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Innehåll

Den 13 juni kl. 15-18 anordnas en lite annorlunda trivsel- och aktivitetsdag på Mons Backe. Tomtbingo, grissläpp, utställare och kultingspring
för de små är några av de aktiviteter som erbjuds.
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Det ljusnar även för Kil på många plan, mycket positivt har hänt,
händer och kommer att hända. Den tråkiga trenden med nedåtgående befolkningsutveckling är oroande men jag tror det vänder. Det
pratas om Kil på ett annat sätt nu tycker jag. De flesta nyheter eller
reportage som syns i media om Kil är positiva! Naturligtvis har den
utmärkta reklamkampanjen haft stor betydelse i detta. Vi behöver bli
ambassadörer allihop och se till att vi pratar gôtt om Kil när vi träffar
andra. En positiv befolkningsutveckling är nödvändig för servicen
i vår kommun.
Tack till Stefan Holm! Han ser verkligen till att Kils namn lyfts upp i
ljuset! Våra varmaste gratulationer! Tack också och grattis till Claes
Wallman som blev utsedd till årets företagare i Kil. Ett föredöme när
det gäller att satsa och som därigenom visar vägen för många andra.
Tror man på det man gör är det mesta vunnet!
Som kommun behöver vi göra satsningar för framtiden. Närmast
ligger upprustningen av Sannerudsskolan och utvecklingen av Sannerudsvallen. Skolans personal och elever jobbar en hel del med denna
fråga; hur ska skolan se ut i framtiden? Det är oerhört viktigt att det
är de som verkar i skolan som har stort inflytande över utformningen.
Det ska bli jättespännande att följa detta arbete.
Dessutom fortsätter arbetet med Kil Innovation Food Arena, skapandet av ett center för utveckling och kunskapande inom närproduktionen av livsmedel i anslutning till Konsum Värmlands charkfabrik.
En ansökning av EU-medel kommer att göras i samarbete med bl a
Måltidsriket i Grythyttan. De hade sin årsstämma under ledning av
Carl-Jan Granqvist i Kil Arena där de bjöds på mat lagad av kostenhetens personal – mycket uppskattat.
Kommunen har anställt Bo Thunberg som
samordnare för detta projekt som har väckt
stort intresse på många håll.

Preliminära utgivningsdatum 2008
Nr 1. 31 jan
Nr 2. 24 april
Nr 3. 26 juni
Nr 4. 30 okt
Manusstopp - 4 veckor

Avslutningsvis tycker jag att våra ungdomar är fantastiska! UKM-arrangemanget i
Forshaga blev en succé mycket tack vare
våra kilsungdomar som inte bara framförde
snygga uppträdanden utan la ner mycket
arbete på själva arrangemanget.

Tips eller synpunkter
www.kil.se/skriv
www.kil.se/synpunkten
eller
Agneta Hultin Karlsson
0554 - 191 45
agneta.hultin@kil.se

Låt oss nu möta våren i Fryksta med brasa
och på Mons Backe med grissläpp!

Aktiviteterna utgår från Monvallen vid
norra infarten till Mons Backe. Monvallen är det gamla grustaget som nu görs om
till en amfieteaterliknande aktivitets- och
friluftsplats. Vi kan utlova aktiviteter för
både gammal och ung. Du som vill kan
delta aktivt men också på lite avstånd
iaktta det som händer.

P4 Drive och artist

P4 Drive direktsänder från Monvallen.
Det gör att du som inte kan vara på plats
får möjlighet följa evenemanget och att
du som deltar även får se hur en direktsänd radiosändning går till. Med sig har
P4 en artist som kommer att uppträda.

Det stora grissläppet

En av grundtankarna i Grön trivselplan
för Lövenstrand är att en del av området
ned mot Fryken ska återställas till betesmarker. Ett miljövänligt och effektivt
sätt är att låta grisar markbereda under
en sommar och därefter låta får hålla
markerna öppna. På det sättet återställs
den gamla betesmarken. Just nu arbetas
det med att göra i ordning gångstigar
och broar för att öka tillgängligheten i
området. Idén med Monvallen kommer
även den från nämnda trivselplan.
Mellan 10-20 grisar kommer att släppas
under eftermiddagen.

Tomtbingo och
utställare

Nu är alla tomter utstakade
och numrerade. Du som
vill ta chansen att vinna
homestyling av expert
ska absolut delta i vår
tomtbingo. Tomtbingon
börjar som en tipspromenad. Tipslappar köper du
på plats vid Monvallen för
10 kr styck. När du kommer i mål lämnar du din
ifyllda tipslapp och får en
bingobricka att använda i Monvallens
tomtbingo. Förutom homestyling till
vinnaren lottar vi även ut priser skänkta
av företag i Kil. Utställare finns på plats
längs tipspromenadvägen. Av dem kan
du köpa köpa matkorg med värmländska
och ekologiska inslag, få tips kring husbyggnationer och värdefull information
för att klara av tipspromenadens frågor.

Boka biljett på SJ i Kil

Kilsloket med plats för 12 passagerare
kör runt och guidar i området. Du som
vill kan köpa biljetter i förväg på Kils
järnvägsstation för 20 kr styck. Under
eftermiddagen kommer konduktören att
ha de biljetter som ej bokats som fribil-

jetter. Avgångstider kommer att finnas i
kommunhusets medborgarhörna, på vår
hemsida och hos Kils järnvägsstation.

Kultingspringet

Kils OK anordnar en löptävling för barn
upp till 12 år. Kultingspringet börjar vid
OK-stugan och går i mål i Monvallen.
Mer information om evenemanget, hur
du anmäler dig till kultingspringet med
mera kommer att finnas i medborgarhörnan och på www.kil.se från mitten av
maj månad.
Varmt välkommen till en annorlunda
eftermiddag på Mons Backe!

Lyckad kampanj och glada vinnare
TEXT: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Under hösten genomförde Kils kommun en reklamkampanj i TV4 och Radio Rix. Syftet var att visa att Kil är en intressant kommun
att både leva och bosätta sig i. Vi har nu utvärderat kampanjen hos anställda och allmänhet.
Totalt 300 personer svarade på ”reklamenkäten” som fanns på kommunens hemsida under 45 dagar. 80 % angav att de sett eller
hört reklamen och av dem var hela 92 % positivt inställda.
Vi har också haft en enkät om KommunNytt på hemsidan för att ta reda på vad du och andra tycker om innehåll med mera. Endast
28 personer svarade på den enkäten och därför låter vi den ligga kvar på hemsidan med förhoppning att du tar dig tid att svara.
Klicka på menyvalet Kommunen och därefter KommunNytt så hittar du rubriken ”Vad tycker du om KommunNytt”. Vi lottar ut
några extrapriser till er som svarar från och med nu. Enkäten är öppen till 31 juni.
Några USB-minnen och trisslotter lottades ut till dem som svarat. Grattis till er och tack till alla som svarade på våra frågor.

Mikael Johansson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se

Följande personer har blivit informerade om sin vinst

USB-minnen: Benny Pedersen, B-M Olsson, Maja Hallberg, Annika Karlsson
Trisslotter: Åsa Magnusson, Ingrid Johansson, P-O Östlund, Anna Åkerman
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Biljard-SM 2008
TEXT: ANDREAS KROON, 8F SANNERUDSSKOLAN

UKM i Forshaga
FOTO: LENA KARLIN

Klockan 04:36 på lördagsmorgonen åkte fyra ungdomar och två vuxna till Göteborg för att
delta i distriktsfinalen för ungdomar i biljard.
I bussen satt Björn Edström, Andreas Kroon, Andreas Nilsson, Rasmus Landin och de två
väldigt positiva och extremt snygga ledarna Lena Karlin och Annica Merchant som var
pushande och drev oss alla framåt och inte bakåt. Efter ungefär 4 timmars bilåkande hit
och dit var vi äntligen framme vid Biljardpalatset i Göteborg.
Första matchen var mellan KilOut och Lustgårdens killar. Det gick inte så bra för någon
utav deltagarna i KilOut de matcherna. Men det viktigaste är ju att vara med, inte bli
segrare. Ungefär en halvtimme senare skulle nästa match spelas mot Götene Player. De
matcherna var oerhört jämna.
– De spelade otroligt bra, det var bara otur att de inte vann. Vi är jättestolta över dem. De
uppförde sig så bra som man bara kan, de uppträdde oerhört professionellt, säger Annica
Merchant och Lena Karlin med två stolta leenden.
Hela gruppen samlas och alla är överens:
- Nästa år är KilOut tillbaka med nya, friska och starka krafter.
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TEXT: ANNICA MERCHANT 0554-193 99

Taggade elever målade graffiti
FOTO: ELIN LUNDQVIST, KARIN JONSSON

Klockan är halv nio den 8 mars och det är
lördagskväll. Vi befinner oss i Forshagas
idrottshall på UKM (Ung Kultur Möts). Det är
fullsatt, stämningen är laddad – artisterna är
nervösa och publiken förväntansfull.
Jublet stiger i salen när konferenciererna
äntrar scenen. Publiken får det den vill ha
och mer – det dansas, det spelas hårdrock
på dragspel, en tjej läser upp en dikt som
syrran skrivit, två killar sjunger om hur man
kan bli blåst i Stockholm (med tillhörande
gitarrsolo, för det var det väl?!) Vi bjuds på
ballader, rap och mycket mer.
Variationen på scenbidragen är stor och
tillsammans blir de båda föreställningarna
helt fantastiska. Dessutom fanns en speciell
konstavdelning med bland annat akvareller, foton och ljusinstallationer. Vi bjöds
på cider och dödskallegodis eftersom årets

TEXT OCH FOTO: AGNETA HULTIN KARLSSON, 0554-191 45

Åtta ungdomar ur årskurs 7 och 9 tillbringade en dag under påsklovet med att försköna en
del av Sannerudsskolan med graffiti.
Rektor Göran Nilsson tyckte att en av korridorerna behövde fräschas upp och ville att elever
skulle göra detta under några bildlektioner. Han pratade därför med bildlärare Anna Åberg
som tände på idén och tänkte att det kunde vara kul att låta eleverna få prova på graffiti.
festival hade pirattema.
En arbetsgrupp med ungdomar från Forshaga och Kil har träffats regelbundet sedan
i höstas för att planera och arrangera detta
evenemang. Ungdomscentrum i Forshaga
har hållit i trådarna och förebyggargruppen har funnits med som representanter
från Kil.
De två föreställningar drog tillsammans ca
1250 besökare. Det var 166 deltagare och
ungefär hälften av dem kom från Kil.

Graffiti innebär att man sprayar färgen. Beroende på storleken på sprutmunstyckena,
”caps”, får man tjockare eller finare linjer. Det bästa resultatet får man om man lägger på
flera tunna lager. Anna är noga med att påpeka att hon kontaktade många återförsäljare
för att hitta den minst miljö- och hälsofarliga färgen. Eleverna hade för säkerhets skull
skyddsoveraller, munskydd och handskar på sig och fönster stog vidöppna. Eftersom det
var lov fanns det inga andra elever i skolan.
– Konstformen graffiti kom till Sverige på 80-talet och handlar om ungdomars kultur och
identitet. I bildundervisningen på högstadiet får eleverna prova på många olika konstformer
och just graffitin ligger dem själva nära till hands. Därför var det med stor glädje som eleverna tog sig an den dystra väggen i korridoren för att förvandla den till ett färgsprakande
konstverk, säger Anna.
Och ett färgsprakande konstverk blev det verkligen!

KommunNytt
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Visst finns det Taxi i Kil
Taxiföretagen i Kil har under en tid haft fullt upp med samhällstransporter vilket gjort att möjligheterna till privattaxi varit
begränsade. Nu kommer Mats och Jonas Andersson att utöka
sin fordonspark för att ge kilsborna ökad service.
– Vi har idag 2-5 privatkunder per dag trots att det inte varit
känt att man kan få privattaxi under dagtid i Kil, säger Jonas.
Vi utökar nu servicen genom att avsätta en bil för privattaxi
på dagtid. På så sätt kommer kilsborna att få en bättre service
säger Jonas Andersson.
Privattaxiverksamheten i Kil har under några år varit minimal.
Ofta har bilarna varit bokade av samhällstransporter vilket lett
till att privatpersoner inte fått tag på taxi eller fått beställa en
taxi från Karlstad.

Kils kommun skyddar 27 hektar skogsmark

– Vi hoppas nu att kilsborna ska få nytta av den satsning vi
gör, säger Jonas.

Kils kommun biotopskyddar 11 områden på sammanlagt 27 hektar skogsmark. De flesta av områdena är raviner som ligger nära
Kils samhälle.

Om du vill ha privattaxi i Kil ringer du det nya telefonnumret
0554-135 35.

Varje område kan ses som ett litet naturreservat som ska skyddas mot avverkning, grävning, dikning och andra saker som
kan skada de växter och djur som lever där.
Ett område som skyddas är delar av Pickerudsbäcken. Där
kommer vi så småningom att sätta upp bänkar och informationsskyltar. För att ta sig till Pickerudsbäcken kan man
antingen vandra Falletleden eller cykla till Kils brukshundklubb och därifrån vandra över ängen ned i området. Ett annat
område som blivit skyddat är den lövskog som ligger mellan
golfbanan och Stubberuds stugområde. Falletleden passerar
även denna lövskog.

För mer information kontakta
Jonas Andersson
Mats o Jonas Taxi AB
0554-135 35

FOTO: AGNETA HULTIN KARLSSON

TEXT: KAROLINA PETTERSSON, 0554-191 40

Jonas Andersson

Biotopskyddet ligger helt i linje med det naturvårdsprogram
som Kils kommun nyligen tagit fram. I naturvårdsprogrammet har kommunen förbundit sig att arbeta med att skydda

Ny buss underlättar för pendlare

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Biotop

I naturvårdsprogrammet antog Kils kommun ett antal ansvarsarter. Det är sådana arter som har en stor del av landets population inom
kommunens gränser. Vi tar tacksamt emot tips och hjälp från allmänheten när vi nu ska börja inventera hur många av respektive
art vi har och var de finns i kommunen.
De ansvarsarter som är representativa för Kil är
• mindre hackspett,
• turkduva,
• allmän metallvingesvärmare,
• brun gräsfjäril och
• skogsklocka.

Exakt tidpunkt för start av den nya linjen, vilka hållplatser och
hålltider som gäller mellan Jonsbol och Kils järnvägsstation
kommer att meddelas av Värmlandstrafik senare.

KommunNytt

FAKTA:
Biotop: En biotop är en biologisk term för en typ av
omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller
djursamhällen hör hemma.

TEXT: KAROLINA PETTERSSON, 0554-191 40

Bussen kommer preliminärt att avgå från Jonsbol 07.00 för
ankomst till Kils järnvägsstation 07.20. Bussen går sedan
vidare med ankomst Karlstad kl. 07.55. På eftermiddagen
avgår bussen från Karlstad 16.10 är i Kil 16.40 och ankommer till Jonsbol 17.00.
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Vill du ha mer information kring våra biotopskyddsområden,
kontakta gärna oss på miljö- och byggförvaltningen. Naturvårdsprogrammet hittar du på www.kil.se samt i medborgarhörnan i kommunhuset.

Har du sett eller hört Turkduvan

En ny busstur kommer att underlätta för de boende på sträckan
Jonsbol – Mon i Kil. Efter önskemål från allmänheten har Kils
kommun och Värmlandstrafik tagit reda på vilket intresse som
finns. Intresset är så pass stort att Värmlandstrafik från hösten
2008 beslutat att köra en morgontur och en eftermiddagstur
längs sträckan.

Beslutet grundar sig på de enkätsvar som Kils kommun fått
in från dem som bor längs Jonsbol - Mon. Man ville på detta
sätt ta reda på hur många som var positivt inställda till den nya
bussturen. Kils kommun fick in 72 svar och 97 % av dessa var
positiva till den nya bussturen. Flertalet ville ha flera turer på
morgon och eftermiddag. Önskade påstigningsplatser angavs
bland annat till Mon och Fryksta badplats.

ravinerna i Kil, som är kommunens ansvarsbiotop.

För mer information kontakta
Bengt Bernstein
Teknisk chef, Kils kommun
0554-191 21
bengt.bernstein@kil.se

Kils kommun kommer att arbeta för
att bevara, skydda
och vårda arterna och
deras miljöer. Vi börjar
med att göra en inventering för att se hur
många av varje art som finns och var de
lever. Därefter kan vi göra de åtgärder
som krävs för att gynna arterna.

Turkduvan är den art vi först kommer
att inventera. Turkduvan trivs främst i
gammal villabebyggelse och kan synas
vid fågelborden vintertid. Vid senaste
inventeringen, 1998, hamnade Kils
tätort på första plats i Värmland vad
gäller antalet revir av turkduva.
Vi börjar inventeringen under
maj månad i Kils tätort och i Fagerås. Miljö- och byggnadsförvaltningen tar tacksamt emot
din hjälp och dina tips för
att få till en så heltäckande
inventering som möjligt.
Hör av dig till mig om du
vill hjälpa till att inventera eller om du
har du hört eller sett turkduvan?

FAKTA:
Turkduvan är en liten duva, längd
28 cm, som är gråbrun med mörkare rygg. Stjärtfjädrarna är vita i
spetsarna. Från nacken och halvvägs fram på halsen finns ett svart
band omgivet av smalare vita band.
De korta benen är röda. Näbben
och ögonen är svarta. Turkduvan
är lätt att känna igen (sitter ofta
exponerat på t ex TV-antenner) och
revirlätet hörs ganska långt.
Sången är ett monotont kookoo,
koo
Källa: http://sv.wikipedia.org/
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Tolitaelever om maten

Öppet hus i reception och
medborgarhörna
Olivia: Den är bra, jag gillar
all mat.

Välkommen att besöka vår nya reception
och medborgarhörna den 14 maj klockan
16-18. Vi håller extraöppet för dig som vill
se hur det blev, hämta blanketter, dryfta
idéer eller lämna synpunkter.
På plats kommer receptionisterna Barbro
Johansson och Catharina Flygh att vara
tillsammans med kommunalrådet Mikael Johansson (s), kommunchef Jan-Olov
Ragnarsson och informationschef Roger
Kvarnlöv.

TEXT: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

William: Bra, den är god.
Pannkakor är favoriträtten.

FOTO: ROGER KVARNLÖV, ÅSA MALMKVIST

Arbetet inleddes hösten 2007 och man har steg för steg arbetat med att uppfylla de krav som ställs för certifiering. Från
terminsstart 2008 har man, på de skolor där det är möjligt,
tagit steget fullt ut och serverar två alternativ plus vegetariskt
alternativ.
Barnen väljer mellan en klassisk favoriträtt som till exempel
lapskojs med rödbetor eller en litet modernare variant som
exempelvis Couscoussallad. Salladsbuffén är inbjudande och
erbjuder minst fem olika sorters grönsaker och frukt varje dag.
På restaurang skulle man troligen få betala minst 75 kronor
för en sådan lunch, men skolbarnen i Tolita och Högboda äter
såklart gratis, varje dag.
Blir det inte dyrare att servera tre alternativ?
– Nej, det har det inte blivit för oss, det är ju totalt sett samma
mängd mat som skall lagas och ätas upp. Arbetet ligger i planering och tillagning och det är våra skolkockar jätteduktiga
på. Avvägningen mellan vilken rätt som det kommer att gå åt
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mest av är såklart svår i början, men vi lär oss steg för steg
och det gäller att servera två rätter som väger jämnt i popularitet med varandra.
Vad tycker då kockarna?
– Vi är jättestolta över det här! Självklart har det blivit mer
arbete för oss, men det är roligt att laga riktig mat och att laga
mat från grunden. Det är och
har varit en stor
utmaning för oss
men det har sporrat och inspirerat
oss och har gett
oss känslan att vi
kan bara vi vill.
Att bli certifierade
känns som om vi
vunnit ett stort pris! Barnen är våra gäster i restaurangen och
det är kul med nöjda gäster. Vi har verkligen fått ett kvitto på
att vi jobbat åt rätt håll och det är så roligt för barnens skull
att vi kan erbjuda det här, berättar Yvonne Eriksson och UllaStina Engqvist i Tolita Skola och Jessica Bergsten och Lena
Boquist i Bodaskolan.

Nu finns möjligheten att prenumerera
på våra nyheter och
pressmeddelanden
via en nyinrättad
RSS-tjänst på vår
hemsida.
RSS står för Rich document format Site
Summary och är ett standardformat för
att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar. Du kan välja att visa nyheter

Tolita Skola och Bodaskolan är två av åtta skolor i Sverige som certifierats för sin skolmat utifrån de skärpta regler som tillkom 2007.
Både Tolita Skola och Bodaskolan fick omdömet MVG och certifierades därför av organisationen Skolmatens vänner.
– Att dagligen erbjuda minst två rätter plus ett vegetariskt
alternativ är ett av 38 kriterier som ställs för att skolmaten
skall kunna certifieras, berättar kostchef Åsa Malmkvist som
tagit initiativ till certifieringen av skolmaten i Kil.

Ica-handlaren Claes Wallman blev utsedd
till årets företagare i Kil. Företagarföreningen motiverar beslutet med Claes framgångsrika recept som bygger på hög service
och personlig värme.

Hämta våra nyheter och pressreleaser via RSS

Skolkockar och barn i Bodaskolan

MVG för skolmat i Kil

Årets företagare i Kil

och information från flera olika källor i din
läsare så du behöver inte surfa runt på flera
sidor för att få dina nyheter. Många mobiltelefoner stödjer även RSS-tjänster vilket
gör att du snabbt kan se om det hänt något
nytt i Kils kommun. De adresser som du
ska använda för dessa RSS-flöden är www.
kil.se/rss-nyhet samt www.kil.se/rss-press.
Mer information om tjänsten samt exempel på RSS-läsare hittar du på kommunens
webbplats, www.kil.se/rss.

Interaktiva kartor hjälper dig hitta rätt

Andre: Bra, allt är gott men
favoriträtten är pizza.

Charlie: Maten är jättegod och
spaghetti är favoriträtten.

Behöver du hjälp med att hitta i kommunen
eller är du bara intresserad av att studera kartor? Oavsett vilket så kommer Kils kommuns
nya karttjänst att tillgodose dina behov.
I Kil, liksom i de flesta kommuner, används
GIS (Geografiska Informations System)
som en del i den kommunala verksamheten. Att kunna ta del av kartan, söka upp
exempelvis en fastighetsägare och analysera
företeelser med hjälp av ett GIS-program är
något som blir mer och mer vanligt inom
verksamheterna. För många privatpersoner
är tjänster som ex Eniro, hitta.se och Google
Earth numera en självklarhet.

att mäta i kartan, skriva ut eller skicka kartan
till en kompis via mejl finns att tillgå.

Nu finns en interaktiv webbkarta över Kils
kommun att nå från vår hemsida. I den kan
du bl a söka adresser och fastighetsbeteckningar, se var våra skolor finns, hitta intressanta platser att besöka och ta del av kommunens naturvårdsprogram. Funktioner för

Vi kommer kontinuerligt att utöka våra
kartor med mer information som kan vara
till nytta för dig som besökare. Kartan når
du enklast från kommunens startsida där du
hittar den i den blå rektangeln nederst på
sidan eller via adressen www.kil.se/karta.

KommunNytt
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Frida har delat ut godis och gosedjur till barnen på ett barnhem.

Gymnasietjejer åkte till Litauen för projektarbete
TEXT: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Måndagen den 10 mars satte vi oss i bilen ner till Karlshamn,
spända av förväntan, men samtidigt lite nervösa inför vad som
skulle komma. Efter 6 timmar i bilen och 14 timmar på färjan
kom vi fram till Klaipedas hamn. Där mötte oss tre glada litauer som åkt åtta mil för att välkomna oss. Vi fick blommor
och fika på plats och sedan bar det iväg mot Skuodas där vi
skulle tillbringa de närmsta dagarna.

Ruth Hermansson och Stina Brunzell från Sannerudskyrkan
i Kil har under 16 år tillsammans med sina makar samlat in
och levererat förnödenheter till Skoudas. Ungdomarnas projektarbete går ut på att dokumentera en hjälpsändning från
planering till genomförande samt även Ruth och Stinas tidigare
arbete. Dokumentationen ska utmynna i ett ”Litauenhäfte”
som kommer att redovisas i skolan men även läggas ut på
Kils kommuns hemsida.

I Skoudas, och alla andra platser vi kom till, var mottagandet
lika varmt. Vi möttes av dragspelsmusik, mer blommor och
mer fika. Under fikat fick jag, Linnea och Hanna varsin vävd
banderoll som det stod Skuodas på som vi skulle ha på oss.
Bodde gjorde vi på sjukhusets fjärde våning och frukost fick
vi varje dag på ortens hotell, betalat av Skuodas kommun.

Tror ni att ni kommer att bli tillräckligt stärkta för att ta
över stafettpinnen efter Ruth och Stina?
– Möjligheten finns att vi kommer att vara inblandade i fortsatt hjälparbete men det är något vi får utvärdera efter resan,
säger Frida.

9
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Så här berättar tjejerna om sin resa

FOTO: ROGER KVARNLÖV, HANNA NYBERG

Den 10-15 mars åkte tre ungdomar och fyra veteraner till
Skoudas i Litauen för att överlämna insamlade förnödenheter.
Jag träffade gymnasietjerna Frida Andersson, Linnea Hjelm och
Hanna Nyberg dagen innan de skulle resa till Skoudas i Litauen
med en hjälpsändning från Kil.

Varför gör ni det här?
– Vi vill uppmärksamma Ruth och Stina när de nu slutar med
Litauenarbetet. Vi lär oss också hur en hjälpsändning går till
från planering till genomförande, något som vi hoppas ska
inspirera andra, säger Linnea.

Frida Andersson, Linnea Hjelm och Hanna Nyberg

Mannen som oftast går under namnet ’Koko’ har en tröja som
trycktes upp till 10-års jubileet av hjälpsändningarna till Skuodas.
På den står det: 10 ÅR HAR GÅTT, Kil YSkuodas, MÅNGA VÄNNER
HAR VI FÅTT.

De tre närmaste dagarna tog Ruth och Stinas vän Marta med
oss på många utflykter med en minibuss. Vi var bland annat
i en skola, ett barnhem, ett ålderdomshem och ett dagcenter
för fattiga barn. Där delade vi ut insamlade kläder, gosedjur,
mat som vi fått från Coop Extra och Ica Supermarket i Kil och
godis från Fabriksförsäljningen i Skåre. Vi blev både positivt
och negativt överraskade över standarden dit vi kom. Vissa
ställen var finare och en del av familjerna på landsbygden
hade det värre än vi trott.
Sammantaget var det en mycket trevlig och spännande resa.
Vi fick många nya vänner som vi hoppas få träffa igen!

Översta raden från vänster: Stina Brunzell, Ruth Hermansson, Rolf
Olausson, Anita Olausson, Henry Hermansson. Sittande från vänster: Kjell
Brunzell, Frida Andersson, Linnea Hjelm.

KommunNytt
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FOTOTÄVLING

FOTOTÄVLING
”Henric Dahlöv har tagit nattbilden vid Kils
station med läckert ljus och bra kontraster.”

”I Kil hålls ännu platserna från Slas romaner
levande. Åsa Magnusson tog bilden på väg
till Fallet under arbetet med Falletleden.”

”Kerstin Mederyd fotograferade kvarteret
Timmermannen i snygg inramning och med
en blandning av gammalt och nytt. ”

Många bilder av Kil
Tack alla som skickat in bidrag till vår fototävling ”Min bild av
Kil”. Till det här numret lämnades det in fler bidrag från fler kilsfotografer. Vann gjorde Kerstin Axelssons bild från ättestupan.
– Kerstin Axelssons bild från ättestupan mellan RennstadRinnefors har ett härligt djup, bra färger och visar den glädje
som de belgiska sommarlovsbarnen kände över naturupplevelsen i Kil, sammanfattar juryn.

Reglerna

Vår fråga från förra numret ”Man kan dock undra varför alla
bidrag var inskickade av män?” blev inte besvarad däremot
var det glädjande nog många kvinnor som skickade in bidrag
till denna tävling. Till nästa nummer hoppas vi på ännu fler
bidrag både från, tjejer/killar och män/kvinnor. Vi vill ha dina
bilder senast den 27 maj.

•

Innehållet på inlämnade bilder ska visa hur din bild av Kil
ser ut. För att vara kvalificerad till tävlingen räcker det att du
bor i Kil och kan skicka in bilder enligt nedan. Fyra bilder tas
ut till publicering i KommunNytt och en av dessa utses till
vinnare. Vinnaren får ett USB-minne på 1GB.

•

•

•

•
•

Skicka in max två bilder via e-post
till agneta.hultin@kil.se (papperskopior skickas till kommunens
adress)
Bilden ska levereras senast 24 mars
2008.
Genom att skicka in bilderna till
tävlingen ”Min bild av Kil” tillåter
du att Kils kommun fritt får använda
bilderna. Bilderna kommer inte att
säljas vidare.
Du måste själv vara upphovsman till
bilderna du tävlar med.
Manipulerade bilder är tillåtna men
ange när så är fallet.
Juryns beslut går inte att överklaga.

Digitala bilder ska vara
•
•

Namngivna enligt: Fotografens
namn + ordningstal.jpg Ex: Lena
Larsson 1.jpg.
JPEG-format, minst 2000 pixlar på
längsta bildsidan, max 4 Mb stor.
(Vi har en gräns på varje enskilt mail
på 5 megabyte. Överstiger bilderna
detta måste du skicka flera mail.)

Mailet/brev ska innehålla

Vid ämne/kuvertframsida skriver du:
• Min bild av Kil
• Ditt namn och din adress.
• Din e-postadress om det är en annan
än den du skickar bilden från.

Berätta gärna något om bilderna, det kan underlätta för juryn
i bedömningen.
11
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Ny ledningsorganisation inom skola barnomsorg
FOTON: AGNETA HULTIN KARLSSON

TEXT: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Från 1 augusti 2008 blir det ny ledningsorganisation inom skola- barnomsorg i Kils kommun. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden den 19 mars.
- Vi gör om organisationen av flera anledningar men en av
grundorsakerna är att det blir en bättre balans av personalansvaret i den nya organisationen. Det kommer att gynna
elever, föräldrar, lärare och rektorer, säger Dan Granström
som är skolchef i Kil.
Hur menar du då?
- I den nya organisationen kommer rektor närmare personal

och elever vilket ger en tydligare koppling mellan uppdrag,
ansvar och budget. Det blir också lättare att följa upp budget
och utvecklingsbehov när man som rektor har ansvar för färre
enheter, säger Dan.
Den nya organisationen har sju rektorsområden där en rektor
ansvarar för varsitt område. Tidigare hade fler rektorer olika
ansvar inom samma område.

Sannerudsskolan

F-6,
särskola, musikskola
Ewa Gustavsson

Dallidenskolan

Sannerudsskolan

F-6, fsk Skogsgläntan,
fsk Regnbågen, fsk Dalliden,
träningsskolan

7-9
särskola, SPG
Göran Nilsson

Elevrådet, elever i årskurs 7-8, tog uppgiften på allvar vid förvaltningschefens besök. Många gula lappar med önskemål sattes upp på
”vita tavlan”.

Britt Nilsson

Elever och lärare tycker till om framtidens skola

Förvaltning

förvaltningschef,
bitr. förv. chef,
administration, assistenter,
barnomsorgssamordnare,
elevhälsa

Fageråsskolan
F-6, fsk Fagerås,
familjedaghem

Tolitaskolan
Bodaskolan
F-6, fsk Tolita
fsk Boda

Håkan Engmalm

TEXT OCH FOTO: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Sannerudsskolan (år 7-9) har funnits sedan i början av 70-talet
och nu ser kommunen över vilka möjligheter till förbättring av
lokalerna som finns.
Skolchefen Dan Granström
har fått i uppdrag av politikerna att ta fram underlag
och har som ett led i detta
träffat elevråd och lärare
på Sannerudsskolan för
att ta reda på vad de tycker
är viktigt vid en ombyggnation eller nybyggnation
av skolan.

Mia Sandberg-Tuvesson

Vikstaskolan
F-6,
fsk Lövängen
Joachim Weström

Stenåsenskolan
F-6, fsk Stenåsen
fsk Kilslund, SPG
Morgan Andersson

Så här ser den nya ledningsorganisationen från 1 aug 2008 ut. Rektorsområden med samma färg fungerar som ett lärlag där rektorerna i
lärlaget träffas med jämna mellanrum för utbyte av erfarenheter.
Skolchef Dan Granström samlar in
synpunkter

Gör som 267 förskolebarn i Kil
Den sista veckan i april är det Håll Sverige Rents skräpplockardagar. För tredje året i rad samarbetar kommunen, handlarna i
Kil och förskolorna kring en aktivitet vecka 17. Barnen plockar
skräp och lär sig om nedskräpning och sopsortering. Kommunen
kommer sedan och hämtar upp skräpet och tar med en liten upp-
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muntran, sponsrat av handlarna, för väl utfört arbete.
Alla kan delta i Håll Sverige Rents skräpplockardagar, gör som
250 förskolebarn i Kil och anmäl dig på www.skrapfrimiljo.
nu du också!

– Vi har fått in många bra
åsikter från elever och lärare. Några saker som elever
och lärare är överens om är
att lokalerna ska vara ljusa,
ha bra ventilation och att
vi bör undvika de långa
korridorer som finns idag,
säger Dan Granström.

Hur skiljer sig elevrådets och lärarnas synpunkter?
– Det är ganska många saker som är gemensamma men båda
grupperna listade några saker som de andra inte nämnde.
Elevrådet ville till exempel ha fler mindre samlingsmöjligheter och gärna fler yngre lärare medan många lärare önskade
grupprum i anslutning till klassrummen.

Hur kommer ni att gå vidare?
– Av naturliga skäl så blir det starkt fokus på lokalerna i början
av en sådan här process. Vi ska nu försöka flytta fokus och diskutera vilken pedagogik vi vill ha i en ny eller ombyggd skola.
Då lär vi ju märka om pedgogogiken passar in i de praktiska
önskemål som hittills framförts, avslutar Dan Granström.

Så här tyckte Jesper Håkansson och Emma Örtlund
– Det kändes ganska bra men lite konstigt att vara med och
planera för kanske 5-10 år framåt i tiden. Det är viktigt att det
ska vara mysigt för elever och att skolan ska byggas i ett plan
så det blir lätt för handikappade och så, säger Jesper.
– Jag har en lillebror som går i femman och det är ju bra
att han kanske kan få gå i en bättre skola än vad jag fick.
Det viktigaste är att få bort de långa korridorerna, få större
klassrum och bättre skåp men nästan allt vi pratade om var
viktigt, enligt Emma.

KommunNytt
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Värmlands Hjärta
Håll utkik efter röda hjärtan och hjärtligt välkomna till årets konstrunda,
3 - 4 maj kl. 10.00 - 18.00, önskar tio
konstnärsvänner.
I hjärtats form tar man sig runt på slingriga småvägar i gränstrakterna mellan
Kils och Arvikas kommuner och får
ta del av traktens konst och storslagen
natur på riktigt nära håll.
Konstnärerna som bor längs vägen
öppnar sina ateljéer och blir man hungrig finns både café med hembakat och
matservering.

Landsbygdsutveckling i fem kommuner

”Låt gatan blomma” vissnar

Viktigt meddelande till
allmänheten

Leader Närheten omfattar kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad (exlusive
Karlstads stad) och Kil. Leader är en metod som bygger på lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande och samverkan i trepartnerskap. Det finns 3,5 miljoner kr per år i
projektmedel att söka.

Möjligheten att sätta ut blomlådor för fastighetsägare tas nu bort i Kils kommun. Det beslutade Tekniska nämnden vid sitt sammanträde 2008-03-19. Syftet med projektet ”Låt gatan
blomma” var att öka trafiksäkerheten genom att sänka hastigheten i bostadsområden genom
att sätta ut farthinder i form av blomlådor.

En strategi har skrivits för området för att
göra prioriteringar och beskriva områdets
behov. Utifrån strategin fattas sedan beslut
om vilka projekt som ska få stöd. Projekt
som kan väntas leda till ökat företagande,
ökad sysselsättning och ökad inflyttning
prioriteras.

Varför avbryter ni projekt ”Låt gatan blomma”?
– Tekniska nämndens beslut att avbryta projektet beror dels på att de regler som satts upp i
många falla inte följts och dels på att de nya bestämmelser för hastighetsbegränsningen som
träder i kraft den 2 maj 2008 ger kommunen
större möjligheter att begränsa hastigheterna,
säger Anders Johansson, ordförande i Tekniska nämnden i Kils kommun.

Sedan tidigare är VMA, viktigt meddelande till allmänheten, ett viktigt hjälpmedel
i samband med olyckor och risken för
olyckor. Räddningstjänst och polis är
de vanligaste brukarna av systemet.
Nu får fler aktörer behörighet att begära
sändning av VMA-meddelanden.

Beslut om stöd fattas av LAG-gruppen (Local action group) som består av 12 personer
som representerar offentliga sektorn, privata
(näringslivet) sektorn och ideella sektorn.
Leader är inte ett sätt att fördela projektmedel utan en metod för lokal utveckling

För mer information kontakta
Håkan Svenneling
Verksamhetsledare
070-88 23 998
info@narheten.se

Karin Bohlin
Verksamhetskanslist
070-88 23 691

Kils Civilförsvarsförening
Deltagande konstnärer 2008 är:
Karin Westman och
Håkan Blomqvist, glas
Lotta Huhta, bild
Maria Westerberg, träskulptur
Helena Elfgren, bild
Elisabeth Ryhre, bild
Anders Fredholm, keramik
Kerstin Löfgren, textil
Ola Öhlin, bild
Anders Thorsander, bild

Ökad kunskap om äldreomsorg
Kristina Carlson, anhörigsamordnare
i Kils kommun, har tillsammans med
SPF-Kilsbygden och Studieförbundet
Vuxenskolan anordnat en programserie
för ökad kunskap om äldreomsorg och
anhörigvård. Solveig Ternström inledde
programserien i KilArena måndagen
den 31 mars.
Genom att anordna denna programserie hoppas man öka kunskapen om
äldreomsorg och anhörigvård. En av
alla frågor som kommer att diskuteras
är vem som är viktigast - vårdgivare
eller vårdtagare.
– Den 15 april följer vi upp med ”Hjärnans åldrande och olika demenssjukdomar”, den 13 maj med existentiella
frågor och sedan avslutar vi programserien med en ”Senior och anhörigdag”
den 27 maj, säger Kristina.

15

KommunNytt

Kils Civilförsvarsförening, som är kommunens egen förening, finns bland annat
för att du skall kunna klara en krissituation.
Bli medlem i vår förening och få bättre
kunskaper som ger dig ökad trygghet. Vi
har övningar, träffar och social samvaro.
Vår medlemsutbildning omfattar säkerhet,
skydd, överlevnad med mera.
Medlemsavgiften är endast 50kr/år.
Som medlem får du vår medlemstidning
Civil 6 ggr/år.

För mer information kontakta
Marianne Johansson, Ordförande och instruktör
076-76 79 667
Ulla-Britt Andersson, Sekreterare
0554-122 89

Lions skänker handdukar
Lions klubb i Kil skänker frottéhanddukar till träningsskolan på Ravinvägen 7 och till kommunens nya boende för psykiskt funktionshindrade på Ravinvägen 3.
Handdukarna har köpts in till förmån för
handikappade barn på skolorna Casa Minunata i Oradea, Rumänien. Här får barnen
utbildning och framtidsmöjligheter.
Sveriges Lionsklubbar skapade Casa
Minunata för de gömda och glömda barnen med handikapp i Rumänien. Före den
rumänska revolutionen 1989 förvarades
tusentals av dessa barn på omänskliga institutioner runt om i landet. Man ansåg barnen
vara värdelösa och obildbara.
Casa Minunata har utvecklats ifrån att
vara en skola för enbart handikappade barn
till att idag vara att en allomfattande skola.
Man har gjort en omvänd integration och
erbjuder även barn utan handikapp att bli

elever i förskolan och grundskolan. Det har
visat sig vara ett lyckat koncept.
Casa Minunata betyder ”underbart hem”
och du kan läsa mer om skolan på www.
casaminunata.net

Enskilda vägar, vem ansvarar för vad
Kils kommun har hand om underhållet av 20 mil enskilda vägar. Kommunen ansvarar för
drift och underhåll av vägarna gentemot fastighetsägarna (vägföreningarna). Röjning och
trädfällning utefter vägarna skall skötas av markägarna.
Du som är markägare av en
enskild väg kan bidra med en
hel del för att underlätta framkomligheten på vägen. Röj för
att få fri sikt i kurvor och vid
väganslutningar. Ta bort grenar
som skjuter in över vägbanan,
så att den fria höjden blir minst
4,6 m. Röjning skall utföras
inom vägområdet eller till
minst 2 m från vägkant.
Den milda vintern har inte varit
gynnsam för våra grusvägar. Vi
får många samtal om att grusvägarna har potthål. Kommunen har samma bedömningskriterier som Vägverket av
grusvägnätet. Det innebär att
vägar som bedöms som klass 3
hyvlas och i ordningställs.

Grensågning till fri höjd,
minst 4,6 meter över vägbanan
2,0 m

Minsta avstånd
från vägkanrt

VÄGKLASSER (BEDÖMNINGSKRITERIER):
Klass 1, god

Vägens yta har nödvändigt tvärfall och är jämn och fast. Enstaka
gropar kan förekomma.

Långgatan 15 och Skogsvägen/Björkvägen
i centrala Kil samt Sämja i Fagerås. Detta
görs för att kunna förnya de lekparker som
är mer välbesökta.

VMA-systemet utgörs dels av meddelande i radio och TV, dels av utomhuslarm. Signalen i utomhuslarmet
består av sju sekunder långa ljudstötar
med 14 sekunders paus emellan. Den
ska ljuda i minst två minuter. När du
hör denna signal ska du gå inomhus,
stänga fönster, dörrar och ventilation
samt lyssna på radio (P4). När faran
är över sänds en sammanhängande 30
sekunder lång signal.
Klockan 15.00 den första helgfria
måndagen i mars, juni, september och
december testas det utomhuslarm som
ska varna oss för fara.

Slamtömning
Du som har egen avloppsbrunn, slutna
tankar eller slamavskiljare är skyldig
att få dessa tömda minst en gång per år,
om inte miljö- och byggnadsnämnden
i ditt fall beslutat om annat tömningsschema. Alla tömningar skall ske av
kommunens entreprenör, Oljeservice
Olsäter AB.

Vägens yta har i stort nödvändigt tvärfall och är till största delen jämn
och fast. gropar och ojämnheter förekommer på vissa avsnitt

Mer information finner du på www.kil.
se/va (klicka på slamsugning) samt i
medborgarhörnan i kommunhuset.

Klass 3, låg

Kilsravinerna 1-årsjubilerar

Klass 2, godtagbar

Vägbanan har dåligt tvärfall eller är deformerad i tvärled. Stora delar
av ytan är ojämn på grund av gropar och korrugeringar.

Spolning, vattenledningar

Lekparker
På grund av generationsskifte i en del villaområden, har gatuavdelningen beslutat
att ta bort 3 stycken lekparker under 2008.
De lekparker som berörs är lekparkerna på

På vilket sätt får ni nya möjligheter?
– De nya reglerna ger kommunen rätt att
använda både 40 km/h och 60 km/h som
hastighetsbegränsning. Det innebär att vi
Trafikö
kan öka trafiksäkerheten genom att sänka
hastigheten i de områden som vi bedömer har störst behov, säger Therese Jäger gatuingenjör i Kils kommun.
Beslutet innebär att inga blomlådor får sättas ut på gatorna under 2008. Kommunen
har köpt in ett antal ”trafiköar” som kan sättas ut i stället för blomlådor.

VMA kan nu användas även vid andra
allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner
och vid krishantering i samband med
extraordinära händelser. Med hjälp av
VMA kan stora grupper av människor
bli varnade och få information.

Inför vårens renspolning av vattenledningarna i centrala Kil, ses våra avstängningsventiler över. Detta kan resultera i missfärgat vatten. Vattnet är inte farligt, men du bör
undvika att tvätta i det.
Renspolningen görs med luft och vatten och
kommer att påbörjas i mitten av maj. De områden som berörs i år är ”Centrala Kil” (från

Agardhsgatan till Sveagatan), Dalliden,
Stenåsen och Mon. Berörda fastighetsägare
kommer att få ytterligare information några
dagar innan renspolningen startar.
Renspolning av vattenledningar görs för
att vi ska behålla en bra kvalitet på vårt
dricksvatten.

Lördagen den 26 april mellan kl 10.00
- 12.30 firar vi 1-årsjubileum för Kilsravinerna. Vi samlas vid platån där
invigningen hölls ifjol. Det kommer att
finnas aktiviteter av olika slag såsom
skogskörning med häst, guidning i
ravinerna, besök av Mulle, musikalisk
underhållning och tipsrunda. Vi serverar saft/kaffe och bullar.
Mer information kan du få genom
Bengt Kolthoff, 0554 - 401 75. Arrangerar gör Kils Naturskyddsförening
och Kils kommun.
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Påminnelse om sotningsregler
TEXT: ULRIKA THORÉN, 0554-194 11

FOTO: TORD OHLSSON

Akta barnen
TEXT: MARIA OJA ,0554-193 61

FOTO: TORD OHLSSON

I reglerna för sotning från år 2004 särskiljs sotningen från brandskyddskontrollen och utförs nu som två separata uppdrag. De nya
reglerna ger även möjlighet för dig som privatperson att ansöka till
räddningsverket om att själv få sota din egen fastighet.
Sotning
Vid sotningen avlägsnas brännbara sotbeläggningar i rökkanalerna
för att minimera risken för skorstensbrand. I och med 2004 års
bestämmelser kan fastighetsägare ansöka hos räddningsverket om
att själva få utföra sotningsmomentet. Hur ofta de olika typerna
av anläggningar ska sotas bestäms av kommunen. Ansvaret för
sotningen ligger på fastighetsägaren.

Här kan du fira midsommar
Midsommarfirande fredag 20 juni
Kil
Traditionellt midsommarfirande på Kils
Hembygdsgård, Stora Kils Hembygdsförening, klockan 14.00. Entré 40:-. Barn under
15 år gratis.
Frykerud
Frykeruds SMU anordnar midsommarfirande vid Fagerås Babtistkyrka. Klockan 09.30
kläds midsommarstången och klockan
11.00 blir det dans runt stången
Säldebråten
Traditionellt firande vid Fornminnesgården
Säldebråten, Frykeruds Hembygdsförening,
klockan 14.00 - 18.00.
Boda
Midsommar firas på Orrnäsets hembygdsgård, Boda hembygdsförening. Klockan
12.00 kläds midsommarstången och klockan 11.00 blir det dans runt stången.

Valborgsmässoafton och skolavslutning
TEXT: ANNICA MERCHANT, 0554-193 99

FOTO: RONNY JOHANSSON (bidrag från förra fototävlingen)

Våren är i antågande och det ska vi fira med allsång och fyrverkeri på piren. Det är många
som samlas, unga som gamla, för att vara med och hälsa våren välkommen.
Det finns även en annan sida av firandet. I vår kommun, liksom i många andra, har Valborgsmässoafton blivit en kväll när många ungdomar passar på att festa till. Personal från
Kils kommun är därför ute och ”fältar” denna kväll. De senaste åren har det dessutom varit
ganska många andra vuxna på plats. Det är bra när det finns vuxna med där ungdomar
samlas. Som förälder och vuxen behöver man inte ingripa, bara finnas där och göra det
man känner sig bekväm med.
På Valborgsmässoafton, på skolavslutningen, Frykstafesten och en del ”vanliga” fredagoch lördagskvällar från maj till september kommer personal från socialförvaltningen vara
ute på fältarbete, ibland tillsammans med polisen. Vi ska finnas där ungdomarna är och
när det finns alkohol med i bilden kontaktar vi hemmet.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare
med särskild vidareutbildning som utsetts av kommunen. Alla värmeanläggningens olika delar samt taket och takskyddsanordningarna ska kontrolleras och rengöras vid denna kontroll. Räddningsverket har satt upp bestämmelser för hur ofta brandskyddskontrollen
ska ske. Nedan kan du se intervallen för brandskyddskontroll för
de vanligaste objekten i småhus:
Värmepannor
• Eldning med fasta bränslen, ex ved, pellets eller flis – 2 år
• Eldning med olja eller gas – 4 år
Köksspisar
• Eldning med fasta bränslen – 2 år
• Eldning sker i mycket begränsad omfattning – 8 år
• Eldstaden är belägen i ett fritidshus – 8 år
Lokaleldstäder
• För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilken den är uppställd – 2 år
• För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd – 8 år
• Eldstaden är belägen i ett fritidshus – 8 år

Vår uppmaning till dig som kilsbo är att du tar dig en tur till t ex grillplatsen, piren, eller
Storgatan på Valborgsmässoafton och skolavslutningen. Ja, egentligen passar det vilken
fredag eller lördagskväll som helst under den varma årstiden. Ju fler vuxna som vistas i
ungdomarnas miljöer, ju fler som ser och syns, desto lugnare tror vi att det blir.

På Återvinningscentralen ”Tippen” finns många faror, tänk därför
på att alltid hålla barnen under uppsikt vid besök. Små barn ska
helst sitta kvar i bilen.
Inom området rör sig mycket trafik och det sker många tunga
transporter med hjullastare och långtradare som kan ha begränsad
sikt.
Det finns även risk för att barnen ramlar ned i containrarna eller
kommer i kontakt med det farliga avfall som förvaras på Återvinningscentralen.
Tänk också på att det inte är lämpligt att låta banen åka i släpkärran mellan de olika avlämningsställena.

Nedbrytbara plastkassar – för miljöns skull,
men inte i rötningsanläggningen
Flera stora butikskedjor har introducerat en miljökasse av bioplast.
På kassen finns trycket ”100 % komposterbar”, vilket många har
reagerat på. Dessa kassar går inte att röta i rötningsanläggningen
och ska därför inte användas till matavfall. Kassarna ställer till lika
stora problem i anläggningen som vanliga plastpåsar. Matavfall till
rötning ska alltid lämnas i papperspåsar.

Kom in och titta
Kils Energi AB har fått en ny hemsida. De kommunala bolagen
och Kils kommun finns nu i samma ”webbkostym”, det vill säga i
samma webbverktyg och med samma grafiska profil.

Årets Valborgsfirande vid Fryksta sker onsdagen den 30 april klockan 18.00. Skolavslutningen är torsdagen den 5 juni.

Du är välkommen att titta in via adressen www.kils-energi.se.

Nationaldagsfirande 6:e juni

Nationaldagsfirandet arrangeras av Boda Hembygdsförening på Orrnäsets Hembygdsgård
i Boda kl. 18.00 – 20.00.
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Program:
• Inmarsch med Kils Paradorkester
• Paradprogram med Kils Drillflickor
• Hälsningsanförande av Stig Martinsson
• Högtidstal av Stabschef Henrik Toremark, Kulturdepartementet
• Sångkören Uti Vår Hage
• Boda Kyrkokör
• Korum
• Körledare
• Avslutning med Nationalsången

VET DU ATT:
det finns lag på att varje fastighet som stadigvarande
eller tillfälligt används för bostadsändamål ska ha minst
en fast installerad brandvarnare

KommunNytt
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Turistbyrån
Vi finns vid kommuncentrum, i samma lokaler som Kils bibliotek och Svensk
kassaservice.
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

Hos oss finner du tips på aktiviteter, evenemang och utflyktsmål i Värmland.
Vi står gärna till tjänst med information om övernattning och sevärdheter i
kommunen. Vi har broschyrer samt kartor över vandringsleder och naturreservat i kommunen. Naturguiden finns att köpa för 10 kr. Guiden är en förkortad
version av naturvårdsprogrammet för naturvården i Kil. Här finns bland annat
beskrivningar för tretton stycken utflyktsmål.
Försäljning av fiskekort, diverse fiskeutrustning, t-shirts, vykort, souvenirer
och mycket mer. Vi hjälper även till med kopiering.
Öppettider: 		
Lågsäsong: 2/1-15/6 samt 17/8 - 29/12 2008, månd-fred 10.00 - 15.00
Högsäsong: 16/6 -15/8 2008, månd-fred 09.00-18.00
Kontakt:
telefon 0554-191 90, fax 0554-142 50, e-post turist@kil.se

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
Bonnstabussen AB
210 68
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
Slamtömning Oljeservice Olsäter 0552 - 310 77
Sotning & ventilation i Karlstad 054 - 21 16 36
Stora Kils församling pastorsexp.
68 80 80
Taxi i Kil, Mats o Jonas Taxi AB
135 35
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

På www.kil.se/turist hittar du många intressanta tips på vad du kan göra på
din fritid.

Simskolan vid Klaxsjön
Stigs Sport anordnar även i år simskola vid Klaxsjön. Kostnaden är 200:-/barn.
Märkestagare betalar 100:- för märkestagning under två veckor eller 200:- för
hela simskoletiden.
Ytterligare information hittar du på hemsidan www.stigssport.com
Anmäl genom nedanstående talong eller genom anmälningsblanketten som
delas ut i skolorna i slutet av april.
Skicka din anmälan direkt till Stigs Sport, Askhult 940, 663 91 Hammarö
(helst före 26 maj). Du kan också lämna din anmälan till ansvarig lärare (ledare)
för vidarebefordran till fritidskontoret i Kils kommun.
Simskolan arrangeras och organiseras av Stigs Sport på uppdrag av Kils kommun.

&

Mitt barn vill delta i simskoleundervisningen i Klaxsjön.
GUL (30 juni – 19 juli) alt.
GRÖN (7 juli – 26 juli.) Märkestagare v 27, 28, 29, 30 (Ringa in vilka
veckor du deltar)
Elevens namn:
Elevens födelsenr:
Adress:
Postadress:
Målsmans namn:
Telefon:
Förkunskaper:
Kryssa för det alternativ, som passar
bäst!

1 Nybörjare
2 Simmar med hjälp av dyna och handstöd
3 Simmar med dyna
4 Simmar lite utan hjälpmedel
5 Märkestagare (simmar minst 25 m utan hjälpmedel)

