidrag var inskickade av
män?
Skicka gärna in dina bilder till nästa KommunNytt. Då går tävlingen ”Min bild av Kil” vidare. Vi vill ha in dina bilder senast 24
mars. Mer info om tävlingen finns på www.kil.se/fototavling.
Till vinnare i detta nummer utsågs Pär Perssons bild ”Höbalar
på fälten norr om Kils kyrka”. Han vinner ett USB-minne på
1 GB.

Juryns motivering

Valborg 2007
(Foto: Ronny Johansson)

Bilden känns hoppfull och visar en levande landsbygd. Dess
skuggor och ljus associeras med den för Kil symboliska kilen.
Linjernas symbolik känns därmed passande även för Kils vision
”Kil - på rätt spår”.

En välkomponerad klassisk kilsvy med
Fryken som fond. Påpassligt tagen när
den traditionella valborgsbrasan brinner.

Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se
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Julstämning vid invigning
Ett vackert snöfall föll vid invigningen av den nya storbutiken i
kombination med bensinmack den 23 november. Efter invigningstal och bandklippning möttes besökarna av bland annat
sjungande personal och clown i de nya lokalerna.
OK Värmlands styrelseordförande Tage Thorén, Konsum
Värmlands styrelseordförande Georg Axelsson invigningstalade
och Kils kommunfullmäktiges ordförande Kurt Blank klippte
bandet.
- Jag vet att ni vill in snabbt med tanke på vädret, så jag ska hålla
mig kort sa Kurt Blank innan han klippte bandet.
Det snöade för fullt utanför den nya storbutiken men väl
inne värmdes besökarna av välkomnande personal och välplanerade butiker.
Den nya butiken, Coop Extra, har en yta på cirka 2 500
kvm med huvudinriktning på livsmedel. Cirka 50 Mkr har
investeringarna kostat.
- På Coop Extra i Kil ska man alltid hitta vad man söker.
Detta oavsett om man letar efter låga priser, eller någonting
utöver det vanliga. Förutom lokalt producerade varor har vi
också ambitionen att erbjuda ett brett sortiment av ekologiska
varor, säger affärschefen Anders Skoglund.
Den nya storbutiken inrymmer också en bemannad bensinstation med både tvätt- och GDS-anläggning (gör det själv).
- Vårt samarbete med Konsum Värmland är ett tydligt och konkret exempel på hur lokala företag kan bidra till en ökad tillväxt
i Värmland, säger OK Värmlands VD Hans Ferner.

Kommunalrådet klippte bandet med lastbil

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

Fredagen den 16 november klockan 16.00 invigdes den nya cirkulationsplatsen vid infarten till centrala Kil. Kommunalrådet Mikael
Johansson (s) invigningsåkte på flaket av en lastbil från 1936.
Efter invigningsceremonin berättade tekniske chefen Bengt
Bernstein om vad man gjort för att öka trafiksäkerheten framförallt för de många elever som varje dag passerar cirkulationsplatsen.
Rondellen är utformad som en kompass vilket symboliserar
Kil som en plats för resande. Det stämmer också in på visionen
”Kil - på rätt spår”. Utsmyckningen består av sten och belysning
samt naturmaterial med ytskikt av gräs med inslag av örter. Kilarna i kompassen syftar på kommunvapnets kil och är kantade
av flytande blått ljus. I mitten finns nio stycken ljuspunkter.
Konstnären Ingalena Klenell ligger bakom den konstnärliga
utformningen.
Försköningen av cirkulationsplatsen är en del i projektet
”Miljön i centrum”. Den färdiga cirkulationsplatsen har kostat
cirka 3 miljoner kronor varav 600 000 kr är bidrag från Vägverket.

FOTON: Tord Ohlsson

Trafiksäkerheten

I och med cirkulationsplatsen har trafiksäkerheten förbättrats
för alla sorters trafikanter. Eftersom hastigheten sjunker minskar
risken för olyckor och trafikflödet blir mer rättvist. För cyklister
och gående finns vikgrindar vid övergångarna. Dessa grindar
gör att man tvingas stanna till innan övergång.
Ett 60-tal kilsbor besökte invigningen.
Roger Kvarnlöv

Birgitta, Siv, Gittan, Marianne och Eva i Coops chark.

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

FOTON: Roger Kvarnlöv

Maj och Bjarne Olsson
tillsammans med Allan
Söderblom tyckte att rondellen
blev bra.
Ungdomar och barn (från
höger Elina, Hanna, Hilda och
Karl) fick reflexer av företaget
Sten- och vägarbeten AB som
byggt cirkulationsplatsen.
Dessutom fanns representanter
från Ramböll på plats,
företaget som projekterat
cirkulationsplatsen.
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Helena Daggert och
Dennis tyckte att det
var jättekul, jättefint
och jättestort.

May och SvenErik Edgren tyckte att Coops butik var stor och
välorganiserad.

KommunNytt

12

Nya regler när du bygger
Ett litet steg på väg mot en ny PBL (Plan- och bygglagen) är taget. Den 5 december fattade riksdagen beslutet om lagändringen
som träder i kraft den 1 januari 2008

Förtydligande angående olyckor,
översvämningar och erosion (2 och 12 kap.
PBL)

FOTON: Roger Kvarnlöv

Trafiksäkrare Högboda

Torsdagen den 10 januari togs det första spadtaget för den fjärde etappen av utbyggnaden riksväg 61 i Högboda. Elever från Bodaskolan arbetade i projekt för säkrare skolvägar 1997. Deras förslag har nu blivit verklighet genom den gång- och cykelväg som
byggs mellan Högboda och Elfvik. Barnen som då kom med förslaget är idag i 20-årsåldern men efterföljarna i årskurs 4-6 deltog
vid invigningen.

Förslag kan bli verklighet

– Det här projektet är ett bevis för att man även i tidig ålder
kan vara med och påverka. Det visar också att det ibland
kan ta tid att få igenom sina idéer och att man därför inte ska
ge upp att påverka eller komma med förslag, betonar rektor
Britt Nilsson.

Ändringarna innebär att risken för olyckor, översvämningar
och erosion har lagts till som kriterier för kommunens
lämplighetsprövning i 2 kap. 3 §. Av detta följer bland annat
att risken för översvämningar och erosion ska behandlas i
översiktsplanen och beaktas vid detaljplaneläggning samt vid
bygglovsprövning.
Som bakgrund till ändringarna nämns vikten av att konsekvenserna av klimatförändringar tas med i planeringsprocessen. Senare års översvämningar och olyckor har lett till att
många länsstyrelser för diskussioner om kommunernas planer
för strandnära byggande, både i enskilda ärenden och i form
av generell vägledning. Nuvarande formulering i bestämmelserna, som utgår ifrån begreppet ”olyckor”, anses inte fånga
upp långsamt inträffade olycksförlopp såsom översvämningar
och erosion.
Dessutom förtydligas i 12 kap. 1 § att länsstyrelsen ska
kunna pröva och upphäva kommunens beslut att anta en detaljplan med hänsyn till risken för översvämningar och erosion.
Det uppfattas idag som oklart på vilka grunder länsstyrelsen
ska kunna pröva ett beslut utifrån nuvarande begrepp ”behovet
av skydd mot olyckshändelser”.

någon begränsning beträffande antalet bodar. Taknockshöjden
får inte överstiga 3,0 meter. Boden får inte placeras närmare
annan fastighet eller tomt än 4,5 meter om inte de grannar
som berörs medger det. Kraven i BVL, lagen om tekniska
egenskapskrav för byggnadsverk, med mera och i 2 och 3 kap.
PBL och där med tillämpliga delar av Boverkets Byggregler,
BBR, gäller alltid.
Inom detaljplan krävs inte bygglov för att färga om, byta
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte
väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Hänsyn
måste således tas även till områdets karaktär. Väsentligheten
bör bedömas i relation till ändringen av byggnadens utseende
och inte till ändringen i sig.
Kommunen får i detaljplan bestämma att bygglov krävs
för ovan nämnda åtgärder i ett område som utgör en värdefull
miljö.
Det är tillåtet att med en högst 1,8 meter hög mur eller
plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser, eller
över altaner, balkonger eller entréer anordna skärmtak, som
tillsammans inte täcker en större area än 15,0 m².
Mer info om dessa förändringar samt andra förändringar i
bygglagstiftningen finner du på www.boverket.se

Bygglovsplikt för en- och tvåbostadshus (8
kap. PBL)

De ändrade reglerna innebär att bygglovspliktens omfattning
förenklas och förtydligas för en- och tvåbostadshus. Det är
tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, om den sammanlagda
byggnadsarean inte är större än 15,0 m². Det finns inte längre

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
0455 - 35 30 00
www.boverket.se

Ökad trafiksäkerhet

Mikael Johansson, kommunalråd i Kil (s), betonade att samarbete är fruktsamt.
– Utbyggnaden är ett samverkansprojekt mellan Vägverket
och kommunerna Eda, Arvika och Kil. Jag är mycket glad att
vi i och med utbyggnaden nu ökar trafiksäkerheten kraftigt.

Spadtag och invigningstal

Det första spadtaget togs gemensamt av Bertil Littner från
Vägverket, Mikael Johansson (s) kommunalråd i Kil och
eleven Elina Larsson i årskurs 6 från Bodaskolan.
– Det ska bli kul, sa Elina innan hon greppade spaden.
Övriga elever och åhörare applåderade glatt det symboliska
spadtaget.

Förbättring av busshållplatser och en pendelparkering

Bertil Littner från Vägverket berättade i sitt invigningstal att
trafiksäkerhetsprojektet som skolan i samarbete med Vägverket och byalag började med för många år sedan kommer att
stå klart i september 2008.
– Vi kommer samtidigt med utbyggnaden att förbättra busshållsplatserna på sträckan och bygga en pendelparkering vid
infarten till Högboda.
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Jag kommer att cykla mycket

Eleven Hanna Persson bor en bit utanför Högboda och
kommer att använda
gång- och cykelbanan när den är klar.
– Jag kommer att använda den mycket,
nästan varje dag,
och cykla till skolan,
tåget, kompisar och
macken. Jag hoppas den blir bra när den är klar och då kan
ju kompisarna cykla till mig också, sa Hanna.
Roger Kvarnlöv
Informationschef
0554 - 191 46
roger.kvarnlov@kil.se

Effektivare snöröjning
Årets första snöfall var kraftigt och snöröjningen tog på en del
områden mycket längre tid än den skulle vilket vi ber om ursäkt
för. En orsak var att vi skickade ut vissa snöröjare för sent.
Vi har sett över våra rutiner och kommer vid stora snömängder
att ploga alla gator med ett drag i mitten för att snabbare öka
framkomligheten. Därefter kommer vi tillbaka och plogar
resten av gatan. Det här gör vi för att öka framkomligheten.
Vid normala snöfall plogar vi som vanligt.
För att snöröjningen ska fungera så smidigt som möjligt måste
vi alla hjälpas åt. Om du som privatperson hjälper till med
följande saker så underlättar du för snöröjarna och plogningen
går snabbare.
• Parkera ditt fordon på garageinfarten eller andra anvisade
platser. Fordon ute i gatan försenar snöröjningen.
• Ta in sopkärl direkt efter tömning. Om sopkärlen står kvar
i gatan måste snöröjaren väja för dem eller flytta dem.
• Beskär träd och buskar som är utanför tomtgräns.

FOTO: Tord Ohlsson

Therese Jäger
Gatuingenjör
0554 - 192 11
therese.jager@kil.se

KommunNytt
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Vilket stöd önskar sig föräldrarna i Kil
Kils kommun genomförde under 2007 en enkätundersökning
om föräldrastöd. Man ville ta reda på hur behovet av föräldrastöd ser ut och vilka önskemål på föräldrastöd som finns.
Nästan hälften av föräldrarna (45 %) angav att föreläsningar
eller föräldrautbildningar var den form av stöd som var mest
intressant. Den form som tycks minst intressant är föräldragrupper utan ledare, där 15 % säger att de är intresserade.
Resultatet av enkäten ger en bild av att det finns två olika delar
i behovet av föräldrastöd. Dels en del där föräldrarna själva
upplever egna problem och dels en där de upplever att det är
barnen som har problem. Föräldrarna upplever att det kan vara
bra att få stöd av andra i dessa situationer. Det finns även ett
tydligt och konkret behov av att det skall vara enkelt att direkt
få kontakt med någon annan för att föra en dialog.
Första barnet, och då särskilt den första tiden, framstår som
en kritisk period av omställning och osäkerhet i hur man som
förälder ska hantera situationen och bemöta sitt barn,”Speciellt
det första året, som kunde vara jobbigt och omtumlande på
många sätt” säger en av föräldrarna.
Vidare utrycker en förälder ”Det fanns en tid när jag var ensamstående heltidsarbetande med tre barn, det var kämpigt.
Då skulle jag velat ha stöttning av någon eller något”.

När man som förälder uppfattar eller vet att ens barn exempelvis är utanför i skolan, har inlärningssvårigheter, handikapp
eller är mobbat önskar man stöd från någon annan för att kunna
tala om och finna lösningar på problemen. Denna ”någon” ska
vara lätt att kontakta och snabbt tillgänglig, ”Något enkelt,
till exempel ett telefonnummer så man direkt kan ställa några
frågor eller få stöd. För det är kanske precis när något jobbigt
kommer man skulle vilja nå någon direkt.”
Om du vill veta mer om enkätundersökningen kan du läsa hela
rapporten på www.kil.se.
Mattias Hallberg
Fältsekreterare
0554 - 193 99
mattias.hallberg@kil.se

Enkätundersökningen genomfördes av socialförvaltningens förebyggargrupp samt barn- och utbildningsförvaltningens elevvårdsteam med
handledning från Karlstads universitet. 300 enkäterna skickades ut till
föräldrar med barn i åldrarna 0-16 år. Av dessa besvarades 90 stycken.
14 % av de som svarade var män, 86 % kvinnor, medelåldern var 40
år och 5,5 % var födda i ett annat land än Sverige.

FOTO: Agneta Hultin Karlsson

KOMET – en väg till konfliktlösning

Kils barngympa är i full gång igen

Katrin Johansson har under 11 veckor deltagit i kursen KOMET, en föräldraträningsmetod för föräldrar som upplever att de vill förbättra relationen med sitt barn vid exempelvis matsituationer, läxläsning och läggdags. Innehållet är inriktat på att se möjligheter
och lösningar.

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar
och två gruppledare. I Kils kommun ansvarar Mattias Hallberg
från förebyggargruppen och Liv Estenstad från öppenvårdsgruppen för utbildningen.
Kursen följer en manual som innehåller lektioner med olika
teman för varje gång. Varje kurstillfälle är 2,5 timmar långt.
Det krävs att föräldrarna är aktiva. De får hemläxa varje gång
som följs upp vid nästa träff. Ett exempel på hemläxa kan vara
en 15 minuters gemensam stund med barnet varje dag, en stund
då man medvetet fokuserar på barnet. Ett annat exempel är att
förbereda sitt barn på vad som ska hända – ”om en halvtimme
måste vi åka till affären”. Man lägger också stor vikt vid att ge
barnet beröm och framhäva positiva beteenden Det ska vara
dessa som uppmärksammas.
Katrin berättar att hon har fyra barn mellan 1 och 10 år. Under utbildningen koncentrerar man sig på ett av barnen och
analyserar vad som händer.
– Jag riktigt såg utvecklingen hos mig själv under kursens
gång. Jag ville ha hjälp med att hantera jobbiga situationer,
vilket ledde till en process som visade min egen roll.
– Det går ut på att bygga en bas – en relation som tål krav och
regler, berättar Mattias och Liv.
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Vad var det allra bästa med kursen?
– Att jag fick insikt om mig själv och att förändringen
ligger hos mig. Jag har varit tvungen att ändra mitt beteende
och medvetet engagera mig. Vara mentalt närvarande och få
mer positiv tid med barnet! Det är jag som vuxen som styr
hur en konfliktsituation utvecklas. Tack vare detta har tjatet
och konflikterna minskat. Den här utbildningen borde alla
föräldrar få möjlighet att vara med på!

Intresset för barngymnastik är stort i Kil. Under förra terminen
var ett 80-tal barn igång i fyra grupper. Barnen är i åldrarna
2-6 år.
Den här terminen kör vi 3 grupper på Vikstaskolan och Dallidenskolan. Vi eftersöker fler ledare med lampa och lykta!
Om ni känner att ni är intresserade hör gärna av er till Anna
Lena Back 0554-136 16.
Tanken med gymnastiken är att barnen ska få röra på sig och
ha roligt tillsammans med andra. Klättra i ribbstolar, krypa i
tunnlar, gå balansgång på uppochnedvända bänkar, svinga sig
i lianerna, smyga sig igenom rockringar och mycket mera.
Lek finns också på schemat, till exempel ”Björnen sover” eller
kanske ”Kom alla mina små kycklingar”. I bakgrunden spelas
alltid lite barnmusik. Musik och rörelser hör ihop!
Vi hoppas att vi ska även i fortsättningen ska kunna driva
barngympan. Med ER hjälp hoppas vi på att kunna starta flera
grupper, så att ännu fler barn får leka och ha skoj i ”gympahallarna” i Kil.
Snöiga hälsningar från Barngymnastikföreningen i Kil.

Agneta Hultin Karlsson

Anna Lena Back

Informationssekreterare
0554 - 191 45
agneta.hultin@kil.se

0554 - 136 16
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Lördagsöppet på ”Tippen”

Behöver du energideklarera i år?

I Kil har vi förmånen att ha en återvinningscentral som är öppen även lördagar. Det är inte så många små kommuner som har den möjligheten. På sista tiden har en debatt pågått kring ”Tippens” öppettider. Vi på Kils Avfallshantering tar till oss alla synpunkter och försöker hitta
lösningar utifrån de resurser och förutsättningar som finns. Vi vädjar till alla besökare att respektera öppettiderna.

Hösten 2006 trädde lagen om energideklarationer i kraft. Den innebär att hyres- och bostadsrättshus, lokaler (byggnader upplåtna
med nyttjanderätt) och specialbyggnader
över 1000 m2 ska energideklareras senast
den 31 december år 2008.
För nybyggda villor och befintliga villor
som säljs kommer det vara krav på energideklaration från och med den 1 januari år
2009.

Vardagar kl. 07.00-15.30, Lördagar kl. 09.00-12.00
Under sommarsäsongen (1/4-30/9) har vi förlängt öppettiden på
måndagar till kl 19.00.

Oförändrad renhållningstaxa
Renhållningstaxan för 2008 kommer att vara oförändrad, dvs. ingen höjning
kommer att ske.

Tips som underlättar för dig och oss
• Varje dag besöker ca 500 bilar ”Tippen”, vilket ibland leder till
långa köer. Om du har möjlighet är det därför bra om du samlar
på dig avfall hemma. På det sättet sparar du några vändor och
det blir färre fordon åt gången hos oss.
• Försök placera ditt fordon så att fler kommer fram till containrarna.
• Om du kommer med stora mängder avfall eller är företagare
ska du kontakta personalen för in- och utvägning av ditt fordon.
• Farligt avfall ska du alltid lämna på bordet utanför Miljöstationen, personalen ställer sedan in det farliga avfallet i
containern.
• Tillplattade kartonger spar plats i containern.
• Förpackningar kan även lämnas på någon av de återvinningsstationer som finns i kommunen.

En förändring har dock skett angående avgift för latrinkärl. Dispensen för att
deponera latrin upphörde i december 2007 vilket leder till ökade kostnader
för omhändertagande av latrinet. Vill du veta mer om latrinhanteringen kan
du besöka vår hemsida eller kontakta oss på Kils Avfallshantering.

Bilden nedan visar var du ska lämna olika sorters avfall. Om du
undrar över något när det gäller sortering eller avfall så hjälper
dig vår personal på plats. Du hittar också mer information på vår
hemsida www.kils-avfallshantering.se.
Maria Oja
Projektsamordnare
0554 - 193 61
maria.oja@kils-energi.se

Fördelarna med
energideklarering

Den nya energideklarationen ska hjälpa
byggnadsägare att se vilka energiåtgärder
som är lönsamma. Den ska fungera som
ett verktyg för att sänka energikostnaderna
och samtidigt skapa en bättre inomhusmiljö.
Genom att få en bättre överblick över husets
eller lokalens energisituation och möjliga
effektiviseringsåtgärder kan byggnadsägaren göra vinster i såväl energi, pengar
som i miljö.

Hur energideklarerar man?

Energideklarationen görs av en energiexpert
i ett ackrediterat energiorgan. Det är företag
som har minst en certifierad energiexpert
per lokalkontor. (På SWEDAC:s hemsida,
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FAKTA
•

Hyres- och bostadsrättshus,
lokaler (byggnader upplåtna
med nyttjanderätt) och specialbyggnader över 1000 m2
ska energideklareras senast 31
januari 2008
Efter den 1 januari 2009 måste
nybyggda villor och villor som
säljs energideklareras.

•

Boverket är den statliga myndighet som
ansvarar för energideklarationerna. På deras
hemsida, www.boverket.se/energideklaration finns mer utförlig information att läsa
om den nya lagen.
Bertil Ahlin & Kåre Arvidsson
Energirådgivare
0554 - 194 12 (Bertil)
0554 - 193 75 (Kåre)
bertil.ahlin@kils-energi.se
kare.arvidsson@kils-energi.se
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

www.swedac.se under rubriken ”Energideklaration för byggnader”, kan du hitta
en aktuell lista på företag du kan anlita för
deklarationen.) Innan du kontaktar en energiexpert behöver du ta fram underlag där
det bland annat sammanställs uppgifter om
hur energin används idag och vilka åtgärder
som har genomförts. Energiexperten tar
sedan fram uppgifter för att få fram förslag
på kostnadseffektiva åtgärder för byggnaden tillsammans med byggnadsägaren.
Energiexperten överför sedan de uppgifter
som krävs till Boverkets elektroniska blankett och godkänner energideklarationen.
Samtidigt överförs energideklarationen till
Boverkets register.

Papper och tidningar
Kartong
Däck utan fälg
Kompost
Ris och grövre grenar
Trä
Järn och metall
Wellpapp
Brännbart

KommunNytt
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Restavfall till deponi
Brännbart
Insamling av kläder
Färgat och ofärgat glas
Bilbatterier
Spillolja
Miljöstation för insamling av farligt avfall
Återbruk
Elektronik, lysrör och glödlampor

Utflyktsmål

19. Metallförpackningar och hårda plastförpackningar
20. Ris och trä
21. Kompost
22. Jord, lera, betong, tegel, sand och grus
23. Vitvaror
24. Kyl och frys

För bara tio kronor kan du på biblioteket eller turistbyrån köpa Naturguiden.
Guiden innehåller tips på tretton utflyktsmål med intressanta naturmiljöer
i Kils kommun samt beskrivningar av
Kils natur, vad som är skyddsvärd natur och vad vi har för ansvarsarter.
Perfekt att ge bort som present och
till dem som vill upptäcka alla dolda
pärlor i kommunen!

Vinnare av månadskort

Vinnare i Miljöalmanackan

I förra numret av KommunNytt bad
vi dig svara på frågor om hur du
pendlar. Kils kommun ville på detta
sätt få mer kunskap om vad du som
kilsbo uppplever som viktigast när
det gäller kollektivtrafik och pendling.
Vinnare i utlottningen av månadskort
blev Britt-Marie Olsson och HansBertil Berglund. Vinnarna kontaktas
av kommunen.

Följande Kilsbor vann biobiljetter i
november månads tävling i Miljöalmanackan:

Vi fick in 237 svar som nu ska bearbetas och analyseras för att sedan
användas i vårt arbete med att utveckla
kollektivtrafiken till, från och i Kil.
Månadskorten är skänkta av Värmlandstrafik och Kils kommun.

Gång - och cykelbelysning
till Fryksta och ridskolan
Efter önskemål från allmänheten sätter
vi nu upp belysning till Fryksta och
ridskolan, detta för att få en säkrare väg
för våra gångtrafikanter och bilister.
Belysningen väntas vara i drift i mitten
av februari.

•
•
•

Svea Jönsson
Åsa Modén
Anna Press

Rätt svar ”Om alla kapsyler skulle
lämnas till återvinning blir det varje
år lika mycket nytt stål som behövs
till 2 200 personbilar”.
Du har väl fått 2008 års Miljöalmanacka? I den finns information, tips
och råd kring hur du ska hantera ditt
avfall. 4 ggr/år kan du vara med och
tävla om biobiljetter.
Kontakta Kils Avfallshantering om du
saknar almanackan.

I nyhetsarkivet på www.kil.se kan du se
de nyheter vi publicerat genom åren.
Om du vill vara med och påverka informationsflödet använd www.kil.se/skriv

KommunNytt
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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

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

194 40
194 00
192 28
191 94
191 94

EFTERFRÅGADE TELEFONNR
ABF studieförbund
125 30
Apoteket
0771 - 450 450
Arbetsförmedlingen
416 40
Assistencekåren (dygnet runt)
415 10
Boda bibliotek
201 20
Fagerås bibliotek
152 08
Felanmälan (vägar, vatten och avlopp) 192 11
-efter växelns stängning
054 - 83 06 90
Folktandvården
316 35
Swedbank
417 50
Försäkringskassan
0771 - 170 170
Karlstad Airport
- 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
Tippen
192 79
Vandrarhem Fryksta
408 50
Vuxenskolan studieförbund
312 21
Värmlandstrafik AB
0563 - 532 00
- Resetjänsten
0771-32 32 00
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

Vinteraktiviteter i Kil
Upplev Kil i vinterskrud. Snöra på dig långfärdsskridskorna och ge dig ut på en
uppfriskande tur på någon av alla våra sjöar. Friluftsfrämjandet i Kil leder och
arrangerar långfärdsturer på skridskor. Säkert stöter du på några pimpelfiskare
som njuter av solens strålar samtidigt som man väntar på det efterlängtande
hugget. Håll utkik efter Sportfiskeklubbens pimpeltävlingar och skollovsaktiviteter. Eller nyttja ishallen för skridskoåkning med eller utan klubba.
Våra skidspår är omtyckta och lockar besökare i alla åldrar, Frykstastugan är
den perfekta utgångspunkten för skidåkning.
Friluftsfrämjandet arrangerar en Månskenstur i mitten av februari med start
vid Frykstastugan. Senare under vintern en resa till Bessheim i Norge för alpin
skidåkning.
I vår kommun finns en slalombacke för dig som önskar högre hastigheter. För
öppettider i backen se information nedan.
Vill du göra något annorlunda? Varför inte en tur med häst och släde med företagen Rid i Getmossen eller Skogsbergs Islandshästar som båda ligger i den
norra delen av vår kommun.
Leif Nordström

Fritidskonsulent
0554 - 191 89
leif.nordstrom@kil.se

Slalom

Häst

Frykstabacken slalomanläggning
Längd 260 m, fallhöjd 60 m, kapacitet
2500 pers/tim, tre liftar, en halfpipe, värmestuga och kafeteria. Frykstabacken
ligger strax utanför Kils centrum vid
Fryksta.

Rid i Getmossen
Turer med häst och vagn (på vintern
slädfärder) kan bokas för större eller
mindre grupper.
Boka per telefon eller e-post till:
0554-21050 (Britt eller Gunnar),
070-350 54 17, 070-543 75 34
gunnar@getmossen.se.
www.getmossen.se

Öppettider i Frykstabacken 2007/2008
Måndag – torsdag Kl 18.00 - 21.00
Lördag – söndag Kl 10.00 - 16.00
Skollovsdagar
Kl 10.00 - 16.00
Vill du kolla om backen är öppen eller om
träningen/skidskolan blir av på grund av
vädret kan Du ringa till backen på dagtid
eller så lämnas besked på vår telefonsvarare tel 0554-408 20.
Kils slalomklubb
tel 0554-408 20
www.kilsslk.com

Längdskidåkning
Frykstahöjden
Stuga, motionscentral, bastu, spår 1-10
km, elljusspår, vandringsleder.
Telefon: 0554-408 10 (säkrast mellan kl.
08.00 - 13.00)
Friluftsfrämjandet Kils lokalavdelning
Jan Fröling 0554-403 92
www.frilufts.se

Pimpling
Kils Sportfiskeklubb
c/o Stefan Östlund
info@kils-sportfiskeklubb.se
www.kils-sportfiskeklubb.se

Skogsbergs Islandshästar
Turridning för både nybörjare och erfarna
ryttare.
c/o Lars Svensson
Apelungsåsen, Tilåsen 86
686 95 Västra Ämtervik
Tel 0565-510 23
info@skogsberg.nu
www.skogsberg.nu
Kontaktpersoner: Lars Svensson och Anki
Johansson tel 0706-929706 / 0706-929710

Skridskoåkning
Kils ishall, allmänhetens åkning
Fasta tider under säsongen
(utan klubbor)
tisdagar
14.30 - 15.30
lördagar
08.00 - 09.50
lördagar
18.00 - 18.50
söndagar 08.00 - 09.50
Extra öppethållande vid lovdagar/helger
meddelas på hemsidan någon vecka i
förväg samt i kalendern på vår hemsida
www.kil.se. För ev. ytterligare tider kontakta vaktmästare/kontor tel 0554-108
70.

