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Nytt tryckeri

Efter gemensam upphandling med Forshaga kommun blev det i mitten av augusti klart med nytt tryckeri. Tryckeri AB Knappen,
i Karlstad, kommer att trycka vår kommuntidning från och med detta nummer. Tryckeri Knappen är miljöcertifierade.

Fler får KommunNytt med jämnare intervall

Nu får även företag i Kils kommun ett exemplar av KommunNytt. KommunNytt är alltså från och med nu Kils kommuns informationstidning till hushåll och företag. Antalet utgivningar är som tidigare fyra nummer per år. Efter att ha utvärderat årets
intervall har vi bestämt utgivningsmånader till mars, juni, september och december.

Telefonnummer

Vi har tagit bort ”Efterfrågade telefonnummer” i KommunNytt för att det är svårt för oss att prioritera vilka nummer som är
efterfrågade. Du hittar dessa telefonnummer i vanliga telefonkataloger. Telefonnumren till kommunens växel och de kommunala
bolagen finns kvar.

Var är ljustavlan i centrum

Den digitala informationstavlan, mitt emot bibliotekstorget, har varit på renovering. Nu kommer driftsäkerhet och flexibilitet att
öka samtidigt som kommunens kostnader för informationstavlan minskar.
Hösten är här med sitt vanliga mörker och ruskväder vilket inte alltid är så
tokigt. Det är många som tycker om att krypa in i stugvärmen och ”kura
skymning” med tända ljus och god läsning eller titta på teven efter att ha
tillbringat tid ute i trädgård eller svampskog. Vårt behov av aktivitet är stort
men också behovet av återhämtning och vila.

Box 88, 665 23 Kil

KONCERNEN KILS KOMMUN
Kils kommun, växel
Kilsbostäder AB
Kilvision AB
Hantverkshuset AB
Kils Energi AB
Kils Avfallshantering AB

Till detta nummer av KommunNytt har vi bytt tryckeri och sett till att även företagen i Kil får tidningen. Vi vill också påminna hur du
kan lämna evenemangs- och nyhetstips till oss.

Just kulturupplevelser tycker jag hör hösten till, många teater- och konsertpremiärer sker på hösten och det är riktigt gôtt att gå in i värmen och
låta sig underhållas. Kulturen i Kil lever och mår bra med biblioteket och
musikskolan som flaggskepp. Föreningar och grupper arrangerar events som
till exempel cafékvällar på KilArena, barnbio och packmopedsturnén som
gästade Hembygdsgården en solig kväll i augusti. Välbesökt och uppskattat! Det största höstevenemanget är nog ändå Gäddfestivalen som drar hur
mycket folk som helst varje år, publik och deltagare alltså. Det är mest gäddorna som dras annars. Kil har figurerat i media som en kommun som drar
ner på kulturanslagen vilket inte stämmer med verkligheten. Som jag nämnt
ovan finns det mycket kultur i Kil och mer hoppas vi att det ska bli.

Marknadsför dina evenemang och framgångar

Du kan lämna evenemangs- och nyhetstips på vår hemsida via två enkla formulär. När du klickar ”Skicka” sänds din information
till informationsavdelningen för godkännande och publicering på vår startsida i Kalendern eller under Nyheter. Du hittar formulären i den blå rektangeln på startsidan (klicka på ”Skriv/Tipsa”) eller via direktadressen www.kil.se/skriv
Många använder ”Evenemangstips” men
vi vill att fler ska använda ”Nyhetstips”.
Du som använder formuläret ”Nyhetstips” får ut din information mycket
snabbare jämfört med om du lämnar
information via papper, telefon eller epost. Anledningen är att vi som har hand
om hemsidan får upp ditt material direkt
i vårt webbverktyg. I bästa fall räcker det
för oss att läsa igenom och därefter klicka
på knappen för att nyheten ska publiceras
på kommunens hemsida.

Två viktiga invigningar har jag haft äran att delta i; den ena gällde Renstadsnipans naturreservat och den andra den nya infarten till Högboda vid
riksväg 61. Att bevara naturupplevelser för våra efterkommande och att
bygga bort livsfarliga trafikplatser ser i alla fall jag som viktiga insatser.
Glädje och stolthet känner man i sådana lägen. Dessutom
invigs den ombyggda delen av E45 mellan Trösta och
Bonäs i dagarna, även där med förhoppning om färre
olyckor naturligtvis. Detta i kombination med nya
hastighetsgränser ska minska trafikolyckorna drastiskt
hoppas jag.

Informationsavdelningen publicerar
godkänt material under arbetstid, så snart
vi hinner.

En himla kul följetong i denna spalt är att få uppmärksamma framgångsrika killlingar i idrottens värld;
motocrosslaget, Malin Johansson i bågskytte,
friidrottsungdomarna Filip Löv och Fredrik
Karlsson, men framförallt ett jättegrattis och tack
för allt till Stefan Holm som nu valt att avsluta sin
fantastiska karriär. Han har satt Kil på kartan på
ett ojämförligt effektiv sätt. Tack Stefan!

Vad vill du läsa om i KommunNytt

Om man inte har dator eller tillgång till internet

Klicka här när du vill lämna evenemangs- och nyhetstips på Kils kommuns
hemsida

Vår reception är renoverad och väl värd ett besök. Där kan du få hjälp med de vanligaste frågorna och i medborgarhörnan finns
blanketter, broschyrer och annan information att ta del av. Där finns också en dator att låna för att komma åt vår hemsida med
dess marknadsföringsmöjligheter samt annan nyttig samhällsinformation.

Tipsa oss gärna om vad du vill läsa mer om i KommunNytt. Skicka mejl till agneta.hultin@kil.se eller ring vår växel 0554-191
00 och be att få prata med Agneta eller någon annan på informationsavdelningen. Vi önskar dig trevlig läsning och vill passa på
att önska en trevlig höst.

Mikael Johansson (s)
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Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se
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Ungdomsgården – på rätt spår!
Text: ANNICA MERCHANT, 0554-193 99

Tårta istället för fisk
Foto: ROGER KVARNLÖV

Text: MARIANNE ANDERSSON och INGRID GULDBRANDSSON

I september startade vi projektet ”På rätt spår” som riktar sig till pojkar och flickor i åldern 13 - 17 år. Projektet är tvåårigt och syftar till att
skapa intresse för den egna hälsan och det egna välmåendet hos ungdomsgårdens besökare. Förebyggargruppen har beviljats 75 000
kronor från länsstyrelsen till detta ändamål.

I somras anordnade stöd- och serviceenheten ett veckolångt läger för kommunens
omsorgstagare. Under en av sommarens
varmaste och soligaste veckor samlades vi
på Arnäs i Dömle.

Det är inga revolutionerande tankar och idéer vi har. Tvärtom. Vi
har bara tänkt lite kring vad som egentligen behövs för att vi alla
ska må bra. Vi behöver någon som tycker om oss och bryr sig, vi
behöver äta skapligt rätt, känna oss delaktiga, få lite motion och
ha en stimulerande fritid.

Där hade vi en skön och händelserik vecka,
med bland annat tipspromenad, slöjd,
tovning, målning, jordgubbsplockning,
matlagning, bad, grillning, samvaro runt
lägerelden, och sist, men inte minst, fiske!
Tisdagens fiskedag lockade många deltagare, drygt 35 personer fanns med vid vattnet.
Det fanns flera storfiskare bland personalen
som gärna hjälpte till. Fiskelyckan var ändå
inte på vår sida, men dagen gav lycka på
annat sätt än fisk på kroken!

Vad kan då vi och vårt projekt bidra med? Jo, vi ska ha en gård och
en verksamhet där alla besökare känner sig välkomna och sedda
och där vi kan erbjuda positiva fritidsaktiviteter. Flera av verksamheterna kommer att ske utanför våra egna lokaler.
•
•
•

måndagar mellan kl. 16.00 - 18.00 är vi i Dallidens sporthall –
då blir det främst bollspel av olika slag (Från åk 7 och äldre)
torsdagar mellan kl. 14.30 - 15.30 är vi i styrketräningslokalen
Stången i Sannerudsskolan (Från åk 9 och äldre)
måndagar och torsdagar kl. 11.00 - 12.30 har vi rastverksamhet
på Sannerudsskolan för högstadiet.

På ungdomsgården kommer vi att jobba hårdare än någonsin för
att få med fyra lag till biljard-SM och vi ska satsa på att få fram
bidrag till Kulturfestivalen UKM i Forshaga. Vi har köpt in WII,
GuitarHero och även fler skivor till vårt Singstar – så det blir full
fart i vårt nya spelrum! När vi kommer till vårt utbud i cafeterian
och när vi bjuder på mat/fika, så blir inriktningen ännu ”nyttigare”
än tidigare.

Som avslutning på veckan dukades våra
jordgubbstårtor fram och avnjöts. Gemensam sång på gräsplanen blev en fin avslutning på en härlig vecka!

Under hösten planerar vi att bjuda in till en temakväll om sömn.
Ungdomsgården har öppet tisdagar och onsdagar kl. 17.00 - 21.00,
samt fredagar kl. 19.00 - 23.00. Vi ser gärna att även du som förälder
tittar in till oss då och då.

Återbruket – en butik med känsla av samhörighet
Foto: AGNETA HULTIN

Text: ÅTERBRUKET, 0554-193 60

Väg 61/686 i Högboda är invigd
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Foto:BENGT BERNSTEIN

Torsdagen den 11 september 2008,
invigdes korsning, busshållplatser
och pendelparkering på väg 61 vid
Högboda. Det innebär också att bodaborna fått en ny gång- och cykelväg
längs väg 61 mellan Högboda och
Elfvik.
Förändringarna innebär högre säkerhet för trafikanterna och utökade
möjligheter att ställa bilen och välja
bussen i stället.
Förstudien till projektet presenterades på ett samrådsmöte i Bodaskolan
våren 2002. Redan 1997 inledde
Vägverket en dialog med skolan
med inriktning på bättre och säkrare
skolvägar.
Bandet klipptes av: från vänster Inge
Phil Nilsson från Vägverket, Britt
Nilsson, tidigare rektor på Bodaskolan,
eleven Maria Hjalmarsson och Mikael
Johansson, (s) kommunalråd i Kil.
Barnen bjöds på fika och fick reflexer
av Vägverket.
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Foto: MARIANNE ANDERSSON

Välkommen till Återbruket som är en secondhandbutik, med syfte att återanvända det som
fortfarande är användbart och medverka till
att gamla saker får nya ägare.
Återbruket är en daglig verksamhet som
drivs av stöd- och serviceenheten inom Kils
kommun. Här arbetar brukare och handledare sida vid sida.
Brukaren träffar kunder, sköter försäljning, varumottagning och prismärkning.
Andra aktiviteter är vävning, brodyr och
sömnad.
– Vi hjälper också till med enklare kontorsarbete som kuvertering, häftning och
pappersmalning. Handledarna, Maria och
Lars-Göran, har ett pedagogiskt och strukturerat arbetssätt som ökar brukarens självförtroende och lockar fram deras egna resurser,
berättar enhetschef Monica Hjelte.
Du träffar oss på Långgatan 64. Här kan du
strosa omkring och titta, handla eller lämna
sådant du vill skänka till oss. Det går också
bra att lämna saker i Återbrukets container
på Tippen.
Våra öppettider:
Onsdagar:
kl. 11.30 – 17.00.
Övriga dagar:
kl. 09.00 – 15.00.

Mariah, Mikael, Birgitta, Sven-Olov, Ylva och Maria hälsar dig välkommen till Återbruket

FAKTA:

Dagcenter: en daglig verksamhet för funktionshindrade vuxna mellan 18 och 65 år
Brukare: person som har beviljats daglig verksamhet
LSS: Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Vi öppnar en ny butik på Storgatan 63 på Skyltsöndag. Välkomna!
KommunNytt
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Gäddfestivalen 15-årsjubilerade
Text: STEFAN ÖSTLUND, ordförande i Kils sportfiskeklubb och tävlingsledare för Gäddfestivalen

Foto: KERSTIN EHREFJORD

Har under flera år funderat på vad som gör Gäddfestivalen så speciell. De senaste 11 åren har denna fisketävling varit stabil i
deltagarantal och blivit ett välbesökt septemberarrangemang. Jag har hört uttryck som ”folkfest”, ”ingen höst utan Gäddfestivalen”,
”välarrangerat och hög servicenivå” och ”detta har jag längtat efter hela året”. Kan det vara så enkelt att det som behövs för ett lyckat
arrangemang är att alla trivs?
Vi värmlänningar är tydligen lämpade att arrangera tillställningar. Med vårt lättsamma sätt och humor skapar vi kanske
den trivsel som alla omnämner. Kan det vara så enkelt att det
räcker med att vara värmlänning?
I vilket fall har Gäddfestivalen i Fryken blivit ett begrepp i
fiskesverige, den startades i liten skala av några entusiaster i
Kils sportfiskeklubb. Tävlingen väckte snabbt stort intresse i
grannkommunerna och det tog inte många år innan den hade
nått den status den har idag.

Kil hela veckan
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Foton: ROGER KVARNLÖV, TORD OHLSSON och THERESE JÄGER

Kil hela veckan, Sveriges längsta vecka, inleddes traditionsenligt med paraden den 10 augusti men tjuvstartade redan dagen innan
med Kilsmarten. Det var 36:e gången i ordningen som Kil hela veckan arrangerades. För arrangemanget står Närhetens kyrka,
Glada Killingen, Lions, Svensk handel Kil, Kils musikskola och Kils kommun.
Programmet var som vanligt blandat och innehöll något för
de flesta smaker. Lokala förmågor blandas med lite mer kända
artister utifrån och flera av programpunkterna är numera tradition efter att ha varit med i programmet flera år. Några av de
evenemang som återkommer år efter år är paraden, boxning,
lunchkonserter på Bibliotekstorget, MC- och bilutställning,
barnprogram, caféprogrammet kvällskonserter och ekumenisk
gudstjänst på höjda.
Nya programpunkter dyker också upp varje år. I år fick Lövenstrandsgrisarna visa upp sig under Kil hela veckan och
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Nils Olestig kåserade om en kommuns framväxt.
På Glada Killingen stod Starboys och Hazy Dizzy (svenska
mästare i AC/DC) för scenframträdande och efteråt var det
dans på dubbla dansgolv.
Kil hela veckan bjöd på mycket mer än vad som får plats i
denna artikel men på vår hemsida, www.kil.se, finns några
bilder från respektive dag. Ett axplock visas också i bildkollaget ovan.
Du missar väl inte nästa års Kil Hela Veckan?

Möjligheterna till boende i Kil är det som begränsar antalet
deltagare. Det finns inte en sängplats att uppbringa i Kil med
omnejd under gäddfestivalen, allt är fullbokat! Tävlingen
har lockat mellan 175-200 båtar under de senaste 10 åren.
Det innebär att drygt 500 personer behöver äta, sova, handla
och naturligtvis fiska under helgen som Gäddfestivalen anordnas. Idag vet de flesta kilsbor vad Gäddfestivalen är men
för dig som inte vet kommer här en liten beskrivning av arrangemanget.

Vad är Gäddfestivalen

Gäddfestivalen är en trollingtävling, vilket i korthet kan beskrivas som släpfiske efter båt (en utveckling av dragrodd). Under
tävlingen får varje team köra med sex spön samtidigt.
Vi har två tävlingsklasser, en standardklass och en catch &
releaseklass. I standardklassen, som lockar flest deltagare,
fångar man och väger gäddorna efter fiskedagens slut. Det
team som väger in högst antal kilo gädda vinner.
I catch & release klassen fångar man fisken, tar kort på den mot

en speciell måttbräda och släpper sedan försiktigt tillbaka den
i vattnet. Den som får ihop flest gäddcentimeter vinner.
Prisbordet som alla tävlar om är ett av Sveriges största. Som
förstapris har vi en Linder aluminiumbåt på en trailer från
CO-släpet samt en Yamaha fyrtaktsmotor, värde ca 50 000
kr. Vi delar dessutom ut ytterligare 14 priser till dem som fått
fisk och några priser till dem som inte lyckats så bra, så kallade lucky loser (lycklig förlorare). De sistnämnda lottas ut
och förstapriset för den som inte fått fisk var en 2.5 hk stark
fyrtaktsmotor till ett värde av ca 8000 kr. Snacka om lycklig
förlorare!
Tävlingen lockar inte enbart fiskeintresserade utan även många
åskådare. Stränderna vid Fryksta och bron vid Nilsby brukar
vara populära ställen att följa tävlingen från. Framförallt
lockas många av den spektakulära starten där i år 185 båtar
samtidigt styrde kosan norrut.
Med facit i hand kan jag summera årets Gäddfestival som
ytterligare ett lyckat arrangemang, trots att dimman gjorde
att vi tvingades ställa in söndagen fiske av säkerhetsskäl. Vi
som jobbat med detta under ett drygt halvår är ganska trötta
och efter det obligatoriska uppföljningsmötet finns lite tid
att ladda batterierna till nästa års upplaga av Sveriges bästa
trollingtävling.
Vill dessutom passa på att tacka all personal och alla företag
som varit med och stöttat, utan er hjälp skulle inte detta projekt
vara genomförbart.

KommunNytt
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Fakta:
Byggplats: Mons Backe
Hustyp: Sutteränghus
Sutterängvåning: 350 mm gasbetong
med 100 mm utvändig cellplastisolering.
Övriga väggar: 370 mm
mineralullsisolering i flera skikt
Vindsbjälklag: 500 mm
mineralullsisolering i flera skickat

Framtidens hus byggs i Mons Backe

Värmeåtervinning: FTX-system med
Themovex 250, plattvärmeväxlare.

Foto: ROGER KVARNLÖV

Text: DAG MIDBÖE, 0554-191 47

I Mons Backe bygger Clas Danielsson ett hus utan vanligt värmesystem. Huset värms upp av kroppsvärme och spillvärme från elektriska
apparater och energikostnaden blir mycket lägre jämfört med dagens standardhus.
När man närmar sig upptäcker man troligen
inte att det är något speciellt med huset.
Det är först när man tittar på konstruktion
och detaljer som man börjar förstå att Clas
tillhör en liten men växande skara av byggpionjärer. Han bygger nämligen ett så kallat
passivhus som inte behöver något vanligt
värmesystem.

Ett passivhus är superisolerat med extra
mycket isolering i golv, väggar och tak och
har ett värmeväxlingssystem som gör att
man återvinner värmen. Skalet det vill säga
golv, väggar och tak, fungerar alltså som en
effektiv barriär mot värmeläckage och ventilationssystemet innehåller en högeffektiv
värmeväxlare. Dessa funktioner gör att man
kan avstå från att sätta in ett konventionellt
uppvärmningssystem.
Huset värms upp av kroppsvärme och spillvärme från belysning, tv, datorer elmaskiner
och solinstrålning med mera. Huset kostar
lite extra att bygga men Clas räknar med att
spara in extrakostnaden på 6-8 år.
– Anledningen till att jag bygger ett passivhus är för att bo bra och för att få en låg
månadskostnad. Jag är teknikintresserad
och jobbar inom byggbranschen och vet att
energifrågan är viktig. Vid extra kalla dagar
tänder jag min täljstenskamin.

Passivhus ett aktivt val

– Jag hörde ett föredrag av arkitekten Hans
Eek i Alingsås, där han beskrev hur passivhus fungerar, och det inspirerade mig. Passivhus som varit i bruk under några år visar
att det verkligen fungerar. Eftersom husen
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Grisarna fick semesterersättning
Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

De 14 Linderödssvin som sommarjobbat med att kultivera mark i Lövenstrandsområdet har nu tagit semester. Grisarna fick semesterersättning i form av äpplen och specialgodis.

skall hålla mycket länge blir de långsiktiga
besparingarna stora. Tekniken är egentligen
mycket enkel och när huset är färdigt är det
inte mycket som kan krångla.

Vid den senaste räkningen i ”Gästbok för grisbesökare” visar
det sig att 1 100 personer skrivit i gästboken. Nästa år hoppas Kils kommun att öka antalet grisar och även ha får och
lamm i ett hägn.

Hur löser du varmvattenfrågan?
– Sommartid kommer jag att få gratis varmvatten från solfångare. På vintern räknar
jag med att använda en elektrisk varmvattenberedare.

– Grisarna har gjort ett bra jobb men ytorna är så stora så vi
behöver fler grisar för att marken ska bli riktigt kultiverad,
säger Claes-Peter Persson.
Gästbok även under vintern
”Gästbok för grisbesökare” kommer att finnas kvar under
vintern men med namnet ”Gästbok för hagmarksbesökare”.
Du som besöker området får gärna skriva ned dina iakttagelser
eller hälsningar i den.

Har du råkat ut för några
besvärligheter under byggtiden?
– All administration runt mitt byggprojekt
har tagit en hel del tid. Annars så tycker jag
att det mesta har gått som jag planerat.
Har du några goda råd till andra som
tänker bygga passivhus?
– Ja, det är viktigt att ta god tid på sig. Fråga
runt och ta reda på så mycket som möjligt.
Det lönar sig att vara noggrann med alla
detaljer.
Varför valde du Mons Backe?
– Det är ett fint område som ligger centralt
och nära naturen, säger Clas Danielsson.

Visningsvilla och bostadsrätter på Mons Backe
Husfabriken i Forshaga AB bygger en visningsvilla av märket
Attraktiva hus mitt i området Mons Backe och Nybyggarna i
Karlstad bygger bostadsrätter i ett plan nedanför sina tidigare
bostadsrätter.
Visningsvillan har en bostadsyta på 114 kvm med 3 sovrum,
två badrum med dusch och ett stort kombinerat kök-vardagsoch matrum. Huset kommer även att ha carport med två förråd.
Visning har påbörjats.

De nya bostadsrätterna byggs i ett plan och finns i tre storlekar; 65 kvm, 70 kvm och 88 kvm. Sammanlagt byggs 9
lägenheter i tre hus.
Vill du veta mer kontaktaa
Visningsvilla, Therese på Husman Hagberg: 054 - 19 01 00
Bostadsrätter Nybyggarna i Karlstad: 054 - 21 37 91
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Begränsad klimatpåverkan
FOTO: TORD OHLSSON

Text: KAROLINA PETTERSSON, 0554-191 40

I förra numret av KommunNytt berättade vi att Sveriges riksdag antagit 16 nationella miljömål för att lösa dagens miljöproblem.
Vi beskrev det nationella målet ”Ett rikt växt och djurliv”, miljömål 16. I det här numret har vi valt att berätta om målet ”Begränsad
klimatpåverkan” miljömål 1.
Begränsad klimatpåverkan handlar om att vi måste minska
våra utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser, som koldioxid
och metan, förstärker växthuseffekten. Flertalet forskare är
överens om att växthuseffekten måste minskas dramatiskt för
att inte jordens klimatsystem ska förändras på ett farligt sätt.
Exempel på sådana förändringar är kraftigt regnande, höjda
vattennivåer och fler och kraftigare stormar.
Nästan samtliga länder på jorden har skrivit på Kyotoavtalet. Dessa länder förbinder sig att minska sina växthusgaser
med ett antal procent. Sverige har lovat att vi ska släppa ut 4
% mindre växthusgaser innan 2012 jämfört med 1990. Det
som mest bidrar till växthusgaserna är förbränning av fossila
bränslen såsom kol och olja. Transporter släpper också ut stora
delar växthusgaser.
Vad gör kommunen och vad kan du själv göra?

Landshövding invigde Rennstadsnipan
FOTO: LARS ENGSTRÖM

Text: KAROLINA PETTERSSON, 0554-191 40

En kulen höstdag i augusti invigde landshövdingen Eva Eriksson Värmlands 110:e naturreservat, Rennstadsnipan i Högboda.
Högboda Byalag har i många år strävat att få den ovanliga
Rennstadsnipan skyddad som naturreservat. I år tog Länsstyrelsen det efterlängtade beslutet att utse Rennstadsnipan
till naturreservat. Vid Rennstadsnipan lever en rad ovanliga
arter tack vare den gamla brandpåverkade skog som fått växa
ostört där. Många av dessa arter är beroende av brand vilket
är ett mer sällsynt fenomen i dagens skogar då vi är lite för
duktiga på att släcka och städa i skogen.

den besvarades. Kulning är en sångform som förr användes
för att locka hem korna.

Snipan invigdes genom att landshövding Eva Eriksson tillsammans med representanter för byalaget, kommunen och
naturskyddsföreningen knöt ihop rep för att symbolisera samarbetet dessa emellan. Därefter tog två tjejer från Ingesunds
folkhögskola vid och kulade. Det var vackert och andäktigt
att lyssna på sången som ekade från dalen upp till berget där

En solig dag är utsikten fantastisk och det är väl värt mödan
att bestiga berget. Så passa på att besöka vårt nyaste reservat
och njut av en vidunderlig utsikt!

Uthållig komm un
Kils kommun är en av 62 kommuner i Sveriges som har gått
med i Energimyndighetens program uthållig kommun.
Programmet strävar efter att med ”energin som språngbräda”
hjälpa kommunerna i deras arbete att göra det lokala samhället
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart genom att utveckla
kommunens arbete inom dessa områden
• fysisk planering – visionär samhällsplanering, utveckla
ett samhälle där vi är mindre bilbereoende
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Högboda Byalag stod för dagens uppskattade program och
fikat bestod av bröd, ost och te producerat i orten. Byalaget
ligger även bakom den drygt 3 kilometer långa naturstig
som slingrar sig upp på berget samt det höga utkikstornet på
bergets topp.

•
•
•
•

näringsliv - verkstadsindustri och livsmedel
transporter – kommunala transporter med fokus på
äldreomsorg
kommunala fastigheter – resurshushållning och effektiv energianvändning
kommunikationer – arbetspendling.

Det här gör kommunen

Det här kan du själv göra

•
•
•
•

•
•

•
•

tar bort oljan för uppvärmning i kommunala byggnader
byter kommunens bilar mot miljöbilar
köper endast in el producerad från förnyelsebar energi
nybyggnation av kommunens egna byggnader ska vara
av passivhusstandard
minskar kommunala transporter
minskar klimatpåverkan och ökar hälsan genom att servera färre måltider med kött.

•
•

stäng av apparater helt, stand by funktionen drar el
kan du undvika att använda bilen?! Korta sträckor drar
bilen mycket bensin
använda kollektivtrafik istället för bil. Till Karlstad tar
det exempelvis endast 14 minuter med tåg.
ät en vegetarisk måltid i veckan (köttproduktion är mer
energikrävande).

Anders och Sonja är årets nötköttsföretagare
Text och foto: AGNETA HULTIN 0554-191 45

LRF i Värmland har utsett Sonja och Anders Dölerud i Fagerås till årets Nötköttsföretagare. De är därmed Värmlands representanter
i den nationella utmärkelsen.
Motiveringen till utnämningen lyder: ”Anders och Sonja
har haft en stabil utveckling på gården, från tiden som
mjölkproducent till dagens ungdjursuppfödning. Produktionen håller en jämn och god kvalitet. Med en positiv
syn på värmländsk nötköttsproduktion bidrar de till ett
öppet och attraktivt landskap”.
Från att ha bedrivit mjölkproduktion övergick de 1991 till
ungdjursuppfödning på Gården Kullen i Fagerås. 2002
utökades verksamheten med en lösdriftshall med plats för
140 djur. Varje år levereras ungefär 45 stycken stutar.
Kils kommun gratulerar till utmärkelsen!

Anders och Sonja Dölerud

En uthållig kommun behöver många flitiga myror

KommunNytt
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FOTOTÄVLING

FOTOTÄVLING

Plats 2
Egon Karlsson

Foto från Alperna i norra Italien.

Plats 3
Nina Mäkinen Jonsson
Emil på torg i Spanien

Sköna semesterbilder avslutar fototävlingen
Under 2008 har vi för första gången i KommunNytts historia haft en fototävling i varje nummer. Du som följt ”Min bild av Kil”
har varje nummer fått se fyra bilder som juryn valt ut för publicering. Bilder till detta nummer skickades in under temat
”Min semesterbild”. Utsedd vinnare blev Jan Anderssons bild av barnbarnen Ida och Malte som tvättar fötterna i utevasken
under en campingvecka.

Juryns motivering: ”Jans bild andas semester och busig
lödderlycka”

Plats 4: Jan Hermanrud

Plats 4: Viktor Hägg

Tack alla som skickat in bilder till fototävlingen! Vi kommer nu att utvärdera idén för att besluta om hur en eventuell fortsättning ska se ut.
Om du vill tycka till om fototävlingen är du välkommen att skicka dina
synpunkter med e-post till agneta.hultin@kil.se eller via post till:
Kils kommun
Informationsavdelningen
Box 88
665 23 Kil
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Dallidenskolan firade 30-årsjubileum

DIN VÅRDCENTRAL

FOTON: AGNETA HULTIN KARLSSON

TEXT: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Text och foto: AGNETA HULTIN, 0554-191 45

Dallidenskolan invigdes den 15 augusti 1978 och i år firades 30-årsjubileum.

Nytt telefonisystem vid Vårdcentralen

Eleverna samlades i mediateket för en gemensam stund med
musik och sång. Skolkockarna fick diplom från Skolmatens
vänner, tack vare sitt jobb med att nå upp till certifieringens
kriterier. Dagen till ära bjöds det på glass till efterrätt!

Samma telefonisystem införs vid alla landstingsdrivna mottagningar under 2008 - 2009.
När du ringer 421 10 möts du av fyra valmöjligheter. Du kan
avboka tid eller beställa nya recept via telefonsvarare som
är öppen dygnet runt. Telefonsvararna avlyssnas två gånger
varje vardag.
Om du önskar sjukvårdsråd eller tidbokning finns två val. Du kan vänta i telefonkö eller välja att bli uppringd inom en angiven
tid. Om ditt ärende gäller administrativa frågor kan du välja att tala med läkarsekreterare.

Telefontider till läkare:
Aino Elfstrand
måndag - onsdag, fredag kl. 8.30 - 9.20
telefon: 0554 - 421 32
Annika Skogsmyr
måndag, torsdag, fredag kl. 8.30 - 9.20
telefon: 0554 - 421 16
Gunilla Hasselgren
Ej telefontid
Katarina Forsman
Tjänstledig till 2009-03-31

Marie-Louise Mauritzon
Ej telefontid
Mikael Gustavsson
måndag, torsdag, fredag
kl. 8.10 - 9.00
telefon: 0554 - 421 34
Nuha Kayat
måndag, onsdag, torsdag
kl. 8.30 - 9.20
telefon: 0554 - 421 35

Ungdomsmottagningen är flyttad till Vårdcentralen, Hälsostigen 1. Öppet torsdagar kl. 15.00 - 17.00.
Årets influensavaccination pågår under tiden 21/10 - 13/11.
Vi vaccinerar tisdag, onsdag och torsdag kl. 14.00 - 16.00 utan
tidsbeställning. Om du önskar pneumokockvaccination, ring
0554 - 421 10 för tidsbeställning.

Siv Berggren, Ulla Göransson, Ing-Britt Hallberg, Wibecke Ivarsson

Rolf Nyström
måndag - onsdag, fredag kl. 8.30 - 9.20
telefon: 0554 - 421 33

Efter samlingen fick eleverna välja en eller flera stationer med
aktiviteter – fotboll, dans, sång, tipspromenad, skapa figurer
i mandelmassa, kubb och mycket mera.

Suzanne Söderman
tisdag-fredag kl. 8.30 - 9.20
telefon: 0554 - 421 12
Utbildningsläkare
måndag-torsdag kl. 8.30 - 9.20
telefon: 0554 - 421 76, 0554 - 421 09,
0554 - 421 57

Har du bestämt dig för att sluta röka?
Vårdcentralen erbjuder rökstopp i grupp två gånger/år. För
mera information ring 0554 - 421 10.

Företag i företaget gynnar personal och boende
Text och foto: AGNETA HULTIN, 0554-191 45

Avdelning 2 på Sanneruds äldreboende ska från och med verksamhetsåret 2009 låta personalen pröva ett annat arbetssätt än vad
som har varit tradition inom vården.
Avdelningen ska, på försök under kommande år, arbeta med
ett betydligt större personalinflytande än vad som hittills varit
vanligt. Tanken är att man tillsammans med enhetschefen ska
driva avdelningen som ett litet företag i företaget. Alla ska
delta och känna ansvar, finna lösningar, gemensamt bestämma
arbetsscheman, få ta del av sin budget fullt ut och ansvara för
att intentioner fullföljs.

– Jag tror att ansvarskänslan och arbetsglädjen blir ännu större
då personalen får ett stort medinflytande över sitt arbete och
sin arbetsplats. Om arbetsmiljön är bra ökas automatiskt kvalitén, vilket gynnar både boende och personal. För att kunna
genomföra detta arbetssätt krävs noggranna förberedelser,
vilka vi gemensamt arbetar fram under hösten, säger enhetschef Anders Orre.

Nu kan eleverna sitta ute och äta
Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Nu kan eleverna i Fageråsskolan sitta ute och äta när vädret
tillåter. Den nya uteserveringen invigdes samtidigt som skolkockarna fick diplomet ”Certifierad skolmåltid” från organisationen
Skolmatens vänner.
Fageråsskolan är den tredje skolan i Kils kommun som under
det senaste året tilldelats utmärkelsen ”Certifierad skolmåltid”.
– Vi har inte tidigare hört talas om en skola med uteservering,
men för oss känns det självklart att barnen i skolan ska få
samma möjligheter som oss vuxna att äta ute, säger Håkan
Engmalm som är rektor på Fageråsskolan.
Vera och Annie tycker att maten är jättegod och att mattanterna är
snälla.
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Vinterdäck – vad gäller

Dubbdäck får användas under perioden
1 oktober - 30 april. De får användas
även under annan tid om det är vinterväglag som motiverar användning av
dubbade däck.
Vinterdäck ska användas när det är
vinterväglag under perioden 1 december
till 31 mars. Vinterdäck kan vara antingen dubbade eller odubbade. Däcken
ska ha minst 3 mm mönsterdjup vid
vinterväglag.
Det är polisen som gör bedömningen
om/när det är vinterväglag. En generell
definition av vinterväglag är: snö, is eller frost på någon del av vägbanan.
Montera de bästa däcken bak. Detta
gäller både fram- och bakhjulsdrivna
bilar.

Gatubelysning på dagtid

Under vecka 45 (3-7 november) kontrolleras delar av gatubelysningen i Kil.
För att inspektörerna ska kunna göra sitt
jobb innebär det att lamporna är tända
även dagtid på de aktuella gatorna.

Renspolade vattenledningar

VA-verken i Kil producerar cirka 800
000 kubikmeter dricksvatten om året
i kommunens tre vattenverk. Dricksvattnet distribueras i ett 11 mil långt
ledningsnät ut till konsumenterna.
Ledningsnäten rengörs vart sjätte år
och 2008 har varit ett sådant år. Nu är
dock renspolningsarbetet i Kils kommun klart.
- Vi har ett omfattande kontrollprogram
på vattenverken som ser till att vattnet
uppfyller Livsmedelsverkets normer,
säger Styrbjörn Rollof på vattenverket
i Kil.
Det tas årligen mer än 680 prover i vattenverken, i rörnätet och i kranen hos
användarna.
Renspolningen, vart sjätte år görs för att
vi ska ha kvar den goda vattenkvalitén.
I samband med renspolning kan missfärgat vatten förekomma men det brukar
försvinna några dagar efter renspolning.
Renspolningen i Kil är klar men i skrivande stund arbetar vi med att få bort
missfärgning i vattnet för ett trettiotal
villor på Skogsvägen. Ledningsnätet vid
dessa hushåll rengjordes extra eftersom
vi hade svårt att få upp rätt vattentryck.
Vattentrycket är nu bra men visst arbete
återstår innan missfärgningen är borta.
Vi har tagit prover och dessa visar att
inga bakterier finns i vattnet.
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Kil först ut med nya hastighetsgränser

Säkrare trafik på Apertinsvägen i Kil

FOTO: ROGER KVARNLÖV

Text: THERESE JÄGER, 0554-192 11

Text: ROGER KVARNLÖV 0554-191 46

Från 2 maj 2008 har kommuner rätt att ändra hastighetsgränserna inom kommunen. Kils
kommun har redan startat arbetet med förändrade hastighetsgränser och är därmed först ut
i Värmland.

Fyra farthinder, en gång- och cykelpassage, bättre belysning och ett övergångsställe ska öka
trafiksäkerheten på Apertinsvägen.

– Jag tror att de nya hastighetsgränserna
kommer att sänka hastigheten generellt
och därigenom öka trafiksäkerheten, säger
Therese.

– De boende har klagat på att det körs för
fort och att det bland annat är svårt att
köra ut på Apertinsvägen, Vi har gjort flera
hastighetsmätningar som visar att många
kör alldeles för fort, säger Therese Jäger
gatuingenjör på Kils kommun.

Inom samhället kommer bashastigheten att
vara 40 km/h samt 30 km/h utanför skolor
och förskolor. 60 km/h ersätter kommunens
nuvarande 70-sträckor förutom väg 714 och
715 som kommer att ha kvar hastighetsbegränsningen 70 km/h eftersom de ansluter
till Vägverkets 70-sträckor.
– Väg 714 går förbi Frykens södra strand
som är en populär badplats sommartid.
Därför planerar vi att sänka hastigheten vid
infarten till badplatsen till 50 km/h sommartid, säger Therese Jäger.

Kils kommun har bestämt att de nya hastighetsbegränsningarna träder i kraft 1
november 2008. Vissa sträckor har redan
skyltats om bland annat Ravinvägen och
Runnevålsvägen. En karta med de nya
hastighetsbegränsningarna kommer att
finns i Kils kommuns medborgarhörna och
i webbkartan på www.kil.se.

Vägombud i Kil förbättrar enskilda vägar
Genom att utse sju kommuninvånare till ”vägombud” hoppas Kils kommun öka kvalitén
på sina enskilda vägar. Vägombuden ska bland annat hålla kontakt med de boende i sitt
distrikt.
– Eftersom vägombuden är kända inom sitt
distrikt och själva bor utmed de enskilda
vägarna kommer de att bli en bra kontakt
för de boende och ett kvalitetsfilter för
gautavdelningens arbete med drift och underhåll, säger Therese Jäger gatuingenjör i
Kils kommun.
Vägombuden är indelade i sju distrikt och
kommer bland annat att utbildas i drift och
underhåll av enskilda grusvägar.
Kils kommun sköter drift och underhåll av
20 mil enskilda vägar.
Vägombuden ska
• hålla kontakt med boende inom sitt
distrikt,
• i samråd med arbetsledaren på gatuavdelningen ordna så att vägsladdning
utförs,
• ordna så att siktröjning utförs,
• vid snösmältning verka för att förebygga eventuella vägskador samt
skadade trummor,
• underrätta arbetsledaren om aktuell
snömängd eller vid halka för att fordon
för plogning och sandning ska kunna
kallas ut så snabbt som möjligt,
• underrätta arbetsledaren om vägens
standard i samband med tjällossningen
eller vid andra tillfällen när vägen inte
anses hålla för tung trafik,

•

inför och under vintersäsongen kontrollera att det finns sand i de utplacerade
sandlådorna och underrätta arbetsledaren när sand behöver fyllas på,
kontakta arbetsledaren när tyngre
transporter skadar vägar, diken och
vägtrummor,
genomgå utbildning för att få behövliga
kunskaper om drift och underhåll av
grusvägar.

•
•

Utsedda vägombud och distrikt
1.

Tekniska nämnden har
bestämt typ av farthinder.
Kilsborna har på hemsidan fått tycka till om två
varianter.
– Även om flertalet var
negativa till farthinder
överhuvudtaget så måste vi
göra något för att öka trafiksäkerheten. Fler tyckte
att alternativ två var bäst
och att det alternativet
bättre sänkte hastigheten. Vi gör också
bedömningen att alternativ två är bäst och
tror att det kommer att leda till ökad trafik-

Ivo Malmgren, 0554-203 60 eller 070 660 65 98. Ärtetan - Högboda - Forsnor.

3.

Inge Gustafsson, 070- 650 80 94.
Rinnefors, Smedserud, Lene.

4.

Gert Westmark, 070-345 70 44.
Gönäs - Skållerud - Fagerås.

5.

Kenneth Eriksson, 0554-210 68 eller 070675 38 49. Getmossen - Nedre Bondestad.

6.

Lars Nylén, 0554-721 90. Nilsbyområdet.

7.

Gatuavdelningen, 0554-192 11.
Skårebol-Trångstad-Säbytorp samt Brakerud.

Åtgärder som görs för att öka trafiksäkeheten
• Två nya gång- och cykelvägar byggs
på östra sidan av Apertinsvägen med
anslutning till bushållsplats och överfart till Monvallen.
• Belysningen i Monkorset förbättras
tack vare specialbelysning för gångoch cykelöverfarter.
• Ett övergångsställe byggs för överfart
mellan Monvallen och lekparken vid
Mon. Tack vare detta blir det lättare
att ta sig över den ofta hårt trafikerade
Apertinsvägen.
- Vi räknar med att arbetena längs Apertinsvägen ska vara klara senast vecka 44. Det
som kan ta lite längre tid är belysningen,
säger Therese Jäger

Fri sikt och halkfritt inom samhället
Text: THERESE JÄGER, 0554-192 11

Snöröjning

Generellt sett gäller att snöröjning utförs
vid ett snödjup över 7 cm och att halkbekämpning görs vid behov. Följande vägar
prioriteras först när det gäller snöröjning:
•
•

Berndt Björkman, 0554-250 39 eller
070- 322 06 99. Torestad - Gunnarsbytorp,
Rennstad - Tröstad, Bodetta, Sandviken,
Hökerud och Bonäs.

2.

säkerhet på Apertinsvägen, säger Therese
Jäger.

Enskilda vägar som skolskjuts och
hemtjänst använder.
Inom centralorten prioriteras gång- och
cykelvägar (skolvägar) samt så kallade
”matargator”. Med matargator menas
de vägar som går ihop till större utfartsvägar inom samhället till exempel
Västra Torggatan ut mot Ravinvägen.

Sandningssand finns att hämta
på dessa platser:
•
•
•
•
•
•
•

Kil - Montörsgatan 1 vid kommunförrådet
Fagerås - Gamla Sunnevägen vid
vändplatsen
Boda - Uno-X och gamla sågen
Tolita - vid ryttareföreningen
Nilsby - Nikkebo idrottsförening
Frykåsen - vid stationen
Renstad - vid slaktboden

Klippning och beskärning

Öppna förskolan i nya lokaler

Öppna förskolan öppnar sin verksamhet
tisdag den 4 november kl. 09.30 – 12.00
i vårdcentralens lokaler, Hälsostigen 1.
Våra öppettider:
Måndag 09.30 – 12.00, 13.00 – 15.30
Tisdag 09.30-12.00
För mer information kontakta Helena
Hvit, helena.hvit@edu.kil.se.

Miljö- och byggpriser

Vet du någon som förtjänar ett pris för
sitt stora engagemang för natur, djur
eller miljö? Har din granne byggt eller restaurerat något som är utöver det
vanliga?
Miljö- och byggnadsnämnden delar ut
två priser, inom miljö- och byggområdet, för insatser gjorda under 2008.
Nominera någon du tycker förtjänar en
uppmuntran för sitt stora engagemang
och arbete inom miljö- eller byggområdet.
Miljöpriset är på 5000 kr och minst ett
av följande kriterier måste uppfyllas:
•
•
•

Inför vintern är det viktigt att ni som är
fastighetsägare tänker på att beskära träd
och buskar som är utanför tomtgränsen.
Detta ska göras för att undvika skador på
fotgängare, arbetsfordon och träd. Fri höjd
ska gälla enligt nedanstående:

•

över gångbana minst 2,5 m
över vägbana minst 4,6 m

•

•
•

Insatser för att skydda värdefulla
naturmiljöer.
Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
Insatser för att öka kunskaperna om
miljö- och hälsofrågor.
Insatser för att främja utveckligen
av ett hållbart kretsloppsintriktat
samhälle.
Utveckla en miljövänlig produktion
och ekologiska livsmedel.
Främja ekologisk produktion och
ekologiska livsmedel.
Vara ett föredöme beträffande
djurvänlig produktion och djurhållning.

För att få byggpriset, en mässingsplakett
som pryder husväggen samt diplom,
skall följande kriterier uppfyllas:
•
•

Byggnaden skall ha arkitektoniska
och kulturella kvaliteter.
Byggnaden skall bidra till en god
helhetsmiljö.

E-posta, skriv eller ring in ditt förslag
till miljö- och byggnadsförvaltningen
senast 31 december.
E-post: mbn@kil.se
Telefon: 0554-191 59
Adress: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 665 23 Kil
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Lys upp din tillvaro på ett smart sätt

Mjuka plastförpackningar återvinns

Text: BERTIL AHLIN 0554-194 12, ULRIKA THORÉN, 0554-194 11, KÅRE ARVIDSSON, 0554-193 75

Text: FÖRPACKNINGS- OCH TIDNINGSINSAMLINGEN AB

Med energieffektiv belysning kan du halvera din belysningskostnad och samtidigt skapa en snygg och effektfull belysning. Du kan också
spara energi och minska dina belysningskostnader på fler sätt.
Genom att släcka lampor, när de inte behövs, slipper du betala för
energi i onödan. Du kan också använda dig av timer, ljussensorer
och närvarostyrning för att undvika att lampor drar el i onödan.
En del lampor drar ström även när du släckt dem, framförallt halogenlampor och spotlights med transformatorer (en liten ”låda”
som stickproppen går ut ifrån). För att bryta strömmen till dessa
lampor bör du dra ut sladden eller se till att strömmen bryts med
hjälp av ett grenuttag.

Alternativ till glödlampor och halogenlampor

Belysningstekniken har utvecklats mycket på några decennier och är
numera betydligt mer effektiv. Om du byter ut din gamla belysning
är chansen stor att du kan sänka elräkningen så mycket att du får
den nya belysningen ”gratis”.
•

Lågenergilampor har 80 % lägre energianvändning och
nästan 10 gånger längre livslängd än glödlampor. Om du
sätter in lågenergilampor istället för 10 av de glödlampor du
använder mest kan du spara 500 kronor per år. De är dyrare
i inköp men när man räknar med energikostnaderna under
lampans livslängd blir den cirka 250 kronor billigare jämfört
med traditionella glödlampor. Köp lågenergilampor av ett känt
fabrikat, de håller längre.

•

•

T5-lysrör är energieffektiva lysrör med många fördelar. Det
har ett högt ljusutbyte, en lång livslängd och är ett bra alternativ
ur kostnadssynpunkt. De går även att ”dimra” och finns med
olika färgåtergivning.
LED-belysning (ljusemitterande dioder) är en ny belysningsteknik. Den avger väldigt lite värme, har en lång livslängd och
är ett bra alternativ som spotlight istället för de energikrävande
halogenlamporna.

Håll också utkik efter belysningsmässan i november med temat
”En attraktiv och energieffektiv belysning”.

hjälper dig att hitta lösningen
Vi erbjuder
•
råd om lämplig uppvärmning och enkla effektiviseringsåtgärder
i hushållet
•
ett kontaktnät av kompetenta installatörer och konsulter inom
energiområdet
•
enkla tips och lösningar för att minska din elanvändning
•
nyttig information om bidrag, stöd och regler.

Från och med 1 november
kan hushållen lämna både
mjuka och hårda plastförpackningar i samma behållare på återvinningsstationerna. Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

Så här kommer bilden på behållaren för
mjuk- och hårdplast att se ut på återvinningsstationerna.
Exempel på hårda plastförpackningar
• flaskor, burkar, dunkar och små
hinkar.
Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera
efter materialslag och lägg dem lösa i behållarna.
Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknuten
påse.
Exempel på mjuka plastförpackningar
• bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och – film.

Informationen kommer från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB.
Vill du komma i kontakt med dem kan du besöka deras hemsida www.ftiab.se eller ringa deras kundtjänst
på telefon 0200-88 03 11.

Du har väl fått papperspåsar?
Text: MARIA OJA, 0554-193 61

Bidrag för vedeldning
Text: ULRIKA THORÉN, 0554-194 11

Med ny teknik är det nu möjligt att
på ett ekonomiskt och miljömässigt
fördelaktigt sätt återvinna mjuka
plastförpackningar. Därför kommer Förpacknings- och Tidningsinsamlingen att börja samla
in mjuka plastförpackningar.
Hittills har hushållen i Kil lagt
dem i hushållssoporna, där de
gått till förbränning.

FOTO: TORD OHLSSON

Villaägare som installerar en miljögodkänd vedpanna kan söka bidrag hos sin kommunala energi- och klimatrådgivare. Nu närmar sig sista
chansen att söka. 17 november är sista ansökningsdag.
Privatpersoner i kommunerna Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga,
Grums, Hagfors, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Säffle och
Sunne kan söka bidraget.
Den villaägare som köper och installerar en miljögodkänd vedpanna
ansluten till en ackumulatortank, och därmed byter ut en oljepanna
eller en vedpanna som inte är miljögodkänd, kan få upp till 7 000
kr i bidrag. Kopplas en ackumulatortank till en befintlig vedpanna
går det att få upp till 4 000 kr i bidrag. Anläggningen ska vara
installerad och klar senast 31 november 2008.
Kontakta oss på Energirådgivningen för ansökningsblanketter och
mer information om bidraget.

Under sommaren har vi delat ut 600 000 papperspåsar för matavfall till hushållen i Kil. Vi hoppas nu att dessa påsar kommer att
användas till de 800 ton matavfall som samlas in varje år i kommunen. Eftersom matavfallet rötas kan inte plastpåsar användas,
då de fastnar i anläggningen.
Papperspåsen fungerar bäst tillsammans med hållaren ”MatHilda”,
som kan monteras på insidan av dörren till diskbänksskåpet eller
ställas på golvet. Hållaren tillåter att luft cirkulerar runt påsen, vilket
medför att påsen håller sig torr och det blir mindre problem med
lukt. Tänk ändå på att låta matavfallet rinna av i slasken innan du
lägger det i påsen.

Exempel på matavfall
•
•
•
•
•
•

matrester
frukt- och grönsaker
bröd
äggskal
kaffefilter, sump och tepåsar
hushållspapper.

Om du inte har någon ”MatHilda” kan den hämtas på vårt kontor
på Allégatan 6 i Kil.

Mät radonhalten i ditt hus
Text: DZEJNA MUJANOVIC, 0554-191 58

Vi rekommenderar alla småhusägare som ännu inte gjort radonmätning i sitt hus att göra det under hösten. Det är enda sättet att få reda
på om man har radon i sitt hus.

Ändrad förfallodag för VA-fakturor

1 januari 2009 byter kommunen faktureringssystem för vatten och avlopp. På grund av detta har fakturorna för kvartal fyra sänts
ut en månad tidigare än vanligt. Förfallodag blir 30 november istället för 31 december.

Radon kommer inte bara från
blåbetong, det kan även komma
in i trähus genom husets grundkonstruktion om den är otät. Om
det visar sig att det finns förhöjda
radonvärde i huset finns det möjlighet att ansöka om bidrag hos
Länsstyrelsen.
Under 2007 har 24 småhusägare i
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Kil fått bidrag till radonsanering. Mätdosor kan beställas direkt från
ett ackrediterat företag, exempelvis Gammadata, 018-480 58 80,
MRM, 0920-604 68 eller Independia Control AB, 031-712 98 00.
Ägare till flerbostadshus kommer under hösten att få mer information om radon och krav på att de ska göra radonmätningar i sina
flerbostadshus.
Tänk på din hälsa, mät radon!
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Gör en spännande resa – bli mentor
FOTO: AGNETA HULTIN-KARLSSON

Text: ZAHRA FATHI, 0554-191 00

Dagens samhälle är mångkulturellt och vi behöver inte resa långt för att träffa människor från andra länder. Det räcker att med att
gå ut på samhället. Ofta passerar vi varandra dagligen i affärer, på dagis och i skolan. Vi vill umgås och lära känna varandra men
av rädsla för att störa vågar vi inte. Ändå pratar vi om hur viktigt det är med integration.
Genom att bli mentor åt invandrare och flyktingar får du lära
känna nya människor från en annan kultur samtidigt som
du hjälper till med deras integration. Du bidrar även till vår
samhällsutveckling i och med att ditt engagemang hjälper till
att motverka utanförskap och segregation.

Vad innebär det att vara mentor
Mentorskapet är ett personligt möte som bygger på ömsesidigt respekt. Det är en frivillig kontakt som pågår så länge
ni vill.
Att vara mentor handlar om att finnas till hands som
medmänniska, kanske ta en fika tillsammans, promenera, ta
med ett barn till ditt barns föreningsaktivitet eller ge tips vid
praktiska frågor. Du blir ett stöd, en mentor, och en länk till det
svenska samhället. Du får själv värdefulla erfarenheter och en
möjlighet att lära känna människor från en annan kultur.
Vem kan bli mentor
Alla kan bli mentor - äldre och yngre, ensamstående och
familjer, med eller utan barn. För att vara mentor krävs inga
förkunskaper, men det är viktigt att du har intresse av att dela
med dig av dina kunskaper om det svenska samhället samt ta
del av andras erfarenheter och kulturer.

Att ställa upp som mentor kan vara något för dig som
•
•
•
•

vill få inblick i andra kulturer och möta människor som
du annars kanske inte skulle möta
vill träffa en invandrare med samma yrke, utbildning
eller intressen
vill bidra till att människor från andra länder känner sig
hemma i Kil
tror att vägen till integration blir lättare genom personliga
kontakter bortom etnisk tillhörighet.

&

Hur går det till
Vi utgår från vem du är, dina intressen och din familjesituation.
Utifrån det får du förslag på en kontakt eller kanske en familj.
Vi arrangerar det första mötet mellan er efter era önskemål.
Du bestämmer sedan själv hur mycket kontakt ni ska ha och
under vilka former. Om du har frågor eller funderingar är du
givetvis välkommen att kontakta mig.
Vill du ställa upp som mentor eller få mer
information?
Tveka då inte! Kontakta mig, Zahra Fathi, integrations- och arbetsmarknadssamordnare i Kils
kommun via telefonnummer 0554-191 00 eller
e-post zahra.fathi@kil.se.

Namn								

Tel.nr			

E-post								
Ålder

Kön:		
Man
Kvinna

Barn:
Ja
Nej
Antal:
Ålder:

Sysselsättning; arbete, studier, annat
Vilka är dina fritidsintressen?					

Vilka språk talar du?

Övrigt; ange gärna om du har önskemål kring ev. matchning		
								

Jag vill gärna engagera mig som
mentor av följande skäl:

Skickas till: Kils kommun, Integrations- och arbetsmarknadssamordnare Zahra Fathi, Box 88, 665 23 KIL
eller lämnas i Kommunhusets reception på Östra Torggatan 2D.

INTRESSEANMÄLAN MENTOR

Adress

Civilstånd:
Ogift
Gift
Sambo
Mobil							

