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”Det känns jättekul att kommunens
kostavdelning med alla dess medarbetare konstaterats vara i framkant i sin
verksamhet”
Det är otroligt vad fort tiden går, snart är det jul igen och julskyltningen är i
full gång. Det är nu, i skrivande stund, bara snö och adventsljus som saknas
för att lysa upp vår tillvaro.
En tillvaro som ändå lyses upp av många positiva saker. Vi har fantastiska
idrottsungdomar, bland annat årets Stefan Holmstipendiat Filip Lööv som
jag skrivit om tidigare, han fortsätter att övertyga, hockeyns 97-lag gick
längre än vad något kilslag gjort tidigare i Resport Trophy, en jättestor turnering i Värmland varje år med lag från hela Sverige. Sen har vi tennistjejen
Maja Örnberg som rankas bland de 10 bästa bland Sveriges trettonåringar
och tolvårige bordtennistalangen Oscar Perman! Även våra äldre idrottare
utmärker sig, Kils MK som blev svenska mästare i motocross för tredje
gången, Kils AIK fotboll som vann division 5 och gick upp i fyran mm.
Stort grattis till er alla!
Grön omsorg är ett begrepp som kommer från Norge. Där erbjuder fler än
500 gårdar meningsfull sysselsättning i daglig verksamhet för människor
med särskilda behov. Från och med årsskiftet kommer detta att finnas även
hos oss vilket är oerhört glädjande då det blir en fin utveckling av arbetet
inom omsorgen. Det sker tillsammans med Hushållningssällskapet och Kil
är först ut i Värmland!
Med inte så lite stolthet konstaterar jag att Kil har kommit att framstå som
en riktig matkommun! Både skolkök och kostchefen Wibecke Ivarsson har
prisats på nationell plan. Det känns jättekul att kommunens kostavdelning
med alla dess medarbetare konstaterats vara i framkant i sin verksamhet.
Stort grattis till er alla och grattis alla skolbarn och alla inom äldreomsorgen
som serveras denna mat varje dag. Nu kommer dessutom äldre i Fagerås att
erbjudas seniorlunch i Fageråsskolan samtidigt som vi flyttar in biblioteket
i skolan. Det blir en förträfflig träffpunkt, ett försök som förhoppningsvis
kan införas på fler ställen i kommunen så småningom.
Så trots regn och dyster ekonomi finns en hel del
att glädjas åt. Vi vill fortsätta att vara en attraktiv
kommun för att locka hit fler invånare. I det arbetet är det mycket roligt att byggarbetena med nya
Skogsgläntans förskola är igång. Ett antal barn tog
första spadtaget i höst och det beräknas vara klart till
skolstarten nästa höst. Vi tror också att en ombyggnad
av Sannerudsskolans högstadiedel kommer igång
snart vilket ytterligare förstärker Kil som en
framtidskommun!
Jag vill också passa på att önska er alla en
God jul och ett gott nytt år.
Mikael Johansson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen erbjuder gratis mätning av
radon för de 200 villaägare i Kil som först hör av sig. Mätningen
är enkel och billig så om du inte hinner få ett gratis mätpaket
rekommenderar vi att du köper ett.

Vi har under flera år uppmanat dig som är Kilsbo att mäta
radongashalten i ditt hus men tyvärr har få valt att göra det.
Mätningen är enkel och den enda möjligheten för dig att ta
reda på om du har höga halter av radon i inomhusluften.
Genom att erbjuda 200 gratis mätpaket hoppas vi på att fler ska
ta chansen att mäta själva. Mätningen är enkel och billig och
ska utföras i minst två månader under perioden 1 oktober – 30
april. Hinner du inte få ett gratis mätpaket rekommenderar vi
att du köper ett.

Om värdet är för högt

Man börjar med att göra en långtidsmätning under vintersäsongen. Skulle det visa sig att uppmätta värden är högre
än riktvärdet (200 Bq/m3) har man möjlighet att ansöka om
bidrag hos Länsstyrelsen för åtgärder som sänker radonhalten.
Bidraget är 50% av den godkända kostnaden, men högst 15
000 kr. Det är möjligt att kombinera detta bidrag med ROTavdrag.

Farligt för lungorna

Strålningen kan ge lungskador. Av radongasen bildas radondöttrar. Radondöttrarna är metalljoner, som till en stor del
fastnar på dammpartiklar och följer med inandningsluften
till lungorna. Dessa radioaktiva partiklar kan i sin tur fastna i
luftvägar och lungor och ge skador.

865 mätningar har gjorts i Kil

Inom Kils kommun finns det 3 815 småhusenheter och 986
lantbruksfastigheter.
Från och med vintersäsongen 2004-2005 har sammanlagt 865
mätningar utförts. Av dessa mätningar låg 86 rapporterade
mätuppdrag mellan 200-400 Bq/m3 och 39 över 400 Bq/
m3. Till Länsstyrelsen har det inkommit 27 ansökningar om
radonbidrag. Det återstår ett stort arbete om vi ska uppnå det
uppsatta miljömålet.
Alla som hyr ut lägenheter har en skyldighet att försäkra sig
om att det inte finns förhöjda radonhalter i inomhusluften.
Förra året uppmanades alla hyresvärdar inom Kils kommun
att utföra mätning i hyreslägenheter. Bor du i en hyreslägenhet,
fråga din hyresvärd om husets radonvärde.
•
•

Har du villa - ta det första steget och mät radon.
Bor du i lägenhet - försäkra dig om att hyresvärden utfört
mätningen.

Mer information

För råd och mer information vänd dig till miljö- och byggnadsförvaltningen på telefonnummer 0554-19 158 eller
0554-19 160.

FOTO: PER DAHL/Citat Journalistgruppen

Riktvärden och miljömål
År 1990 sänkte Socialstyrelsen riktvärdet för radon inomhus från
800 till 400 Bq/m3 och 2004 sänktes riktvärdet till 200 Bq/m3. I
september 2009 kom Världshälsoorganisationen WHO med nya
rekommendationer om införande av riktvärden på 100 Bq/m3. Idag
är Socialstyrelsens riktvärde för radon 200 Bq/m3 men detta kommer
att ses över. Enligt Socialstyrelsen ska riktvärde ses som en övre gräns
men man rekommenderar alltid att man försöker få ner radonhalten
till en så låg nivå som möjligt. Strålsäkerhetsmyndigheten har gett ut
nya rekommendationer för att minska radonhalten i bostäder. Helst
bör radonhalten sänkas till under 100 Bq/m3.
Riksdagen har satt upp
ett miljömål för radon.
Som mål anges att radongashalten i alla bostäder år 2020 ska vara
lägre än 200 Bq/m3 och
att radongashalten i
skolor och förskolor ska
vara lägre än 200 Bq/
m3 senast år 2010.
Under mätsäsongen
06/07, i samband
med Socialstyrelsens
tillsynsprojekt om radon
i skolor och förskolor,
genomförde miljö- och
byggnadsförvaltningen
mätningar i Kils kommun. Inga förhöjda värden påvisades i våra
skolor och förskolor.
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Stefan Holmstipendium 2009
Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Kommunstyrelsen har beslutat att 2009 års Stefan Holmstipendium ska tilldelas Filip Lööv. Filip är 17 år och tävlar för Kils AIK friidrott
bland annat i grenen 110 meter häck.
- Det är glädjande att Stefan Holmstipendiet kommer att delas
ut till ytterligare ett framtidslöfte, säger Mikael Johansson (S),
kommunalråd i Kil.
Motivering
Filip Lööv är en av Sveriges mest lovande friidrottsungdomar.
Han konkurrerar i sin specialgren 110 meter häck med världseliten i sin åldersgrupp och nådde vid senaste ungdoms-VM
i Italien semifinal. Under året har han tagit USM-guld på 110
meter häck, 300 meter häck, 60 meter häck inomhus samt
deltagit i ungdomsfinnkampen. Filip är ett föredöme för sin
idrott och för Kils kommun och dess föreningsliv.

Några frågor till Filip

Hur känns det att få ett stipendium på 10 000 kr och dessutom
i Stefan Holms namn?
– Det känns såklart bra. Jag har aldrig fått stipendium förut.
Det är kul.
Övre raden: Pierre Forslund, Henrik Neubauer, Jacob Bolinder/Hansson, Viktor Mattsson, Felix Eriksson, Patrik Backman, Ronny Heed,
Lars Hansson, Ulf Jonsson, Mittenraden: Erik Olsson, Alexander Anderberg, Christoffer Jonsson, Främre raden: Alexander Hermansson,
Niklas Reuter, Martin Jardeby, Samuel Dahlström, Axel Jonsson, Albin Lantz, Jesper Persson, Emil Boström, Tobias Sjölander, Simon
Flodin, Liggande: André Carlbäck, Viktor Forslund.

Har du hunnit fundera på hur du ska använda pengarna?
– Jag ska bland annat åka på träningsläger till Rhodos under
våren så de kommer till användning.
Hur mycket tränar du just nu?
– Just nu är det uppbyggnadsträning i Våxnäshallen i Karlstad
och då kör jag åtta pass i veckan. Det är mycket grundträning
och styrka nu, inte så mycket teknik.

Lyckad trofé för P97
Text: LARS HANSSON, Lagledare Kils AIK Team-97

Hur ser det ut under tävlingssäsongen då?
– Då tränar jag måndag till torsdag, vilar fredag och tävlar
på helgen.

Under sommaren går Junior-VM i Kanada som Filip ska kvala
till. Kvalgränsen är 14,24 på 110 meter häck. Det och nordiska
mästerskapen är Filips stora mål för 2010.

Filip går nu från ungdomsnivå till juniornivå vilket betyder
hårdare motstånd och högre häckar. Tävlingarna börjar i
januari och sedan är det några tävlingar fram till Junior-SM
inomhus i februari.

Vilket är ditt personbästa på 110 m häck?
– Jag har sprungit på 13,72 men det är med de 9 cm lägre
ungdomshäckarna. Jag har sprungit mycket med de högre
häckarna och känner inte så stor skillnad så jag tror det kommer att gå bra.

Vad tror du om chanserna på junior SM?
– Hösten gick ju bra och jag känner mig i bra form så jag tror
det kommer att gå bra.

Stefan Holmstipendiet delas ut till Filip Lööv vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december i KilArena.

Kilsframgångar i friidrott
Text: MIKAEL HENRIKSSON JOHANSSON VIVUNGI (Svenska ungdomsspelen), NANCY FRANSSON & SOFIA BERGSTRÖM (Skol-SM)

Vid Svenska ungdomsspelen i Göteborg och Skol-SM i Västerås gjorde elever från Kil bra resultat.

Svenska ungdomsspelen

På Slottskogsvallen i Göteborg tog Simon Åsberg silver i kula.
Robin Standi kom tvåa i sitt kvalificeringsheat på 400 meter
men tiden räckte inte riktigt till en finalplats.

Vid Skol-SM deltog även några ”gamla” Kilselever som nu
går på gymnasiet. Bäst gick det för Oscar Vestlund (P16) som
tog tre medaljer; guld i slägga med resultatet 60.19, silver i
kula 16.95 och brons i diskus 43.88.

Skol-SM i friidrott

Tävlade gjorde också Filip Lööv (P17) och Johan Olsson
(P18). Filip blev 5:a på 100 meter med tiden 11.37 och Johan
8:a på med tiden 11.58. Inför finalen på 100 m häck hade
Filip Lööv bästa tid men missade tyvärr finalen på grund av
en sträckning.

Från Sannerudsskolans IF deltog Hanna Hermansson och Lisa
Engman. Lisa kom fyra på 300 m häck med tiden 46.06. Hanna
hoppade 5.35 i längd (femteplats), sprang 100 m häck på 12.57
(sexa) och tog silver på 300 meter med tiden 41.14.
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Foto: FREDRIK REUTER

Kils AIK hockeys pojkar födda 1997 gjorde bra ifrån sig i Resport Trophy och slutade på en sjätte plats. Det är den bästa placeringen
i klubbens Resport Trophy historia.
Totalt deltog 56 lag från Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Inget lag i Kils AIK har tidigare placerat sig bättre i turneringen och killingarna blev tack vare sin sjätteplats bästa
arrangörslag.

På vägen fram mot A-slutspel besegrades Leksands IF, Tingsryd, Kristinehamn och Flemingsberg.
I A-slutspelet besegrades Malmö Redhawks innan det tog slut
mot Huddinge som gick vidare till final. I placeringsmatchen
fick vi möta Färjestad BK som gick segrande ur denna.

Tredje SM-guldet i rad för Kils MK MC

Kils AIK fotboll klara för division 4

Att vinna SM börjar bli en vana för Kils MK MC som för tredje
året i rad lyckades bärga SM-bucklan i motocross.

Efter 8 - 1 mot Fagerås i näst sista hemmamatchen var seriesegern i division 5 Norra klar. Vi gratulerar Kils AIK herrar
till seriesegern och nästa års spel i division 4.

Det var efter andraplatsen i sista deltävlingen i
Eksjö som det stod klart
att Kilsförarna lyckats
igen.
SM-guldmedaljörerna i
Kils MK MC är Andreas
Hultman, Andreas Toresson, Jonas Algotsson, Johan Danielsson, Ronny
Bakke, Henrik Larsson
och lagledare Roland
Brunzell.

Skol-SM i fotboll
Sannerudsskolans högstadium ställde upp med ett flicklag
och ett pojklag i årets Skol-SM i fotboll. För killarna tog
äventyret slut i första omgången och för tjejerna i andra
omgången.
- Det är alltid ett nöje att delta i skol-SM fotbollen. Tjejerna och killarna från Sannerudsskolan sköter sig sig
exemplariskt och är goda föredömen för Kil, hälsar idrottslärarna Sofia och Nancy.
Foto: MX-Foto.se

Tjejerna spelade fyra matcher och vann två. Killarna spelade
två matcher och vann en.
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Foto: AGNETA HULTIN

DIN VÅRDCENTRAL
FOTON: AGNETA HULTIN KARLSSON

Distriktssköterskemottagningen
Vårdcentralen Kil
Vi vill passa på att framföra ett tack för det tålamod som alla
Kilsbor visat prov på under den långa vaccinationskampanjen.
Vårt mål är att majoriteten av alla medborgare får sin vaccindos
före julhelgen. Vi riktar också vårt tack till våra samarbetspartners i vaccinationsarbetet Hemvården, Skolhälsovården och
Röda korsets lokalavdelning.

Maritha Solberg och Mikael Gustafsson

Stavgång, med Katarina Forsman i täten
Text: GUNILLA HERMANSSON

Foto: AGNETA HULTIN (stora bilden), GUNILLA HERMANSSON (små bilder)

Friskvården i Värmland finns för alla kommuninnevånare som behöver stöd, kunskap och inspiration på vägen till förändring.

Mat Motion Motivation

För att garantera att verksamheten vilar på en vetenskaplig
grund när det gäller våra kompetensområden Mat, Motion
och Motivation har Friskvården i Värmland en medicinsk
styrgrupp bestående av förtroendeläkare, sjukgymnast, dietist,
beteendevetare och friskvårdschef.
Friskvården i Värmland är en ideell förening och finansieras
genom anslag från landstinget i Värmland och de värmländska
kommunerna.
Det finns samverkansavtal mellan Friskvården i Värmland/Kil
gällande både Kils kommun och vårdcentralen.

Verksamheter

Våra motionsgrupper i Kil våren 2010
Ryggmotion/Fortsättning: Skonsam träning för dig som
behöver ta extra hänsyn till ryggen. Här tränar vi allsidigt
och bygger upp styrka, stabilitet och rörlighet med säkra
övningar.
Hjärtmotion: Speciellt utarbetad träning för dig som har eller har haft hjärt-kärlbesvär. Vi tränar framförallt konditionen
men också både rörlighet och styrka.
Stavmotion: För dig som gillar att gå och vill ha rejäl konditionsträning. När du går med stavar får du dessutom träning för
axlar, rygg och nacke samtidigt som du minskar belastningen
på höfter och knän.
Vattenmotion: Här får du en genomkörare av hela kroppen
på ett effektivt, skonsamt och skönt sätt. Vi tränar allsidigt
med både kondition, styrka och rörlighet.
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Cirkelträning: För dig som vill komma i gång med styrketräning. Vi tränar allsidigt och funktionellt med styrketräning
med enklare redskap vid olika stationer.
Hälsoprofilbedömning
Som en start på ett förändringsarbete erbjuder vi Hälsoprofilbedömning.
Vi erbjuder också kurser i livsstilsförändringar samt föreläsningar om mat motion och motivation
Fysisk aktivitet på recept
Landstinget i Värmland har infört FaR,vilket innebär att
fysisk aktivitet ordineras på samma sätt som ett läkemedel.
Friskvården i Värmland är mottagare av FaR.
Under hösten har all personal på vårdcentralen provat på våra
aktiviteter och fått ökad kunskap om vilka möjligheter vi har
att stödja de som kommer till oss via ett FaR.
Vi som arbetar här
Friskvårdskonsulenterna Gunilla Hermansson och Sidsel F
Syversson.
Motionsledarna Monica Åhlberg och Elizabeth Wedin.
Vi finns i vårdcentralens lokaler på Hälsostigen 1, telefon
0554-193 56
Läs gärna mer på vår hemsida: www.friskvarden.org

Hälsoval Värmland pågår under våren. Mera information
kommer till alla hushåll under våren. Om du redan nu vill
veta mera finns information på www.liv.se, klicka på Hälsoval
Värmland.

Utökade telefontider
Från 2010-01-01 utökar vi telefontiden till flera läkare. Du
kan nå din familjeläkare på telefontid kl 08.30-09.20 på
nedanstående dagar:

Vid besök hos läkare eller distriktssköterska kommer du att
tillfrågas om din livsstil. Vi kommer att i första hand
efterfråga tobaksbruk. Frågan riktas till alla från 13 år
och uppåt. Önskar du råd och stöd kontakta vår rådgivningstelefon 0554-421 10 som är öppen måndag
kl 08.00-10.00 samt 14.00-16.00 tisdag-fredag kl
08.00-10.00 samt 13.00-15.00.

Suzanne Söderman
Aino Elfstrand		
Annika Skogsmyr
Mikael Gustavsson
Katarina Forsman
Nuha Khayat		
Rolf Nyström		
Utbildningsläkare		
Utbildningsläkare		
Utbildningsläkare		

Nytt från Barnavårdscentralen
Öppettider för vägmottagning månd 21/12, tisd 22/12 och
måndag 28/12 kl 9.30-11.30.
Från 2010-01-01 upphör den öppna vägmottagningen. Du
kan själv väga ditt barn på den våg som finns i väntrummet.
Om du önskar träffa BVC sköterskan vid vägningen, ring för
tidsbokning. Nya telefontider måndag-fredag 8.30-9.00.

tis-fre
mån-fre
mån, tor, fre
mån, tis, tor, fre
mån, tis,ons, tor
mån, ons, tor,fre
mån-fre
mån-fre
mån-fre		
mån-fre

0554-421 12
0554-421 32
0554-421 16
0554-421 34
0554-421 23
0554-421 35
0554-421 33
0554-421 57
0554-421 09
0554-421 76

Alla Kilsbor tillönskas ett aktivt och tobaksfritt 2010.
God Jul och Gott nytt år önskar vi på Vårdcentralen i Kil

Kronans Droghandel tar över apoteket i Kil
Apoteksmarknaden håller precis på att omregleras och närmare hälften av landets apotek har fått nya ägare. I Kil kommer Apoteket
Svalan få en ny ägare, Kronans Droghandel. De tar över apoteket Svalan en bit in på 2010 och Svalan kommer då att ingå i en
nationell apotekskedja. - Det ska bli spännande att få driva apoteket i Kil, säger Cecilia Marlow, vd på Kronans Droghandel.
Kronans Droghandel startade 1907 som partihandlare. Det var
en apotekare, Gustaf Brännström, som drev apoteket Kronan i
Göteborg som beslutade att utvidga sin verksamhet att också
innefatta handel med läkemedel till andra apotek.
Hur kommer Kilsborna att märka förändringen?
- Vi kommer att byta skyltar, medarbetarna får andra kläder och
vi kommer att förändra även inne på alla våra apotek. Exakt
när detta sker på Svalan vet vi inte riktigt än. Vi håller just nu
på att förbereda alla detaljer, säger Cecilia Marlow.
- Vi kommer också byta ut delar av varorna som finns på
apoteken bland annat för att det finns varumärken som är
förra ägarens egna, men också för att vi vill ha ett inspirerande
sortiment.
Kommer det bli någon förändring när det gäller att hämta
ut recept?
- Nej vi kommer att kunna expediera elektroniska recept och
pappersrecept med samma kvalitet och säkerhet som tidigare
och högkostnadsskyddet fungerar som vanligt. Alla medarbetare på Svalan följer också med till oss så kunderna kommer
att känna igen sig. Alla apotek är också skyldiga att sälja alla
godkända läkemedel inom 24 timmar, det är bra för kunderna,
säger Cecilia Marlow.

Varför heter ni Kronans Droghandel?
- Jag förstår att namnet kan väcka en
del associationer, men vi är övertygade
om att det är ett bra namn. För oss
handlar det om att knyta an till vår historia, vi har haft namnet sedan 1907.
Drog hade från början inga negativa
associationer och betyder en produkt
eller ämne som tagits fram från växtriket för att framställa läkemedel. Vi
är stolta över vårt namn, säger Cecilia
Marlow.

VD Cecilia Marlow.

Kronans Droghandel ägs delvis av Kooperativa Förbundet
som planerar för att öppna fler apotek i bland annat anslutning till Coop-butiker. Kronans Droghandel kommer också
att ha MedMera-kortet som sitt kundkort vilket gör att man
får poäng på alla inköp och kan använda rabattcheckarna från
MedMera i Kronans Droghandels apotek. Det gäller inte på
de varor man hämtar ut på recept.
Läs mer på www.kronansdroghandel.se
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Fint pris till Kils kommuns kostchef
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Foto: TORD OHLSSON

Bronsstatyetten föreställande Werner Vögeli tilldelas varje år två personer som har gjort något unikt för att främja svensk matkultur, en
från privat och en från offentlig sektor. 2009 får Wibecke Ivarsson, kostchef i Kils kommun, samt Magnus Ek från restaurang Oaxen
utanför Södertälje, utmärkelsen Årets Werner.
– Det här känns helt fantastiskt! Det är en stor ära och en
bekräftelse på att det arbete vi utför i Kil är på rätt spår, säger
Wibecke Ivarsson, kostchef i Kils kommun.
För att vara aktuell som mottagare av utmärkelsen Årets
Werner krävs att man varit yrkesverksam i åtskilliga år och
under tiden hunnit uträtta något som gjort märkbar skillnad
i den egna verksamheten och därmed även för svensk gastronomi.
Juryn består av redaktionen på tidningen Restaurangvärlden. I samråd med tidigare Werner-pristagare har ett flertal
möjliga kandidater vaskats fram. Utifrån dessa har sedan
årets pristagare valts ut. Priset består av en bronsstayett
föreställande Werner Vögeli och ett stort diplom där juryns
motivering finns med.

Sveriges bästa skolrestaurang
Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

I Fageråsskolan finns Sveriges bästa skolrestaurang. Organisationen Skolmatens vänner besökte den 19 oktober Fageråsskolans
restaurang Matvraket för att dela ut diplom och blommor till skolkockarna Inga-Lena Westlund och Madelene Häggkvist.
Skolan har tilldelats utmärkelsen Tre stjärnor för den goda
kvaliten på skolmaten och skolmåltidsmiljön. De tre stjärnorna står för:
• matglädje med god mat och fin måltidsmiljö
• nöjda matgäster
• ambitionen att servera närodlad och ekologisk mat.
– Det är många som bidragit till den här utmärkelsen. Skolkockarna, kostchef, rektor, personal och så ni elever, sa Annika Unt Widell från skolmatens vänner och förtydligade. Ni
är en viktig del till att skolmåltidsmiljön är så bra. Ni uppför
er exemplariskt och det bidrar till att ni får en lugn och bra
miljö att äta i.
Kostchef Wibecke Ivarsson tycker att alla skolrestaurangerna
i Kil gör ett bra jobb och att de under de senaste åren arbetat
hårt för att öka kvalitén. Om skolkockarna i Fageråsskolans
restaurang säger hon:
– Inga-Lena Westlund och Madelene Häggkvist, skolkockarna
i Fagerås, förtjänar verkligen utmärkelsen. De har mycket
kärlek till maten och tänker på allt. De ger det där lilla extra
till båda elever och lärare. Sedan har de på eget initiativ målat
om och dekorerat skolrestaurangen för att göra det ännu mer
harmoniskt för lunchgästerna.

Juryns motivering
I juryns motivering kan man läsa följande argument för att ge
Wibecke Ivarsson utmärkelsen:
• Satsar på att utveckla valfrihet och måltidsglädje för
kommunens äldre med hjälp av engagemang och kreativt
nytänk.
• Satsar på matglädje i skolorna och har bl a certifierat
skolmaten i flera av kommunens skolor och försöker få
en av skolorna stjärnmärkt.
• Ser till att laga mesta möjliga från grunden, och att utveckla både det ekologiska och närproducerade utbudet.
• Marknadsför Kils goda mat och matglädje utåt - det är inte
alla som presenteras både sig själv och verksamheten på
hemsidan samt bjuder läsarna på alla favoritrecept!
Prisutdelningen skedde i Operakällarens matsal i Stockholm
den 7 november under högtidliga former.
Werners Vänner är en ideell förening för alla dem som har fått utmärkelsen
Årets Werner. Där ingår bland andra Melker Andersson, Mathias Dahlgren,
Ulrika Lundgren och Inger Stiltjestrand Svensson. Den har delats ut årligen
sedan 1989 och instiftades för att på ett bestående sätt hylla minnet av Werner
Vögeli (1930-2007). Föreningen har som främsta uppgift att verka för ett
närmande mellan den offentliga och den privata måltidssektorn.

Wibecke Ivarsson, kostchef i Kils kommun, är en av årets vinnare av
det prestigefyllda Werner-priset.
Werner Vögeli, som kom från Schweiz, var Sveriges främste kock från 50-talet
fram till sin död. 1959 fick han jobb som kökschef på Operakällaren i Stockholm. 1972 blev han hovköksmästare. Han lagade mat till 42 Nobelmiddagar och utnämndes 1977 av Carl XVI Gustaf till hovtraktör. Werner gav
också inspiration till karaktärerna Werner och Werner med Sven Melander
och Åke Cato i programmet Nöjesmassakern under 1980-talet.

God skolmat avsmakades
Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Kostenheten bjöd allmänheten på smakprov från skolrestaurangerna i Kil. Maten fick bra beröm från dem som besökte bibliotekstorget
i det småruggiga höstvädret.
– Vi gör det här för att visa hur vår skolmat smakar och ser ut
och för att fira Måltidens kunskapsdag som firas i Grythyttan
idag, sa Wibecke Ivarsson, kostchef i Kils kommun den 16
oktober när kostenheten bjöd förbipasserande på smakprov.
Rätter som avsmakades var revbensspjäll, köttgryta, äppelfläsk och vegetarisk gratäng.
- Det här smakade verkligen jättebra, tyckte Ingela Tedenby
som i det ruggiga höstvädret hade tagit med sig provportionen
in i det lite varmare biblioteket.
Margareta Lindblom, Gerd Nykvist och Gunnel Lindskog tyckte att
alla rätterna var jättegoda.
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Åses starka choritzoköttbullar
Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Åse Andersson från Molkom vann menytävlingen vid Köttbullens dag i Kil. Hennes recept ”Starka choritzoköttbullar” föll juryn i smaken. Detta recept och ett antal andra kommer att publiceras i ”Den värmländska köttbulleboken” 2010.
– Jag blev jättepaff och jätteglad
över vinsten. Jag har ett genuint
matintresse och gör all mat själv
men att vinna den här tävlingen
hade jag inte förväntat mig, säger
Åse Andersson.
Första gången Åse bjöd på receptet hemma var betyget från
barnen: ”Det här var de goaste
köttbullar du gjort i hela ditt liv
mamma!”

Skratt, musik och matprat vid Köttbullens dag
Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Köttbulleminut, Stand up med Kristoffer Appelquist, musik med Kils storband och matprat. Köttbullens dag 2009 blandade lek, humor
och allvar och lockade ungefär 150 besökare till KilArena.
– Vi blandar lek, humor och allvar eftersom det är det mat
handlar om, säger Bo Thunberg, projektledare vid Kil Innovation Food Arena.
Menytävlingen vanns av Åse Anderson från Molkom. Juryn
fastnade för hennes ”Starka choritzoköttbullar” som du kan
läsa om i artikeln på nästa sida.
VM i köttbulleätning gick ut på att så nära sista sekunden i
”Köttbulleminuten” stoppa in sin sista köttbulle i munnen.
Bäst lyckades Karin Bohlin Hogen. Hon vann en årsförbrukning köttbullar från Konsum Värmlands charkfabrik i Kil.
Ståupparen Kristoffer Appelquist lockade till många skratt
och berättade en helt sann historia om hur kompisen Emil

”langade” Konsum Värmlands köttbullar ända till Skåne, helt
enkelt för att de var godast.
Kils storband, med sångerskan Anna Lindholm, knöt ihop de
olika momenten med skön musik.
- Det känns roligt att så många som var med uttrycker ett
engagemang för värmländsk mat och att många vill se Kil
återta platsen som ett livsmedelscentrum. Kul också med
alla kreativa köttbullerecept som folk skickat in, säger Bo
Thunberg.
Du som vill skicka in ditt recept till Den värmländska köttbulleboken gör det till Catharina Flygh/KIFA på catharina.
flygh@kil.se

Juryn kommenterade receptet
så här:
”Riktigt kul kryddning med rökt,
vitlök, muskot och rött vin. Riktigt
härligt tillbehör Chimichurri! Bra
med förnyande tillbehör – nytt sätt
med topping på detta sätt. Mycket
kött och lite bindemedel, goda
köttbullar. Smart med bacon som
fettgivare, för det fettet för ju med
sig mycket smak.”
Recepten och menyförslagen ska publiceras i ”Den värmländska köttbulleboken” som ska vara klar till Köttbullens dag
2010. Kil Innovation Food Arena (KIFA) och Kils kommun
kommer under vintern att samla in fler recept för att visa den
värmländska bredden och idérikedomen. Åses recept fick 10
poäng av juryn. På andra plats kom Pelle Agorelius, Saxhyttan,
med sina Wokade Värmlandskörvbullar (9,5 p) och på tredje
plats Christina Lindell, Kil, med Köttbullepaj med ädelost
och grönsallad (9 p).
Du som vill skicka in ditt recept till Den värmländska köttbulleboken gör det till Catharina Flygh/KIFA på catharina.
flygh@kil.se
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Seniorlunch i Fagerås skola
Seniorer som bor i Fagerås kommer att, från och med vecka 2, erbjudas hemlagad lunch tisdagar och onsdagar på skolrestaurangen
Matvraket i Fagerås skola.

God jul och gott nytt år!
önskar Kils kommun och de kommunala
bolagen Hantverkshuset, Kils Avfallshantering,
Kilsbostäder, Kils Energi och Kilvision

Vi ser det som ett positivt inslag i barnens vardag att få externa gäster i restaurangen. Skolrestaurangen blir en central
mötesplats för alla åldrar och en extra service till dem som
bor utanför Kils tätort och inte har möjlighet att ta sig till Kil
för att äta lunch.

Man bokar sig dagen innan till köket i Fagerås, telefon 0554153 69. Kostnaden för lunch är 65 kronor.
För mer frågor kontakta Wibecke Ivarsson 0554-191 06 /070274 07 09.

Under storhelgerna gäller våra ordinarie öppettider med undantag för den 5 januari då vi har öppet till klockan 12.
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Barn och vuxna använda naturligtvis plastspadar vid första
spadtaget för förskolan Skogsgläntan.

Foto: ANNA JANSSON

Första spadtaget för nya Skogsgläntan
Illustration: SWECO ARCHITECTS

Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46
perspektiv
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besöksparkering

kök

avd 2

gatan

Illustrationer: SWECO

frd

– 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

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.
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.

låge ne r gihus
m ax 55 k Wh/m ² /år

möjligt placering av solfångare
på tak mot söder

totala fönsterarean motsvarar
ca 13 % av golvarean

en rik miljö

koncept

S K O G S G L Ä N T A N • K I L

F Ö R S K O L A N

besöksparkering

aluzink-tak

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

pla ne

mot söder

elverdal.dk

rad lok
alg

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

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

isolering vägg 410 mm
U 0.1
fönster
U 0.9

• GEOMETRI:
Liten omslutningsarea. Förhållandet Area / Volym Fasad

värmekälla!
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hjärtat - slät liggande
panel målad med slamfärg

• inspirerande och spännande
• kreativ
Accentkulörerna rött, ockra
4
• inbjudande och trivsam och grönt återkommer på
fönster.
• tydlig och självinstruerande

den höga vinkelbyggnaden
behandlas med järnvitriol

möjligt placering av solfångare
på tak mot söder

2

isolering grund 300 mm
U 0.1

naturens klimatskal

hållbarhet

området söderDen
omhöga
förskolan
är
vinkelbyggnaen grov stående
en stor tillgångden
vidhar
uteaktivitelocklistpanel, behandlad
ter.

Den lägre byggnaden har
• variationsrik - färg, form, en slät, liggande panel, måljus, design
NORR
lad med röd slamfärg.

avdelningar i par • LUFTTÄTHET:
2
Luftläckning genom klimatskalet är maximalt 0,3 l/s
&
m² vid +/- 50 Pa
hjärtat
gemensamt hjärta• VÄRMEÅTERVINNING:
Överskottsvärme i frånluften
återvinns och används för
Fasad
uppvärmning

vindfång utanför
klimatskalet

10

mot norr

punkt ifrånSannerudsvallen
barnens behov och skogs-

med järnvitriol. Vindfångens
utskjutande volymer kläs
med en slät, liggande panel,
behandlad med slamfärg i
rött, ockra och grönt.

Människor + apparater + sol
f ö r s l a g s s k i s s 2 0 0(+
9tillskottsvärme
- 0 5 - 0 vid
5 behov)
rev 090831
fönster
U 0.9

Byggnadens volymer för• gestaltning med utgångs-stärks med färgsättningen.

ata

aluzink-tak

mot öster

• stora gemensamma ytor för
experiment, skapande och
utforskande aktiviteter
• avdelningar nära hjärtat
• en byggnad som stödjer
samarbete, kreativitet och
arbetslust.

2

aluzink-tak

• KÖLDBRYGGOR:
Projektering mot att minimera
värmeförluster genom köldbryggor

KommunNytt

• BYGG MED SOLEN:
Tar hänsyn till behov av solavskärmning och ev. passiv
solenergi

Fasad
• FÖRNYELSEBAR ENERGI:
Solenergi för varmvatten som
möjligt tillval, fjärrvärme som
tillskottsvärme

mot väster

stående locklistpanel
järnvitriol

slät liggande panel
slamfärg

11
• god arkitektur
• energieffektivt
• kompakt byggnad
• enkla volymer
• skydd mot solen
• tysta lokaler

förslagsskiss 2009-05-05 rev 090831
3330895.000

energieffektivt • kompakt byggnad • enkla volymer • skydd mot solen • tysta lokaler
förslagsskiss 2009-05-05 rev 090831
f ö r s l a g s s k i s s 2 0 0 9 -90 5 - 0 5 r e v 0 9 0 8 3 1
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En kamratdag för alla - femte året i rad
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

För femte året i rad genomförde Vikstaskolan sin kamratdag. Kamratdagen är en dag då all personal och alla elever deltar i olika
aktiviteter för att arbeta med värdegrundsfrågor som till exempel människor lika värde och jämlikhet mellan könen.
– Syftet med det här arbetet är att vi ska lära känna varandra
över åldersgränser, samarbeta och stärka gemenskapen på
skolan, säger Maria Hedelin som är en av de ansvariga för
skolans likabehandlingsteam.
Eleverna delades in i lag där äldre barn (faddrar) och en grupp

12
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Vikstaskolan är en av de skolor som tagits ut för att delta i
pilotprojektet Energiutmaningen. Projektet inleddes med att
två dramapedagoger kom ut till klassen för att sätta igång
funderingar kring vad energi är och hur vi använder oss av
energi i vår vardag.

yngre barn (fadderbarn) fick arbeta ihop genom att lösa kamratbanans olika uppgifter. Grupperna höll ihop hela dagen,
även under raster. De tränade samarbete och belönades vid
de olika stationerna. Kamratdagen avslutades med gemensam
samling och diplomutdelning.

– Med hjälp av dramaövningarna får eleverna använda sin
fantasi och sin uttrycksförmåga för att lösa uppgifterna, säger
Jenny.

Hur skulle du klara av en dag utan elektricitet? Vad skulle
du sakna mest?

Eleverna som deltar i Energiutmaningen ska på ett fritt och
kreativt sätt hitta på olika sätt att lösa energiutmaningarna.
Förhoppningen är att de ska kunna jämföra problemlösning,
resultat och tillvägagångssätt för att redovisa uppgifterna.

– Tanken är att eleverna genom rollspel och dramaövningar
ska få möjlighet att uppleva och undersöka begreppet energi
i händelser som är relaterade till deras vardag, säger Jenny
Lakmaker som är dramapedagog och en av dem som arbetat
fram nya metoder för att närma sig energi och teknik.

Pilotprojektet Energiutmaningen har startats på initiativ av
Energikontor Värmland och drivs av energirådgivningen i
Kil. Det finansieras av Energimyndigheten och det gränsöverskridande EU- projektet FEM. Läs mer på www.yourfuture.
nu, klicka på Energiutmaningen!

slutning till entréer kan barnen
• utgå ifrån barnens synvinkel
sova
ute i sina vagnar.
• stimulera alla
sinnen

vindfång - slät liggande
panel målad med slamfärg

• UPPVÄRMNING:

isolering tak 490 mm
U 0.09

skärmtak med tät del som solskydd
och glasad del för ljusinsläpp

Markstens-ytan närmast byggutvändig
naden binder ihop entréerna
g e s t ia l t n i n g
och utvidgas till uteplatser
söder och öster. Under de stora

S K O G S G L Ä N T A N • K I L

skyddande
j ä r nv i t r i o l • s l a m fä r g • a l uz
i nk skärmtaken i an-

barnen i fokus

S K O G S G L Ä N T A N • K I L

Barnen har en stor gård i söderläge. Gården planeras för
att passa olika åldersgrupper.
Alla avdelningar har uteförråd
för lekutrustning.

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

3330895.000

Skogsgläntan blir i och med detta en av de första förskolorna
i Sverige som byggs som lågenergihus.

parkering
intill idrottshallen

3330985.000

Den nya Skogsgläntan ska bli ett lågenergihus, vilket innebär
och utrustning
f ö r s l aen
g smycket
s k i s s låg
2 0 0energiförbrukning.
9 - 0 5 - 0 5 r e v 0 Människor
90831
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.

frd

frd

tan

på barnen och ett bra miljötänk, säger fastighetsingenjör

Sandra Holmgren.
• hållbarhet

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.

Nyga

• avdelningar
par & att
gemensamt
– Det här ikommer
bli en modern hjärta
förskola med stort fokus

En ny angöring och parkering
nås via Nygatan. Det finns
också en liten besöksparkering intill besöksentrén norr om
byggnaden.

avd 4

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

• en rik byggs
miljösom lågenergihus.

Besöks- och personalentrén
är vänd mot Sannerudsgatan
och centrum, liksom varumottagningen. Barnens entréer nås
från den skyddade gårdssidan.

avd 1

avd 3

unds

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

Eleverna på Vikstaskolan i Kil ska dramatisera olika energiutmaningar för att öka sin medvetenhet om miljö- och energifrågor. Till
sin hjälp har de en professionell dramapedagog.

Den nya byggnaden placeras
på tomtens norr del, vinkelrätt mot Sannerudsgatan och
Nygatan.

miljöstation

avd 6

Karlsl

Mikael Johansson (S), kommunalråd i Kil, gratulerade barnen och Kil till nya förskolan och NCC:s VD Anders Dahlén
berättade att NCC var glada och stolta över att få bygga en
ny förskola i Kil

skala 1:500/A3
Verksamheten kommer att
pågå i befintliga lokaler
under byggnationen av den
nya förskolan.

varumottagn

besöks-/
personalentré

avd 5

Den nya förskolan kommer att bli en av de första förskolorna
i landet som byggs som passivhus, det vill säga ett hus med
mycket låg energiförbrukning och som till stor del värms upp
av de människor och den utrustning som finns i huset.

Text: ULRIKA THORÉN, Energi- och klimatrådgivare/projektledare (Forshaga, Grums, Kil och Munkfors) 0554-194 11, 070-411 33 60
situationsplan

S K O G S G L Ä N T A N • K I L

3330895.000
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3330895.000

Torsdagen den 17 september tog barn, pedagoger, kommunalråd och VD för NCC de första spadtagen för nya Skogsgläntan
som ska stå klar sensommaren 2010.

Dramatisk energiutmaning för eleverna

– Att arbeta med värdegrundsfrågor är ett viktigt uppdrag.
Förmågan till empati och samarbete samt att utrycka sina
egna åsikter och samtidigt förstå och bemöta åsikter med bra
argument är egenskaper som blir allt viktigare, säger Jan-Åke
Olsson i Vikstaskolans likabehandlingsteam.

Kamratbanan bestod av stationerna Volleyboll, Hinken, Syslöjd,
Robinsonbänken, Rör och tops, Stubben, Tallrikarna, Vagnen, Frakta
boll, Frakta vatten, Skeppsbrott och Labyrinten.

KommunNytt
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Grön omsorg ökar valfriheten
Text och foto: AGNETA HULTIN KARLSSON, 0554-191 45

Damcaféet – ett café för gemenskap
Text och foto: AGNETA HULTIN KARLSSON, 0554-191 45

Från och med årsskiftet kommer personer som har rätt till daglig verksamhet inom LSS att få fler valmöjligheter då Kils kommun inför
Grön omsorg via tre entreprenörer, samt kursverksamhet via Studieförbundet Vuxenskolan.

I februari 2008 slogs portarna till Damcaféet upp för första gången. Här träffas ett tjugotal damer, i åldrarna 55-93 år, ett par timmar
varannan torsdag. Det bjuds på fika och hembakat bröd och ibland även på underhållning.

Ursprungligen är Grön omsorg ett begrepp som kommer
från Norge. Där erbjuder fler än 500 gårdar meningsfull sysselsättning i daglig verksamhet för människor med särskilda
behov.

Anhörigsamordnare Kristina Carlsson träffar genom sitt arbete
många människor som har behov av social gemenskap.
– Genom mitt arbete kom jag i kontakt med många äldre
damer i Kil som var i behov av sällskap. Själv hade jag svårt
att hinna med alla hembesök, så varför inte vända på det och
låta personerna komma till mig? Då föddes idén att öppna ett
Damcafé, en mötesplats för fika, underhållning, skratt och prat.
Vi blir bara fler och fler som träffas, berättar Kristina.

I Värmland finns sedan augusti 2006 ett projekt som heter
Grön Arena. Projektet ägs och drivs av Hushållningssällskapet i Värmland. Grön Arena är ett begrepp för aktiviteter och
tjänster inom Grön hälsa, Grön omsorg samt Grön skola. Syftet
är att ge stöd till personer på landsbygden som har en idé att
utveckla verksamheter inom ovanstående områden.

Valda Tuvesson, 92 år, har varit med på Damcaféet varenda
gång.
– Man måste ut och vädra sig. Idag var det en man som frågade
om jag var ute och buskörde när jag passerade honom på väg
hit med min rollator.

De som vill ha Grön omsorg som daglig verksamhet har anmält sitt intresse och därefter gjort studiebesök hos företagen.
Kommunen har beslutat vilka som får platser.
Tio personer från Kil kommer under 2010 att få ha sin dagliga
verksamhet inom Grön omsorg. De kommer att, efter egen
förmåga, hjälpa till med de dagliga sysslorna hos företagen,
så som ullarbeten och djur- och trädgårdsskötsel.
– Vi har egna bra verksamheter inom daglig verksamhet, men
vill genom Grön omsorg och kursverksamhet öka utbudet och
valfriheten för våra kunder. Vi har nu utsett fyra entreprenörer
som under 2010 kommer att ta emot personer från Kil, säger
Monica Hjelte, som är enhetschef på stöd- och serviceenheten
i Kils kommun.

Damcaféet är ett samarbete mellan Kils kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska kyrkans diakon och frivilliga.

Vårdtagare inom hemvården sporras till ökad livskvalité
Text: AGNETA HULTIN KARLSSON, 0554-191 45

I Kils kommun vill man öka livskvalitén för sina vårdtagare genom att stötta dem att klara fler av sina vardagssysslor på egen
hand.

Företagen som kommer att bedriva grön omsorg är
• Ullibruk, Kil
• KulaTorpet, Kil
• Hannemo kursgård, Västra Ämtervik
Kils kommun samarbetar med Hushållningssällskapet för att
ta vara på tidigare erfarenheter för Grön omsorg. – Det är fler
kommuner i Värmland som är på gång men Kil är först ut,
säger Tonie Estegård Svahn som är projektledare för Grön
Arena.

Socialförvaltningen driver under 2009 och 2010 ett projekt i
Kil som syftar till att utveckla hemtjänstens arbetssätt till att
bli mer aktiverande för vårdtagren.
Projektet finansieras genom stimulansmedel från Socialstyrelsen. Tack vare detta har en sjukgymnast, Malin Åsterud, och
en arbetsterapeut, Maria Hedin, kunnat anställas.
Projektet innebär hemrehabilitering för den enskilde vårdtagaren samt att ge hemtjänstpersonalen utbildning. Under
2009 har hemtjänstpersonal deltagit i en studiecirkel för att

Omorganisation inom Socialförvaltningen

Minska konflikter med ditt barn

Text: AGNETA HULTIN KARLSSON, 0554-191 45

I Smedens lokaler på Långgatan 44 finns nu all hemtjänstpersonal för centrala Kil. Högboda och Fagerås hemtjänstsgrupper utgår fortfarande från sin lokal i Fagerås. Enhetschef för
den nya Hemtjänstenheten är Sofia Sjökvist, tidigare chef för
Dalliden hemvård- och rehab.
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teoretiskt lära sig arbetssättet och under nästa år fortsätter
projektet med den praktiska delen, då Maria följer med varje
personal under en arbetsdag.
- Vi vill få personalen att motivera vårdtagaren att klara så
mycket som möjligt själv. Det är så lätt att vi ”tar över”.
Vårdtagaren blir genom denna arbetsmetod mer självständig
vilket i sin tur leder till ökad upplevelse av livskvalité, säger
Sofia Sjökvist, enhetschef i Kil.

Text: KERSTIN OR, 0554-194 59

Från och med 1 januari kommer förändringar inom Socialförvaltningen att ske. Dessa syftar till att öka tillgängligheten och därmed
höja kvalitén för de som har behov av våra tjänster.
Från och med 1 januari är kommunens arbetsterapeuter,
sjukgymnaster, hemsjukvårdens sjuksköterskor, biståndshandläggare, nattpatrull, minnesteam och anhörigsamordnare
organiserade i en enhet, Resursenheten, som samtliga kommer
att utgå från Ravinvägen 1 (kommunRehabs lokaler).
Till Resursenheten är även kommunens korttidsvård knuten.
Chef för enheten är Ewa Larsson.

Ingegerd Wadell och Valda Tuvesson

Delta i en föräldragrupp!

LSS-handläggarna flyttar till individ- och familjeomsorgen
på Västra Torggatan 5.
- Dessa förändringar syftar till att öka tillgängligheten och
därmed höja kvalitén för de som har behov av våra tjänster.
Samtidigt blir arbetet enklare och effektivare för personalen
som nu blir samlade på samma arbetsplats som sina kollegor,
säger socialchef Lisbeth Wiklund.

- ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn
Utbildningstillfällen
Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan
3-11 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Vi planerar att träffas elva onsdagar under våren med start den
20 januari 2010. Utbildningen är kostnadsfri.

För mer information
Kerstin Or : 0554-194 59/070-220 45 85
Marie Hult: 0554-193 41/070-281 91 00
Du hittar mer information, och intresseanmälan, på
www.kil.se/komet.
Du kan anmäla dig fram till den 8 januari.
Antalet platser i gruppen är begränsat, så vi förbehåller oss
rätten att göra urvalet om vi får in många anmälningar.

KommunNytt
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Inga generella hastighetssänkningar i Kil

Tror du det blir någon snö i år

Det blev ingen generell hastighetsbegränsning till 40 kilometer i timmen i
Kil. Det har Transportstyrelsen nu beslutat efter Kils kommuns överklagande.

Vintern kan vara moddig, mörk och kall men också… helt underbar. Oavsett vad du tycker
om vintern så är jag tacksam om du påminner dig själv och andra om de saker du kan göra
för att hjälpa till när snösvängen kör igång. I den här artikeln finns några påminnare som
jag i all välmening hoppas kan vara till hjälp för dig och oss andra.

– Vi gjorde det här för att förbättra trafiksäkerheten i Kil men Transportstyrelsen
har nu beslutat att vi var för generella när
vi satte de nya hastighetsgränserna och
vi måste naturligtvis rätta oss efter deras
beslut, säger Therese Jäger, gatuingenjör
i Kils kommun.

Plogning och sandning

Tekniska nämnden i Kil har informerats om Transportstyrelsens beslut för
att senare kunna ta ställning till hur
hastighetsgränserna i framtiden ska
utformas.

Nytt på kil.se
Under hösten har vi uppdaterat vår
webbplats med Lättlästa sidor samt en
funktion som läser upp texten på samtliga sidor och dokument på hemsidan.
Vi har gjort detta för att fler ska kunna
ta del av vår information.
Vi gör även en strukturförändring på vår
webbplats som kommer att vara klar i
mars-april 2010. Strukturen förbättras
genom att bland annat ändra topprubriker och flytta information så att det ska
bli lättare att hitta.

Text: THERESE JÄGER, 0554-191 30

Foto: TORD OHLSSON, AGNETA HULTIN

För att det ska bli plogat på din gata
krävs att du och dina grannar flyttar
saker som kan vara i vägen när snöröjarna kommer. Förra säsongen
tvingades vi att hoppa över några
gator eftersom soptunnor fanns
kvar efter tömning och för att bilar,
husvagnar och båtar var parkerade
där vi skulle ploga. Hjälp oss hålla
din gata ”ren” när snön faller så vi
kan ploga utan problem. Det tjänar
alla på.
Vi snöröjer gatorna när snödjupet
är över 7 cm och gång- och cykelvägarna när snödjupet är över 5 cm. Halkbekämpning sker efter behov.
Enskilda vägar som används av skolskjuts och hemtjänst samt centralortens gång- och
cykelvägar (skolvägar) och så kallade ”matargator” prioriteras först. Med matargator
menar vi de vägar som går ihop till större utfartsvägar inom samhället till exempel Västra
Torggatan ut mot Ravinvägen.
Företaget Svevia, före detta Vägverket Produktion, sköter på uppdrag av oss vinterväghållningen i Kils kommun. De ansvarar för plogning och sandning av 20 mil enskilda
vägar och gator samt gång- och cykelvägar inom tätorterna Kil, Fagerås och Högboda.
Telefonnummer till Svevia: 0554-102 43.

Här kan du hämta sandningssand
Skatboardhallen i fara

Foto: AGNETA HULTIN

För att du som skateboard åkare ska
kunna använda skatehallen i Kil måste
det finnas en förening som ansvarar för
verksamheten och lokalen. Om skatehallen ska leva vidare krävs att några
intresserade engagerar sig i nuvarande
förening, Kils Skate klubb, eller startar
en ny förening. Den som är ansvarig
för lokalen och föreningen måste vara
myndig.
Hör av dig till leif.nordstrom@kil.se
för att få reda på vad som krävs för att
bilda förening.
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Kil, Montörsgatan 1 vid kommunförrådet
Fagerås, gamla Sunnevägen vid vändplanen
Boda, Uno-X och gamla sågen
Tolita, vid ryttareföreningen
Nilsby, Nikkebo idrottsförening
Frykåsen, vid stationen
Renstad, vid slaktboden

Fastighetsägarens ansvar
Varje fastighetsägare ansvarar för att snabbt avlägsna snö och is som är till
besvär för gångtrafikanter, sanda gångbaneutrymmet eller på annat sätt
motverka halkan. Fastighetsägaren får inte skotta ut snö i gatan.

Syns du i mörket?
Det är glädjande att så många börjat använda reflexväst vid sina
långpromenader, men tyvärr märker vi att reflexanvändandet har
minskat. Har du och dina barn reflex i jackan? Vi har lagt ut ett
hundratal reflexer i kommunhusets medborgarhörna.
Du är välkommen att hämta en reflex så länge lagret
räcker.

Nya regler för mopeder
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 45

Dubbdäcksförbud i Kil?
Foto: AGNETA HULTIN

Inom mopedområdet sker stora förändringar under hösten.
Från 1 oktober 2009 krävs körkort, med
minst behörigheten AM, för moped klass
I även kallas EU-moped och förarbevis för
att få köra moped klass II. Moped klass I
får köras i högst 45 km/h. Moped klass II
är en moped som får köras i högst 25 km/h,
till moped klass II räknas även ”gamla” nationellt godkända mopeder som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/h.

Svensk Handel i Kil 100 år
Biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan och Svensk Handel Kil uppmärksammar 100-årsjubiléet genom att
anordna berättarträffar på biblioteket.
Kom till oss, berätta eller lyssna till
minnen från förr, från samhället eller
från landsbygden.

För att få ett körkort med behörigheten AM
måste du ha ett godkänt kunskapsprov som
du gör på Vägverket. Innan du gör provet
måste du ha ett giltigt körkortstillstånd, ha
genomfört en utbildning hos en behörig
utbildare och ha fyllt 15 år.
Förarbevis för moped klass I som tagits
innan den nya lagen träder i kraft 1 oktober
2009 kommer att gälla även i fortsättningen.
Du som har förarbevis för mopedklass I kan
ansöka om ett körkort med behörigheten
AM. Mer utförlig information hittar du på
Körkortsportalen www.korkortsportalen.se
under rubriken ”Jag ska ta körkort”.

Tekniska förvaltningen får många frågor
från allmänhet och företag om det är
tillåtet med dubbdäck i Kil eller inte.
Det är tillåtet men vi förstår att många
undrar efter inslaget i Värmlandsnytt
för någon månad sedan där budskapet
kunde tolkas som att Kil skulle införa
dubbdäcksförbud. Varje kommun har
rätt att besluta om detta men i Kil har
frågan inte varit uppe för beslut.

Tag gärna med dig föremål eller foton,
som du vill visa. Vi samlas i smågrupper
på Kils bibliotek. Vi startar torsdag 28
januari klockan 16-18. Välkommen!
Amanda Svensson

Vandrarhemmet i Fryksta i
ny regi
Projektilen har tagit över Vandrarhemmet i Fryksta. De öppnade den 18 september och har öppet året runt.

Musikskolekonsert

- Vi erbjuder billigt boende med Fryken
och naturen in på knuten, säger Tora
Eriksson på Projektilen i Kil. Vi planerar
också för en del nya satsningar.
Anläggningen kan även hyras för privata
sammankomster eller konferenser.

Välkomma på konsert i Stora Kils
kyrka söndagen den 21:e februari kl
18.00. Hela musikskolan är med och
uppträder tillsammans med musikerna
Janne Schaffer, gitarr
Stefan Blomkvist, piano
Johan Boding, sång
Vi hoppas att årets konsert ska bli en
lika stor succé som förra årets konsert
med Triple & Touch blev!
Billjetter finns att köpa på musikskolan
i början av februari.

För mer information vänligen kontakta
Tora Eriksson
Projektilen
070-325 53 99

Bibliotek flyttar
I början av året kommer biblioteket i
Fagerås att flytta in i Fageråsskolan.
Barnen är den största låntagargruppen.
Ett gemensamt folk- och skolbibliotek
kommer att underlätta för skolbarnen
när de skall låna böcker och söka fakta.
En annan viktig låntagargrupp är ortens
pensionärer. De får nu nära mellan bibliotek och skolmatsal, där de erbjuds att
köpa sina lunchmåltider.
Exakt datum är i skrivande stund inte
klart. Vi återkommer med närmare
information i god tid på tydlig plats i
Fagerås bibliotek.

KommunNytt
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Kan man äta plast

Vad kastar du
Foto: JÖNKÖPING ENERGI

Text: MARIA OJA, 0554-193 61

Nej, att äta plast är väl inte direkt hälsosamt! Vi rekommenderar inte heller att du äter konservburkar, gympaskor, pantflaskor eller
blöjor.
Efter att du läst de inledande meningarna kanske du tror att
jag är helt förvirrad men den här texten handlar faktiskt om
att få dig som kilsbo att sortera rätt. De saker jag beskriver
som oätbara - konservburkar, gympaskor, pantflaskor, blöjor
och plast - är faktiskt saker som vi hittade i matavfallskärlen
från Kil när vi gjorde en så kallad plockanalys våren 2009.
Plockanalysen kan du läsa mer om i artikeln bredvid.
Så här sa en av plockarna när sopbilen tömt ett lass matavfall
från Kils kommun:
- Åh nej, dom har kommit med fel lass. Det här är ju inte
matavfall. Det är vanliga sopor.

Det finns säkert flera anledningar till att det blivit så här men
jag kan tänka mig att de här hör till de vanligare:
• Vi har inte nått ut med information om vad som är matavfall och hur viktigt det är att endast matavfall slängs
i kärlet.
• Påsar med vanliga brännbara sopor slängs av misstag i
kärlet för matavfall.
• Kärlet för brännbara sopor är fullt och man slänger då
soppåsen i matavfallskärlet.
Om kärlet för sopor ofta är fullt så kan du beställa ett extrakärl
för brännbara sopor. Det kostar bara 50 kr/månad. Hör av dig
till oss på Kils Avfallshantering så bjuder vi på utsättningen.

Vilka blir konsekvenserna?

Om matavfallet ser ut som på bilden tar rötningsanläggningen
inte emot det. De får istället köra hela lasset till förbränning.
Det blir dyrare och kan i förlängningen påverka renhållningstaxan
Matavfall, på rätt ställe, kan alltså ge positiva effekter för
både miljö och plånbok.
Snälla! Släng endast matavfall i det lilla kärlet med brunt lock.
Använd de papperspåsar du får av oss en gång per år.

www.kils-avfallshantering.se

Faktaruta
Matavfallet som samlas in behandlas genom rötning. Rötning innebär
att matavfallet bryts ner av mikrobiologiska organismer i en syrefri
miljö. Vid rötning bildas biogas, som huvudsakligen består av metan
och koldioxid. Biogasen används som fordonsbränsle och fördelen med
biogas framför fossila bränslen är att utsläppen av miljö- och hälsofarliga
ämnen är betydligt lägre.

De brännbara soporna behandlas genom förbränning. Förbränning,
eldning, av sopor ger energi som värmer det varmvatten som används
i fjärrvärmenätet i Karlstads tätort. Vid förbränning bildas rökgaser som
släpps ut till luften, innan de släpps ut renas rökgaserna så att farliga och
miljöpåverkande ämnen minskas. Askan som blir kvar efter förbränningen
deponeras på en godkänd deponi.

Efter rötningen blir det kvar en flytande rötrest, biogödsel, som är ett
snabbverkande gödselmedel som ersätter konstgödsel inom jordbruket.

Foto: TORD OHLSSON

Text: MARIA OJA, 0554-193 61

Vi har tillsammans med Forshaga, Grums, Hammarö och Karlstad genomfört en så kallad plockanalys för att ta reda på hur bra
hushållen i respektive kommun är på att sortera sina sopor. Analysen visar att Kilsborna är förhållandevis bra på att lämna förpackningar till återvinning men sämre på att sortera matavfall.
En plockanalys är ett oglamoröst uppdrag som innebär att man tömmer ett flak med sopor från en sopbil, öppnar soppåsarna
och sorterar innehållet för hand för att sedan väga de olika delarna. Vi tog inte reda på vem som slängt soporna och personalen
som öppnade och sorterade soppåsarna fick skriva på papper om sekretess. Genom plockanalysen kan vi se hur sopsorteringen
fungerar och vilka åtgärder som behövs för att få det bättre. I bilden nedan kan du se hur den genomsnittlige Kilsbon sorterar
sina hushållssopor:
Vi är bra på återvinning – men kan
bli ännu bättre
Insamlingsstatistik från återvinningsstationerna och jämförelser med andra
kommuner visar att Kilsborna är duktiga
på att lämna förpackningar till återvinning. Trots detta innehåller soporna 26
% återvinningsbara förpackningar som
glas, metall, hård- och mjukplast samt
tidningar.

20% Matavfall

0,5 % Elavfall, batterier,
ljuskällor och farligt avfall
1,5 % Obrännbart avfall
23 % Brännbart avfall
26 % Förpackningar och tidningar
29 % Biologiskt nedbrytbart

Något som Kilsborna är bra på är att åka
till kommunens återvinningscentral med
sådant som är obrännbart. Endast 1,5 %
av soporna innehöll metaller, blomkrukor,
porslin, glas från fönster, stekpannor
med mera. Även farligt avfall i form av
färgrester, kemikalier, mediciner, sprutor,
batterier och ljuskällor är ni duktiga på att
här såg rsultatet ut vid vår plockanalys. Som du ser var endast 23% av det som slängdes i kärlet för brännlämna till insamling. Däremot förekom en Så
bara sopor okej. Här finns möjlighet till förbättring om hushållen återvinner de rödmarkerade delarna i soppåsen.
liten del småelektronik som näshårstrim- Det biologiskt nebrytbara (29%) ska slängas i matavfallet och resten ska lämnas till återvinning.
mers, mobiltelefoner, datakablar med
mera. Även om dessa produkter är små innehåller de farliga komponenter och ska lämnas till kommunens återvinningscentral.
Hälften av soporna var biologiskt nedbrytbart avfall, 20 % hamnade i kärlet för matavfall och 29 % slängdes i soppåsen. Att så
mycket matavfall slängs i den vanliga soppåsen och förbränns i stället för att läggas i kärlet för matavfall och rötas är synd. En
viktig resurs går förlorad genom att matavfallet inte blir fordonsgas.
Det tråkigaste som kom fram vid plockanalysen var att det slängs så mycket andra sopor än just matavfall i kärlet för matavfall.
Här får vi alla se till att skärpa oss! Mer om detta kan du läsa i artikeln till vänster.
www.kils-avfallshantering.se

Fjärrvärmepriset i Kil – hur ligger det till egentligen
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Under november månad rapporterade flera media att fjärrvärmepriserna ökat väldigt mycket de senaste tio åren. Hur är det då i Kil?
Vi ställde frågan till Kils Energis VD Jan-Erik Dahlström som berättar:
Ger du vin och öl till ditt barn så att du ska veta vad de dricker?
Då kan vi avslöja att ditt barn antagligen dricker betydligt mer
än du vet. Unga människor med föräldrar som köper ut sprit
dricker nämligen dubbelt så mycket som sina kompisar. Och
med mycket alkohol i kroppen är risken stor att det händer
saker som varken ditt barn eller du själv hade räknat med.
Stoppa langningen. Att ge sprit till ditt barn kan få oanade
konsekvenser.
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– Fjärrvärmen i Kil har sedan år 2000
stigit med ca 41 % vilket kan låta som
väldigt mycket men om man jämför med
olja och el så är prisökningen låg. Oljepriset har stigit med nästan 120 % och el
priset med nästan 110 %. Kils prishöjningar på fjärrvärmen är bland de lägsta
i Värmland. Nästa år kommer vår höjning
att vara under 2 % medan prognoser för
riket ligger på ca 4 %.

– Uppvärmningen av en normalvilla (22
000 kWh/år) kostar med fjärrvärme idag
20 500 kr att jämföra med ungefär 35 000
kr om du skulle ha värmt ditt hus med
olja istället.

Vad kostar uppvärmningen av en normalvilla?

Varför ska man välja fjärrvärme?
Fjärrvärme är ett bekvämt, miljövänligt

Är fjärrvärme en vinst för miljön?
– Ja, i Kils fjärrvärmesystem används i
dag bara ca 1 % olja – en stor vinst för
både plånbok och miljö.

och billigt uppvärmningsalternativ i
Kil.
Mer information www.kils-energi.se
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Sängplatser efterlyses
Evenemangskommunen Kil saknar tillräckliga övernattningsmöjligheter
I Kils kommun arrangeras varje år ett antal större evenemang
som drar hundratals, och ibland tusentals, besökare.
I samband med dessa större arrangemang saknas det tillräckliga övernattningsmöjligheter, i första hand i Kils tätort.
Vi efterlyser nu Kilsbor som kan ”dela med sig” av sin bostad,
sommarstuga eller annat under 2010.
De evenemang som detta gäller är:
• Fårfesten, 19-21 februari. 2 nätter
• Goliat Race MC, 20-25 juli, 4 nätter

•
•

Ungdoms-SM i friidrott, 13-15 augusti, 3 nätter
Gäddfestivalen, 25-26 september, 3 nätter

Du som har sängplats med frukost eller endast sängplats att
erbjuda fyller i talongen nedan. Den ifyllda talongen skickas
till Kils kommun som också skickar era uppgifter vidare till
arrangören. När vi, eller arrangören, kontaktas av personer
som söker privata övernattningsmöjligheter hänvisas de vidare
till er personligen.
Betalningen görs upp direkt mellan gästen och uthyraren.

&
Jag har sängplatser att erbjuda vid nedanstående evenemang:
Namn:

Plats för Porto

Adress:
Telefonnummer:
Fyll i antalet platser du kan ställa upp med i rutorna under respektive arrangemang

Fårfesten
Sängplatser och frukost
(antal platser)

Goliat Race MC Ungdoms-SM

Gäddfestivalen

Kils kommun
Fritidsavdelningen

Endast sängplatser
(antal platser)

Övriga upplysningar:

Leif Nordström
Box 88
665 23 Kil

