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Ovanstående rubrik återfanns i en NWT-artikel i början av februari, dock utan frågetecken. För närvarande kan vi konstatera att
hela världsekonomin är i gungning och självklart kommer inte landets kommuner att vara opåverkade. Den tydligaste effekten vid
lågkonjunktur och minskad sysselsättning är att kommunernas största inkomstkälla, skatteintäkterna, minskar.

”För att få en positiv framtid behöver vi
verkligen fortsätta göra Kil till en attraktiv
kommun att bo i, dels genom att fatta
smarta beslut, men även genom att lyfta
fram sånt som redan är bra och som gör
att vi som bor här trivs riktigt bra.”

När två år har gått och två år återstår av mandatperioden kan vi se ett flertal
resultat vårt arbete. Miljöarbetet är långt framskridet – vi har en energi- och
klimatplan och en naturvårdsplan som verksamheterna har börjat jobba
efter. Vi utökar tekniska förvaltningens resurser för underhåll av vägar och
anläggningar, Hannäs har blivit det hästcenter vi pratade om i valet, Sannerudsskolan och Sannerudsvallen diskuteras och en ny förskola ska byggas
vid nuvarande Skogsgläntan.
Tyvärr har dock den ekonomiska verkligheten lagt sig tung och krävande
över oss. Minskade skatteintäkter och frysta statsbidrag leder till minskade
resurser i verksamheterna. Vi kan helt enkelt inte göra det vi vill just nu utan
stor kraft måste läggas på att styra upp ekonomin. Revisionsrapporten från
våra revisorer talar sitt tydliga språk – vi måste anpassa kostymen och sänka
våra kostnader rejält för att ha ett utrymme för utveckling av kommunen.
Kulturen som ofta är en läkande och helande kraft får ofta stå tillbaka när
den som bäst behövs. Vi har börjat arbeta med en plan för att se hur vi bäst
gagnar och utvecklar kulturverksamheten i vår kommun. Nu närmar sig
våren. Fårfesten lockade storpublik uppe på gamla slakteriområdet och
i maj är det dags för konstrundan som är helt fantastisk tycker jag. Vilka
konstnärer vi har i området! Även när det gäller våra föreningar som utgör
en viktig del av den sociala välfärdsutvecklingen i våra liv jobbar vi med
förbättrade former för stöd och kommunikation.
För att få en positiv framtid behöver vi verkligen fortsätta göra Kil till en
attraktiv kommun att bo i, dels genom att fatta smarta
beslut, men även genom att lyfta fram sånt som redan
är bra och som gör att vi som bor här trivs riktigt bra.
Kan vi få en inflyttning och befolkningsökning leder
det till lite förbättrade skatteintäkter som leder till
utvecklingsåtgärder som leder till att ännu fler vill
flytta hit och så vidare och så vidare, en positiv spiral.
Fler exempel på trivselhöjande åtgärder i kommunen
är Fixar-Bosse som vi hälsar välkommen och vi
börjar arbetet inför årets grissläpp!
Till sist, att sänka hastigheter i trafiken är ett stort
steg mot bättre säkerhet tycker jag.

Kommunens ekonomiska ställning ligger på nedre halvan bland Sveriges kommuner
när man mäter nyckeltal som till exempel soliditet*. Vi kan ändå konstatera att kommunen under perioden 2000-2008 har redovisat ett sammantaget överskott på knappt 25
miljoner kronor. Detta är dock mindre än det resultatmål som kommunfullmäktige har
satt upp och det är en tydligt uttalad ambition att kommunens ekonomi ska stärkas.
De närmaste åren kommer att bli besvärliga för Sveriges kommuner och detta gäller naturligtvis även Kils kommun. Det budgetarbete för perioden 2010-2012 som nyligen inletts
visar att alla verksamheter måste skärskådas för att vi ska kunna bli så kostnadseffektiva
som möjligt. Vilka investeringar kommunen klarar att genomföra kommande år hänger
direkt samman med hur väl vi lyckas avväga kostnader mot resurser i den löpande verksamheten. Utgångspunkten är att Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.
*Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget
kapital, det vill säga hur förmöget företaget är.

I den kommunala kikaren 2009
Kils kommuns levererar dagligen service till cirka 11 800 invånare. Vi levererar värme, vatten, utbildning, kultur, bredband, boende,
vård och annan service. Våra 1000 anställda ser i sitt dagliga arbete till att det fungerar. För att erbjuda ett utbud som stämmer
överens med det som efterfrågas utvecklas varje år nya rutiner och verksamheter inom olika områden.
I den här artikeln berättar vi om några av de saker som diskuteras, planeras eller är gång under 2009. Vi hoppas att i de tre återstående numren kunna följa upp det vi nämnt och även presentera fler saker som är på gång.

Renoveringar och
ombyggnationer
Just nu pågår diskussioner om vad man
ska göra med Sannerudsskolan. De olika
alternativ som diskuteras är renovering,
ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnation. Beslut tas troligen under våren. Vi
räknar med att kunna berätta mer under
våren på vår hemsida och i nästa KommunNytt i juni.

Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se
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Förskolan Skogsgläntan skall rivas och
en ny förskola ska byggas på tomten intill
under 2009-2010. Byggstart blir troligen
i augusti 2009.

Utveckling
•
•
•
•

Mikael Johansson (s)

Foto: AGNETA HULTIN

Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Kommunens Jobb-center startas
upp.
Ett nytt serviceboende för funktionshindrade ungdomar ska tas i
bruk.
Arbetet med att uppnå miljömålen
fortsätter.
Teamet som jobbar med personer
som har demenssjukdomar* ökar
sin kompetens genom att utveckla
”Jagstödjande” förhållningssätt.

Drift och underhåll
•

•

•

Dallidenparken, lekparken på
Runnevål och lekparken Prästbol i
Fagerås rustas upp och får ett helt
nytt utseende. Järnvägsparken i
Fagerås kompletteras med ny lekutrustning.
Underhållsarbete i vattenledningsnätet sker i början av mars vilket kan
medföra störningar i vattenleveransen inom Kils tätort.
Dikning av ett antal enskilda vägar
kommer att göras. När inventeringen

•

av enskilda vägar är klar vet vi vilka
vägar som kommer att dikas. Håll
utkik på hemsidan.
Delar av Storgatan kommer att asfalteras. Mer information på hemsidan
under våren.

Evenemang
•
•
•

Grissläpp eller liknande i Lövenstrandsområdet i maj-juni.
Kil hela veckan.
Köttbullens dag under hösten.

*Typiska tecken på demenssjukdom är att minnet och den intellektuella förmågan hos en person gradvis och stadigvarande försämras.
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Kil påbörjar processen för att bli en Fairtrade City
Text: CECILIA HURTIG, 0554-191 01

Foto: AGNETA HULTIN

Kommunfullmäktige har beslutat att vi ska jobba för att göra Kil till en Fairtrade City – en kommun som engagerar sig för etisk konsumtion. Initiativet kom från kommuninvånare i ett medborgarförslag.

Har du en skruv lös - ta hjälp Fixar-Bosse
Text och foto: AGNETA HULTIN, 0554-191 45

Fixarservice är en kostnadsfri tjänst för dig som är 70 år och äldre. Syftet är att minska antalet fallolyckor i kommunen.
– Det här är ett fantastiskt roligt jobb, berättar Bosse. Först och främst hjälper jag till med sådant som kunderna tycker är tungt
eller saker som innebär fallrisk för våra kunder.

Kommunens beslut innebär att vi ska starta en process med
målet att bli diplomerade som ”Fairtrade City”. En förutsättning för att Kil ska bli en Fairtrade City är att näringsliv och
föreningar engagerar sig aktivt i processen. Vi kommer därför
att ta kontakt med handeln och föreningar för att se hur engegemanget är i Kil och hur vi kan gå vidare i processen.

Detta kan Fixarservice hjälpa till med
• ta ned och sätta upp gardiner
• byta lampor och säkringar
• hämta och bära upp saker till vind
eller källare
• ta upp och ned saker från höga
skåp
• enklare möblering, ordna mattor och sladdar för att göra bostaden säkrare
• sätta upp brandvarnare och byta batterier
• sätta upp tavlor
• bära upp varor från affären om hiss saknas
• ta fram och bort trädgårdsmöbler
• ta fram och bort balkonglådor och större blomkrukor
• köra tidningar, flaskor och saker som ska till återvinningsstation.

Ett krav för diplomering är att det tillsätts en styrgrupp som
jobbar med att informera om rättvisemärkt och öka kunskapen
och medvetenheten om etisk konsumtion. Gruppen ska vara
lokal och bestå av människor från olika delar av samhället,
till exempel föreningar, näringsliv och kommun.
Om engagemanget finns kan en naturlig fortsättning bli att
ta reda på vilka rättvisemärkta produkter som finns i butiker
och på arbetsplatser i kommunen. För att bli diplomerade
måste det finnas minst 30 sådana produkter fördelat på fyra
butiker. Minst tre kaféer, restauranger eller hotell ska servera
rättvisemärkt kaffe. Minst tio arbetsplatser ska ha minst en
rättvisemärkt produkt.

För mer information eller frågor kontakta
Bo Nelin ”Fixar-Bosse”
telefon 0554-194 44.

Fixarservice är ett projekt under 2009 som ingår som en del
i det fallförebyggande arbete som pågått sedan 2002 i Kils
kommun.

Kommunens egna ansvar är att vi ska erbjuda rättvisemärkta
produkter inom kommunens avtal för så många livsmedel som
möjligt, till exempel frukt, te, kaffe och socker. Vi ska också
anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen
och se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera
som en etisk konsument i alla sina inköp. Kommunkontoret
ska konsumera rättvisemärkta produkter.
För att behålla en diplomering krävs det hela tiden en förbättring av information och utbud av etiskt producerade
produkter.

”Gör en spännande resa – bli mentor”
Foto: AGNETA HULTIN

Text: ZAHRA FATHI, 0554-191 00

Vad är Rättvisemärkt?

Rättvisemärkt är en organisation som jobbar för det ska finnas fler
rättvisemärkta (eller motsvarande) produkter ute i handeln och för
att vi ska köpa fler sådana varor. Att en produkt är rättvisemärkt
innebär bland annat att den uppfyller ett antal kriterier om mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och ekonomisk utveckling.

Kriterierna kan sammanfattas så här:
•
Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
•
Barnarbete och diskriminering motverkas
•
Demokratin och organisationsrätten främjas
•
Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
•
Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Ska du rösta i EU-valet
Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. EU-valet sker vart femte år och alla länder som
är medlemmar i EU får utse ett visst antal ledamöter. Sverige ska utse 18 ledamöter.

Hur röstar man

Under valdagen, mellan kl. 8-21, kan du rösta i någon av Kils
kommuns åtta vallokaler eller från den 20 maj förtidsrösta
i biblioteket. Ta med legitimation och det röstkort du får i
brevlådan!
Mer information om valet får du via www.val.se
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Hur blev responsen på ovanstående fråga i oktobernumret av KommunNytt? Jo, frågan väckte intresse hos många och det kom in
trevliga intresseanmälningar från ”killingar” med varierande etnisk bakgrund.
Idag finns det ett par familjer/individer som har kontakt
med varandra. Rykten om den goda relationen mellan dessa
personer har snabbt spridit sig i samhället och efterfrågan för
liknande kontakter har ökat, vilket är en bekräftelse på hur
personliga möten kan bryta ner falska myter om varandra.
Integration är en samhällsprocess, och utan gemensamma krafter finns ingen lyckad integrationspolitik. Genom personliga
relationer lär vi känna varandra, och våra olika etniska tillhörigheter ger oss spännande och annorlunda erfarenheter.

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer eller
anmäla ditt intresse:
Zahra Fathi, integrationsoch arbetsmarknadssamordnare
0554-191 00 (vxl.)
e-post:
zahra.fathi@kil.se

Jag vill passa på att här och nu börja använda ordet vänfamilj/
vänperson istället för mentor. Personer som är väl insatta
i frågan har berättat för mig att ordet ”mentor” skapar en
felaktig känsla, en association om relationen mellan elev och
mentor i en skola. Detta kan skapa missförstånd om syftet
med kontakten.
Är du intresserad av att bli vänfamilj/vänperson med en familj/
person bortom etniska tillhörigheter? Vi värderar högt din
välvilja, för med ömsesidigt engagemang startar förändringarna i samhället.

KommunNytt
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Niondeklassares storverk på Coop

Fjärdeklassare ställer ut på äldreboenden

Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Foto: AGNETA HULTIN

Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Den 9-20 februari ställde niondeklassarna i Kil ut egna konstverk på Coop Extra i Kil. Eleverna hade gjort avbildningar av kända konstnärers
verk.

Fjärdeklassarna i 4F och 4G på Vikstaskolan
i Kil ställer ut sin konst på äldreboenden i
Kil. Konsten har skänkts till äldreboendena
Sannerud, Åkerbo och Karlslund.
– Lördag den 7 mars invigdes konstutställningen i Åkerbos utställningshall, säger
läraren Gudrun Midebo-Johansson.
Varför en utställning
”Förra året läste jag en bok för klassen.
Ett kapitel handlade om hur en flicka fick
kontakt med en äldre dam som bodde i ett
hus på hemvägen från skolan. Kontakten utvecklades till något mycket fint och flickans
mamma deltog också.
En av pojkarna i klassen föreslog att vi
skulle göra något för de äldre på ”hemmet”.
Han tyckte synd om dem och trodde att de
måste ha det tråkigt. Han ville att vi skulle
måla och skänka bilder till de gamla för att
göra dem glada. De andra barnen tyckte det
var en bra idé.

BILDER (från vänster)

- Eleverna har funderat över hur konstnären gjort och sedan försökt själva. De har ägnat
nästan en termin till sitt analyserande och skapande. Det har varit mycket problemlösning.
Deras analyser är så intressanta och de kan nästan återberätta varje penseldrag och varje
liten detalj i bilden, berättar bildläraren Anna Åberg.
Så här gick arbetet till
• Arbetet började med att eleven fick välja en bild ur Annas bildarkiv.
• Valet av bild gav eleven automatiskt en konstnär att arbeta med.
• I steg tre målade eleven av bilden i valfri teknik.
• Nästa steg handlar om att göra en bildanalys av originalbilden genom att svara på
frågor som: Vad hände innan bilden målades? Vad hände efter bilden målades? Vad
har utelämnats. Vad har konstnären för budskap till betraktaren?
• Eleverna har också fått ta reda på och sammanställt fakta om konstnären.

Caroline Bood i 9b2 har använt oljepastellkrita till denna
bild. Konstnären heter Amadeo Modigliani, en italiensk
konstnär född 1884. Skulptör och målare - i hans tavlor
har människorna skulpturliknande utseende; långa
näsor, avlånga ansikten och långa halsar. Originalbilden
heter ”Portrait de Jeanne Hébuterne”, 1918
Denna acrylmålning är gjord av Sandra Källhagen 9b2.
Konstnären heter Paul Gaugin, en fransk konstnär född
1843, känd för sina exotiska motiv, inspirerade av hans
resor utomlands. Orginalbilden heter ”Young Girl With
Fan”, 1896.
Sofie Eriksson i 9d har målat denna bild i akvarellfärger
och oljepastellkrita. Konstnären heter Joan Mìro, spansk
konstnär född 1893. De mest kända konstverken är
surrealistiska, med starka färger och mycket poetiska
namn. Orginalbilden heter ”Cross the Azure as a Wheel
of Fire”, 1953.

Sommarjobb för ungdomar födda 1992
Foto: TORD OHLSSON

Text: AGNETHA MANNHARD, 0554-191 76

Du som bor i Kil och är född 1992 kan söka feriearbete i Kils kommun. Arbetet består av särskilda ungdomssysslor inom kommunens olika
verksamhetsområden barnomsorg, äldreomsorg, vaktmästarsysslor och parkarbeten. Lönen är 46 kronor i timmen.
Vi har några få platser inom vaktmästeri
och parkarbete. Det finns även några platser
inom kök för den som är intresserad.
Till äldreomsorgen söker vi ungdomar som
kan tänka sig att spela och sjunga för våra
boende. Om du är intresserad, skriv detta på
ansökan. Andra uppgifter är att hjälpa till
när de äldre äter eller tar promenader. De
kan också vara högläsning ur tidningar eller
böcker, följa med till terapin med mera.
Vi vill gärna att du berättar om dig själv och
dina intressen i ansökan.
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Arbetstid
• 6 timmar per dag i 3 veckor.
• 1:a perioden 15/6 – 3/7.
• 2:a perioden 27/7 - 14/8.
• Lön: 46 kr/tim inkl semester ersättning.
Ansökan och mer information
Gå in på www.kil.se/sommarjobb för att fylla
i ansökan och läsa mer information. Ansökningsblanketter finns även i kommunens
reception och på Arbetsförmedlingen.

Ansökan ska göras senast 15
april 2009.

www.

kil.se/

Naturligtvis tyckte jag att det var en fantastisk idé, så vi startade snabbt upp projektet.
Vi diskuterade oss fram till vad som var
viktigt och kom fram till många bra hållpunkter.
1. Det ska vara bilder som gör de äldre
glada, inget, som påminner om det
tråkiga slutet.

Från vänster: Martin Andrén, Alva Sjökvist, Samuel Finell och Julia Magnusson

2.
3.
4.

Det ska vara tydliga bilder med starka
färger.
Motiven ska vara sånt de tycker om, till
exempel djur, kaffe med kakor, blommor och röda stugor.
Tekniken ska vara något som syns bra
så vi valde oljepastell med eventuellt
lite vattenfärg som bakgrund.

– Nu har vi 35 härliga bilder att ställa ut och
skänka till Sannerudshemmet och Karlslund, avslutar Gudrun.
Utställningen pågår till och med den 4
april i Åkerbos utställningshall och i Sannerudshemmets entré. Allmänheten hälsas
välkommna.

Malin Johansson mottog Holmstipendium
Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Malin Johansson, bågskytt från Kil, mottog vid kommunfullmäktiges möte torsdag 18 december Stefan-Holmstipendiet för 2008.
Malin blev därmed Kils kommuns första Stefan-Holmstipendiat. Priset, ett diplom och en
check på 10 000 kr delades ut av tillväxtutskottets ordförande Lars Nyberg (MP).
- Det känns jätteroligt att få stipendiet och som ett bevis på att det jag gör är bra, sa Malin
Johansson. Det är också lite extra att jag är den första som får stipendiet.

Motivering
Mens sana in corpore sano – en sund själ i en sund kropp.
”Malin Johansson har redan vid 18 års ålder hunnit med att vinna världsmästerskap,
europamästerskap och svenska mästerskap, satt världsrekord, europarekord och svenska
rekord i sin idrott bågskytte.
Hon visar att det är möjligt att kombinera framgångsrikt idrottsutövande med framgångsrika studier. Malin är en förebild och en ambassadör för sin idrott och för Kils kommun
och dess föreningsliv.”

sommarjobb
KommunNytt
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Presentera ditt evenemang i

Valborg och skolavslutning

Dag för dag 2009

Text: ANNICA MERCHANT, 0554-193 99

Vill du att dina sommaraktiviteter ska synas i evenemangskalendern Dag för dag 2009? Det är kostnadsfritt att lämna bidrag till evenemangskalendern som delas ut till alla hushåll i Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil.
Kalendern har en upplaga på 80 000 exemplar och finns även på turistbyråerna i
nämnda kommuner. Ju fler som anmäler
evenemang desto lättare för kommuninvånare och besökare att välja det som passar
dem.
Anmälan görs via e-post eller post och
lämnas senast 6 april.

Skriv och lämna följande uppgifter:

Anmälan görs till:

•
•
•
•

leif.nordstrom@kil.se
Leif Nordström
kultur- och fritidsavd
Box 88
665 23 Kil

namn på evenemanget/aktiviteten
tid, datum och plats
biljettinformation
arrangörens kontaktuppgifter för mer
information (namn, telefon, e-post,
hemsida etc.)

Visste du att vår hemsida har ungefär 70 000 besök under en månad. För att anmäla dina evenemang till hemsidans kalender går du in på www.kil.se/skriv och
klickar på evenemangstips.

Är du UNG och idérik
Du som är mellan 13-25 år och bor i Kil
kan söka ungdomscheck på upp till 15 000
kronor. För att ansöka om ungdomscheck
ska du ha en idé som skapar livskvalitet
för unga.
Själva ansökan gör du på webbplatsen www.
ungdomscheck.nu. Där finns mer information och exempel på andra unga som sökt
och fått ungdomscheck.

Sluta lata dig gör verklighet
av dina idéer

Foto: AGNETA HULTIN

Konstrundan Värmlands Hjärta
Håll utkik efter röda hjärtan och riktigt hjärtligt välkomna till årets konstrunda, 2-3 maj kl. 10.00-18.00, önskar femton konstnärsvänner.
I hjärtats form tar man sig runt på slingriga småvägar i gränstrakterna mellan Kils och Arvikas kommuner och får ta del av traktens
konst och storslagen natur på riktigt nära håll. Konstnärerna, som de flesta bor längs vägen, öppnar sina ateljéer. Blir man hungrig finns
matservering, kaffe och hembakat på Orrnäset.
Deltagande konstnärer 2009 är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Karin Westman och Håkan
Blomqvist, glas
Lotta Huhta, bild
Maria Westerberg ”Vildhjärta”,
träskulptur
Helena Elfgren, bild
Elisabeth Ryhre, bild
Anders Fredholm, keramik
Kerstin Löfgren, textil
Ola Öhlin, bild
Magne Rygh, bild
Hilde Vemren, bild
Perra Aronsson, skulptur
Ann Lehndal Skansen, foto
Joy Ljungqvist, silversmide/
skulptur
Lena Schött, bild/keramik

KommunNytt

Foto: RONNY JOHANSSON

Våren är i antågande och det ska vi fira
med allsång och fyrverkeri på piren.
Det är många som samlas, unga som
gamla, för att vara med och hälsa
våren välkommen.
Det finns även en annan sida av firandet. I vår kommun, liksom i många
andra, har Valborgsmässoafton blivit
en kväll när många ungdomar passar
på att festa till. Personal från Kils
kommun är därför ute och ”fältar”
denna kväll. De senaste åren har det
dessutom varit ganska många andra
vuxna på plats. Det är bra när det finns
vuxna med där ungdomar samlas. Som
förälder och vuxen behöver man inte
ingripa, bara finnas där och göra det
man känner sig bekväm med.
På Valborgsmässoafton, på skolavslutningen, Frykstafesten och en del
”vanliga” fredag- och lördagskvällar
från maj till september kommer personal från socialförvaltningen vara ute på fältarbete, ibland
tillsammans med polisen. Vi ska finnas där ungdomarna är och
när det finns alkohol med i bilden kontaktar vi hemmet.
Vår uppmaning till dig som kilsbo är att du tar dig en tur till
exempelvis grillplatsen på Höjda, piren, eller Storgatan på
Valborgsmässoafton och skolavslutningen. Förra året samlades
ungdomar även vid grillplatsen nedanför Sannerudsvallen, på
Sannerudsvallen och i björkhagen ovanför Mellersta Kilslund
(utmed grusvägen som sneddar ner mot järnvägsövergången
vägen mot Apertin). Ja, egentligen passar det vilken fredag
eller lördagskväll som helst under den varma årstiden.
Årets Valborgsfirande vid Fryksta sker torsdagen den 30 april
klockan 19.00 (vid mörkrets inbrott startar fyrverkeriet).
Skolavslutningen är fredagen den 12 juni.
Ju fler vuxna som vistas i ungdomarnas miljöer, ju fler som
ser och syns, desto lugnare tror vi att det blir.

Nationaldagsfirande Orrnäset
Som traditionen påbjuder anordnas ett traditionsenligt nationaldagsfirande med högtidstal och körsång på Orrnäsets
Hembygdsgård i Boda lördagen den 6 juni kl 18.00 – 20.00.
För mer detaljerad information gällande detta evenemang,
samt andra evenemang i kommunen, hänvisar vi till kommunens hemsida, www.kil.se.
Foto: AGNETA HULTIN

Arrangör är Boda Hembygdsförening.
Foto: TORD OHLSSON

KommunNytt
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Tryggare med trygghetslarm
Foto: TORD OHLSSON

Text: EWA LARSSON, 0554-193 05

– Utan larm och hemtjänst skulle jag inte klara att
bo kvar där jag bor idag, då skulle det bli hemmet
istället, säger Alice Gustafsson, en av kommunens
kunder.

I Kils kommun finns idag 228 personer som använder trygghetslarm. Trygghetslarmet bärs ofta som ett armbandsur och ger
kunden möjlighet att larma när han eller hon känner sig otrygg eller om något hänt som gör att personen behöver assistans.
Kils kommun har haft trygghetslarm sedan 80-talet.
Utvecklingen av larm och larmkedja har gått framåt väldigt
mycket sedan dess. Dagens larm ger våra kunder ökad
trygghet och självständighet och minskar antalet hemtjänstinsatser. Kunden får snabbare hjälp och vi kan bättre
avgöra när och om vi ska skicka ut hemtjänstpersonal. På
det sättet minskar antalet ”felaktiga utryckningar” och
kostnaderna för utryckningar kan hållas nere.
Vad är ett trygghetslarm?
Ett trygghetslarm är en apparat som kopplas till den vanliga
telefonen. Kunden kan larma vid lägenhetens huvudcentral
eller via den kroppsburna larmknappen. Larmknappen kan
bäras i en rem runt halsen eller som ett armbandsur runt
handleden. När kunden trycker på larmknappen svarar
Bergslagens räddningstjänst.
Så här kan det gå till (påhittat exempel)
”Edvin” bor på landsbygden. Han hade en stroke för några
år sedan som ledde till en försvagning i ena kroppshalvan.
Han kan vara uppe och gå och är ganska vital men har dålig
balans och besväras då och då av yrsel.
En dag när han sätter på morgonkaffet känner han sig
plötsligt yr. Innan han hinner reagera så faller han och blir
liggande i köket vid spisen. Han kan inte ta sig upp själv.
Edvin har sitt trygghetslarm runt handleden och trycker
på larmknappen. Efter några sekunder hörs:
– Bergslagens räddningstjänst, du har larmat.
Rösten kommer från en högtalare som installerats med
larmet. En mikrofon är kopplad till larmets huvudenhet
vilket gör att Edvin kan tala om att han har ramlat och
behöver hjälp upp. Larmcentralen säger:
– Då kontaktar vi personal som kommer och hjälper dig.
Bergslagens räddningstjänst kontaktar omgående den
personalgrupp som är ansvariga. Kontakten sker via mobiltelefon och SMS eller vanligt samtal. Om kunden inte
kan kommunicera kontaktas personal omgående. Bedömer
larmcentralen att det är brådskande kan larmcentralen
larma ambulans direkt eller kontakta distriktssköterskan.
Under normala omständigheter är personalen på plats efter
cirka 10-20 minuter. På landsbygden har dock väglag och
sträcka betydelse. Trygghetslarmet ska inte betraktas som
en akutåtgärd.

Om trygghetslarm
Vem får skaffa trygghetslarm
När någon ansöker om trygghetslarm bedömer en av kommunens biståndsbedömare om personen har rätt till trygghetslarm. Bedömningen görs utifrån Socialtjänstlagen.
Trygghetslarmet ska bidra till den enskildes möjligheter
att bo kvar hemma så att den kan leva ett självständigt liv
med hög trygghet. Vetskapen om att snabbt få kontakt med
personal och kunna få hjälp om det behövs skapar goda
möjligheter att leva ett normalt liv. De flesta bedömningar
görs utifrån att den enskilde känner oro, har uttalad fallrisk,
att larmet kan öka personens självständighet eller förhindra
hemtjänstens inblandning.
Vad kostar det för kund
Installation av trygghetslarmet kostar 334 kr (engångskostnad). Därefter är kostnaden 231 kr/månad. Larmkostnaden
ingår i högkostnadsskyddet och månadskostnaden kan
därför bli lägre. Det kostar i stort sett inget extra att larma
förutom en telefonmarkering motsvarande lokalsamtal.
Vad kostar det för Kils kommun
Kils kommun leasar trygghetslarmen från ett företag
som heter Telenta. Vi köper även ”mottagande av larm”
hos Bergslagens räddningstjänst i Karlskoga. För de 228
larm som installerats i Kils kommun under 2008 betalade
kommunen 400 000 kr. Larmen användes 12 203 gånger
vilket ger en snittkostnad per larmtillfälle på ungefär 33
kronor.
Vad händer när man beställt trygghetslarm
Hemtjänstens larmombud installerar larmet hos kunden
och ser till att det fungerar. Därefter är larmet klart att tas
i bruk. Hemtjänsten ser också till att få nycklar så de kan
ta sig in och hjälpa kunden när den larmat.
Vad tycker kunden och anhöriga
Trygghetslarmet är precis som det låter, en trygghet för
både kund och närstående. De vet att de alltid, dygnet
runt, kan komma i kontakt med personal. Det ökar också
kundens möjlighet att vara självständig och oberoende
längre tid.

Framtidens trygghetslarm och andra larm
Utvecklingen av trygghetslarm går snabbt och ny teknik och
användningsområden ökar hela tiden.
Just nu pågår försök att hitta lösningar för de personer
som valt att endast ha mobiltelefon och personer som valt
att ringa via datorn. För dessa fungerar idag inte det vanliga
trygghetslarmet. Det ger våra larmleverantörer nya utmaningar men oftast hittar de lösningar.
Andra framtida larmvarianter är troligen lösningar anpassade för demenssjuka.
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Ett exempel är ett larm som sätts på ytterdörren och larmar
om personen går ut. Larmet kan ställas in så att det larmar
under vissa tider, till exempel nattetid.
Vi använder även nödsändare till demenssjuka. Nödsändaren bärs runt handleden och är ett hjälpmedel när personen
inte kan hitta tillbaks till hemmet. Närstående kontaktar först
personalgruppen som enligt en upprättad handlingsplan söker
efter personen. Hittas inte personen kontaktas polisen som
aktiverar nödsändaren och söker den demenssjuke.

KommunNytt
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Gratis brandutbildning för hem & fritidsmiljö
FOTO: AGNETA HULTIN

Text: STEFAN BERGSTRÖM, RÄDDNINGSCHEF

Varje år drabbas 6000 bostäder av bränder i Sverige. I samband med dessa bränder omkommer 100 personer och 800 skadas.
Skadekostnaden är cirka 1 miljard kronor.

Välbesökt fårfest

Med detta som bakgrund vill vi:
Öka medvetenheten och kunskapen om brandsäkerhet i våra
bostäder och vår fritidsmiljö.

Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

2009 års Fårfest i Kil, näst sista veckan i februari, hade temat fest och lockade fler besökare än någonsin till KilArena. Nytt för året
var bland annat den ”fårauktion” som hölls i den före detta livdjurshallen.
Fårfesten anordnades för fjärde året. Besökarna bjöds på ett brett
utbud av fåreläsningar, workshops, utställare och försäljare. I
Fårhagens café kunde man också köpa fika och fårlunch.
– Gensvaret har varit fantastiskt och vi har haft besökare ända
från Kazakstan, berättade Inga-Lill Henriksson.

Arrangerade gjorde Marianne Andersson ”Ullibruk” och
Inga-Lill Henriksson ”Från tacka till tröja”.
– En annan av årets nyheter ”Fårsalong med fårspår i konsten”,
var också väldigt uppskattad, avslutar Inga-Lill.

Vi erbjuder därför dig som bor i Kils kommun en kostnadsfri
teoretisk utbildning i brandkunskap. Brandutbildningen handlar om ditt boende samt ditt fritids- och föreningsliv.
Obs! den gäller inte för företag, förvaltningar eller annan kommersiell verksamhet.

I Kil är deltagarantalet begränsat till 25 personer per kurstillfälle så först till kvarn gäller. I Högboda kan vi ta in ett
större antal deltagare. Om efterfrågan finns så kommer flera
utbildningstillfällen att erbjudas.
Tveka inte! Ta detta tillfälle i akt och
förbättra dina brandkunskaper.
För information och bokning av
kurser kontakta:
Dennis Johansson
054-29 70 93 eller 0706-29 70 27
dennis.johansson@karlstad.se

Uppskattningsvis 6 500 personer, dubbelt så många som i fjol,
besökte evenemanget.

Utbildningen sker kvällstid mellan 18.00-20.00 enligt följande:
• Kils brandstation 7/4, 14/4, 21/4, 28/4 och 5/5.
• Högboda Folkets Hus 8/4.

Samråd för detaljplan Viksta

Holkar främjar fågellivet i Lövenstrand

Text: MARI ANDERSSON, 0554-192 13

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag
till detaljplan för Viksta inom Lövenstrandsområdet. Planens
syfte är att möjliggöra byggande av 17- 38 nya småhus inom
området.
Torsdagen den 5 mars genomfördes ett informations- och
samrådsmöte i Vikstaskolans matsal. Du kan ta del av planen
via vår hemsida, www.kil.se, i biblioteket och i kommunhusets
medborgarhörna.

ILLUSTRATION: KLARA ARKITEKTBYRÅ

”Din trygghet,
vårt mål”

Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Vid den här årstiden börjar flera fågelarter, bland annat ugglor, att leta boplatser. För att främja fågellivet i Lövenstrand
sätter Kils kommun upp tre uggleholkar, tre knipholkar och
ett antal småfågelholkar i anslutning till vattenspegeln vid de
nygamla hagmarkerna.
I ”Gästbok för hagmarksbesökare” har cirka hundra personer
skrivit under vintern. De flesta skriver att de saknar grisarna.
Skriv gärna några rader du också om du har vägarna förbi.

Lämna dina synpunkter senast 30 april
Dina synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och
lämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 665
23 Kil eller via e-post till mbn@kil.se.
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Ulf Johansson från Projektilen och Bengt Kolthoff, tillsyningsman
för Kilsravinerna visar upp en av tre uggleholkar strax innan
uppsättning.
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Foto: AGNETA HULTIN

DIN VÅRDCENTRAL
FOTON: AGNETA HULTIN KARLSSON

Distriktssköterskemottagningen
Vårdcentralen Kil

Vi har ändrat telefontider för sjukvårdsrådgivning telefon
0554-421 10. Vi ökar därigenom bemanningen under telefontid så att alla som ringer skall komma fram. Samtidigt ökar
vi antalet besökstider till distriktssköterskan övrig tid. Besök
hos distriktsköterskan efter överenskommelse.
Rådgivning och tidsbeställning
Telefontid måndag kl. 08.00 - 10.00 samt kl. 14.00 - 16.00,
tisdag-fredag 08.00 -10.00 samt 13.00 - 15.00.
Telefon: 0554-421 10
Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177, är öppen alla dagar
dygnet runt. Sjukvårdsrådgivningens hemsida har webbadress
www.1177.se

Länsstyrelsen kontrollerar djurskyddet
Text: MARIA HAMMARSTRÖM, LÄNSSTYRELSEN

FOTO: AGNETA HULTIN (övre), TORD OHLSSON (nedre)

Från 1 januari ansvarar Länsstyrelsen i stället för kommunen för kontrollen av djurskydd. Som djurägare kommer du därför att märka
att nya personer genomför kontrollerna. Det viktigaste syftet med förändringen är att djurskyddet ska bli likvärdigt i alla kommuner.
Liksom tidigare får verksamheter med djurhållning som exempelvis lantbruk, zoobutiker, ridskolor och hunddagis regelbundna
kontrollbesök. Det finns ungefär 4 500 sådana kontrollobjekt i länet varav ca 300 i Kils kommun. Även de som har sällskapsdjur
kan få besök av Länsstyrelsen, men då är det utifrån att någon anmält att det finns brister i djurskötseln.
För den som vill komma i kontakt med djurskyddshandläggare finns telefonnumret 054-19 72 50. Det är bemannat vardagar 8-16,
och den som vill ställa frågor eller anmäla att djur far illa är välkommen att höra av sig!

Om tillsyn

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
måndag, tisdag, torsdag kl. 8.30-9.20
telefon: 0554 - 421 23
Marie-Louise Mauritzon
Ej telefontid

Här är våra olika specialiteter:
Diabetes
Ann-Sofi Andersson
Helena Donborn
Lena Johansson
Ann-Christine Svanström
Astma/KOL, allergi och rökstopp
Ingvor Berg
Christina Broqvist
Demens
Lena Granrud
Psykiatri
(Eva-Lisa Mattiasson tjänstledig till 2009-05-30)

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
Rolf Nyström
måndag - onsdag, fredag kl. 8.30 - 9.20
telefon: 0554 - 421 33
Suzanne Söderman
tisdag-fredag kl. 8.30 - 9.20
telefon: 0554 - 421 12
Utbildningsläkare
måndag-torsdag kl. 8.30 - 9.20
telefon: 0554 - 421 09, 0554 - 421 57

Djurskyddstillsynen
•
•
•

görs av Länsstyrelsen och är till för att kontrollera
att djuren har det bra
gäller alla djur (lantbrukares djur, hästar och
sällskapsdjur)
är gratis (uppföljningar av brister samt kontroll vid
befogad anmälan är dock avgiftsbelagda).

Miljötillsynen
•
•
•
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görs av kommunen och sker främst på de större
jordbruken
rör gödselhantering, urin, pressaft, cisterner, spillolja, bekämpningsmedel med mera
en tillsynsavgift, just nu 800 kronor, tas ut
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Friskvården i Värmland/Kil
Du kan i samråd med din läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast ordineras FaR (fysisk aktivitet på recept), både i
behandlande och förebyggande syfte. Friskvårdscentralen är
mottagare av recepten och av oss får du då vägledning, enskilt
eller i grupp, gällande en livsstilsförändring.
Friskvårdscentralen på vårdcentralen.
Gunilla Hermansson
Sidsel Syversson
Telefon: 0554 - 193 56 (kan vara telefonsvarare)

Fotvård
Kirsti Vemöy-Olsson
Telefon: 0554 - 148 70
Verksamhetschef
Björn Jacobson
Telefon: 0555 - 432 55
Samordnande distriktssköterska
Iréne Malmqvist
Telefon: 070 - 279 50 30
Telefon: 0554 - 421 10

KommunNytt
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Därför är gatubelysning
tänd under dagtid

Westgårds Getost får Miljöpriset
FOTO: TORD OHLSSON

Text: KALLE EKELUND, 0554-191 60

Miljö- och byggnadsnämnden nyinstiftade
miljöpris går för 2008 till Jan och Gunilla
Uppvall, Westgårds Getost. Priset utgörs av ett
diplom samt en prischeck på 5 000 kr.

Foto: TORD OHLSSON

När gatubelysningen kontrolleras av
inspektörer krävs det att lamporna är
tända även under dagtid på de aktuella
gatorna.
Kontroller sker under 2009 följande
datum:
9/3 - 16/3
27/4 - 30/4
10/8 - 17/8
2/11 - 9/11

Tre saker för snyggare och
säkrare samhälle
För att underlätta tekniska förvaltningen
arbete ber vi dig om hjälp med tre saker
under vår, sommar och höst.
1.

2.
3.

Hjälp oss att hålla kommunens
gräsytor fria från bilar, skottkärror,
vedhögar och liknande. Det gör att
vi hinner klippa och rensa fler ytor
på kortare tid.
Klipp häckar och buskar så det blir
bra sikt i vägkorsningar och liknande. Det ökar trafiksäkerheten.
Markägare efter enskilda vägar
uppmanas att röja så att inte träd
och buskar hänger ut över vägen.
Det ökar trafiksäkerheten och underlättar vid dikningsarbete.

Osttillverkningen är igång perioden mars
– september varje år. Flera olika sorter tillverkas: fransk chevré, camembert, blåmögel- och rockfordostar. Årsproduktionen
ligger på 1 000 – 1 500 kg. Försäljning sker
hemma, i ICA-butiker (ICA-Kilen), och i
andra butiker med ekologiska produkter.
Syftet med priset är att uppmuntra och belöna insatser inom områdena miljöskydd,
djurskydd*, hälsoskydd, livsmedel och
naturvård.

Text: MATS OLSSON, 0554-191 28

Den 11:e mars startade Förebyggargruppen en utbildning i massage på
ungdomsgården. Under tre eftermiddagar
i mars får ungdomar i åk 7 – 9 utbilda
sig i att massera.

Miljöprisets värderingsgrunder:
•
•
•
•
•
•
•

skydda värdefulla naturmiljöer
bevara den biologiska mångfalden
utveckla en miljövänlig produktion
och teknik
främja ekologisk produktion och livsmedel
vara ett föredöme beträffande djurvänlig produktion och djurhållning
öka kunskaperna om miljö- och hälsofrågor
främja utvecklingen av ett hållbart
kretsloppsinriktat samhälle.

* Utgår efter 2008 eftersom Länsstyrelsen övertar
ansvaret

Att vara kontaktperson innebär
• att vara medmänniska
• finnas till hands i vardagssituationer
• ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter
• umgås och prata.
Omfattningen är 2-3 timmar/vecka och ersättning
utgår med arvode och omkostnader.

Att vara avlastningsfamilj innebär
• att man tar emot en person med funktionshinder i sitt eget hem. Detta för att
han/hon ska få miljöombyte eller för att
anhöriga ska få avlastning.

Har du lite tid över?

Du behövs som kontaktperson eller avlastningsfamilj.

Välkommen att höra av dig till någon av
oss på stöd- och serviceenheten om du är
intresserad eller vill veta mer:
LSS/psykiatrihandläggare
Susanne Höglund, telefon 0554-191 43.
LSS/psykiatrihandläggare
Björg Karlsson, telefon 0554-192 78.

Kils kommun skickar separat inbjudan
för varje träff. Inbjudan beskriver temat,
dess innehåll och vilka som kommer att
medverka.
Från Kils kommun deltar tillväxtutskottets
ledamöter, kommunstyrelsens ordförande,
förvaltningschefer, näringslivsutvecklare,
miljöchef och bygglovsansvarig.

Datum		
Fredag 13 mars
Fredag 29 maj
		
Torsdag 24 sept
Torsdag 26 nov

Tema
Arbetsmarknad
Kommunikationer/infra
struktur
Besöksnäring
Energieffektivisering

Babyrytmik

Vi håller till i öppna förskolan, familjecentralen, tisdagar kl. 13.30-14.30.
Gruppen startar den 17/3 och träffas
10 gånger.

Foto: AGNETA HULTIN

Anmäl dig på öppna förskolan eller
kontakta Helena Hvit via mejl eller
telefon; helena.hvit@edu.kil.se, mobil
070-604 35 90.

Tyck till om kollektivtrafiken

För mer information eller frågor
kontakta
Mats Olsson, näringslivsutvecklare Kils
kommun
mats.olsson@kil.se
0554-191 28
0703- 61 72 30

Varför denna utbildning?
Jo forskning visar att massage förbättrar människors relationer till varandra,
förbättrar förmågan till inlärning och
ökar välbefinnandet. Vår målsättning
är att få ungdomar att massera varandra
samt att de ska kunna lära sina föräldrar
att massera. Förhoppningsvis kommer
ungdomar och deras föräldrar lära sig
att massera varandra och få en lugn och
trivsam stund tillsammans.
Om intresse finns kommer ungdomarna få bjuda med sina föräldrar på en
vidareutbildning för att lära sig än mer
om massage. Utbildningen genomförs i
samarbete med Vuxenskolan i Kil och
ingår som en del i hälsoprojektet ”På
rätt spår”.

I mars startar vi en grupp med babyrytmik. Det blir musik och rörelse för barn
i åldern 0-9 månader tillsammans med
förälder.

Omfattningen kan vara 1 helg/månad och ersättning
utgår med arvode och omkostnader.

Under 2009 bjuder Kils kommun in företagen från Kil till fyra stycken företagsträffar. Varje
träff ägnas åt ett tema.

Samtliga träffar äger rum på Kils Hotell
med start kl 07.00
Reservera gärna följande datum redan nu.

KommunNytt

Behovet av kontaktpersoner och avlastningsfamiljer i Kil är stort. Svårigheten är att
hitta personer som är intresserade av dessa
uppdrag . Kanske du är intresserad?

Företagarträffar 2009

Vi kommer även att bjuda in externa medverkande som till exempel rikspolitiker eller
särskilt sakkunniga inom respektive tema.
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Gratis massageutbildning

LSS är en förkortning av ”Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade”.
Lagens mål bygger på att människor med
olika funktionshinder har rätt till att leva
som andra och kunna ta del av samhället
på lika villkor. SoL är en förkortning av
Socialtjänstlagen.

Jan och Gunilla Uppvall, Westgårds Getost,
är de första som får miljöpriset. De uppfyller
flera av prisets kriterier. Gården har varit ett
föredöme både ur djurskyddssynpunkt och
beträffande livsmedelshantering.
De började med getter, svensk lantras, år
1996. Idag har de ca 50 vuxna djur. Så här
års ”killar” getterna, de får normalt 1-2 killingar per get. Månadsskiftet februari-mars
påbörjas osttillverkningen. Vid mjölkning
ger varje get ett par liter mjölk.

Är du den vi söker

Foto: AGNETA HULTIN

Text: CECILIA HURTIG, 0554-191 01

Kommunen och Värmlandstrafik vill gärna ha in dina åsikter som grund för framtida utveckling
av tidtabeller och linjesträckningar.

1.

Det har efterfrågats möjligheter att jobbpendla på helgerna.
a.
b.

Mellan vilka orter skulle du vilja
pendla?
Vilka tider skulle passa dig bäst att
åka till och från jobbet?

Fler helgturer är aktuellt först i slutet av
Värmlandstrafiks planperiod 2010-2014.
Gå in på kommunens hemsida www.kil.se/
helgpendla och svara på enkäten. Det går
också bra att skicka svar och synpunkter på
frågorna i enkäten till Kommunledningskontoret,
Box 123, 665 23 Kil.

Fler får bredband i Kil

2.

Busslinje 201 mellan Fagerås och Karlstad har förstärkts med en buss på morgonen och en på eftermiddagen som går över
Jonsbol och Mon.
a.

b.
c.

Skulle du vilja att fler av turerna fick
samma sträckning, det vill säga över
Jonsbol, Karslund och Mon istället
för över Norra Runnevål, Viksta och
Karlslund?
Om ja, vid vilka tider skulle du vilja
att linjen hade denna sträckning?
Tycker du att bussen även ska gå
genom Gamla Runnevål?

Ändrad linjesträckning kan bli aktuellt
från och med tabellbytet i december 2009.

Bredbandsutbyggnaden i Kil fortsätter
med utbyggnad för de boende i Renstad
och Rörbäcken. De kommer troligen
att erbjudas bredband via ADSL redan
under våren.
De boende i Frykerud och Saxebyn får
tills vidare nöja sig med det trådlösa
NMT-nätet. Fiberkabel är inte dragen till
dessa stationer vilket gör utbyggnaden
mycket dyrare. En arbetsgrupp är tillsatt
för att se över möjligheterna att ansluta
även dessa stationer. Ett besked kommer
troligen att kunna ges under 2010.

KommunNytt
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20 år med fjärrvärme i Kil

1

3

2

Inspektion av avlopp på landsbygden
Text: KALLE EKELUND, 0554-191 60

FOTO: Miljö- och byggnadsförvaltningen

I Kils kommun finns ca 1 500 bostäder på landsbygden med indraget vatten och avlopp. Ungefär 350 av avloppsanläggningarna är
godkända, det vill säga de uppfyller dagens krav på rening av avloppsvattnet. De enskilda avloppen står för en betydande del av de näringsämnen och föroreningar som rinner ut i våra sjöar och vattendrag.
Som en följd av detta växer sjöarna igen, det blir syrebrist, förmultning och dålig lukt efter stränderna och vassen breder ut sig. Det blir
en övergödning och utarmning av många stränder. Avloppsutsläppen
medför också att bakterier och sjukdomsalstrare, som exempelvis
virus, kommer ut i vattnen med försämrad vattenkvalitét som följd.
Badviken kanske inte längre håller tjänligt badvatten.
Naturvårdsverket och andra statliga myndigheter anser att åtgärder mot övergödningen är en prioriterad fråga. Den är kopplat till
riksdagens miljömål ”ingen övergödning”. Utsläppen av näringsämnen till sjöar och vattendrag ska minska. Staten har under flera år
ansett att kommunerna gör för lite åt de gamla avloppen. Städerna
och tätorterna har sedan lång tid tillbaka fungerande reningsverk.
Miljöförvaltningen har de senaste åren mer aktivt arbetat med
gamla avlopp. Miljö- och byggnadsnämnden har formulerat lokala
miljömål för Kils kommun – senast år 2020 skall alla enskilda
avlopp vara godkända med en fullgod rening och redan 2015 ska
75 % uppfylla dessa krav.
Det är inte bara ett miljöproblem med gamla avlopp – de är
dessutom olagliga. I Miljöbalken står det klart och tydligt att det inte
räcker med bara slamavskiljning, det vill säga en trekammarbrunn,
om WC är inkopplat. För detta krävs något ytterligare reningssteg
som exempelvis markbädd, infiltration, kassetter etc. Många av
de existerande trekammarbrunnarna är dessutom alldeles för små.

18

KommunNytt

Hög växtlighet med nässlor och annat avslöjar många gånger vart
dåligt renat avloppsvatten rinner ut.
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att alla icke godkända
avlopp ska vara åtgärdade under en dryg 10-årsperiod. För att uppnå
detta krävs stora insatser, både av oss och av allmänheten. Förvaltningen har gått igenom flera områden hittills: Pråmsjon, Torpsjön,
Klacksjön, Hannäs, Frykstaområdet, Stubberud med flera.
För närvarande arbetar vi med bland annat med Södra Fryken.
Vi besöker aktuella fastigheter och kontrollerar avloppen. Är de ej
godkända vill vi få in en ansökan om en ny avloppsanläggning. Det
krävs tillstånd att anlägga ett nytt avlopp och detta kostar i regel
3 200 kr som ska täcka förvaltningens kostnader för fältbesök,
rådgivning, och handläggning. Fastighetsägaren har 2 år på sig att
anlägga det nya avloppet. Det finns många lokala entreprenörer
som utför arbetet. En normal ny avloppsanläggning kostar i regel
30 000 – 50 000 kr. Satsar man på minireningsverk blir det dyrare.
Om det finns en godkänd trekammarbrunn skall en kompletterande
rening installeras vilket blir något billigare.

Varje år ersätts ca 5000 m3 olja med biobränsle – returträ och
pellets. Miljöbelastningen minskas årligen med 13 000 ton fossilt
koldioxidutsläpp. De senaste 10 åren har ca 38 000 m3 olja ersatts
med biobränsle.

2

Räkneexempel för 2008
•

Med ett oljepris på 9000 kr/m3 skulle oljan kostat ca 45 miljoner. Fjärrvärmen kostade ca 26 miljoner. En bra förtjänst för
alla kunder. (moms ej inräknad)
I fjärrvärmepriset ingår dessutom service, underhåll och utbyte
av komponenter vid behov.
Bekvämt för kunden och pengar stannar i kommunen.

•
•

Nya rotavdraget - intresserad av anslutning - kolla kartan - om
kulvert finns i din närhet - ring oss på 0554-193 35!
Mer information om fjärrvärmen hittar du
på www.kils-energi.se

3

1

Miljöförvaltningen ställer gärna upp med rådgivning och tips. Det
är angeläget att få till stånd så bra avloppsanläggningar som möjligt.
Kontakta Kalle Ekelund tel 191 60 eller Carina Lippel tel 191 61.
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Har du rätt att utföra betaltjänster
i anslutning till din bostad?

Foto: AGNETA HULTIN

Bor du i ett hushåll som betjänas av lantbrevbärare och där alla i hushållet är minst 80 år och/eller har en funktionsnedsättning?
I sådana fall har du rätt till en betaltjänst som du kan använda i anslutning till din bostad.
Betala räkningar och ta ut kontanter med
utbetalningskort
Det är Kuponginlösen och ICA Banken som ansvarar för tjänsten. Den levereras av Postens lantbrevbärare i anslutning till
din bostad, eftersom Kuponginlösen och ICA Banken anlitar
Posten som underleverantör. Kommunikationsmyndigheten
PTS har upphandlat tjänsten på uppdrag av regeringen.
Tjänsten ger äldre och funktionsnedsatta, som inte använder
sig av till exempel bankernas girotjänster, möjlighet att utföra
enklare betaltjänster i anslutning till bostaden. Med tjänstenkan du betala räkningar med kontanter och utbetalningskort/värdeavi från Plusgirot. Du kan även ta ut pengar med utbehåll
som betjänas av lantbrevbärare. Alla i hushållet måste vara
minst 80 år och/eller ha en funktionsnedsättning. Funk-

tionsnedsättningen måste påverka din förmåga att använda
vanliga serviceställen, exempelvis banker eller butiker med
banktjänster. Du kan behöva lämna in ett intyg som styrker
ditt behov av tjänsten. Det här är samma villkor för att få
tjänsten som gällde för den tidigare betaltjänsten för äldre
och funktionsnedsatta.
Så här ansöker du
Om du tror att du har rätt till tjänsten och vill ha ansökningshandlingar, ska du fylla i talongen nedan, lägga den i ett
frankerat kuvert och skicka den till:
Brevgirot, 173 33 Stockholm
Vi ber dig att texta tydligt.

&
Jag vill beställa mer information och ansökningshandlingar angående betaltjänsten för äldre och
funktionsnedsatta.
Namn
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer, inklusive riktnummer
Skicka i ett frankerat kuvert till Brevgirot, 173 33 Stockholm.

