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Idag bor det 11726 personer i Kils kommun att jämföra med toppnoteringen 12 388 personer 1993.
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Vatten, vatten, vatten, bara vanligt vatten… Vatten är källan till liv och
absolut nödvändigt för oss men det finns väl gränser?

10885

10737

9455

9116

8850

8549

8000

8292

9965

10000

8100

”Jag tror hemrenovering ligger högt på
listan en sån här sommar med både
rotblöta och rotavdrag!”

10435

12000

7938

Ledare
2
Kil växer
3
EL-cykel - något för dig?
4
Ny miljöstrateg & naturvårdssamordnare
5
Översiktsplan, Hästcenter på Hannäs
6
Bättre gräsplaner på Sannerudsvallen
7
Kil hela veckan
8-9
Ny förskola med fokus på barn & miljö
10-11
Ökad måluppfyllelse för elever i Kil
12
Kungen och drottningen i Fagerås
13
Influensainformation
14-15
Notiser
16-17
Besök från Skoudas
18
Båtrace med SM-status, Gäddfestivalen
19
Köttbullens dag
20

12221

Innehåll

Box 88, 665 23 Kil

Nåja, skämt åsido, bättre semesterväder har det väl funnits men det går att
göra saker även i dåligt väder. Jag tror hemrenovering legat högt på listan
en sån här sommar med både rotblöta och rotavdrag!
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Att klara en god nivå på kommunal service blir som bekant svårare och
svårare i dagen ekonomiska klimat men möjligheter finns. I Kil har vi nu
slagit in på en samverkansväg med gemensam IT-nämnd med Forshaga som
första steg. Vi hoppas och tror att detta ska utvecklas till fler områden för att
kunna bli effektivare och få kompetens kvar inom så många områden som
möjligt. På gymnasiesidan samverkar nu hela Värmland med antagningen
till de olika programmen.

Preliminära utgivningsdatum 2009
Nr 1. 12 mars
Nr 2. 18 juni
Nr 3. 24 sept
Nr 4. 17 dec
Manusstopp - 4 veckor
Tips eller synpunkter
www.kil.se/skriv
www.kil.se/synpunkten
eller
Agneta Hultin Karlsson
0554 - 191 45
agneta.hultin@kil.se
KONCERNEN KILS KOMMUN
Kils kommun, växel
Kilsbostäder AB
Kilvision AB
Hantverkshuset AB
Kils Energi AB
Kils Avfallshantering AB

Året hittills har varit positivt i befolkningshänseende, vi har brutit en trend
och blir nu fler invånare, bortemot 50 stycken enligt SCB efter halva året.
Det känns bra, vi behöver hålla uppe invånarantalet för att upprätthålla en
god service till kilsborna. Det börjar röra sig på Mons backe också, intresset för att flytta dit och till Lövenstrandsområdet överhuvudtaget har ökat
betydligt.

Kil hela veckan har avverkats för 37:e gången i ordningen och är fantastisk! Vilket engagemang det finns
i föreningslivet i Kil. Detta ligger till grund för att
Kil är intressant året om – Kil hela året!

191 00
194 40
194 00
191 28
191 94
191 94

Det har varit mycket Kil i media på sistone, mycket
positivt men även en del negativt. Det är välkommet med åsikter och tyckande om hur kommunen
sköts, särskilt nu under september-november då
den nya översiktsplanen är ställs ut för samråd.
Välkomna med åsikter till oss och hoppas att
engagemanget i olika frågor leder till att fler vill
engagera sig politiskt!
Mikael Johansson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se

Kil växer men Värmland krymper
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Illustraton: KILS KOMMUN

I Kil ökade befolkningen med 52 personer första halvåret 2009. Senaste befolkningsökningen i Kil var 2001. I elva av länets 16
Befolkningsförändringar Kils kommun
kommuner minskar befolkningen.
Värmlands befolkning minskar och är
idag 273 044 invånare. Störst minskning
har Torsby, med 112 personer, och Säffle,
med 96 personer. Enligt SCB:s halvårsrapport ökar Karlstad mest i länet, med
96, och Kil, med 52 personer.
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Så här har befolkningsmängden i Kil
förändrats mellan 1968-2009.

1999
1997

8

1995

-78

Arvika 26 179 (+3)
Eda 8 649 (-4)
Filipstad 10 619 (-63)
Forshaga 11 401 (-14)
Grums 9 179 (-71)
Hagfors 12 747 (-57)
Hammarö 14 694 (+39)
Karlstad 84 090 (+96)
Kil 11 726 (+52)
Kristinehamn 23 987 (+29)
Munkfors 3 794 (-20)
Storfors 4 350 (-33)
Sunne 13 417 (-56)
Säffle 15 688 (-96)
Torsby 12 595 (-112)
Årjäng 9 929 (-23)
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Befolkningen kommunvis i Värmland
30 juni 2009, och förändringen sedan
årsskiftet:
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Vår nya miljöstrateg Katarina Karlsson provar en av elcyklarna.

Ny miljöstrateg och naturvårdssamordnare

Gillar du att cykla uppför och i motvind
Text: DAG MIDBÖE, 0554-191 47

Foto: TORD OHLSSON

Jag gillar att cykla och jag cyklar ofta men för lite längre sträckor använder jag idag min elcykel som ett komplement till andra
transportmedel. Känslan när elmotorn skjuter på i uppförsbackar och i motvind är enormt härlig och tar cyklingen till en annan
dimension.
Det finns flera olika anledningar till att jag valde elcykel.
• Klimathotet ökar, liksom luftföroreningar och trafikbuller.
Ett sätt att hejda dessa negativa företeelser är att minska
på användandet av bensin- och diesel-drivna fordon. Elcykeln kan i många fall ersätta användningen av bil.
• Jämfört med en vanlig cykel så kan jag cykla längre
sträckor på min elcykel utan större ansträngning. Jag
får också viss träning eftersom jag måste trampa för att
elmotorn ska gå in men kroppen blir inte lika ansträngd
och jag svettas mindre.

Tack vare elmotorn så går färden betydligt lättare. Detta gör att
man utan ansträngning tar sig någon mil på en halvtimme.

För kortare avstånd är den gamla hederliga trampcykeln
överlägset bäst. För lite längre resor är elcyklar ett mycket
praktiskt, miljövänligt och relativt billigt alternativ. Kils kommun har tagit fasta på detta och införskaffat ett antal cyklar
samt två elcyklar för arbetsbruk.

Om du vill veta mer om eldrivna fordon så får du gärna höra
av dig till mig.

För resor kortare än 3 km går resan nästan alltid snabbast med
cykel. Den smidiga cykeln kan i regel köras ända fram till
dörren och det är alltid enkelt att hitta en lämplig parkering.
Den som skall åka lite längre tar med fördel elcykeln.

4

KommunNytt

Elcykeln kostar ca 1 kr per mil att köra. 20 öre för ström och
80 öre för batterislitage, däck mm. Stor besparing jämfört med
att köra en bil vars driftskostnad ligger på över 30 kr per mil.
Dessutom får man en nypa frisk luft och lite lagom motion.
Men bäst av allt är att färden med elcykel inte förorsakar några
miljöskadliga avgaser.

Text: KATARINA KARLSSON, 0554-191 40

Från och med 6 juli arbetar jag med miljöstrategi och naturvård
i Kils kommun. Min företrädare, Karolina Pettersson, har
lagt en bra grund och det känns lätt att ta över efter henne.
Hon har dragit igång många bra projekt och mitt arbete blir,
till att börja med, att göra klart och komplettera vissa av de
projekt som pågår.

Foto (nedan): JENS JOFJELL

och vaken kommun. Passande nog tillbringade jag några av de
varmaste sommardagarna med att paddla i sjön Rinnen, som
ju delvis ligger i Kils kommun. Därmed fick jag uppleva en
del av Kils kommuns underbara natur.
Det ska bli jätteroligt att komma igång ordentligt med arbetet!

Jag är utbildad biolog och mitt huvudintresse inom biologin
är naturvård. Efter studierna har jag arbetat som kontrollant
av EU:s jordbruksstöd på länsstyrelsen, projektledare för ett
projekt vid Norra Hyn och som snickare. Jag tycker att det
är kul att arbeta med händerna och håller på för fullt med att
renovera ett torp från slutet av 1800-talet. Intresset för natur
och miljö har jag fått genom intresserade föräldrar och genom
min uppväxt på landet. Jag tycker att det är viktigt att människor har möjlighet att ha en nära relation till, och en känsla
för, naturen för att kunna inse vikten av att göra något för miljö
och klimat. Det finns det stora möjligheter till i Kils kommun
med närheten till spännande naturmiljöer.
Under min uppväxt bodde jag i Töreboda i Västergötland, men
har på senare år landat i Ransäter. Jag har inte varit så mycket
i Kils kommun tidigare. Att lära känna en ny kommun, både
verksamhetsmässigt och geografiskt är ett kul men stort arbete.
Mitt intryck hittills är att Kils kommun är en spännande, vacker
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Samråd om översiktsplan 2010
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Foto, Illustraton: AGNETA HULTIN, KLARA ARKITEKTBYRÅ

En ny översiktsplan för Kils kommun är på gång. Planen finns ute för samråd mellan 7 september och 6 november 2009.
– Alla kommuner ska ha en översiktsplan
som visar hur kommunen planerar att använda mark- och vattenområden i framtiden,
säger Mari Andersson, byggnadsingenjör i
Kils kommun.
Förslaget till ny översiktsplan för Kils kommun, ÖP 2010, finns ute för samråd under
perioden 7 september 2009 – 6 november
2009. Förslaget finns i kommunhusets
reception (medborgarhörnan), biblioteken
och på www.kil.se.
Syftet med samrådet är att ge myndigheter, olika sammanslutningar och enskilda
möjlighet till insyn och påverkan på översiktsplanen.

Samrådsmöten

Synpunkter

•

Kils kommun
Kommunledningsförvaltningen
Box 88
665 23 Kil

•

•

24 september klockan 17.00
Fagerås skola, kultursalen
15 oktober klockan 18.00
KilArena
29 oktober klockan 17.00
Högboda Folkets Hus

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 6 november och skickas till:
Det går också bra att skicka in synpunkter
via e-post: kommun@kil.se eller att lämna
in dem via kommunens reception.

Bättre gräsplaner på Sannerudsvallen

Satsning på Hannäsudden
Foto: HENRIK ZETTERQVIST

Islandshästföreningen Glaumur, Värmlands läns Fjordhästförening och Värmlands Körsällskap vill skapa Sveriges vackrast belägna hästcentrum vid Hannäsudden i Kil.
Sammanlagt 4 miljoner kronor satsas för att
drömmen ska bli verklighet. 2,8 miljoner
kronor kommer från EU:s Leaderprogram
och föreningarna själva bidrar med 1,2
miljoner kronor.
Vid halvårsskiftet 2011 ska ”Kils hästcenter Hannäs” vara i bruk. Då ska ett 50-tal
hästboxar, en 300 meter lång rakbana, två
stora körplaner, toaletter och parkering
vara klara.

Gunnar Nilsson från Körsällskapet och
Lars-Åke Boman från Värmlands läns
Fjordhästförening är tillsammans med Marianne Andersson och Nina Eberleh i Islandshästföreningen Glaumur väldigt nöjda och
ser många möjligheter med hästcentret.
- Ökat erfarenhetsutbyte, bättre möjligheter
för företag med koppling till hästverksamhet och lokala, nationella och internationella

Foto: ROGER KVARNLÖV

Text: LEIF NORDSTRÖM, 0554-191 63

- ska bli Sveriges vackrast belägna hästcenter
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Stefan Andersson, arbetsledare på Sannerudsvallen.

evenemangsmöjligheter är saker de fyra
eldsjälarna är helt överens om.
Glaumur är förresten Isländska och betyder
glädje, något som många förhoppningsvis
kommer att få känna vid Kils hästcenter
Hannäs.

Under många år har blöta gräsplaner lett till problem för fotbollsklubbarna på Sannerudsvallen. Planer har fått stängas under regniga perioder
men tack vare en ny smart dräneringslösning kommer nu gräsplanerna att stå emot vatten mycket bättre.
– Från augusti var vi tvungna att stänga
C-planen helt från spel då det stod vatten
på planen. Även de båda andra planerna
stängdes när det var som värst med regnandet men tack vare de dräneringsarbeten som
genomförts kommer vi att stå mycket bättre
rustade i framtiden, säger Stefan Andersson
som är arbetsledare på Sannerudsvallen.
Trycket på Sannerudsvallen är stort. Tre

fotbollsföreningar och friidrotten använder
Sannerudsvallen på kvällar och helger och
skolan använder anläggningen på dagtid.
Dränering har gjorts med modern utrustning
och grävhjul för att minimera skador på
bollplanerna och för att spelet ska komma
igång snabbt. Som mest har 6 personer
varit igång och arbetet har pågått under 4
veckor. Ett nytt bevattningssystem lades

ned samtidigt med dräneringen för att
kostnadseffektivisera och för att slippa
nya grävarbeten i anläggningen inom den
närmaste framtiden.
Nu är anläggningen redo att möta både torroch regnperioder.

Fakta
Idrottsanläggningen Sannerudsvallen används flitigt av föreningar och skolan.
Nitton fotbollslag, ungefär 400 spelare, använder planerna ungefär 80 timmar i veckan mellan april och oktober. Kils AIK
friidrott, Kils AIK ishockey och skolan använder också anläggningen frekvent. Skolan använder gräs- och grusplaner,
ishall, tennisbanor och friidrottsanläggningen mellan klockan 8.00-15.30 under respektive säsong.
Ny dränering och bevattningssystem kostade 1,2 miljoner kronor.
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Kil Hela Veckan
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Folkfesten Kil Hela Veckan anordnades i år för
37:e gången. Som vanligt inleddes Sveriges
längsta vecka med Kilsmârten.
Måndagen började traditionsenligt med parad
och efterföljande konsert på Gröna torget.
Arvika Stadsmusikkår deltog i år i parad och
konsert.
Varje dag bjöd på lunchmusik och middagskonsert på bibliotekstorget och kvällsunderhållning i någon av kyrkorna. Glada Killingen
erbjöd mat och underhållning av bland annat
Starboys och Hazy Dizzy.
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Foto: ROGER KVARNLÖV, TORD OHLSSON

De lite större barnen kunde prova på knattecross, cirkusskola eller Småstjärnorna och de
mindre gick på barnkalas med Kotte och Vera
i Kyrkans gård eller till bibliotekstorget för att
kliva in i fablernas värld.
Flera konstutställningar genomfördes och
MC och Bilutställningen Killingträffen lockade
både kortväga och långväga gäster. BK Kilen
erbjöd prova på boxning på Vikstaskolan och
Kils brukshundsklubb visade Agility och fårvallning.
Vi tackar arrangörerna för en trevlig
vecka!

KommunNytt
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Illustrationer: SWECO ARCHITECTS

Den nya Skogsgläntan ska bli ett lågenergihus, vilket innebär
en mycket låg energiförbrukning. Människor och utrustning
förslagsskiss 2009-05-05 rev 090831
kommer att till största delen värma upp lokalerna. Ett vattenburet golvvärmesystem är kopplat till fjärrvärmen för att garantera att huset ska vara varmt även under kallare perioder.
Skogsgläntan blir i och med detta en av de första förskolorna
i Sverige som byggs som lågenergihus.
– Egentligen kan man kalla byggnaden för ett passivhus eftersom definitionen för passivhus är att den köpta energin till
byggnaden får vara max 55 kWh per kvm och det räknar vi
med att klara, säger Sandra.

F Ö R S K O L A N

Kils kommun har köpt tomten bredvid Skogsgläntan och
det är där nya Skogsgläntan nu byggs. En smart lösning
eftersom barnen enkelt kan flytta in när den nya är klar. Den
gamla byggnaden kommer då att rivas och forslas bort så att
barnen får en stor gård att leka på. Invigningen är planerad
till sensommaren 2010.

F Ö R S K O L A N

Den nya förskolan kommer att ha sex avdelningar jämfört
med dagens fyra. Det ger Kil 36 nya förskoleplatser i Kil.
Kils kommun bygger den nya förskolan tillsammans med
NCC och Sweco Arkitekter.

S K O G S G L Ä N T A N • K I L

l å ge ner g ih u s
m ax 55 kWh /m ² /å r

möjligt placering av solfångare
på tak mot söder

isolering tak 490 mm
U 0.09

skärmtak med tät del som solskydd
och glasad del för ljusinsläpp

F Ö R S K O L A N

en rik miljö

värmekälla!

besöksparkering

aluzink-tak

spännande uterum • vackert • praktiskt • pedagogiskt
hållbarhet
DESIGNPRINCIPER FÖR
Fasad
ALTERNATIV LÅGENERGIHUS
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mot söder

elverdal.dk

rad lo
kalga

ta

aluzink-tak
NORR

• UPPVÄRMNING:
Människor + apparater + sol
(+ tillskottsvärme vid behov)

förslagsskiss 2009-05-05 rev 090831
fönster
U 0.9

• GEOMETRI:
Liten omslutningsarea. Förhållandet Area / Volym Fasad

mot norr

hjärtat - slät liggande
panel målad med slamfärg

den höga vinkelbyggnaden
behandlas med järnvitriol

isolering grund 300 mm
U 0.1

naturens klimatskal

hållbarhet

• KÖLDBRYGGOR:
Projektering mot att minimera
värmeförluster genom köldbryggor
• BYGG MED SOLEN:
Tar hänsyn till behov av sol-

• varia
ljus,
• inspi
• krea
• inbju
• tydlig

möjligt placering av solfångare
på tak mot söder

avdelningar i par • LUFTTÄTHET:
2
Luftläckning genom klimatskalet
är
maximalt
0,3 l/s
&
m² vid +/- 50 Pa
hjärtat
gemensamt hjärta• VÄRMEÅTERVINNING:

2

• utgå
• stimu
• gest
punk

vindfång - slät liggande
panel målad med slamfärg

• SUPERISOLERING:
Samlat U-värde max 0.15
W/(m2K) (grund 30, vägg 40,
tak 50 cm)

Överskottsvärme i frånluften
återvinns och används för
Fasad
uppvärmning

vindfång utanför
klimatskalet

S K O G S G L Ä N T A N • K I L
j ärnvit riol • sla mfä rg •

• LÅGENERGIFÖNSTER:
Treglasfönster med isolerade
karmar + bågar, U-värde under 0.9 W/(K)

isolering vägg 410 mm
U 0.1
fönster
U 0.9

totala fönsterarean motsvarar
ca 13 % av golvarean

Gården utformas som en fantasifull oas med
spännande uterum. Plats för lek, vila och odlingar – en utemiljö som är både vacker, praktisk och pedagogisk.

S K O G S G L Ä N T A N • K I L

barnen i fokus

På hemsidan kan du se när de 80 förskolebarnen, med plastspadar i händerna, hjälpte kommunalråd och personal att ta
det första spadtaget för den nya förskolan Skogsgläntan.

frd

frd

parkering
intill idrottshallen

3330985.000

på barnen och ett bra miljötänk, säger fastighetsingenjör
Sandra Holmgren.
hållbarhet

frd

tan

avdelningar
i par
& gemensamt
– Det här
kommer
att bli en modernhjärta
förskola med stort fokus

avd 4

Nyga

Den 17 september togs det första spadtaget för den nya förskolan Skogsgläntan. Den blir en av de första förskolorna i Sverige som
en rik miljö
byggs som lågenergihus.

avd 1

avd 3

tan
dsga

Ny förskola med fokus på barn och miljö
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46
barnen i fokus

avd 2

mot öster

2

• stora
expe
utfor
• avde
• en b
sam
arbe
aluzink-tak
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Utvecklingsarbete ska ge ökad måluppfyllelse för elever i Kil
Foto: AGNETA HULTIN

Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Personalen inom skola- och barnomsorg i Kil började läsåret med en gemensam uppstartskväll i Fagerås idrottshall. Detta var inledningen på det utvecklingsarbete som förvaltningen hoppas ska leda till ökad måluppfyllelse för eleverna i Kil.
– Vår vision är att alla elever ska lämna grundskolan i Kil stolta
och med positiva känslor om sin skoltid både ur ett socialt
och kunskapsmässigt perspektiv säger Dan Granström, chef
för barn- och utbildningsförvaltningen i Kil.

Arbetet kommer att genomföras i tretton utvecklingsgrupper
under de tre kommande åren. Varje grupp innehåller olika
personalkategorier och har en rektor knuten till sig. Varje
grupp ansvarar för ett av följande ämnen; svenska, matematik, engelska, hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa,
bild, musik, slöjd, SO, NO, främmande språk, teknik och
specialpedagogik.
– Vi har mycket att lära av varandra inom ordinarie verksamhet
och mellan olika verksamheter i kommunen. Jag tror också att
vi ökar chansen att lyckas när vi lär känna varandra bättre och
har gemensamma mål att sträva efter, säger Dan Granström.

Kvällen inleddes med mingel och därefter presenterades
utvecklingsarbetet av rektorer och förvaltningschef. Kvällen
avslutades med en föreläsning av Rune Larsson som på ett
lättsamt och tänkvärt sätt pratade under rubriken ”Hur sätter
jag mål och hur når jag dom? ”.
Utvecklingsarbetets grundförutsättningar
• Mål: ökad måluppfyllelse för läroplanen och i alla ämnen
• Jämförelsenivån för ökad måluppfyllelse är nivån för
utgången av 2008/2009
• Genomförs under tre läsår med start läsåret 2009/2010
• Arbetet bedrivs i 1-16 års perspektiv
• Införande av nya läro- och kursplaner
• Verksamhets- och yrkesöverföring

Några av de frågor som grupperna ska arbeta med
• Hur arbetar vi med ämnet ämnesövergripande? Hur skulle
det kunna se ut?
• Hur hanterar vi barn/elever med behov av särskilt stöd?
• Hur sprider vi våra kunskaper mellan varandra? Internt
på skolan och mellan skolor?
• Vilka behov av ämnes/ kompetensutveckling ser vi?
• Vad händer inom nya läroplanen, kursplaner och LPFÖ
som vi behöver bevaka och påverka?
• Vilka är målen för vårt ämne från förskolan till år 9?
• Hur stärker vi elevernas och vårdnadshavarnas kunskaper
om målen i läroplan och kursplaner?
• Vilken roll kan ny teknik t ex IT ha för vårt ämne?
– Vi vill genom det här utvecklingsarbetet öka måluppfyllelsen
utifrån det kommunala och statliga uppdraget. Vi behöver
även i tuffa tider fokusera på kärnprocessen och förbereda
oss för de nya läroplaner/kursplaner som kommer inom kort,
säger Dan.

Gustav III med gemål

Kungen och drottningen i Fagerås

Matlagningskurs på öppna förskolan
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Öppna förskolan i Kil har en bred verksamhet. Under hösten anordnar de bland annat matlagningskurs och föreläsning om barn i
3-årsåldern.

Eleverna på Fageråsskolan i Kil började sitt läsår på ett lite
annorlunda sätt jämfört med många andra. Vid skolstarten i
Fagerås järnvägspark möttes de av Gustav III, Bellman och flera
andra kändisar från samma tidsepok.
Under den närmaste tiden ska nu eleverna försöka lista ut
vilket årets tema blir och därefter arbeta utifrån temat för att
lära sig så mycket som möjligt. Vid skolavslutningen förra
terminen fick de en sommarpresent som var en kruka med
bland annat några frön och en uppmaning att plocka en växt
att ta med till skolstarten.

– Kostchefen Wibecke Ivarsson leder matlagningskursen som
blev väldigt populär när vi anordnade den under våren, säger
Helena Hvit på öppna förskolan i Kil.
Matlagningskursen hålls i Öppna förskolans lokaler på
Familjecentralen och riktar sig till föräldrar med barn i åldern
4-12 månader. Samtliga tillfällen är mellan klockan 15-16.

Öppettider och adress

Måndag klockan 9.30-12.00 och 13.00-15.30
Tisdag klockan 9.30-12.00
Öppna förskolan och Familjecentralen finns på Hälsostigen
1, Vårdcentralen i Kil.

Vid nio olika stationer i Järnvägsparken fick eleverna fler ledtrådar, bland annat en garnbit, en brödkaka och en bit näver...
Syftet med temauppstarten var att få igång barnens nyfikenhet
och få dem att ställa frågor och frågorna var många.

•
•
•

Anmälan till ovanstående kurser/föreläsningar kan göras per
mejl eller telefon:
Helena Hvit, helena.hvit@edu.kil.se, 070-604 35 90

- Vi jobbar ”Bifrostinspirerat” vilket innebär att vi är inspirerade av en skola i Danmark som har skapat detta arbetssätt
som vi i vår tur har utvecklat utifrån våra förutsättningar och
möjligheter. Bifrosttanken bygger på temaarbete och elev- och
lärararbete med alla sinnen, säger Håkan Engmalm som är
rektor för Fageråsskolan.

29 sept.
13 oktober
27 oktober

Den första maten, 4-6 månader
Våga prova nya råvaror, 7-9 månader
Mer rörelse och energi, 10-12 månader

Samtal med 3-åringen

Den 3 november klockan 15-16 kommer mödra- och barnhälsovårdspsykolog Stina Ljungkvist föreläsa under rubriken
”Samtal med 3-åringen i fokus”.
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Foto: ANNELI HEDWALL

Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Öppna förskolan avslutar terminen med en julfest tisdag den
15 december och öppnar igen den 11 januari 2010.

Mannen på bilden presenterade sig inte
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Information och råd om
nya influensan A (H1N1)
Till personal, elever och föräldrar
i skolor och förskolor

Nu börjar höstterminen och många barn samlas i skolan och förskolan.
Då finns det risk för att influensa A(H1N1) sprids. Därför är det viktigt att
både barn och vuxna är noga med att följa hygienrutiner: tvätta händerna ofta
och noggrant, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma om man är sjuk.
Nya influensan:
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Så här minskar du risken att du eller andra smittas
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Tvätta händerna ofta
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Hosta och nys i armvecket

Stanna hemma om du är sjuk
Kontakta sjukvården om du har frågor

Alla bör vaccinera sig mot den nya influensan
Foto: TORD OHLSSON

Landstinget har ansvar för vaccinationen i Värmland. Kils kommun har valt att hjälpa till att vaccinera vissa grupper. Vaccineringen
är gratis och påbörjas så snart vi fått vaccinet. Det är väldigt många som ska vaccineras under kort tid och vi ber därför alla kilsbor
att förbereda sig innan vaccination.

Förbered dig så här
•
•
•
•

Följ anvisningarna ”Så här minskar du risken att du eller
andra smittas” på föregående sida.
Fyll i ”Frågeformulär inför influensavaccination”.
Var uppmärksam på när du kan få bli vaccinerad.
Ta med det ifyllda formuläret när du ska vaccinera dig.

Ta del av senaste nytt

På www.kil.se/influensa får du veta mer och kan via länkar ta
del av den senaste informationen. Där hittar du också blanketten ”Frågeformulär inför influensavaccination” som du ska
fylla i och ta med dig till vaccinationsstationen. Information
och ”Frågeformlär” kommer även att finnas i kommunhusets
medborgarhörna, i Kils bibliotek samt biblioteksfilialerna i
Fagerås och Högboda.

Om vaccination mot nya influensan

Alla invånare ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer
vaccinera sig för att minska smittspridningen i samhället.
För att få ett fullgott skydd ska du vaccinera dig två gånger
med tre veckors mellanrum. Alla vaccinationer i Sverige
registreras i ett och samma system för att kvalitetssäkra att
allt går rätt till och att rätt personer vaccineras.
- Om de förutsättningar som gäller nu består kommer vi
troligen kunna börja vaccinera prioriterade grupper i början
av oktober. Tidpunkten beror på godkännandeprocesser hos
Läkemedelsverket och inom EU, säger biträdande landstingsdirektör, Hans Karlsson.
Vilka får vaccinet först
Gravida och hälso- och sjukvårdspersonal (även inom kommunal vård och omsorg) får vaccinet först. Därefter vaccineras
övriga prioriterade grupper, dvs alla personer från 3 års ålder
med följande underliggande sjukdomar:
• kronisk lungsjukdom
• extrem fetma eller neuromuskulär sjukdom
• kronisk hjärt- kärlsjukdom (ej enbart högt blodtryck)
• patienter med nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom
eller medicinering (om patienten ej kan vaccineras, vaccineras anhöriga)

•
•
•

kronisk lever- eller njursvikt
diabetes
kontinuerligt behov av läkemedel vid astma under de 3
senaste åren
• sjuka barn mellan 6 månader och 3 år kommer ges vaccin efter bedömning av barn- och ungdomsmedicinska
kliniken.
Övriga vaccineras efter de prioriterade grupperna.
Vem vaccinerar dig
• Landstinget i Värmland vaccinerar barn under sex år och
de personer som inte vaccineras av kommunen.
• Kils kommun (skolhälsovårdens sjuksköterskor) vaccinerar barn i Kils skolor och de föräldrar som väljer att
vaccineras tillsammans med sitt barn samt personal inom
barnomsorg- och skola.
• Kils kommun (socialförvaltningens sjuksköterskor) vaccinerar vård- och omsorgstagare inom särskilt boende,
hemsjukvård, LSS, LASS samt övriga personalgrupper
och deltidsbrandmän inom Kils kommun.
När och var sker vaccinationen
Landstinget kommer att annonsera om var och när huvuddelen av invånarna kommer att vaccineras. De grupper som
vaccineras av Kils kommun kommer att få information via
ordinarie informationskanaler.
Så här kommer det att gå till på vaccinationsstationen
• Lämna ditt ifyllda formulär till sjuksköterska på vaccinationsstationen.
• Sjuksköterskan ställer några kontrollfrågor och beslutar
om du ska vaccineras.
• Du vaccineras av annan sköterska och ditt besök journalförs i nationellt system.
• För att få ett fullgott skydd ska du vaccineras två gånger
med tre veckors mellanrum.
Vissa grupper får inbjudan till vaccination men många måste
själva ta reda på vilka ”öppna vaccinationsmöjligheter” som
kommer att erbjudas.

KommunNytt
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Vanliga frågor och svar
om influensan

Vinterväghållning i Kil

Hur farlig är den nya influensan,
Influensa A (H1N1)?

Hos de allra flesta handlar det om en veckas
sjukdom med feber. Men för ett litet antal
människor innebär det att man behöver sjukhusvård och några dör till och med. Skillnaden
mot den vanliga säsongsinfluensan är att så
många fler kommer att smittas och bli sjuka.
Under ett normalår insjuknar några procent
av befolkningen i vanlig influensa, men
historien visar att i nya influensor insjuknar
30-40 procent.

Kils kommun har anlitat företaget
Svevia (f.d Vägverket produktion) för
att sköta vinterväghållningen. Svevia
ansvarar för att plogning och sandning
av 20 mil enskilda vägar samt GC-vägar
och gator inom tätorterna Kil, Fagerås
och Högboda sköts.
De svarar även på dina frågor rörande vinterväghållningen inom Kils
kommun, telefon 0554-102 43.

Behöver alla vaccineras?

Ja, det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig för att minska smittspridningen i
samhället så mycket som möjligt. Det är särskilt viktigt med hänsyn till dem som av olika
skäl inte kan vaccineras pga annan sjukdom,
allergier eller dylikt.
Även om influensan ger milda symtom hos
de flesta, kan den också orsaka allvarliga
konsekvenser i samhället om många blir sjuka
samtidigt. De flesta som blir sjuka i influensa A
(H1N1) idag får milda symtom men vi vet inte
om viruset kommer att förändras framöver så
att de som smittas blir sjukare

Vad ska jag göra om jag tror att jag
är smittad?

Om du är så sjuk att du behöver hjälp av
sjukvården t.ex. svårt att andas, ont i bröstet
eller inte kan få i dig tillräckligt med vätska bör
du ringa sjukvårdsupplysningen i ditt landsting
för att få reda på vart du ska vända dig.
Källa: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet

Fler vanliga frågor och svar finns på www.
krisinformation.se

KilArena – en modern konferensanläggning

Lekparker har fått ”ansiktslyftning”
Text: THERESE JÄGER, 0554-191 30

FOTO: AGNETA HULTIN

Under det senaste året har några lekparker inom kommunen tagits bort. De uppfyllde inte
EU-kraven och var gamla och slitna.
Därför har vi kunnat satsa lite extra på de lekparker vi har kvar. Under sommaren har Dallidenparken, lekparken på gamla Runnevål och lekparkerna i Fagerås, Järnvägsparken och
Prästbol, delvis fått ett nytt utseende.
I Dallidenparken har gatuavdelningen satsat på de yngre barnen. Där finns bland annat en
klätterställning som är anpassad för småbarn. Flodhästen Harry och Loket har visat sig
vara mycket populära inslag i parken. Barnfamiljerna i området är mycket nöjda med sin
nya lekpark.
Lekparken på gamla Runnevål kan numera stoltsera med bland annat en båt.
Nästa år kommer vi att bland annat rusta upp den så kallade Monparken.

Klippning och beskärning

Inför vintern är det viktigt att ni som är
fastighetsägare, både i tätorten och på
landsbygden, 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 skall gälla enligt följande: Över
gångbana minst 2,5 m och över vägbana
minst 4,6 m.

Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 45

FOTO: TORD OHLSSON

Vårens renovering av KilArena gör att Kil har fått en modernare konferensanläggning med
lägre driftskostnad. KilArena kan bokas av företag och privatpersoner genom Projektilens
försorg.
- Den omfattande renovering har gjorts för att minska driftskostnaderna och för kunna
erbjuda en bättre konferensmiljö. Vi räknar med att driftskostnaderna ska minska med 300
000 kronor per år, säger Sandra Holmgren, fastighetsingenjör i Kils kommun.
Ventilationen är utbytt till ett system med värmeåtervinning. Tak och fönster har bytts
ut och väggar och tak har tilläggsisolerats. Golvet i cafeterian är nu ett klinkergolv och i
hörsalen finns nya och bekväma stolar.
Tack vare renoveringen har nu Kil en modern konferensanläggning som kan bokas av
företag och privatpersoner. Om du vill boka KilArena kontaktar du Projektilen på telefon
0554-194 20.
Nästa stora offentliga program i KilArena är Köttbullens dag den 26 september kl 16.00.

Succé för läxcafé
Text: INGRID GULDBRANDSSON, speciallärare Sannerudsskolan F-6

Bild: ROGER KVARNLÖV

Vårterminen 2009 gjorde Sannerudsskolan ett försök med läxcafé en dag i veckan för klasserna 1-6. Utvärderingen visade att det upplevts så positivt så att vi fortsätter även detta
läsår.

Från vänster: Felix, Märta, Jakob, Felix
och Josef i Sannerudsskolans läxcafé

Snöröjning
Generellt sett gäller att snöröjning utförs
vid ett snödjup över 5 cm på gång- och
cykelvägarna och 7 cm på gator och vägar. Halkbekämpning utförs vid behov.
Följande vägar prioriteras först när det
gäller snöröjning och sandning:
• Enskilda vägar som skolskjuts och
hentjänst använder.
• Inom centralorten prioriteras gångoch 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 följande 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

VA-sanering

Måndagar kl. 13-14 är det läxcafé för åk. 1-3 och kl.14-15 för åk. 4-6. Vårdnadshavare
anmäler eleven till läxcafé. Det är frivilligt och man slutar när man vill. Caféet är öppet
för barn i och utanför fritidshemsverksamheten.
Vi börjar med ett lätt mellanmål där alla berättar för varandra vilken läxa de har så att
arbetet kan organiseras. De får även hjälpa varandra. Elever från olika klasser samarbetar,
det ger en positiv bieffekt. Man lär känna varandra och den här terminen har det blivit så
populärt så vi har ökat vuxenhjälpen från en till tre personer.
Läxcaféet utesluter inte föräldrarnas ansvar och engagemang men det underlättar för de
elever som har långa dagar och/eller tycker att läxorna är jobbiga.
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VA-sanering pågår på Skogsvägen från
och med 3 augusti och framåt. Arbetet
beräknas vara klart under senare delen
av hösten. De boende i området får
räkna med begränsad framkomlighet
samt störningar i vattenleveransen under
tiden som arbetet pågår.
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Trots det nyckfulla vädret var det full fart på Fryken. Här susar Bimba Sjöholm fram.

Besök från Skoudas i Litauen
Text: CECILIA HURTIG, 0554-191 01

Båtrace med SM-status
Foto: AGNETA HULTIN

En delegation på 31 personer från Skoudas i Litauen har varit på besök i Kil. Gruppen bestod bland annat av egna företagare, som
verkar på landsbygden. Initiativet kom från dem och de var intresserade av att höra hur vi i Värmland arbetar med landsbygdsutveckling.
Den litauiska flaggan hissades och delegationen togs emot av
kommunchef Jan-Olov Ragnarsson. Förmiddagen tillbringades i kommunhuset med tre olika programpunkter. Först ut var
representanter för Leader Närheten med Håkan Svenneling
i spetsen. Håkan berättade om hur föreningen Närheten är
organiserad och om olika lokala utvecklingsprojekt som har
fått EU-stöd genom Leaderverksamheten.
Därefter informerade Bo Thunberg om EU-projektet ”Kil
Innovation Food Arena”. Syftet med projektet är att Värmland
ska bli ledande på utveckling av landsbygdsföretag inom
sektorn närproducerade livsmedel. Med utgångspunkt i den
kompetens och de resurser som finns inom regionen ska en
regional utvecklingsprocess vidtas som omfattar nya sam-

verkanskonstellationer. En innovationsarena inom kreativa
näringar där mat har central betydelse ska byggas upp i Kil.
Förmiddagen avslutades med Owe Nordling, som är ordförande i Länsbygderådet i Värmland. Owe Nordling har bland
annat räddat många små bensinmackar i Värmland genom att
hitta en leverantör, som ville leverera bensin och diesel till
bymackarna gemensamt.
Efter lunch gjorde delegationen två studiebesök, ett hos
mjölkbonden Berndt Björkman i Saxebyn och ett hos Mattias Dahlman företaget Örtikultur i Brunsberg. Delegationen
fortsatte sedan till Lindås i Norge.

Text och foto: STEFAN ÖSTLUND, ordförande Kils sportfiskeklubb

Lördagen den 29 augusti genomfördes båtracet Wermland Trophy i Fryken. Tävlingen kördes i år till minne av Lennart Broström,
den eldsjäl i Arvika T400 racingteam som startade tävlingen förra året.
Det nyckfulla vädret under lördagen kunde inte sätta stopp för SM-deltävlingen i Fryksta. Sol och regn, vindstilla och kastbyar
upp till 15 m/s gjorde tävlingen lite mer spännande.
Två värmlänningar deltog i T400 klassen, Mattias Johansson och Marcus Pettersson, tävlande för Arvika. Marcus båt gick sönder
och han tvingades bryta, Mattias fullföljde och kom på en femteplats.
Trots det växlande vädret fanns en del åskådare uppradade längs stränderna. Den största publikmagneten är klassen F1000 med
båtar som toppar ca 80 knop (148 km/h). På grund av blåsten kom man inte upp i dessa hastigheter men det gick undan ändå.
Denna klass brukar domineras av tjejen Bimba Sjöholm som vann en EM-tävling under sommaren, men nu fick hon se sig slagen
av Ola Pettersson som tog tre raka heatsegrar.
Tävlingen arrangeras av Arvika T400 racingteam, Nedre Frykens båtsällskap och Kils sportfiskeklubb. Vädret till trots var tävlingen fri från några större olyckor, den allvarligaste inträffade i sista heatet då en båt rullade. Föraren klarade sig oskadd sånär
som på några blåmärken. Båten fick bärgas och heatet köras om.
Lagom till prisutdelningen tittade solen fram och gav tävlingen en fin avslutningen vilket gav mersmak inför nästa år.

Nya papperspåsar delas ut
Papperspåsar till matavfallet delas ut en gång per år. I september - oktober 2009 kommer en beräknad årsförbrukning av
papperspåsar, 160 st, att delas ut till de hushåll som sorterar
ut sitt matavfall. Bor du i hyreshus delas påsarna ut till din
hyresvärd.
Om påsarna tar slut innan nya delas ut kan du köpa fler påsar
på återvinningscentralen eller på Kils Avfallshanterings kontor
på Allégatan 6.
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Gäddfestival till helgen
Tänk på att påsarna endast ska användas
till matavfall och att det är mycket viktigt att bara matavfall slängs i det lilla
sopkärlet med brunt lock.

Helgen 26-27 september anordnar Kils sportfiskeklubb gäddfestivalen
för sextonde gången. Gäddfestivalen är dessutom finaltävling för LakeTouren 2009.
Tävlingen pågår mellan klockan 10-17 lördag och 9-16 söndag med
prisutdelning klockan 17.00.
Du hittar all information om tävlingen på
www.kils-sportfiskeklubb.se

KommunNytt
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Ståupparen Appelquist bland köttbullar i Kil
Kristoffer Appelquist känner du säkert igen från tv, där han medverkat i bland annat Parlamentet, Snacka om nyheter, 100% och
Extra extra. Den 26 september gästar han Köttbullens dag i KilArena där besökarna även bjuds på musik, tävlingar och matprat.
– Precis som ifjol är det gratis inträde till Köttbullens dag så
det är först till kvarn som gäller. Evenemanget börjar klockan
16 och håller på i en och en halv timme. Vi hoppas kunna
börja släppa in folk från klockan 15.45, säger Bo Thunberg,
projektledare för KIFA.
Köttbullens dag anordnas för att fira charktillverkningens
återkomst till Kil och för att öka intresset för värmländska
råvaror och mat från regionen. Konsum Värmland öppnade
sin köttbullefabrik i gamla Scans lokaler 2007.

Program
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Blank (S) hälsar
välkommen.
Konferencier Bo Thunberg introducerar Köttbullens
dag.
Köttbulleminuten: Semifinal Nr 1
Kils Big band
Kristoffer Appelquist.
Köttbulleminuten: Semifinal Nr 2
Kils Big band

•
•
•
•
•

”Matprat - närproducerat och ekologiskt. Enklare än du
tror” , Anne Johansson, grundare och vd för Bondenära
AB som nu etablerat sig i Värmland.
VM i Köttbulleminuten: final + prisutdelning
Kils Big band
Den Värmländska köttbulleboken: Presentation av vinnare och inkomna menyförslag
Avslutning

VM (Värmlandsmästerskap) i köttbulleätning kommer att
avgöras i tre heat. De två deltagare som äter upp angivet
antal köttbullar i så nära anslutning till köttbulleminutens
avslutningssekund går vidare till final där vinnaren kammar
hem en årsförbrukning köttbullar.
– Förutom köttbulleminuten har vi också en menytävling där
en jury väljer ut en vinnare som får julbord för två personer.
Vinnarförslaget och övriga förslag som juryn valt ut kommer
att publiceras i Den Värmländska köttbulleboken som vi hoppas kunna presentera om ett år, säger Bo Thunberg.

Köttbullens dag
LÖRDAG 26 SEPTEMBER KLOCKAN 16.00 I KILARENA

Kristoffer Appelquist känner du
säkert igen från tv, där han medverkat i bland annat Parlamentet,
Snacka om nyheter, 100%, och
Extra extra. Nu gästar han Köttbullens dag.
Vi bjuder på inträde, Kils Big
band, tävlingar och matprat.

KIFA - KIL INNOVATION FOOD ARENA - I SAMARBETE MED KILS KOMMUN

www.kil.se

