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Nu är sommaren här och det börjar sakta av lite vad gäller politiskt arbete.
Det har varit en hektisk tid med budgetarbete som nu börjare bli klart men
vi tar inga beslut förrän i augusti. Kruxet med årets budget är naturligtvis
att verksamheterna blir dyrare och behoven större. Vi befinner oss i ett tufft
läge eftersom vi dessutom har stora investeringar framför oss; Sannerudsskolan och Sannerudsvallen, förskolor och fastigheter, och vägar förstås.
För att orka med dessa måste vi skapa utrymme i vår ekonomi genom att
se till att vi har ett överskott i budgeten. Detta kan vi enbart uppnå genom
att hålla nere kostnaderna i verksamheterna.
När sen dessutom tiderna hårdnar för de sjuka och arbetslösa får kommunen ytterligare ansträngningar ekonomiskt trots ett överskott i den statliga
ekonomin. Jag är som ni säkert förstår ingen vän av regeringens politik – åt
de som har ska varda givet…
Men det finns naturligtvis mycket att glädja sig åt också. Otroligt mycket
gott arbete görs för kommuninnevånarna inom såväl skola och omsorg som
inom den tekniska räjongen. Nyasfalterade vägar och blommande rabatter,
trafiköar och mycket fin service.
Den 27 maj gick en anhörig- och seniordag av stapeln i Närhetens kyrka.
Kristina Carlsson arrangerade tillsammans med bl a kommunen och frivilligorganisationer och undertecknad fick äran att öppna det hela. Vi har en bra
verksamhet för äldre och funktionshindrade i Kil men vi står inför utmaningar
när det gäller den demografiska – alltså åldersstrukturella – utvecklingen.
De äldre blir fler, friskare och äldre, de yngre som ska ta hand om dem blir
färre och färre. Så trycket på kommunerna och de anhöriga kommer att öka.
Behovet av äldreboende ökar också därigenom vilket har blivit en fråga att
titta särskilt på.
Jag hoppas att ni hade tillfälle att bevittna grissläppet den 13 juni. Nu kommer
det att bli fart Mons backe, fler byggen startas och den gröna trivselplanen
förverkligas stegvis. Det kommer att bli ett fint område inte bara för de
boende utan för alla Kilsbor med strövområde och hägn för grisarna.
Som vanligt finns det en hel del insatser att lyfta
fram: Grattis Malin Johansson till JEM-guld i
Spanien! Grattis Sannerudsskolan till tredjeplatsen i skol-SM i fotboll och Kils AIKs P17 löpare
till tredjeplatsen i stafett-SM! Dessutom har vi
Stall Goop på Lökene och deras exempellösa
framgångar. Alla fantastiska insatser och Stefan
Holms lojalitet med Kils AIK har lett till att Kils
kommun beslutat inrätta ett stipendium i Stefan
Holms namn att utdela till en enskild idrottsutövare varje år från 2009 och framåt.

Våra vandringsleder passerar vackra
vyer, historiska kulturmiljöer och värdefulla naturmiljöer. De allra flesta av våra
leder börjar på Frykstahöjden. Denna
plats är lätt att nå via en promenad från
Kils samhälle. Buss och tågtrafik går ofta
till Kil så det är lätt att ta sig hit.
I kartan till höger finner du en översikt
över alla märkta leder i Kils kommun.
Kils kommun satsar på vandringslederna
som en del av det nystartade naturvårdsarbetet. Kommunen anser att det är lika
självklart att det satsas på våra vandringsleder som att underhålla våra idrottshallar
och fotbollsplaner.

Vandra in i andra kommuner

Några av våra vandringsleder fortsätter
in i Karlstad och Forshaga kommuner.
Leden Södra Hyn går igenom alla tre
kommunerna.

Förslag eller önskemål

Har du några förslag eller önskemål om
hur vi kan vidareutveckla lederna? Hör
då gärna av dig till Karolina Pettersson
på Miljö- och byggnadsförvaltningen,
telefon 0554-191 40.
Välkommen att njuta av de vackra vandringslederna i Kils kommun!

Köttbullens dag, 23 augusti
Vid fjolårets invigning av Konsum Värmlands charkfabrik i Kil utropade kommunalrådet Mikael Johansson 23 augusti till
”Köttbullens dag”.

Köttbullens dag kommer att uppmärksammas i Kil med omnejd och kommer
att gå i ”matens tecken”.

Vi kommer att få besök av välmeriterad
gäst men exakt vad som kommer att
hända återkommer vi om i början av augusti i annonser och på hemsidan.

Sen hoppas jag att ni hört Lena Wallman-Alsters
kåserier på radio Värmland, otroligt kloka insikter presenterade på ett jätteroligt sätt.
Mikael Johansson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se
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Lovande kilsmusiker erhåller stipendier

Äventyr med Tjuv-Alfons
Foto: DALLIDENS PERSONAL

Text: MIA SANDBERG-TUVESSON, 0554-192 69

Förskolorna i centrala Kil har under året genomfört ett bokprojekt kallat ”Bokknuten”.
Tanken med projektet är att stödja barnens
språkliga utveckling och stimulera deras
läslust och intresse för litteraturen. Vi vill
också utifrån sagorna kunna samtala med
barnen om hur man på bästa sätt kan vara
en bra kamrat.
Årets huvudbok har varit ”Där går TjuvAlfons”. Vi startade projektet med att
besöka museéts Alfons-utställning i höstas
och sedan har varje förskola läst de olika
böckerna om Alfons Åberg.
Böckernas innehåll har man sedan bearbetat på olika sätt genom samtal, skapande
aktiviteter med exempelvis färg och lera,
teaterspel av barn och personal samt sång
och musik som anknyter till böckernas
olika ämnen.
Under maj månad genomförde 5-åringarna
ett oerhört spännande ”Äventyr” där målet
var att barnen med hjälp av en skattkarta,
några ledtrådar och flera mer eller mindre
svåra uppgifter skulle hitta den nyckel som
Alfons oförskyllt blev anklagad för att ha
stulit (men det var ju kråkan).

Text: EWA GUSTAVSSON, 0554-192 51

Yngve och Lilly Bergenfurs musikstipendium har i år gått till Anders Johansson.
Anders spelar dragspel, accordion och
durspel och går sista året på musiklinjen på
Sundstagymnasiet i Karlstad.

• Magnus Grumer, trombone.
Magnus går första året på musiklinjen
på Sundstagymnasiet. Han deltar i Musikskolans Storband, Paradorkester och
Caféorkester.

Motiveringen lyder: ”För att på ett intressant
sätt, med öppenhet för olika musikgenrer,
bidra till att väcka intresse för dragspelsmusik hos en ny generation musiker”.
Stipendiet på 5 000 kronor delades ut i
samband med att Anders höll en konsert på
Musikskolan i Kil den 23 maj.
Tillsammans med två andra musikanter
har Anders även gått vidare till riksfinalen
UKM i Uppsala med en egenhändigt skriven
rocklåt för dragspel.

• Jonas Tränk, trumpet.
Jonas går första året på gymnasiet och deltar i Musikskolans Paradorkester. Han har
också medverkat i Unionsstorbandet som
var ett samarbetsprojekt mellan norska och
svenska kommuner.

Bertil Nybergs musikstipendium på 5 000
kronor/elev delades ut på Sannerudsskolans
skolavslutning den 5 juni, ut till:

Årets projekt avslutades på Kils Hembygdsgård, där Vikstaskolans åk 5F med
stor inlevelse och skicklighet spelade upp
”Där går Tjuv-Alfons” för alla förskolegrupperna. Här deltog också personal från

Musikskolan som spelade och tillsammans
med barn och personal sjöng sånger kopplade till Alfons-temat.

• Robin Frykenberger, trumpet.
Han går tredje året på musiklinjen och deltar
i Musikskolans Paradorkester. Mottagare
till priset skall vara duktiga och talangfulla
musikelever som är folkbokförda i Kils
kommun. I första hand skall stipendiet gå till
elever som studerar bleckblåsinstrument.

Anders Johansson med sitt durspel

Förskola och skola satsar på matematik
Foto: AGNETA HULTIN-KARLSSON

Text: EWA GUSTAVSSON, 0554-192 51

”- Vi jobbar för att våra elever
ska tycka att matematikämnet
är både lustfyllt och spännande. Ytterst vill vi öka elevernas
resultat i matematik.”

Medaljer till Kil

Foto: JAN ANDERSSON

Lärare har under vårterminen ställt iordning Matematikverkstaden.
En av eldsjälarna är Anne-Len Grahl.

Text och foto: AGNETA HULTIN-KARLSSON, 0554-191 45

Skol-SM i fotboll gav brons
Sannerudsskolans högstadiekillar har under
läsåret kvalificerat sig till skol-SM-final i
fotboll.

Den 27 maj spelades finalen på Sannerudsvallen. Ett laddat Sannerudsskolan mötte
Svaneskolan från Lund och Gränbyskolan
från Uppsala.
Första matchen vann Gränbyskolan med 3-0

och den andra vann Svaneskolan med 5-2.
Som slutsegrare stog Svaneskolan.
-Att vi återigen fick vara med och
slåss om medaljerna är mycket stort, säger
idrottslärare Sofia Byström. Vi är oerhört
stolta över tredjeplatsen!
FBK-spelaren Peter Nordström avslutade dagen med att dela ut prisbucklor och
medaljer.

SM-brons i stafett
Kils AIK friidrotts P17-löpare, Fredrik Karlsson, Johan Olsson, Anders Teigen, Jesper
Vestlund, tog brons i 1000 m stafett vid
helgens SM-tävlingar i Göteborg.

Sannerudsskolan (i rött) kämpade mot Svaneskolan
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- Det var 23 lag som startade i klassen P-17,
vi slog klubbrekordet med 8 tiondelar och
slutade på bronsplats så det här är väldigt
stort för oss säger Peter Westlund, ordförande i Kils AIK friidrott.

På Karlstad universitet började våren 2007
sexton matematikintresserade lärare en
fortbildningssatsning, med syfte att öka
förståelsen för elevers matematikutveckling
från förskola till gymnasieskola. Ett vidare
syfte har varit att öka lärares beredskap att
utveckla sin undervisning. En förändrad
undervisning som bygger på variation, förståelse, lust och självförtroende. Vi lägger
fokus på möjligheter – inte svårigheter.
Satsningen har bland annat medverkat till
att ett matematiknätverk har bildats i kommunen. Där finns representanter från alla
skolområden och stadier. Gruppen kommer
att arbeta som ett inspirationsnätverk med
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
På förskolan Skogsgläntan har man fått
pengar från Ljungbergsfonden att använda
till införskaffande av material till mattepåsar. Dessa används till att lära barnen
grundläggande matematik i förskolans
gruppverksamhet.

På Sannerudsskolan F-3 har man under
våren byggt upp en matematikverkstad där
eleverna kan arbeta laborativt med matematik. Material finns också för matematikundervisning utomhus.Varje klass har tillgång
till matematikverkstaden vid två tillfällen/
vecka. Efter varje pass utvärderar man vad
man lärt sig.
- Vi jobbar för att våra elever ska tycka att
matematikämnet är både lustfyllt och spännande. Ytterst vill vi öka elevernas resultat

i matematik.
Under hösten kommer ytterligare åtta
lärare att få matematikfortbilding på universitetet.
På Sannerudsskolan kommer matematikverkstaden att utökas med material
för årskurs 4 - 6. Laborationsmaterial för
övriga NO-ämnen kommer också att införskaffas.
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Är du trött på konflikter och bråk med din tonåring?

SM-rally i Kil
Foto: www.backmansfoto.se

Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Foto: AGNETA HULTIN-KARLSSON

Text: MARIE HULT, 0554-193 41

Kils Mk Bil arrangerar en SM-tävling i Rally den 22-23 augusti. Det är den årligen återkommande rallytävlingen ”Killingen” som i år
fått SM-status. fredag den 22 augusti kl. 15.00 startar den första bilen över startrampen på Storgatan i Kil.

Kils kommun söker föräldrar till barn i åldern 12-18 år som vill delta i utbildningen KOMET. Syftet med utbildningen är att hitta sätt att
bemöta sina ungdomar för att minska bråk och konflikter i hemmet. Utbildningen är gratis och planeras starta under hösten 2008.

– Vi räknar med att ungefär 100 team kommer att delta och att
30 000 – 40 000 åskådare kommer att följa tävlingen, säger
Anita Gunnarsson som är tävlingsledare i Kils Mk Bil.

Sedan hösten 2007 har två föräldragrupper i Kil genomgått
utbildningen KOMET som är riktad till föräldrar med yngre
barn. Nu vänder vi oss till föräldrar med ungdomar mellan 12
och 18 år och som tycker att det är svårt att få det att fungera
hemma.

Tävlingen körs fredag eftermiddag och hela lördagen. Startoch målgång sker vid startramp på Storgatan utanför bibliotekstorget. Delar av Storgatan kommer därför att stängas av.
Det blir också några tävlingar i tävlingen eftersom rallyt även
körs som DM och vanliga ”Killingen”.
Serviceplatsen kommer att vara i området runt KilArena.
Allmänheten kommer att ha tillträde till serviceplatsen hela
tävlingen och där finns möjlighet att följa arbetet med bilarna.
De tävlande kommer att köra tre sträckor för att sedan återkomma för service, däckbyte och tankning. Därefter startar
andra etappens tre sträckor och återkommer igen för service
m.m. Efter 3:e etappen, på lördag, kommer målgång att ske ca
17.00 för första bil och prisutdelning beräknas till ca 18.00
Extra intressant blir i år att följa Anders Gullstrand (Kils MK
bil) som visat riktigt fin form på senare tid. Han är bl a totalledare av Ford flexifuel cup. Andra att nämna är Mats Jonsson
(Forshaga), Daniel Carlsson (Don´t drink and drive), Oscar
Svedlund och Jimmy Joge som totalvann rally Killingen i
fjol.
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Fakta
•
•
•
•
•
•
•

13 mil specialsträckor kommer att åkas
tävlingen (95 % av dessa ligger i Kils
kommun)
600-700 funktionärer är aktiva under
tävlingsdagarna
Kringarrangemang sker bl.a. i samarbete
med NTF och ”Don´t drink and drive”.
Kils MK bil är en miljöcertifierad förening.
Varje team innehåller cirka 8 personer
(förare, kartläsare och servicepersonal)
Tävlingen kommer att följas i någon
radiokanal hela dagen.
Viasat Sport kommer att sända ett
entimmes reportage från tävlingen.

Om tiden tillsammans präglas av konflikter och bråk mellan
föräldrar och syskon kan det som förälder vara svårt att veta
hur man ska hantera detta.
Ungdomar i den här åldern börjar frigöra sig från sina föräldrar och det som händer utanför familjen blir allt viktigare.
Föräldrarnas roll är i detta sammanhang extra betydelsefull.
Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar
och två gruppledare. Vi träffas åtta gånger med start under
vecka 39. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och idéer på hur man kan bemöta
sin tonåring i olika situationer. Du får som förälder konkreta

förslag och övningar att prova i hemmet mellan träffarna.
Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.
KOMET har visat sig fungera bra både i Sverige och i andra
länder. Både föräldrar och barn blir mer nöjda och får det
bättre tillsammans. Mer information om KOMET hittar du
på www.kometprogrammet.se.
För mer information kontakta:
Kerstin Or, 0554-194 59, kerstin.or@kil.se
Marie Hult, 0554-193 41, 070-281 91 00, marie.hult@kil.se
Intresseanmälan, som ska vara oss tillhanda senast den 31
augusti, skickas till komet@kil.se eller per post till:
KOMET, IFO
Box 88
665 23 Kil

Läsårstider för grundskolorna i Kil

Vårterminen		

2009-01-08 - 2009-06-12

Höstterminen		

2008-08-20 - 2008-12-19

Studiedagar		
			
Lovdagar		

2008-09-01
2008-10-27 - 2008-10-29
2008-10-30 - 2008-10-31

Sportlov vecka 9		
Påsklov vecka 16		
Studiedagar		
			
Lovdag			

2009-02-23 - 2009-02-27
2009-04-14 - 2009-04-17
2009-01-07
2009-05-04
2009-05-22
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Kön ringlade sig lång på väg till
grissläppet vid den nyanlagda
våtmarken.

Thomas Nilsson och Torbjörn Carlström släppte grisarna.

Publiksuccé för grissläppet
Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Foto: ROGER KVARNLÖV, MATS OLSSON

Det stora grissläppet, evenemanget i den numera nyinvigda Monvallen blev mycket lyckat. Uppskattningsvis 1300 personer kom för
att se kultingspringet, delta i bingo, träffa utställarna och se grissläppet.
Monvallen, våtmarken, bostadsområdet Mons Backe och de markberedande grisarna är
några av de tankar från Översiktsplan för Lövenstrand och Grön trivselplan för Lövenstrand
som nu blir verklighet. Kika gärna in på www.kil.se/lovenstrand för att läsa vilka ytterligare
förändringar som kan bli verklighet framöver.

Paradorkester och Kultingspring

Paradorkestern var rejält uppvärmda, när de efter marsch från Storgatan, på räta led och med
pampig musik marscherade in i Monvallen.
Ett 40-tal barn, upp till 12 år, deltog i Kultingspringet som gick över distanserna 600 och
2200 meter. Segrare i den korta banan blev Karin Larsson och i den långa banan vann David
Risberg.

P4 Drive

Kommunalrådet Mikael Johansson invigningstalade och invigde Monvallen med ett symboliskt boulekast.
– Hur Monvallen ska utrustas och användas är nu upp till Kilsborna att avgöra. Lämna förslag
till oss här i dag eller via hemsidan, sa Mikael Johansson innan han kastade bouleklotet.
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Det stora grissläppet

Otroligt många människor vandrade stigen
från Monvallen till den nyanlagda våtmarken och det två grishägnen när det var dags
för grissläpp. Torbjörn Carlström, Edet gård
i Kil och känd från Bonde söker fru, släppte
grisarna tillsammans med Tomas Nilsson,
som tillsammans med Annica Lundström
från Renhultsfallet i Ölme, leasar ut grisarna till Kils kommun under sommaren
och hösten.
– Inte visste jag att det fanns så mycket
folk i Kil, kommenterade en av besökarna
på väg ned till grishägnet när kön av människor ringlade sig ned längs stigen ned i
området.
Grisarna, fem stycken ettåringar samt en
sugga med åtta kultingar, kommer nu att
böka och markbereda de två hägnen under
sommaren och hösten. Grisarna videoövervakas och kommer att få daglig tillsyn. Läs
mer om Linderödsgrisarna i separat artikel
i KommunNytt.

Radio Värmlands program P4-Drive direktsände från Monvallen mellan kl. 15-18. Intervjuer
med besökare, utställare och ansvariga från Kils kommun finns att lyssna till på www.sr.se/
varmland. Programledaren Johan Lindqvist intervjuade även popduon Broken Door som också
spelade live från scenen i Monvallen. Broken Door består av Pier Schmid, som är medlem i
DaBuz och Tobias Östlund, tidigare Mazdakombo. Broken Door håller just nu på att lansera
sin nya singel. Mer info på www.myspace.com/brokendoormusic.

Pierre Forslund tyckte så här:
– Kul att det kommer så mycket folk och att det är så livat här nere. Det känns som det kan dra
igång ordentligt på Mons Backe nu. Monvallen blev jättefin och kommer att kunna användas
till många olika saker.

Broken Door spelade
live, och i radio P4, från
Monvallens scen.

Kommunikationer och
knorrbakelse med kaffe

Mikael Johansson inviger Monvallen med ett
symboliskt boulekast.

Fryckstadloket körde fem turer på Mons
Backe och uppskattades till största del av
barn men även ett antal vuxna. Värmlandstrafik ställde upp med gratis buss som körde
runt sträckan Jonsbol-Frykstahöjden-Mons
Backe-Centrum-Viksta-Jonsbol. 88 passa-

Vinnaren av homestylingpriset
Anneli Tuliniemi gratuleras av
personalchef Janne Hedlund.

Karin Larsson intervjuas av
Roger Kvarnlöv efter målgång i
Kultingspringet.

gerare utnyttjade möjligheten att ställa bilen
på Frykstahöjden för att sedan åka buss till
Monvallen.

sa Göran Colebring från Nybyggarna i
Karlstad.

Drygt 1100 knorrbakelser, från Konsum
Värmland, och 1300 muggar kaffe, från
Löfbergs lila, dracks upp under evenemanget.

Ett hundratal vuxna och barn gick tipspromenaden och deltog i efterföljande
tomtbingo. Den som först fick bingo vann
homestylingtips av expert i hemmet under
två timmar.
– Jag är jätteglad över det här priset och
det känns som det nästan inte är sant, sa
den lyckliga vinnaren Anneli Tuliniemi
från Kil.

Utställare

– Kul att träffa nya kunder och knyta nya
kontakter. Jag har nyss träffat en leverantör
av honung som vi vill samarbeta med, sa
Anders Frick från ICA Supermarket i Kil.
Värmlandsgrisen, Konsum Värmland,
Lamm i Värmland, Bodesign, Trivselhus, ahus, Honung i Råglanda, Milko, KilsEnergi,
KilsAvfallshantering, Haglunds fastighetsbyrå, Attraktiva hus, Västkuststugan och
Energirådgivarna var inbjudna utställare i
det stora tältet. Där fanns även från Kils
kommun; kostenheten som serverade kaffe
och berättade om sin verksamhet, Mons
Backe gruppen som tog emot synpunkter
om Monvallen, Kultur och Fritid som visade
fritid- och turistutbudet i Kil samt Miljöoch byggnadsförvaltningen som visade
grön trivselplan och vilka möjligheter för
byggande som finns i Kil. Västkuststugan
visade också upp två av sina bostadsrätter.
– Sju av nio bostadsrätter är idag sålda,

Tipspromenad och tomtbingo

Marie-Lovise Kulläng-Nordgren från Bodesign i Karlstad är experten som åker hem till
Anneli för att tipsa om hur hon designmässigt kan utveckla sitt hem.
Evenemanget avslutades av Broken door
som spelade ytterligare två låtar. Vi får se
om vi nästa år ses i ”Det stora fårsläppet”
eller om det blir ett nytt grissläpp. Det beror
på hur väl grisarna sköter markberedningen
under sommar och höst.
– Tanken är att vi ska så och låta får hålla
området öppet när grisarna markberett
området. Syftet är att återställa de gamla
betesmarkerna för att skapa ett område som
är öppet, rogivande och naturligt, säger
projektledaren Claes-Peter Persson.
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Resultat Kultingspringet, Mons Backe, Kil

HELSIDA DONBORN

Korta banan 600m

1) Karin Larsson, 2.45, 2) Amanda Mellerdal, 3.12, 3) Jonathan Frilund,
3.24, 4) Anton Uller, 3.26, 5) Anton Puhls, 3.29, 6) Nora Haglund, 3.33,
7) Ebba Saetre, 3.36, 8) Selma Willen, 3.37, 9) Frida Wikström, 3.38, 10)
Hugo Wikström, 3.39, 11) Filip Arnefur, 3.52, 12) Albin Nyberg, 3.53, 13)
Emma Spets, 4.09, 14) David Olsson Spets, 4.22, 15) Albin Deorsson, 4.24,
16) Klara Nordström, 4.39, 17) Isak Arnefur, 4.45, 18) Nellie Arnefur, 5.17,
19) Melker Folkesson, 5.19, 20) Karin Lehn Johansson, 5.21, 21) Elin
Risberg, 5.38, 22) Ebba Högstrand, 5.39, 23) Edvin Dedorsson, 5.44, 24)
Karla Höyhtyd, 5.47, 25) Oliver Stigender, 5.49, 26) Ludvig Wilhelmsson,
5.50, 27) Samuel Wilhelmsson, 5.55, 28) Hilda Pedersen, 5.56, 29) Oskar
Muller, 7.08, 30) Alice Thoren, 7.12, 31) Isak Olsson Spets, 8.15, 32) Gustav
Arnefur, 8.53, 33) Lova Pedersen, 8.54, 34) Daniel Aronson, 8.58, 35) Liam
Pedersen, 9.10, 36) Filipa Högstrand, 9.35

Långa banan 2 200m

1) David Risberg, 9.57, 2) Andreas Uller, 10.10, 3) Jonathan Uller, 10.32, 4)
Erik Reenbom, 10.41, 5) Marcus Aronson, 11.55, 6) Isabell Nyberg, 11.59,
7) Albin Palm, 12.14, 7) Lars Frykstedt, 12.14
Arrangör: Kils OK

Karin Larsson och David Risberg, vinnare av korta banan respektive
långa banan.

Grisarna i Lövenstrand

Familjen Donborn flyttar snart in på Mons Backe
Text: TORD OHLSSON, 0554-191 20

Foto: TORD OHLSSON, ROGER KVARNLÖV

Stommen till den första villan på Mons Backe är nu på plats och Familjen Donborn räknar med att huset ska vara inflyttningsklart i
augusti. I dag är 10 av 36 tomter på Mons Backe sålda och flera av de nyblivna tomtägarna är på gång att börja bygga.
Fredagen 30 maj påbörjades stomresningen av den första villan
i Mons Backe. När vi besökte arbetsplatsen vid 11.30-tiden
var nästan samtliga takstolar på plats. Enligt representant från
hustillverkaren Trivselhus som var på plats så skulle huset
vara regntätt innan kvällen.
Anders Donborn, med familj som flyttar in i autugsti, ser behagligt nöjd ut där han går omkring och ser på hur snickarna
monterar för glatta livet.
- Stomresningen överlåter jag till dem som har erfarenhet
av detta men det invändiga arbetet tänker jag utföra själv. I
slutet av augusti ska det vara klart för då ska vi flytta in.
Linderöd är en tålig ras och mycket bra för markberedning.
Grisarna kommer att markbereda utvalda områden under
sommaren. Nästa år är det dags för får att beta i området för
att hålla rent från sly. Kils kommun vill på detta sätt återställa
de gamla betesmarker som för flera hundra år sedan fanns i
Lövenstrandsområdet.

Grishägn

Grisarna, en sugga med åtta kultingar och fem ettårsgrisar,
kommer att markbereda i två separata grishägn. Grishägnet
består av ett yttre skyddsstaket och ett inre elstängsel. Det yttre
stängslet skall skydda grisarna från andra djur och markera
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för människor att här är det stopp. Det inre elstängslet skall
hindra grisarna från att gräva sig ut.

Säkerhet och kameraövervakning

Du får gärna titta på grisarna utanför hägnet men tillträde är
förbjudet. Dels för att inte stressa grisarna och dels för att
skydda den som vill gå in. En trehundrakilos Linderödssugga
är väldigt mån om sina kultingar och gör allt för att skydda
dem om hon blir hotad.
Kils kommun kommer att kameraövervaka grishägnen
för att på ett smidigt sätt kunna se så att grisarna mår bra och
inte blir störda.

Samtidigt som familjen Donborns hus sätts upp pågår schaktningsarbeten för ytterligare ett hus på samma gata. Det är
arbetet med Claes Danielssons passivhus som ligger i startgroparna. Överskottsmassor därifrån används som fyllning bakom
Anders hus. Attraktiva hus är på gång med sin visningsvilla
i den södra delen av området och Nybyggarnas etapp 2 med
enplans bostadsrättshus är på gång.
-Nu när det kommer upp några hus och folk får se hur det
blir så tror jag att gatan kommer att fyllas upp snabbt, säger
Anders.

KommunNytt
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FOTOTÄVLING

FOTOTÄVLING

” Frida Bergsten - sjön
Säveln i början av maj i år.”

”Jan Hermanrud - fiskgjuse.
Den artrikedom som finns i
Kils kommun... det är Kil för
mig”

Min bild av Kil
Annelie Andreassons bild tagen vid Frykenbaden 24 april 2008 fick flest röster i juryns omröstning. Den här omgången hade åtta
tävlingsbidrag lämnats in. Till nästa nummer, det sista för i år, ändrar vi temat.
Temat för nästa fototävling är ”Min semesterbild” och omfattar även bilder som är tagna utanför Kil.
- Annelies bild från Frykenbaden ger en avslappnad och lugn känsla som kan vara bra att ta med sig till annalkande semester för
att gå ned i varv.
För att vara kvalificerad till tävlingen räcker det att du bor i Kil och kan skicka in bilder enligt reglerna nedan. Fyra bilder tas ut
till publicering i KommunNytt och en av dessa utses till vinnare. Vinnaren får ett USB-minne på 1GB.

Reglerna

Digitala bilder ska vara

•
•

•

•

•
•
•

Skicka in max två bilder via e-post till agneta.hultin@kil.
se (papperskopior skickas till kommunens adress)
Bilden ska levereras senast 2 oktober 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.

Berätta gärna något om bilderna, det kan
underlätta för juryn i bedömningen.
11
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•

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.)

”Ingela Hedberg - på väg
genom Fryksta en dag i maj”

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.

KommunNytt
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Miljömålsarbete i kommunen

DIN VÅRDCENTRAL

FOTON: AGNETA HULTIN KARLSSON

TEXT: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljömål för att lösa dagens miljöproblem. Målet är att kunna lämna över ett samhälle till
nästa generation där samtliga miljöproblem är lösta. Kommunen har nyligen startat upp sitt arbete med de nationella miljömålen,
samt arbete med att utforma lokala miljömål.

Sommarinformation från Vårdcentralen i Kil
Vi har öppet alla vardagar under sommaren men med reducerad verksamhet. Om Du önskar besöka oss skall Du helst
ringa innan besöket på telefon 421 10.
Våra telefontider är måndag 8-11 och 14-16, tisdag-fredag
8-11 och 13-16. Läkarnas, telefontider är måndag-fredag
8.30-9.20, se telefonkatalogens blå sidor eller www.liv.se/
vckil.
Om Du behöver förnya Dina recept är det bäst att göra det
så snart som möjligt. Glöm inte att kontrollera Dina recept
innan Du ringer till Vårdcentralen. Du kan också beställa nytt
recept via vår hemsida. Receptavgiften är 100 kronor. Receptet är en värdehandling. Om Du låter Apoteket förvara Dina
recept kan Du hämta ut Dina läkemedel på valfritt Apotek i
hela landet.
Utöver telefon kan Du nå oss via:
• www.liv.se/vckil
• Gul lapp som finns i vår entré, där kan Du lämna skriftliga meddelanden till läkare, distriktssköterska eller
barnmorska.
• Fax telefonnummer 0554-42142.
• Kvällar nätter och helger ring Sjukvårdsrådgivningen
0771-250 500.
• Vid behov av ambulans ring 112.
• Om Du själv vill söka sjukvårdsråd på egen hand finns
www.sjukvårdsrådgivningen.se, kan även nås från vår
hemsida.
Barnavårdscentralen
Öppen vägmottagningen tisdagar och fredagar kl. 09.30-11.30
under veckorna 24-35.
Barnmorskemottagningen
Öppen tisdag-fredag under veckorna 26-29.
Ungdomsmottagningen
Öppen torsdagar 15.00-17.00 hela sommaren.

Fästingar hör sommaren till !

Tänk på att titta över hela kroppen om Du vistats ute i skog
och mark. Glöm inte att fästingar trivs bra i mörk och fuktig
omgivning, i hudveck, på hårbevuxna ställen, i ljumskarna, i
hårfästet och runt öronen. Om du hittar en fästing, avlägsna

Vad gör kommunen och vad kan du själv
göra?

den snarast. Ju snabbare Du tar bort den, desto mindre är risken
att fästingen tömmer sitt maginnehåll via sina mundelar.
Om Du inte klarar att avlägsna fästingen själv, be någon i Din
omgivning om hjälp. Vänta inte tills Vårdcentralen öppnar.
Tvätta huden där fästingen suttit med desinfektionsmedel
och händerna med tvål och vatten. Om Du inte fick bort hela
fästingen, avvakta några dagar så kan Du lätt peta bort resterna
med en pincett.
Kontrollera huden där Du blivit biten. Om påtaglig rodnad
uppstår inom några veckor eller om Du får huvudvärk, feber
eller känner Dig sjuk på annat sätt, sök Din Vårdcentral.
I vår kommun förekommer Borrelia smittade fästingar. Enligt
Smittskyddsinstitutet är som mest 10-15 % av fästingar bärare
av Borrelia.
TBE är en annan sjukdom som överförs via fästingar. TBE
bärande fästingar kan finnas på ostkusten, vid Vänern och
Vättern samt i Östeuropa.
Om Du vill läsa mera om fästingar kan Du hämta information
på www.smittskyddsinstitutet.se.

Planerar Du nystart i höst?

Du som funderar på att sluta röka…..
Vi erbjuder stöd i grupp vid rökstopp. Kontakta distriktssköterskan eller Din läkare.
Om Du behöver ändra Din livsstil erbjuder vi ”MMM/Mat,
Motion, Motivation”.
MMM är en kurs som pågår under åtta veckor i samarbete
mellan Vårdcentralen och Friskvården i Värmland. Kursen
innefattar både teori och fysisk aktivitet varje vecka.
Kontakta distriktssköterskan, Din läkare eller Friskvården
telefon 193 56.
Vi som arbetar vid Vårdcentralen önskar alla Kilsbor en skön
och aktiv sommar.
Vårdcentralen i Kil

Svensk Kassaservice stänger kontoret i Kil
Svensk Kassaservice avvecklar hela verksamheten efter att lagen
om Postens ansvar att ha en grundläggande kassaservice togs
bort förra året. Kontoret i Kil stänger den 31 juli och sedan hänvisas kunderna till bankerna. Kassatjänster via lantbrevbäraren
upphör den 28 november 2008.

13

KommunNytt

FOTO: AGNETA HULTIN-KARLSSON

Text: KAROLINA PETTERSSON, 0554-191 40

Postens övriga tjänster påverkas inte
Post- och paketutdelning och Postens övriga tjänster (till
exempel postombud) påverkas inte, utan fortsätter som
vanligt.
Önskar du veta mer vad som hur du ska gå tillväga för att
exempelvis lösa in en utbetalningsavi eller betala räkningar
över disk på annat sätt än via Svensk Kassaservice så går det
bra att ringa telefonnummer 0770-33 98 98 (vardager kl 9-15)
eller läsa mer på www.betalinfo.se.

Under de närmsta åren kommer kommunen att arbeta mer
aktivt med att dra sitt strå till stacken för att uppfylla målen:
• Sedan tidigare finns ett kulturmiljövårdsprogram och
ett naturvårdsprogram vilka omfattas av några av miljömålen.
• I drygt ett år har en ny klimat- och energiplan arbetats
fram. Denna kommer att vara färdig under hösten och
redogör bland annat för hur kommunen ska kunna uppnå
målet om ”Begränsad klimatpåverkan”.
• Under hösten kommer en handlingsplan för hur vi ska
uppfylla alla miljömål att arbetas fram.
Med start i detta nummer av KommunNytt kommer miljömålen att presenteras, vad kommunen gör och vad du själv kan
göra för att vi ska nå upp till dessa.

Ett rikt växt och djurliv (miljömål 16)

Det finns tre delmål på nationell nivå, dessa handlar om att
hejda förlusten av biologisk mångfald, minska antalet hotade
arter och nyttja naturen hållbart.
Kommunen har ett övergripande lokalt mål som lyder
”Den biologiska mångfalden i kommunen ska skyddas,
bevaras och utvecklas för framtiden så att nuvarande och
framtida generationer får tillgång till en god livsmiljö med
rika naturupplevelser”
Biologisk mångfald är den variation av olika naturtyper, växter och djur som vi har. De största hoten mot den biologiska
mångfalden är att arternas livsmiljöer förstörs. I Sverige har
de stora förändringarna i jordbruket försämrat förutsättningarna för faunan och floran. I våra vatten hotas mångfalden av
övergödning.

Kommunen arbetar med:
• Skydd av natur, såsom naturreservatet Kilsravinerna, samt
avsättande av skog som biotopskydd.
• Restaurering av olika biotoper, såsom restaurering av
Norra Hyns strandängar.
• Anläggning av nya miljöer, såsom anläggning av en
våtmark i Lövenstrand.
• Utrotning av jätteloka. Jättelokan tränger undan en stor
del av våra inhemska arter
• Insatser för våra ansvarsarter.
Det här kan Du göra:
• Handla fisk endast från bestånd som inte är hotade av
utfiskning till exempel de flesta arter av insjöfisk samt sej
och hoki. Håll utkik efter märkningen KRAV eller MCS
som anger att det är uthållig bestånd som fiskats.
• Anlägg en trädgårdsdamm. Varje liten ny damm eller
fågelbad berikar miljön.
• Plocka inte blommor som är fridlysta och fiska inte
fredade arter.
• Du som har egen tomt - låt gärna en del av den bli naturtomt - låt buskar, gamla döda träd samt stenar vara kvar
och lämna gräset oklippt eller slå det med lie. Då gynnar
du fjärilar och småkryp av alla de slag som frodas där
växtligheten är varierad.
• Ta inte med växter och djur från utlandet, och släpp inte
ut dina akvariefiskar eller burfåglar i den svenska naturen.
Växter och djur som inte hör hemma här kan sprida sjukdomar till våra egna arter och även ta över de inhemska
arternas miljöer och på så sätt tränga undan dem.
• Hjälp kommunen i arbetet med ansvarsarter (se artikeln
om turkduvan eller kommunens hemsida).
• Använd inte bekämpningsmedel i trädgården, det tar död
på många arter utöver de arter det är tänkt för.
Vill du veta mer om Sveriges miljömål?
Gå in på www.miljomal.nu.

Inventering av turkduvan
Under maj månad inventerades turkduvan i
Kils samhälle samt i Fagerås. Efter några tidiga
morgoninventeringar,
samt tre tips från observanta Kilsbor, kunde
det konstateras att turkduvan verkar förekomma endast på 3 platser i Kils samhälle.
Detta kan jämföras med ett 20-tal platser för tio år sedan då
Kil verkligen var en ”hot spot” för turkduvan. Orsaken till
varför turkduvan minskar är oklar. Även om anledningen till
minskningen är okänd finns det ändå saker man kan göra.

•
•

Försök att så långt som möjligt behålla deras levnadsmiljö
- spara täta häckar, tallar, ädelgranar och tujabuskar.
Mata dem på vintern, troligen har turkduvan svårare
nuförtiden att hitta föda på vintern så det är ytterligare
ett sätt att gynna dem.

Hjälp oss att hålla utkik efter våra andra ansvarsarter under
sommaren, brun gräsfjäril, allmän metallvingesvärmare,
skogsklocka och mindre hackspett. Rapportera gärna in alla
era observationer till förvaltningen genom att ringa 0554-191
40 eller maila karolina.pettersson@kil.se
För att läsa mer om Kils kommuns ansvarsarter, gå in på
www.kil.se/ansvarsarter.

KommunNytt
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Aktiva och engagerade
föräldragrupper

På förskolan Stjärnan har utemiljön fått
ett oerhört lyft tack vare en stor föräldrainsats. Under en lördag i april arbetade
en mycket engagerad och aktiv föräldragrupp och resultatet blev att barnen nu
har möjligheter till massor av spännande
aktiviteter ute på sin förskolegård.
Dalliden har också en föräldragrupp
som är mycket engagerad och som arbetat aktivt under flera helgdagar för att
måla och underhålla det lekmaterial som
redan finns på gården samt att de också
tillfört nytt och givande lekmaterial.

Minskning av antalet
lekparker

Kommunen har i dag hand om drift
och underhåll av trettio lekparker i Kil,
Fagerås och Högboda.
Tekniska nämnden har i samråd med
gatuavdelningen beslutat att behovsanpassa antalet lekparker i kommunen. Det
innebär att all lekutrusning kommer att
tas bort i elva lekparker under sommaren. Anslag om detta kommer att sättas
upp i berörda lekparker.
De borttagna lekparksområdena
kommer att skötas som övriga parker
och endast innehålla befintliga sandlådor. Minskningen av antalet lekparker
kommer att innebära en extrasatsning
på de kvarvarande lekparkerna.

Renspolning av
vattenledningar

Renspolning kommer att påbörjas i början av juni och sker med luft och vatten.
De områden som berörs i år är Centrala
Kil (från Agardsgatan till Sveagatan),
Dalliden, Stenåsen och Mon.
Berörda fastighetsägare kommer att
få ytterligare information några dagar
innan renspolningen startar.
Missfärgat vatten kan förekomma
även på de områden som inte berörs av
renspolningen. Vattnet är inte farligt att
dricka, men du bör undvika att tvätta
i det.
Renspolning av vattenledningar görs för
att vi ska kunna bibehålla en forsatt bra
kvalitet på vårt dricksvatten.
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Klipp häcken, rädda liv

Ta hand om din katt
FOTO: TORD OHLSSON

Text: DZEJNA MUJANOVIC, 0554-191 58

På grund av den stora mängd klagomål som inkommer till miljö- och byggnadsförvaltningen angående lösgående kattor vill vi informera om ägarens skyldigheter och ansvar för
sitt husdjur.
God omsorg om ditt husdjur är att tänka på
att om du har din katt lös.
Enligt lag är ägaren ansvarig för sin katt
och vad den gör. Det betyder i praktiken att
Du som kattägare är skyldig att ha sådan tillsyn över din katt att den inte orsakar skador
och avsevärda olägenheter för andra.
En lösgående katt kan vara störande för närboende (allergi, avföring, uppgrävda rabatter
o s v) och orsaka osämja mellan grannar.
Som kattägare måste du ta hänsyn till att
grannen kanske inte vill ha din katt på sin
tomt.
Ett sätt att ha bättre kontroll över sin
En katt som med skäl kan antas vara
lösgående katt är att låta märka den hos
en veterinär. Den kan då lättare återfås om övergiven eller förvildad får enligt lagen
den springer bort eller förolyckas. I tätort dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon
är det dock lämpligt att ha katten inomhus som företräder denne.
Mer information kan fås från miljö- och
när man inte kan se till den och sedan rasta
byggnadsförvaltningen
den i sele eller band.

Vattnet i Kil
VA-verken i Kil producerar cirka 800 000
kubikmeter dricksvatten om året i kommunens tre vattenverk.
• Fryksta vattenverk: Detta vattenverk
levererar dricksvatten till Kil, Fagerås, Gunnita och Tolita samhälle.
Vattenverket är byggt 1971 och är
beläget cirka 100 meter från Nedre
Frykens södra strand. Grundvattnet
pumpas från fyra stycken jordborrade
grusfilterbrunnar till vattenverket för
beredning. Efter beredningen leds
vattnet ner till lågreservoaren som har
en volym av cirka 1 000 m3. Tre distributionspumpar pumpar ut dricksvattnet
på ledningsnätet och till högreservoaren (vattentornet)
• Högboda vattenverk: Vattenverket är
beläget cirka 400 m norr om Högboda
centrum. Vattenverket byggdes 1973
och har en produktionskapacitet på
cirka 4 m3/h.
• Nilsby vattenverk: Cirka 500 m nordost
om samhället Nilsby hittar du Nilsby
vattenverk. Det har en produktionskapacitet på 600 l/h.
Dricksvattnet distribueras i ett 11 mil långt
ledningsnät ut till konsumenterna.
Förbrukat vatten
Förbrukat vatten renas i kommunens fyra
avloppsreningsverk. Totalt behandlas cirka
950 000 kubikmeter avloppsvatten per år i

avloppsreningsverken. Verksamheten styrs
till stor del av beslut från tillsynsmyndigheterna.
Hårda krav på kvalitet
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och
därför ställer Livsmedelsverket krav på
kvaliteten. Ett omfattande kontrollprogram
på vattenverken ser till att vattnet uppfyller
Livsmedelsverkets normer. Årligen tas mer
än 680 prover på vattenverken, i rörnätet
och i kranen hos användaren.
Friskt vatten
En liter vatten kostar i genomsnitt 3,2 öre i
Kil. För det priset får vi inte bara friskt och
gott vatten levererat till kranen, utan blir
också av med förbrukat vatten och får det
renat på ett miljöriktigt sätt.
Skala för vattnets hårdhet
Anges i tyska grader (°dH )
0-2 Mycket mjukt
2-5 Mjukt
5-10 Medelhårt
10-20 Hårt
20- Mycket hårt
Vattnet som produceras i Fryksta är mjukt
(3,4) medans det vatten som produceras i
Högboda och Nilsby är medelhårt (7,6
respektive 7,0).

Naturen ger inspiration

Text: MARI ANDERSSON, 0554-192 13 (tisdagar och torsdagar kl 13.30-16.00)

Häckar, träd och buskar som växer för högt eller yvigt kan skymma sikten för trafikanter
och därmed orsaka olyckor, vilka lätt kan undvikas om man tar hänsyn till följande säkerhetsavstånd.

Har du din tomt intill gatan?
Träd och buskar som växer långt över
gångbanan och gatan är en fara för trafikanterna. Över gångbanan måste det vara
fritt från växtlighet upp till 2.5 meter, då
grenar annars kan slå de gående i ansiktet
och skymma sikt och trafikmärken. Över
körbanan ska det vara fri höjd upp till 4.6
meter.

Bor du på en hörntomt?
Om man har en hörntomt bör växtligheten
inom den s.k. sikttriangeln inte vara högre
än 80 cm över gatuplanet. Detta gäller 10
meter åt vardera hållet från gatukorsningen.
Om man har en hörntomt där en gång- eller cykelväg korsar en gata utanför tomten,
är avståndet som är den s.k. sikttriangeln
bara 5 meter inpå gång- och cykelvägen.
Avståndet är dock fortfarande 10 meter
utmed gatan.

Planerar du att plantera häck?
Sätt häcken minst 60 cm från tomtgränsen
mot gata eller cykelbana. Stora träd och
buskar bör placeras minst 2 meter från
tomtgränsen. Rådgör gärna med dina grannar om vad de tycker om den planerade
förändringen av din trädgård.

Har du utfart från tomten på gatan?
Då bör sikten vara fri minst 2.5 meter från
gatan eller gångbanan, där buskar och häckar inte ska vara högre än 80 cm. Tänk på att
smyga ut med bilen eller cykeln. Det är du
som är ansvarig om en olycka inträffar.

Elevråd påverkar valet av
ny rektor

Fyra elever ur elevrådet på Stenåsenskolan
har valts ut att delta arbetet med att utse ny
rektor för sin skola. De har, trots att sommarlovet har börjat, deltagit och ställt frågor
till alla rektorsaspiranter.
-Det viktigaste är att den nya rektorn är
snäll och lyssnar och att han eller hon syns
och deltar i vårt arbete, säger Thim, Jakob
och Josefine från Stenåsenskolans elevråd.
Elevrådet är en av flera grupper inom
skolan som fått möjlighet att påverka valet
av ny rektor. En omorganisation har medfört
att många elever och lärare kommer att få
ny chef till skolstarten 2008.

Klass 1 B vid Sannerudsskolan har haft
utomhuspedagogik det här läsåret. På
fredagar har halva klassen gått ut i Skolskogen tillsammans med mig som är
resurslärare. Andra halvan har varit kvar
hos sin klassföreståndare Lena Larsson. Ute i Skolskogen har eleverna haft
svenska, matte, engelska, naturkunskap
och dessutom lärt sig friluftsteknik.
När det var dags att introducera
kniven (som är ett verktyg och INTE
ett vapen!) hade 1 B möjlighet, tack
vare föräldrar som skjutsade, att åka
till Mia ”Vildhjärta” Westerberg för att
inspireras av hennes konst.
Mia visade eleverna hur man letar
”pinnar”, och tolkar det som naturen
skapat, för att sedan tälja lite grann för
att förtydliga det man ser i naturföremålet.
Så det har letats pinnar, täljts och
konstruerats i Skolskogen denna vår!
Eleverna har sedan, precis som ”Vildhjärta”, skrivit korta betraktelser om
sina färdiga alster.
Tisdagen den tredje juni var det dags
att tillsammans med Mia ”Vildhjärta”
bjuda in till vernissage i klassrummet.
Vill du läsa mer om ”Vildhjärta” och
hennes konst kan du göra det på www.
ingur.com/vildhjarta.
Ingrid Guldbrandsson

Namnbyten

”Handikappenheten” har ändrat namn
till ”Stöd- och serviceenheten”. Du kan
läsa mer om verksamheten under menyn
”Familj o Omsorg” på www.kil.se.
”Kils Handikappråd” har ändrat namn
till ”Kils kommuns råd för funktionshindrade”.

KommunNytt
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Bli energi- och klimatsmart

Biogas som fordonsbränsle – det bästa för miljön

Energi- och klimatrådgivare BERTIL AHLIN 0554-194 12, ULRIKA THORÉN, 0554-194 11, KÅRE ARVIDSSON, 0554-193 75

Text: JAN-ERIK DAHLSTRÖM, 0554-191 97

”Resor med tåg och båt står för några av mina starkaste resminnen. Gangesexpress genom Indien och mjölkte serverat i små handgjorda
lerkrus, samtidigt som monsunmoln och risfält vecklar ut en impressionistisk tapet i blåsvart och glödande grönt…Hur hade det varit om jag
flugit samma sträcka? Fyra millimeter kyckling och kaffe i plastmugg ? I bästa fall utsikt över moln, i sämsta fall mot grannens smårutiga
ryggstöd”. (Mikael Persson, Klimatsmart, Din guide till en miljövänlig vardag)

Invånarna i Kils kommun har sedan snart 10 år sorterat ut sitt matavfall för behandling i rötningsanläggningen i Kil. Biogasen har
sedan använts för att värma rötningsprocessen och överskottet har
distribuerats till fjärrvärmenätet.

Att resa klimatsmart innebär att sätta hela resan i fokus, att få
spännande upplevelser med liten miljöpåverkan. Man kan se det
som att man gör hela resan till en positiv upplevelse och inte bara
en nödvändig transportsträcka till ett exploaterat chartermål. Inför
stundande semestertider vill energirådgivningen därför ge tips på
hur du kan välja energi- och klimatsmarta resor. Resor som ger
högre kvalité samtidigt som de är bra för miljön och många gånger
bra för plånboken.

4) Välj rätt boende på semestern
Det finns miljömärkta hotell, exempelvis finns en lista på hotell
märkta med EU-blomman. I Sverige, Finland, Island och Norge
finns det även svanenmärkta hotell. Tänk på att undvika hotell
med stora parkanläggningar och golfbanor i områden där det råder
vattenbrist. På hotellet kan du exempelvis vara klimatsmart genom
att återanvända handdukar och stänga av energislukande luftkonditionering dagtid när du inte är på ditt hotellrum.

Under 2006 började Karlstads kommun att leverera matavfall till
anläggningen i Kil. Mängden matavfall från Karlstad kommer att
öka i takt med att systemet för insamling byggs ut. Anläggningen i
Kil har inte kapacitet att behandla den mängd som i framtiden kommer att levereras. Under våren och sommaren 2008 genomförs en
förstudie som ska vara underlag till ett beslut i Karlstads kommun
om att bygga en rötningsanläggning som i framtiden kan behandla
hela regionens utsorterade matavfall.

5)  Gynna ekoturism och den lokala ekonomin
Ekoturism resor ger en låg miljöpåverkan samt gynnar lokal kultur
och ekonomi. Genom att bo på bed & breakfast, bondgårdar eller
resa genom agroturism eller läs & res turism ser du till att direkt
gynna ekonomin för den lokala befolkningen. Det ger även en helt
annan närhet till landets människor och kulturliv. Dessa resor finns
i till exempel Sverige, Norge, Österrike, Schweiz och Italien. Se
dock upp för oseriösa turistarrangörer som säger sig erbjuda ekoturism. Seriös ekoturism finner du på Svenska Ekoturismföreningens
hemsida www.ekoturism.org.

Mot denna bakgrund har Kil beslutat att stänga rötningsanläggningen och istället skicka matavfallet till en extern anläggning som
har möjlighet att uppgradera biogasen till fordonsbränsle. Detta är
det bästa alternativet ur miljösynpunkt och innebär också att stora
kostnader för renovering och underhåll av anläggningen i Kil kan
undvikas. Beräkningar visar att transport av matavfallet till en annan
rötningsanläggning endast använder ca 10 % av energiinnehållet
(som fordonsbränsle) i matavfallet. Att behandla matavfallet externt
är tänkt som en tillfällig lösning, en fortsatt strategi för behandlingen
kommer att tas fram när Karlstad beslutat om de kommer att bygga
en regional anläggning.

Res energi- och klimatsmart
1)  Välj tåg i första hand och flyget i undantagsfall
Välj bort flyget på inrikesresor och Europaresor, res istället med
tåg. Flyget släpper ut cirka 80% mer fossil koldioxid per kilometer
än vad tåget gör. Redan idag står flyget för en betydande del av
klimatpåverkan på jorden.
2) Res tillsammans
Försök att fylla så många platser som möjligt när du reser med
bil. Utsläppen kan minska med 80 % om 5 personer samåker i
jämförelse med att de skulle ha rest i 5 bilar. När du väljer att resa
med flyg eller båt är det bra att välja de plan eller båtar som kan ta
många passagerare och har hög beläggning. Charterbolagens flyg
har ofta högre beläggning jämfört med reguljärt flyg.

Miljöförvaltningen arbetar allt mer med enskilda avlopp på landsbygden. Detta är kopplat till ett av riksdagens miljömål ”Ingen övergödning”.
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Under sommaren kommer papperspåsar
till matavfall att delas ut till hushållen i
kommunen. Påsarna ingår numera i renhållningsabonnemanget.
Plastpåsar får absolut inte användas
till matavfall, detta gäller även plastpåsar
av bioplast.

Information och telefonnummer

Text: KAROLINA PETTERSSON, 0554-191 40

Som ett led i miljömålsarbetet har miljöförvaltningen inventerat
avloppen runt Klacksjön och Torpsjön under 2007. Tidigare har

Utdelning av papperspåsar till matavfall

I energirådgivningens artikel ”påminnelse om sotningsregler” som publicerades i KommunNytts aprilnummer skrevs felaktigt att
ansökan att få sota själv skulle skickas till Räddningsverket. Ansökan för dig som bor i Karlstad, Forshaga, Grums eller Kils kommun ska istället skickas till Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund. Det stämmer inte heller att det är fastighetsägaren som är
ansvarig för sotningen, det ansvaret ligger på kommunen.

Skit med rent samvete

I kommunen finns det ungefär 1500 enskilda avlopp, av dessa
uppfyller cirka 300 dagens lagkrav. Under de närmsta tio åren
kommer hela kommunen att inventeras för att se till att avloppen
uppfyller kraven på rening. Tätorterna i kommunen har sedan länge
fungerande reningsverk som uppfyller dagens lagstiftning.

För att få ett rötbart matavfall med så bra kvalitet som möjligt och för att hålla nere
kostnaderna för behandlingen av avfallet är det viktigt att sortera
ordentligt.

Rättelse av artikel om ”Påminnelse om sotningsregler”

3) Om du tar färjan – välj rätt båt
Välj att åka med färjor som är långsamgående, har en hög passagerarbeläggning och har NOx –rening. Undvik snabbfärjorna
som i vissa fall släpper ut mer koldioxid per kilometer än vad ett
flygplan gör.

Naturvårdsverket kräver att kommunen höjer ambitionsnivån när
det gäller gamla avlopp på landsbygden. Utsläpp av orenat avlopp
medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra
vattendrag. Om vi inte renade våra enskilda avlopp alls skulle betydligt fler sjöar tvingas beläggas med badförbud och på sikt också
växa igen. Om vi å andra sidan renade våra enskilda avlopp bra
skulle många av de sjöar som idag har dålig vattenkvalitet förbättras
avsevärt. Exempelvis släpper de 10 % av svenska hushåll som har
enskilda avlopp ut lika mycket övergödande ämnen som de 9 av 10
svenskar som är anslutna till kommunala reningsverk.

Under kommande år
kommer det att etableras
tankställen för fordonsbränsle av uppgraderad
biogas i regionen. Invånarna i Kil kommer i
framtiden att kunna köra
bil på sitt utsorterade
matavfall.

nedre delen av Fryken samt Pråmsjön inventerats. Dessa inventeringar följs nu upp och krav ställs på dem som inte uppfyller kraven
i miljöbalken. Enligt lagstiftningen är det förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från WC om avloppsvattnet endast slamavskiljs i till
exempel en trekammarbrunn före utsläpp.
För att uppfylla dagens krav på rening krävs:
• En slamavskiljare, trekammarbrunn som är minst 2 kubikmeter.
• Efterföljande rening, såsom markbädd, moduler/kassetter eller
direktinfiltration.
Om endast bad, tvätt och diskvatten finns i huset krävs ändå ovanstående med undantag att det räcker med en tvåkammarbrunn.
Har du ett avloppssystem som inte uppfyller dagens lagkrav på
rening eller har du några frågor kring ditt avlopp? Hör då av dig
till miljöförvaltningen så hjälper vi dig gärna.

KILS KOMMUN
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

Tippens öppettider 2008
Datum 1/4 – 30/9
Måndag		
Tisdag – fredag
Lördag		
Söndag		

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

Datum 1/10 – 31/12
Vardag		
Lördag		
Söndag		

07:00 – 15:30
09:00 – 12:00
Stängt

Nedanstående datum har Tippen stängt
Lördag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Måndag

1/11		
24/12		
25/12		
26/12		
31/12		

Alla helgons dag
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsafton

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

194 40
194 00
191 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

KommunNytt

18

Sommar i Kil
26
27
27
28
29
30

Augusti
Gå, cykla, lunka, löp kl 18.00 - 20.00 vid Tomta Ordenshus.
Lydnadstävling kl 18.00 Kils Brukshundklubb. Klass 1-elit.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Stôllebrôten Cup. Lek o bollspel. Sång av Anna Lisa och Asta.
Säldebråtens Missionshus kl 18.00
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00.
Säldebråtens missionshus.
Måndagskvällar i Getmossen. Getmossen, Lillhage, Frykåsen.

Juli
1
2
2
3
4
6
6
8
9
10
11
11
12
13
13
15
15
16
16
17
17-19
18
18
20
20
20
22
22
23
23
24
25
25
25
26-27
27
27.
30
30
31

Musik på Fornminnesgården kl 19.00. Nya Tveta Trion spelar.
Motionsdans på Orrnäsets Hembygdsgård Högboda
till Sjömans kl 18.00 – 21.30.
Räkfrossa & Karaoke. Glada Killingen Pub & restaurang.
Gå, cykla, lunka, löp kl 18.00 - 20.00 vid Tomta Ordenshus.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00. Säldebråtens missions
hus. Sång av Ildefonzo Acevedo och Cesar Rojo.
Sommarunderhållning i Fryksta kl 19.00. Söndagskväll med
musik och underhållning av Kils Dragspelsklubb m gäster.
Underhållning med Björn Sandborg, Fornminnesgården kl 19.00
Räkfrossa & Karaoke. Glada Killingen Pub & restaurang.
Gå, cykla, lunka, löp kl 18.00 - 20.00 vid Tomta Ordenshus.
Frejatur Fryksta - Sunne kl. 17.00. Pris: 360 kronor, inklusive
förtäring och bussretur Fryksta
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Hästkörning. Lokal lätt klasstävling i dressyr och precisionskör
ning på Hannäs kl 09.00
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00. Säldebråtens missions
hus. Allsång ur psalmboken.
Sommarunderhållning i Fryksta kl 19.00. Söndagskväll med
musik och underhållning av 78-VARVARNA.
Kulturrunda i Getmossen. kl 15.00. Följ med på en guidad tur
bland lämningar och skrönor från en förgången tid.
Underhållning med Leif, Märit och Jan (Frykerudarna). Formin
nesgården Säldebråten kl 17.00.
Motionsdans på Orrnäsets Hembygdsgård Högboda
till Kent Löwings kl 18.00 – 21.30.
Räkfrossa & Karaoke. Glada Killingen Pub & restaurang.
Gå, cykla, lunka, löp kl 18.00 - 20.00 vid Tomta Ordenshus.
Frykstafesten. Tre dagar med underhållning, Frejaturer, musik,
mat och dryck vid Fryksta station.
Frejatur med Frejabuffé kl 14.00 - 16.30.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Frejatur med lunchkryssning kl 13.00 - 18.00. Freja buffé. Av
gång Fryksta station - Sunne. Buss åter.
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00. Säldebråtens missions
hus. Sång av Börje Rudner
Sommarunderhållning i Fryksta kl 19.00. Söndagskväll med
musik och underhållning av Kils Visklubb m gäster.
Goliat Cup Speedcross kl 18.00. SM deltävling nr 3/3 speedcross
med Sverigeeliten på Lökenebanan.
Underhållning med Rune Blad + orkester. Fornminnesgården
Säldebråten kl 19.00.
Frejadagen kl 10.30. Medlemstur + övriga, Fryksta-Sillegården
inkl. förtäring, ångbåtsbiff på Sillegården + bussretur Fryksta.
Räkfrossa & Karaoke. Glada Killingen Pub & restaurang.
Gå, cykla, lunka, löp kl 18.00 - 20.00 vid Tomta Ordenshus.
Lilla Goliat Race. Knattetävling i motocross, Lökenebanan kl
09.00 – 16.00.
Lydnadstävling kl 18.00 Kils Brukshundklubb. Klass 1-elit.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Goliat Race. Ungdomstävling i motocross,
Lökenebanan kl 09.00 – 18.00.
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00. Säldebråtens missions
hus. Sång av Timjan
Sommarunderhållning i Fryksta kl 19.00. Söndagskväll med
musik och underhållning av Café Orkestern.
Motionsdans på Orrnäsets Hembygdsgård Högboda
till Kennings Orkester kl 18.00 – 21.30.
Räkfrossa & Karaoke. Glada Killingen Pub & restaurang.
Gå, cykla, lunka, löp kl 18.00 - 20.00 vid Tomta Ordenshus.

Kils turistbyrå

Vi finns på Storgatan 41, i samma lokaler som Kils bibliotek
och Svensk kassaservice.
Du kan också nå oss på telefon 0554-191 90,
fax 0554-142 50 eller e-post turist@kil.se

1
2-3
2
2
3
3
6
6

7
8
8
9
9
9
10
10
11–17
13
14
17
22-23
23
23
29

Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Goliatspelen kl 09.30. En av Sveriges största ungdomstävlingar
i friidrott. Sannerudsvallen.
Frykerudsdagen kl 09.30 – 17.00.
Kulturrunda i Getmossen. kl 15.00. Följ med på en guidad tur
bland lämningar och skrönor från en förgången tid.
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00. Säldebråtens missions
hus. Sång av kören 60+.
Sommarunderhållning i Fryksta kl 19.00. Söndagskväll med
musik och underhållning av Kils Paradorkester m drillflickor.
Frejaturer. Rundturer från Frykstabryggan under dagen samt
kvällskryssning Fryksta-Sillegården inkl. förtäring, ångbåtsbiff
på Sillegården + bussretur Fryksta.
Packmopedsturnen. Kl 18.00 vid Kils Hembygdsgård
Medverkande: Göran Samuelsson, Uno Svenningsson, Anna
Stadling, Idde Schultz, Ronny Eriksson, Staffan Hellstrand samt
band
Gå, cykla, lunka, löp kl 18.00 - 20.00 vid Tomta Ordenshus.
Frejaturer. Rundturer från Frykstabryggan under dagen samt
kvällskryssning Fryksta-Sillegården inkl. förtäring, ångbåtsbiff
på Sillegården + bussretur Fryksta.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Spårtävling - högre klass elit kl 08.00. Kils Brukshundsklubb.
Kilsmârten. Marknadsdag med knallar från hela Sverige.
Hästskovarpa. Serietävling på grusplanen Höjda kl 11.00.
Nävgrötfest på Kils Hembygdsgård kl 16.00. Underhållning.
Sommarkvällar i Säldebråten kl 18.00. Säldebråtens missions
hus. Sång av kören Neighbourhoodsgospel.
Kil hela veckan. Programblad delas ut till hushållen i slutet av
vecka 32. Programblad finns också att hämta vid Turistbyrån/
affärerna i Kil.
Motionsdans på Orrnäsets Hembygdsgård Högboda
till Hasse Peters kl 18.00 – 21.30.
Gå, cykla, lunka, löp kl 18.00 - 20.00 vid Tomta Ordenshus.
Gudstjänst kl 11.00. Missionsförsamlingen har gudtjänst vid
Fornminnesgården Säldebråten.
SM Rally, Killingen. Tävling blir finalen på årets SM-serie i
rally.
Köttbullens Dag kl 09.00 - 17.00. Matmarknadsdag med närpro
ducerat, försäljning och aktiviteter.
Hästdressyrtävling kl 09.00. Lokal tävling för hästdressyr och
klubbdressyr för häst och ponny. Tolita Ridklubb.
Lydnadstävling klass 1-elit kl 18.00. Kils Brukshundsklubb.

September
4-7
6
7
9
13
13
20
20-21
20-21
26
27
29/8 4/9

Resport Trophy. Europas största hockeyturnering för U13.
Terrängtävling vid Fryksta. Kils OK.
Spår söktävling, Apellklass kl 08.00. Kils Brukshundklubb.
Terrängtävling DM, Fryksta. Kils OK.
Klubbhoppning för häst och ponny kl 09.00. Tolita ridklubb.
Värmlands knattecross kl 10.00 på Lökenebanan.
Spår söktävling, Elitklass 1-elit kl 08.00. Kils Brukshundklubb.
Konstrundan Karlstad med omnejd. Över 30 konstnärer från
Karlstad, Hammarö och Kil visar sin konst i egna ateljéer eller
gemensamma lokaler.
Lake tour - Gäddfestivalen Fryken. Sveriges största insjötroll
tävling. Start och målgång vid Äng, Nedre Fryken.
Sillfest med dans, Fornminnesgården Säldebråten.
Motocross, serien Div.1 + reservlag kl 13.00 på Lökenebanan.
Oktoberfesten. Musik, underhållning, pubafton, m.m. hela
veckan.

Konstutställning

Bo Larsson från Karlstad ställer ut på Galleri Runnvålen
under perioden 9 - 24 augusti. Vernissage lördag 9 augusti kl
12.00 - 16.00. Därefter öppet lördag-söndag 12.00 - 16.00 samt
onsdagar 17.00 - 19.00.

Frykerudsalster.

Föreningen Frykerudsalster håller sin sommarutställning och
försäljning i Skålleruds byastug under perioden 12 juli – 3
augusti mellan kl 11.00 – 18.00.

Öppettider:
högsäsong; 16/6 - 15/8 2008
månd-fred 09.00-18.00
övrig tid; månd-fred 10.00-15.00

Med reservation för tryckfel och förändringar av program

Juni

Du hittar även den senaste
informationen på
www.kil.se

