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Höjda har fått många besök av skidande friskusar som verkligen fått sitt
lystmäte av kanonspår och kanonföre. Det är verkligen ett paradis där uppe
både vinter och sommar. Äntligen ett sportlov värt namnet! Det blir helt
klart mycket roligare för barnen att vara ute när det finns snö.
Det är ju inte utan problem dock, en del tak riskerar att bli överbelastade
och trafiken riskablare. Sen är jag glad att jag inte behövt åka tåg på ett tag,
jag åker vanligtvis en del men inte på sistone. Väldigt många har drabbats
hårt av järnvägsbekymren och hoppas Banverket snart kommer till rätta
med vinterhållningen av spåren. Snöröjningen i Kil har haft fullt upp som
överallt annars och jag tycker de har skött det riktigt bra, det är inte lätt när
det kommer så mycket som det gjort i år.
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Det blir ett riktigt bemärkelseår i år också då handlarna firar jubileum,
Svensk handel firar 100 år i Kil! Det kommer att märkas på olika sätt, bl a
med berättarkvällar på biblioteket. Vi är ju kända i Kil för ett mycket bra
utbud av affärer med fin service. Det ska bli kul att uppmärksamma.
Fårfesten har avverkats igen och det är bara att gratulera arrangörerna till
ytterligare en succé, mycket uppskattat och välbesökt trots snöstorm. Hoppas
verkligen att detta kan fortsätta i många år framåt. Fascinerande hur mycket
det går att göra av ull.
Några ytterligare gratulationer är på plats, Kils AIK hockey har vunnit
serien och ska kvala till division 1! Kul och spännande att se hur det går.
Fullmäktige i Kil har utsett Stefan Holm till den första
mottagaren av hederspriset Kilen för särskilda insatser
för kommunen. Hans betydelse för Kil är enorm. När
jag rör mig i landet är det uppenbart, många kopplar
Kil till honom.

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

”Vilken vinter! Kallt och nysnö hela tiden,
det blir så vackert så man gärna står ut
med det. Det är en sån vinter man vill att
barnen ska få uppleva för att få ett riktigt
barndomsminne om hur vintrar ska vara”
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Nyckelfärdigt på Mons Backe
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

Nu kan du köpa ett nyckelfärdigt hus på Mons Backe för 1 785 000 kr. Villa Ljuvlig är en av tre villor från Björklidenhus som kan
vara lämpliga att bygga på Mons Backe.
– Vi tror att det här konceptet ligger rätt i tiden. Priset är väldigt
bra med tanke på allt som ingår, säger Mikael Johansson (S)
kommunstyrelsens ordförande i Kils kommun.
Det här är ett förslag på hus man kan bygga på Mons Backe
som passar in i detaljplanen. Vi arbetar för att kunna presentera
fler leverantörer och önskar att de husleverantörer som är
intresserade hör av sig till Daniel Persson på DANA Project,
mobilnummer 070-354 20 84.
– Björklidenhus levererar tre villor lämpliga att bygga på
Mons Backe, säger Jan-Erik Larsson, fastighetsmäklare på
Haglunds Fastighetsbyrå i Kil som fått uppdraget av Kils
kommun att sälja konceptet.

Ja, så är det valår. Det har gått otroligt fort, det
känns som jag skrev min första ledare i KommunNytt igår.
Nu blir det valrörelse!
Mikael Johansson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se

tillhörande carport. Ingår gör anslutningsavgifter till vattenoch avlopp, el och fjärrvärme samt markberedning av tomten.
Tomterna varierar i storlek från 488 m2 till 1 212 m2. I vårt
exempel har vi räknat med 1 000 m2 stor tomt.
Möjligheten att som tidigare köpa tomten och själv ordna med
hus, anslutningsavgifter och markberedning finns kvar men
Mikael Johansson hoppas att det nyckelfärdiga konceptet ska
locka fler till Mons Backe.
Det finns mer information på www.kil.se/lovenstrand och de
som är intresserade ska kontakta Jan-Erik Larsson på Haglunds
fastighetsbyrå telefon 0554-140 00.

För 1 785 000 kr får du ett 90 m2 stort hus med enkla tillbyggnadsmöjligheter. Huset har tre rum varav två sovrum och en
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Seniorlunch och bibliotek i Fagerås
TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Seniorlunch och biblioteksfilial är två nyheter som presenterades den 11 februari i Fageråsskolan. Cirka 30 personer provsmakade
seniorlunchen för att sedan besöka det nya biblioteket. Alla som provade lunch och bibliotek fick varsin bok.
– Vi har tidigare besökt biblioteken i Fagerås och Kil och
har alltid blivit bra bemötta av serviceinriktad personal så
självklart kommer vi för att kika på det nya biblioteket i skolan,
säger Bengt och Ulla Carlstedt.
Biblioteket i Fageråsskolan har öppet för allmänheten onsdagar klockan 12.00-14.00 och torsdagar klockan 10.00-11.30
och 12.00-18.00. Övriga tider används biblioteket av skolan.
– Jag tror att Fageråsborna uppskattar den långa öppettiden
på torsdagar. Då hinner de både äta mat, träffa vänner, låna
böcker eller dator och läsa tidskrifter. Lena Åkerman, som
sköter filialen i Fagerås, har valt ut tidningar och böcker som
ska göra barn och vuxna nöjda. De titlar som saknas beställer
vi, säger Lena Hassellund, 1:e bibliotekarie i Kil
Seniorlunch
Seniorlunchen är ett projekt där man erbjuder äldre att äta
lunch i skolrestaurangen på onsdagar och torsdagar mellan
klockan 12.00-13.30. Du som vill beställa ringer eller
mejlar Inga-Lena senast klockan 14 dagen före: 0554 - 153
69, inga-lena.vestlund@edu.kil.se

Vid invigningen haglade lovorden från gästerna.
”Jättegott”, ”Vilken god sås”, ”Härlig smak med feta-ost i
köttfärslimpan”.
– Jag har inte hunnit smaka på allt än men det jag hunnit prova
smakar bra, sa Hulda Eriksson.
Hulda som för övrigt med sina 101 år var den äldsta lunchgästen. En yngling i sammanhanget, Birgitta Westberg, passade
på att fylla 70 så rektor Engmalm plockade fram gitarren för
gemensam gratulationssång.
– Det här var ju en lyckad start på seniorlunchen. Många
gäster och trevlig stämning. Vi kommer att göra en utvärdering
innan sommaren för att se hur vi ska fortsätta, säger Wibecke
Ivarsson som är kostchef i Kils kommun.
– Att få in fler människor och fler verksamheter i skolan är
bra. Blandningen av unga och äldre under samma tak ökar
möjligheterna att lära av varandra och tillsammans. Jag tycker
det här är ett stort steg mot skolan mitt i byn, säger en glad
Håkan Engmalm, rektor på Fageråsskolan i Kil.

Mia, Ida, Moa och Emma från Vikstaskolan i Kil har byggt en tidsmaskin. Med den ska man kunna åka tillbaka i tiden och fixa till miljön.

Vikstaelever visade sin tidsmaskin
TEXT och FOTO : PIA GUSTAVSSON, Energikontor Värmland

Elever från Vikstaskolan deltog i Energiutmaningens stora finaldag på Karlstad universitet den 18 februari. Där fick de presentera
sina arbeten i en låtsas tv-soffa och ställa ut sina arbeten. Solcellsbilar, framtidshus och tidsmaskin är några exempel på elevernas
framtida energiutmaningar.
Kreativiteten flödade när eleverna presenterade sina arbeten.
De använde dans, film, sång och teater för att visa vad de lärt
sig om energi. Vikstaskolan presenterade sitt arbete i en rapplåt. Några berättade om hur de lärt sina föräldrar att sopsortera
och släcka lampor hemma.
Efter presentationerna var det dags att göra experiment, bygga
raketer och se på elevernas utställningar. Där fanns solcellsbilar, framtidshus och till och med en tidsmaskin.
– Att bygga en tidsmaskin var det roligaste under Energiutmaningen, berättar Ida.
Det var drygt 450 elever från värmländska och norska skolor
som deltog under under Energiutmaningens finaldag. Dessa
elever har under hösten arbetat med energiutmaningar, ett
roligt sätt att lösa problem, och på det sättet lärt sig om energi
och hållbar utveckling. Syftet med Energiutmaningen är att
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öka barnens intresse för energi- och miljöfrågor. Arbetsgivarna
efterfrågar energikompetens och därför behövs fler som utbildar sig inom energiområdet. Att döma av barnens fantasirika
arbeten under Energiutmaningens avslutningsdag är chansen
stor att vi redan träffat några av våra blivande entreprenörer
inom energiområdet.
Projektet Energiutmaningen har under ett år drivits av Energikontor Värmland med stöd från Energimyndigheten och
FEM-projektet.
Projektledare är Ulrika Thorén, energi- och klimatrådgivare
i kommunerna Kil, Munkfors, Forshaga och Grums. Planer
finns på att fortsätta projektet med fler klasser och under
längre tid.

KommunNytt
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Miljöpris till Ingalill och Marianne
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

FOTO : TORD OHLSSON

Miljö- och byggnadsnämndens miljöpris delas ut för att uppmuntra och belöna insatser inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel
och naturvård. 2009 års miljöpris delades ut under Fårfesten till fårfestsarrangörerna Ingalill Henriksson och Marianne Andersson.

Miljö och byggnadsnämndens motivering:
”Ingalill Henriksson och Marianne Andersson har under
många år lyft fram fåret som en effektiv naturvårdare och med
en ull som är både miljövänlig och värmande. Som kronan på
verket har de under senare år arrangerat och lagt ner mycket
kraft och tid på den årliga, riksbekanta Fårfesten i Kil.

Som kommuninvånare har de på ett föredömligt sätt lyft
fram Kil.”
Priset, ett diplom och en penningcheck på 5 000 kr, delades
ut på KilArena i samband med Fårfesten fredagen den 19
februari.

Lyckad fårfest avslutad
TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Nu är tre dagars fårfest avslutad. Trots snöoväder uppskattar arrangörerna antalet besökare till cirka 5 000 personer. Något färre än
ifjol men med tanke på ovädret en riktigt bra besökssiffra.
– Ja, det blev stor succé även i år. Massor av glada besökare
och nöjda utställare som betonar hur bra de tycker att våra
utställningslokalern är. De säger också att de gärna kommer
tillbaka vilket ju är ett bra betyg, säger Ingalill Henriksson,
en av arrangörerna.
På tal om att komma tillbaka. Ett gäng som bodde på vandrarhemmet har redan bokat rum inför nästa år trots att datumen
för nästa Fårfest inte är spikade.
Fårfesten lockade ett hundratal utställare och besökare från
England, Estland och Danmark. På den i övrigt fullsatta par-
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keringen fanns bussar från Motala, Örebro, Roslagen, Dalarna
och Västerås. Nästan alla workshops och alla föreläsningar
var fullsatta precis som den storslagna Fårfestshowen som
sågs av totalt 973 personer.
Nu så här dagen efter, mitt i städningen, kanske det är svårt
att svara på men blir det någon Fårfest nästa år?
– Vi måste få smälta det här innan vi ger besked. Just nu är vi
lyckliga men trötta och lite osäkra på om vi mäktar med det
här själva en gång till. Vi får ta oss en funderare, säger Ingalill.

Storgatan blev Fårgatan
Det märktes tydligt i butikernas skyltfönster längs Storgatan att det var fårfest. Elever i förskola och skola ställde ut olika alster under
temat får i butikernas skyltfönster.
- Det är utvecklingsgruppen i bild som kom på idén med
att ställa ut elevernas alster i skyltfönstren på Storgatan. Vi
kallade Storgatan för Fårgatan under fårfesten, , säger Ingrid
Gullbrandsson en av lärarna i utvecklingsgruppen.

En del elever hade inspirerats av sagor och böcker medan
andra jobbat helt fritt. Tovade blomkrukor, plädar och får i
olika former och material var något av det de som shoppade
i Kil kunde få ta del av.

KommunNytt
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Orientering för alla - Naturpasset 2010

DIN VÅRDCENTRAL

KARTA: KILS ORIENTERINGSKLUBB

FOTON: AGNETA HULTIN KARLSSON

Kils Orienteringsklubb erbjuder Naturpasset 2010 gratis till alla Kilsbor. En friskvårdssatsning där deltagarna kan vinna fina priser.
Dragning till hösten.

Så här går det till

Kontrollpunkt 1-10. Grön = mycket lätta kontroller.

Hitta koder med hjälp av kartan. Totalt finns 40 kontroller
med olika svårighetsgrader i områdena Lövenstrand och
Frykstahöjden. De tio enklaste kontrollerna är tillgängliga
även för dig med funktionshinder.

Kontrollerna sitter ute mellan 1 maj och 10 september. Vinnarna presenteras i KommunNytt i oktober.
Ett annat lite svårare naturpass i skogarna norr om Kil finns
att köpa för 40 kr på Apoteket, Expert och Frykstastugan.
Se mer info på www.kilsok.com

Val av vårdcentral

Tillgängliga även för dig med funktionshinder.

Kontrollpunkt 11-20. Blå = ganska lätta kontroller.
Längs stigar och spår.

Var femte korrekt inlämnad kontrollkod ger en chans i utlottningen. Lämna in ditt startkort i Frykstastugan eller till Alf
Börjars 0554 - 105 53.

Distriktssköterskemottagningen
Vårdcentralen Kil

Kontrollpunkt 21-30. Röd = medelsvåra kontroller.
Synliga från stigar och leder.

Kontrollpunkt 31-40. Svart = svåra kontroller.
Inne i skogen. Inte synliga från stigen.

Hälsoval Värmland innebär att du kan välja den vårdcentral som passar dig bäst. Det ersätter familjeläkarsystemet på vårdcentralerna
i Värmland.
Under
tiden
1 mars - 28 mars kan du välja en vårdcentral inom Hälsoval Värmland. Ditt val gäller då från starten, 3
Jag väljer
(var vänlig
texta)
Vårdcentralens namn
maj 2010. Om du redan är listad på en vårdcentral eller hos en familjeläkare som du är nöjd med behöver du inte göra någonting.
Gör du Val
inget
valgenom
ellerombud
om eller
dugod
inte
tidigare
fårandra
duskäl
plats
pågöra
den
vårdcentral
som ligger närmast din folkbokföringsadress.
kan göras
manär
förlistad
den som sedan
på grund av
sjukdom eller
inte kan
ett eget
aktivt val.
Uppgifter om den som valet gäller

Familjeläkarmottagning
Namn

Suzanne Söderman
tisdag-fredag
kl. 8.30-9.20, 0554-421 12
Barn

Här kan du ange val av vårdcentral för barn och ungdomar under 16 år som du har vårdnaden om.
Barnets namn

Aino Elfstrand
Vårdcentralens namn
måndag-fredag
kl. 8.30-9.20, 0554-421 32

TEXT : AGNETA HULTIN KARLSSON 0554 - 191 45

FOTO: KILSKORPEN

Kilskorpens innebandyavdelning håller sig uppdaterade om vad som händer i säkerhetsväg och har, med hjälp av SISU Idrottsbildarna
Värmland, utbildat sina funktionärer och deltagare i hjärt- och lungräddning (HLR).
– Detta var ett lätt beslut att fatta, säger Jonas Snäll. Se på allt
som hänt den sista tiden, nu senast fick en domare olyckligt
sätta livet till på en hockeymatch.

AnnikaVårdcentralens
Skogsmyr
namn
måndag, torsdag, fredag kl. 8.30-9.20, 0554-421 16
Barnets namn

– De ska kunna ge livshjälp om något skulle hända, fortsätter
Jonas. Det är ju en billig investering med tanke på vad man
kan åstadkomma om olyckan är framme!
Du kan läsa mer om Korpens verksamhet i Kil på hemsidan
www.kilskorpen.se.

Personnummer

namn
Mikael Vårdcentralens
Gustavsson
Personnummer
namn torsdag, fredag kl. 8.10-9.00, 0554-421
måndag,Barnets
tisdag,
34
Vårdcentralens namn

Katarina Forsman
måndag, tisdag, onsdag, torsdag kl. 8.30-9.20, 0554-421 23
Underskrift

Nuha Kayat
måndag,Datum
onsdag, torsdag, fre kl.Namnteckning
8.30-9.20, 0554-421 35

BVC

Distriktssköterska Marie
Telefontid: Ojämna veckor måndag-torsdag kl. 8.30-9.00,
jämna veckor tisdag-fredag kl. 08.30-9.00, tfn. 0554-421 15
Distriktssköterska Christina
Telefontid: måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 8.30-9.00,
tfn. 0554-421 36.
Distriktssköterska Helena
Telefontid: Jämna veckor måndag-torsdag kl. 8.30-9.00,
ojämna veckor tisdag-fredag kl. 8.30-9.00, Tfn. 0554-421 37

Psykologmottagning för mödra- och
barnhälsovård
Tfn. 054-61 43 93.

................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Telefon- eller mobilnummer

Målet är att ha minst tre HLR-kunniga personer på plats vid
varje match som spelas i Kilskorpens innebandyserie.

Personnummer

Personnummer

Barnets namn

Kilskorpen lär sig rädda liv

Personnummer

Namnförtydligande

Rolf Nyström
måndag-fredag
kl. 8.30-9.20, tfn. 0554-421 33
Var ska blanketten lämnas?
Lämna blanketten till den vårdcentral som ditt val gäller eller skicka till
Landstinget i Värmland, Hälsovalskansliet, 651 82 Karlstad. Har du
frågor är du välkommen att höra av dig till Hälsovalskansliet,
telefon 054-61 41 04.

Psykologrådgivning för småbarnsföräldrar
Telefontid: Torsdag kl. 12.30-14.00, tfn. 054-61 40 61.

Hantering av personuppgifter
Personuppgifterna i systemet hämtas från befolkningsregistret i Värmland. Personuppgifterna hanteras enligt
reglerna i Patientdatalagen (SFS 2008:355).
Personuppgiftsansvarig för Hälsoval Värmland är
Landstingsstyrelsen.

Utbildningsläkare
måndag-fredag kl. 8.30-9.20, 0554-421 09, 0554-421 13.

Gunilla Hasselgren
Telefontid kan beställas via rådgivande sjuksköterska, tfn.
421 10.
Marie-Louise Mauritzon
Ej telefontid

Landstinget i Värmland, mars 2010

TEXT : MAGNUS NORDSTRÖM

FOTO: AGNETA HULTIN

Barnmorskemottagning
Telefontid: måndag-fredag kl. 10.30-12.00.
Tidsbeställd mottagning
måndag-fredag kl. 8-12 och 13-16. (Stängt torsdagar efter
kl. 14.30 och fredag eftermiddag). Telefon: 0554-421 24
eller 421 28

Ungdomsmottagning i Kil

Idrottsframgångar

Distriktssköterskemottagning

Telefontid: måndag-fredag kl. 10.30-12.00, tfn. 0554-421
24 eller 421 28.

Kilsframgångarna inom idrott fortsätter och vi vill passa på att gratulera Kils AIK Hockey till seriesegern i div 2 och friidrottarna
Oskar Vestlund (kula) och Hanna Hermansson (200 m) till segrarna vid junior-SM och ungdoms-SM samt Malin Johansson och
Anders Malm från BS Kil som båda vann varsitt silver vid inomhus-SM i bågskytte.

Rådgivning och tidsbeställning
Telefontid: måndag kl. 8-10 samt kl. 14-16, tisdag-fredag
kl. 8-10 samt 13-15, tfn: 0554-421 10

Öppen mottagning: torsdag kl. 15-17.
Adress: Vårdcentralen, Hälsostigen 1, 665 31 Kil.
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Andreas + Kils storband =
Sinatra
Den 14-15 maj är Kils storband
en viktig kugge i den Sinatrashow
som Andreas Jonsson sätter upp på
Scalateatern i Karlstad. Storbandet
är förstärkta med stråkar och kör,
dansen är koreograferad och Andreas utlovar en kväll fylld av odödliga sånger på ett högst levande sätt.
Konserttider: 14 maj - 19.00, 15 maj16.00 och 19.30.
Förköp genom Scalateatern eller
ticnet.

Ny översiktsplan
Vi ställer ut förslaget till översiktsplan
under perioden 15 februari – 23 april
2010. Under utställningstiden kan du
lämna synpunkter på förslaget. Vår
ambition är att kommunfullmäktige
ska anta det slutgiltiga förslaget i
maj 2010.
Du hittar den utställda planen i
medborgarhörnan vid kommunhusets
reception på Östra Torggatan 2D och
på biblioteken i Kil, Fagerås och Högboda samt på kommunens hemsida.

Ta hjälp av vår Fixarservice
Fixarservice är en kostnadsfri tjänst
för dig som är 70 år och äldre. FixarBosse kan hjälpa till med en rad saker
i ditt hem.
– Det här är ett fantastiskt roligt
jobb, berättar Bosse. Först och främst
hjälper jag till med sådant som kunderna tycker är tungt eller saker som
innebär fallrisk för våra kunder.
Vill du ha något fixat? Då är du
välkommen att kontakta Bo Nelin,
”Fixar-Bosse”, telefon 0554-194 44.
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Stor åtgång på radondosor i Kil

Lugnare ungdomar när vuxna är ute

Bäst att vara nolla

TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

TEXT : ANNICA MERCHANT 0554 - 193 99

Innan jul gick Kils kommun ut med ett erbjudande om gratis radonmätning till de 200 villaägare i Kil som först hörde av sig. I mitten av januari hade endast 88 personer nappat på
erbjudandet men därefter har intresset tagit fart och nu är de 200 gratisdosorna slut.

Vid Valborg, skolavslutning, fredags- och lördagskvällar från maj till september är personal från
socialförvaltningen ute på fältarbete, ibland tillsammans med polisen. Häng med du också!

tobaksnolla.se är till för att ge dig de
argument, tips och kunskap du behöver
för att påverka dina egna eller andras
barn och ungdomar till att aldrig börja.
På allvar men med glimten i ögat - att
få våra barn att förstå, att när det kommer till rökning och snus, så är det bäst
att vara en nolla.

- Det känns naturligtvis bra att Kilsborna
hämtat våra gratisdosor och jag hoppas
att vår kampanj ska få ännu fler att mäta
radonvärdet i sitt hus. Det handlar ju om den
egna säkerheten säger Dzejna Mujanovic
hälsoskyddsinspektör i Kils kommun.
Nu har 1 065 av Kils 4 800 ägare till småhus och lantbruksfastigheter genomfört
mätningen.
– Mätningen är enkel att göra själv och du
som inte hann få gratis mätdosor av oss kan
för några hundralappar köpa egna. Du kan
också höra av dig till oss så hjälper vi till
att förmedla kontakten med de företag som
säljer dosorna, säger Dzejna Mujanovic.
Om värdet ligger över riktvärdet 200 Bq/
m3 har man möjlighet att ansöka om radonbidrag hos länsstyrelsen. Bidraget är 50 %
av den godkända kostnaden dock högst 15
000 kr. Det är möjligt att kombinera länsstyrelsens bidrag med ROT-avdrag.

Vi, förebyggargruppen och polisen, kontaktar hemmet när vi träffar på ungdomar som
har med sig alkohol.

Välkommen att fira Valborg i Fryksta
fredagen den 30 april klockan 19.00. Skolavslutningen är fredagen den 11 juni.

Dzejna Mujanovic, hälsoskyddsinspektör, med de
radodosor som delats ut gratis till innevånare i kils
kommun.

Du som bor i Kil och är född 1993 är välkommen att söka feriearbete i Kils kommun.
Arbetstid
Arbetet sker under handledning 6 timmar
per dag i 3 veckor.
1:a perioden 14/6 – 2/7
2:a perioden 26/7 - 13/8
Ansökan, mer information
Gå in på kil.se/sommarjobb för att fylla i
ansökan och läsa mer information. Blanketter finns även vid kommunens reception och
på Arbetsförmedlingen.
Ansökan ska göras senast 16 april 2010.

På sajten www.tobaksnolla.se finns
bland annat handledningsmaterial till
hur föreningar och fritidsgårdar kan
upprätta en tobakspolicy, tips för hur
man på ett effektivt sätt jobbar med
tobaksfrågan i klassrummet och hur
man som förälder kan prata med sitt
barn om tobak.

CenIT får fler hyresgäster

Under sommaren arrangerar förebyggargruppen aktiviteter för barn, ungdomar och familjer.
Det blir spel, lekar tävlingar och fiske i Kil och träffar i Mariebergsskogen.

Under vecka 10 och 11 flyttar Kils Energi AB och Kils Avfallshantering AB
till CenIT på Rosengränd 12. Här finns
sedan tidigare bland annat Kilvision
AB och Kilsbostäder AB.

Ha kul vid badplatsen i Fryksta
Den 28 juni-2 juli och 5-9 juli mellan
klockan 12 - 16 ordnar vi bollspel, kanot,
lekar, tävlingar och annat anpassat för barn
i mellanstadieåldern.

Du har kanske fått vår
medborgarenkät

TEXT : ANNICA MERCHANT 0554 - 193 99

TEXT : ANN-KATRIN ERIKSSON 0554 - 191 76

Lönen är 50 kronor/tim inklusive semesterersättning.

Några platser där ungdomar brukar samlas
är grillplatsen på Höjda, piren vid Fryksta
och på Storgatan. Även grillplatsen nedanför Sannerudsvallen, Sannerudsvallen och
björkhagen ovanför Mellersta Kilslund är
populära plaster.

Sommaraktiviteter - lek, spel, fiske med mera

Sommarjobb för ungdomar födda 1993

Arbetsuppgifter
Arbetet består av särskilda ungdomssysslor
inom olika verksamhetsområden så som
barnomsorg, vård och omsorg, vaktmästarsysslor, parkarbeten, fastighetsskötsel,
Kils Golfklubb, miljö och hälsa, ridskolan,
kostenheten, fotbollsskolan, kioskarbete,
vård CSK samt Räddningstjänstens lägerverksamhet.

Det är bra om du som vuxen Kilsbo är med
där ungdomarna samlas. Ju fler vuxna som
är med, och som ser och syns, desto lugnare
tror vi att det blir. Som förälder och vuxen
behöver man inte ingripa, bara finnas där
och göra det man känner sig bekväm med.

Fiskeresor i juni och juli
Tisdagskvällar i juni och juli (förutom 15
juni) tar vi med fikakorgen och åker vi
iväg för att fiska. Du som är mellan 13-17
år är välkommen att följa med. Anmäl dig
till Annica Merchant på telefonnummer
070-270 14 02

Träffar i Mariebergsskogen
Torsdagarna 8 och 22 juli samt 12 augusti
klockan 14 - 16 bjuder vi familjer med barn i
åldrarna 0-10 år på fika i Mariebergsskogen
- ett bra tillfälle att träffa andra föräldrar och
barn från Kil.
Vi samlas vid grindarna utanför stora ingången
klockan 14. För anmälan och frågor skriv till
lena.karlin@kil.se

Föreläsning om dopning
TEXT : ANNICA MERCHANT 0554 - 193 99

Tisdagen den 13 april, kommer Tommy Moberg till Kil för att prata om dopning och dess
konsekvenser. På dagen utbildar han vår personal och på kvällen är du välkommen på gratis
föreläsning i Sannerudsskolans aula klockan 18.30-21.00.
Tommy är medförfattare till ”Mandom,
mod och morske män” (2006) och ”Anabola
androgena stereoider” (2008) samt expert
i frågor kring ungdom, dopning och miss-

bruk. Utbildningen av personal ska lägga
grunden till ett fortsatt arbete kring dessa
frågor i Kils kommun.

Vi vill kunna erbjuda dig en så bra
kommun som möjligt och för att
kunna göra det behöver vi veta vad
du tycker om vår service och vår
kommun. Därför har 500 Kilsbor fått
en enkät från Statistiska centralbyrån
(SCB) i sin brevlåda. SCB genomför
denna undersökning i samarbete med
Kils kommun. Vi hoppas du som fått
enkäten tar dig tid att svara.

Earth hour
Lördagen den 27 mars kommer Kils
kommun att delta i världens största
klimatmanifestation! För att uppmärksamma klimatproblematiken kommer
all gatubelysning i Kils tätort, förutom
den längs Storgatan, att släckas mellan
klockan 20.30 och 21.30. Deltag du
också! Mer information: www.wwf.se.

KommunNytt
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Vårstädning i trädgård och natur
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Kils Avfallshantering informerar

FOTO: KATARINA KARLSSON

Våren närmar sig och snart kommer många att börja vårstäda sina trädgårdar. Du kanske är en av dem men vet du vilka regler som
gäller för trädgårdsavfall och vilka konsekvenser det blir när man slänger på fel ställe?
Miljöstrateg Katarina Karlsson och miljöinspektör Dzejna
Mujanovic har full koll på detta. Vi har ställt några frågor
till dem för att ta reda på vad som gäller och hur det ser ut i
Kils kommun.

Under 2009 byggde vi om återvinningscentralen på Lersätter
för att göra det enklare för dig att lämna grovavfall. Vi utökade
också våra öppettider på lördagar.
Våra öppettider är 07.00-15.30 (mån-fre) och på lördagar
klockan 09.00-14.00. Vi har kvällsöppet till klockan 19.00 på
måndagar under perioden 1 april - 30 september.
På översiktbilden nedan ser du var du ska kasta olika typer
av avfall.

Var ska man göra av sitt trädgårdsavfall?
– Trädgårdsavfallet ska du lämna på återvinningscentralen.
Du som har möjlighet och kunskap kan också kompostera det
hemma i din trädgård, säger Katarina Karlsson.
Lämnar Kilsborna sitt avfall på rätt sätt?
– De flesta men det är tyvärr en del som slänger sitt trädgårdsavfall i naturen. Vi har hittat flera ”illegala avstjälpningsplatser” i skogsdungar och andra platser. Det är olagligt och inte
alls bra för naturen.
På vilket sätt är det inte bra?
– Avfallet innehåller trädgårdsväxter som kan sprida sig i naturen och störa den naturliga balansen. En del trädgårdsväxter
förökar sig ohämmat och slår ut annan växtlighet. Jättelokan
är en sådan art som spridit sig på flera ställen bland annat i de
känsliga Kilsravinerna. Den sprider sig snabbt och innehåller en giftig växtsaft som kan ge brännskador på huden vid
exponering i solljus. Vi planerar just nu för hur vi ska kunna
bekämpa Jättelokan i Kils kommun, avslutar Katarina.
Hur det ser ut med annan nedskräpning i kommunen?
– Antalet ”nedskräpningsärenden” har ökat senaste året. Det
handlar bland annat om sopor i skog och mark men vi har
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också fått in anmälningar om att en del har mycket skräp och
skrotbilar på den egna tomten. Det är inte heller tillåtet, säger
Dzejna Mujanovic.
Vad gör kommunen för att komma tillrätta med de
illegala avstjälpningsplatserna?
– När vi vet vem som skräpat ned ber vi dem städa upp och
när vi misstänker brott kontakter vi polisen. Det vanligaste
är att vi på olika sätt informerar vad som gäller. Vi har bland
annat satt upp skyltar där vi upptäckt illegalt trädgårdsavfall
och det har gjort att man har slutat slänga trädgårdsavfall på
flera av dessa platser. Det uppskattar vi men hoppas att alla
hjälper till så att avfallet hamnar på rätt ställe i framtiden – det
vill säga på återvinningscentralen, säger Dzejna.

FOTO : EMIL JONSSON
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Sortera gärna ditt avfall innan du besöker oss så blir det smidigare för dig att kasta. Vi som jobbar på återvinningscentralen är tacksamma om du tar ur ditt avfall
ur säcken innan du lägger det i rätt container.
1

Elektronik

12

Gips

2

Miljöstation för farligt avfall (småkemikalier, färg, bat-

13

Ej brännbart, till exempel fönsterglas, toastol, handfat

terier, ljuskällor, oljeavfall mm)

14

Isolering

3

Brännbart avfall

15

Kyl och frys, tvätt- och diskmaskiner

4

Kompost

16

Klädinsamling och återbruk

5

Ris

17

Sten, betong, tegel och kakel

6

Wellpapp

18

Jord och sand

7

Resårmöbler

19

Trä

8

Brännbart

20

Ris

21

Glas-, metall-, plast- och pappersförpackningar samt

9

Däck utan fälg

10

Metallskrot

11

Trä

tidningar

– Vilket gensvar och vilka musiker. Det här gav mersmak och våra elever
och lärare ska verkligen ta åt sig av det beröm våra gäster gav dem, säger
Ewa Gustavsson som är rektor på Musikskolan i Kil.

Kils kommun har ordnat två sittgrupper och en utegrill vid
grishägnen i Lövenstrand.

Hur blir det nästa år?
– Självklart hoppas vi kunna genomföra en konsert tillsammans med kyrkan
även nästa år men om det blir och vilka gäster som kommer väntar vi lite
med att avslöja, säger Ewa Gustavsson.

4

21

20

Trivs i Lövenstrand

KommunNytt
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Konserten i Stora Kils kyrka med Janne Schaffer, Johan Boding och Stefan
Blomquist lockade storpublik. Elever, lärare och gäster samspelade och arrangörerna är nöjda.

14

Vår senaste mätning visar att hela 82% av det insamlade
matavfallet kunde lämnas direkt till rötningsanläggningen.

6

Elever och gästmusiker fyllde kyrkan
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Efter artiklarna ”Kan man äta plast” och ”Vad kastar du” i
förra numret av KommunNytt känns det jättekul att berätta
att Kilsborna blivit bättre på att sortera matavfall.

TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 191 46

FOTO : TOM ANDERSSON

Ta gärna en promenad i området och gör en paus vid våtmarken för att grilla, reflektera eller bara njuta av naturen.
Ulf Sälgerback vid den
nya grillplatsen.

KommunNytt
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Fiber till byn!
Nu jobbar vi stenhårt för att även du som bor på landet ska kunna få den allra bästa bredbandsuppkopplingen.
Alla innevånare på Kils kommuns landsbygd får en intresseanmälan att fylla i och skicka in/alt gå in på projektets
hemsida och göra detsamma. Detta för att undersöka om
det finns tillräckligt intresse för att projektet ska bära sig
ekonomiskt.
SVARSPOST
Kontonummer 650017800
Anslut Kil Nu
665 23 Kil

FIBER TILL BYN!
Full bredbandskapacitet för alla på landsbygden i Kils kommun

Fyll i, klipp av och lägg på postlådan. Portot är redan betalt!

Nu får
DU cha
nse
att vara n
med!
Antal personer i hushållet: ______________________________________

E-post: _____________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________

Postadress:__________________________________________________

Detta är enbart en intresseanmälan och jag förbinder mig inte till
något inför framtiden. Fyll i, riv loss och posta. Portot är redan betalt.
Du kan också lämna din intresseanmälan på www.anslutkil.se

Adress: _____________________________________________________

Namn: _____________________________________________________

INTRESSEANMÄLAN

JA! Jag tycker att möjligheterna
till äkta bredband är intressanta.
Jag vill gärna veta mer.

Mer information:
www.anslutkil.nu eller Anette
Åhlén, anette@anslutkil.nu,
0705-22 77 06

Kils kommun

INFORMATION FRÅN ANSLUTKIL.NU OCH KILS KOMMUN

✔

Vi vet att det här är ett efterlängtat steg i rätt riktning
för alla i Kils kommun som väljer att leva på landet.
Ett liv på landsbygden och modern teknik är en perfekt kombination som gör det ännu enklare att agera
klimatsmart och miljövänligt.
Att bygga nät med en äkta fiberkabel ger oss möjlighet att sköta allt mer hemifrån – utan att behöva ta
bilen in till stan eller dagligen resa till jobbet. Det är
en rejäl satsning inför framtiden som gör landsbygden
ännu mer attraktiv.

Öppna och läs mer!

Fler sängplatser efterlyses
Evenemangskommunen Kil söker ännu fler 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:
• 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. Under övriga upplysningar kan du ange även
övriga tider du kan erbjuda sängplatser.
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:
Plats för Porto

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

Goliat Race MC Ungdoms-SM
Sängplatser och frukost
(antal platser)
Endast sängplatser (antal
platser)

Övriga upplysningar:

16

KommunNytt

Gäddfestivalen

Kils kommun
Fritidsavdelningen
Leif Nordström
Box 88
665 23 Kil

