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”I augusti kommer ungdoms-SM i friidrott
att arrangeras på Sannerudsvallen. Det
blir ett av de större arrangemangen Kil
har stått för på länge. ...-... Ska bli jättekul
att se dessa tävlingar och jag hoppas
verkligen på fint väder! ”

Sommaren är här igen. Vi lever i ett fantastiskt land med sina årstidsväxlingar, känns som det var i förrgår jag stod på skidor på Höjda med mössa
och långkalsonger. Nu ser man fram emot semester och vila innan valrörelsen
drar igång på riktigt allvar till hösten.
Storgatan blir riktig fin med nya planteringar och Kils handel firar sitt
hundraårsjubileum. Glädjande är att inte många skyltfönster lyser tomma
längre. Det är ett härligt liv på Kil på dagarna, det finns en god grund för
våra handlare att stå på. Intresset för Mons backe har ökat betydligt, vi
kommer snart att få se många byggen sätta igång där. Kul!
Det är alltid jätteroligt när Kil lyfts fram för positiva saker, nu var det Kils
storband som backade upp Andreas Jonsson som höll en mycket uppskattad konsert med Frank Sinatralåtar, alldeles innan kunde vi se och läsa om
musikklasserna på Sannerudsskolan som satte upp Bröderna Lejonhjärta
med häftiga arrangemang och scenografi. De gör ett fantastiskt jobb. Dessutom röner vår nya lågenergiförskola Skogsgläntan stor uppmärksamhet,
en konferens om energisnålt byggande har hållits i Kil och många besök
har bygget fått. Jag vill också gratulera Anders Malm från Bågskyttarna
Kil och Isabell Danilsson som tog guld i mixedklassen vid utomhus-EM i
bågskytte i Italien.
I augusti kommer ungdoms-SM i friidrott att arrangeras på Sannerudsvallen.
Det blir ett av de större arrangemangen Kil har stått för på länge. En ny
läktare ska byggas och Kils AIK lägger ner ett jättejobb på tävlingsförberedelserna. Ska bli jättekul att se dessa tävlingar och jag hoppas verkligen på
fint väder! Samtidigt kommer Kils kommun att uppvakta Stefan Holm med
den nya utmärkelsen Kilen. Redan i juni kommer Svenska ungdomsspelen
gå av stapeln på Sannerudsvallen, det är Svenska handikappsidrottsförbundet
som ordnar detta – handikappade ungdomar från hela
Sverige kommer, det blir också något riktigt stort.
Lite tråkiga saker också, våra vägar i kommunen mår
inte så bra efter en tuff vinter och regnig försommar.
Positivt dock att vi troligen kommer att få extra
statliga bidrag för att fixa till dem.

Många möjligheter på Familjecentralen
TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Familjecentralen i Kil finns i Vårdcentralens lokaler och är ett samarbete mellan Kils kommun och Landstinget i Värmland. Till
familjecentralen kommer föräldrar med sina barn 0-6 år för att umgås med andra och för att utnyttja öppna förskolan, barnmorskemottagningen, den sociala rådgivningen eller barnavårdscentralen.
– Att delta i familjecentralens verksamhet kostar inget och är
frivilligt. Du kommer och går som det passar dig under våra
öppettider, säger Helena Hvit samordnare på familjecentralen.

Besök även Familjecentralen på nätet: www.kil.se/familjecentralen. Där kan du bland annat läsa om öppettider och
kontaktuppgifter.

På öppna förskolan får barnen tillgång till lek, skapande och
sång och här kan föräldrarna träffa andra föräldrar. Familjecentralens övriga verksamheter, social rådgivning, barnmorskemottagning och barnavårdscentral erbjuder stöd och råd,
hälsokontroller, vaccinationer och mycket mer.
Den 27 maj firade Familjecentralen 10 år med tårta och ballonger och KommunNytt var på plats.
– En vanlig dag deltar ett 40-tal barn och föräldrar i någon av
våra verksamheter. Vi umgås under avslappnande former och
har väldigt kul. Välkommen du också! hälsar Helena Hvit.

Med en ny besökskarta och fräscha vandringsleder hoppas jag att ni alla får en fin sommar i
vår kära hemkommun!
Mikael Johansson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se
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Upptäck Kil
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

FOTO : ROGER KVARNLÖV och AGNETA HULTIN KARLSSON

Det är lätt att bli hemmablind och glömma alla möjligheter som Kil erbjuder. I den här artikeln berättar vi om några saker som kan
vara kul att göra med familjen, med gästerna som bor över eller varför inte på egen hand.
Det här är bara några exempel på vad Kil erbjuder och du
hittar fler tips på sista sidan i tidningen. Där finns de kalenderhändelser som vi har fått in för sommaren 2010. Om du
vill lämna in kalenderhändelser eller nyhetstips för hemsidan
ska du använda www.kil.se/skriv.
Besökskarta och informationstavlor
I år har vi en ny besökskarta som vi
trycker i 10 000 exemplar. Du hittar
den i turistbyrån och i kommunhusets
medborgarhörna. Kom gärna in och ta
ett gratisexemplar. De som annonserar i
kartan och närliggande turistbyråer har
också ett antal exemplar. Vi har också
satt upp nya informationstavlor vid
rastplatserna på 61:an innan infarterna
till Kil.
Vandringsleder

Vandringsleder
Broschyren Vandringsleder finns i
turistbyrån och i kommunhusets medborgarhörna. Hämta gärna ditt exemplar.
I broschyren hittar du kartor och förklarande texter för våra vandringsleder.

KIL.SE
Kil - på rätt spår

I förra numret av KommunNytt berättade vi om Naturpasset
2010 som är en orienteringsliknande friskvårdssatsning. Med
hjälp av en orienteringskarta ska du hitta kontroller och samla
koder. För var femte besökt kontroll finns chansen att vinna
två stycken paket Weekend optimal på Selma Spa i Sunne.
Dessutom lottas tre helkroppsbehandlingar hos Ulla Nilsson
i Kil samt fem böcker av Henry Nilsson ut. I oktobernumret
av KommunNytt kommer vinnarna att presenteras.
Om du inte har kvar förra numret av KommunNytt så kan
du köpa en karta för 20 kr på Expert, i Frykstastugan, Kronans
droghandel samt på turistbyrån i Kil. Kartan kan även laddas
ner från www.kilsok.com/Naturpass/Naturpass.html
Turistbyrån
Turistbyrån i Kil har sommaröppet måndag - torsdag kl 9 – 18
och fredagar kl 9 –
16 till och med 20
augusti. Vi hjälper gärna dig och
dina besökare med
tips för sevärdheter, boenden och
mycket mer.

Lejonhjärta på Sannerudsskolan
TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

I april satte bild- och musikklasserna, 8E och 8F på Sannerudsskolan i Kil, upp en teater med musik inspirerad av Astrid Lindgrens
Bröderna Lejonhjärta. En del av musiken hade Irländsk touch tack vare klassens samarbete med musikgruppen Dublin Fair.
– På grund av rättigheterna till Bröderna Lejonhjärta fick vi
bara spela föreställningen internt på skolan. Under tisdag
och onsdag hann vi med fyra föreställningar för elever och
en föreställning för föräldrar, berättar Anna Åberg, lärare och
en av initiativtagarna till föreställningen.
För att få ett så bra slutresultat som möjligt har man samarbetat
mellan olika skolämnen – musik, bild, svenska, textilslöjd,
trä- och metallslöjd.
– Eleverna har sytt kläder, målat bakgrunder, tillverkat svärd
och mycket annat. De har gjort ett väldigt proffsigt arbete,
säger Anna Åberg.
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Föreställningarna gick väldigt bra och publiken var
nöjd.
Värmlandsnytt visade ett
inslag från genrepet. I samband med föreställningarna
ställde bildklasserna ut sin
konstutställning på samma
tema.
Evelina Käld som Tengilsoldat och
Rebecca Florin som Jossi.

Från vänster:Annika Striby och Agnes Hansen

De har upptäckt Kil
TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Jürgen – praktikant från Tyskland
Tyske Jürgen Striby har gjort en tre månaders praktik på barnoch utbildningsförvaltningen i Kils kommun. Praktiken är en
del av en 12-månaders utbildning för ledande befattningar
inom den statliga förvaltningen i Baden-Württemberg.
– Jag är här för att lära mig
om den regionala skoladministrationen och för att om
möjligt hitta idéer som går
att överföra till vårt system i
Badem-Württemburg, säger
Jürgen Striby.
Baden-Württemberg har 10,7
miljoner invånare så skillnaderna i storlek är enorma men
Jürgen verkar trivas bra i Kil.
– Jag träffar trevliga människor överallt och jag tycker om Kils
läge. Kil har vackra omgivningar och bra kommunikationer så
att jag enkelt kan nå de större städerna om jag vill.
Något som Jürgen inte räknat med, men som måste ha känts
bra, var att dottern Annika på eget initiativ under en månad
ordnade plats som utbytesstudent i årskurs 8 på Sannerudsskolan i Kil.

– Ja, det var ett överraskande initiativ. Hon har bott hos en
familj i Högboda och trivts utmärkt i familjen och i den
svenska skolan. Det är redan ordnat att Agnes, dottern värdfamiljen, kommer till oss i Tyskland, säger Jürgen.

Mest Engelska för Annika och Agnes i åttan
Annika Striby och Agnes Hansen har blivit riktigt goda vänner under den månad som Annika varit utbytesstudent i Kil.
Hur trivs du i Kil Annika?
– Jag trivs jättebra. Min värdfamilj är bra, skolan är bra och
landsbygden är jättefin.
Vad är det bästa med skolan i Sverige?
– Oj, det är många saker som är bra. Det är bra att det är fler
raster mellan lektionerna trots att dagarna blir lite längre. Det
är också bra att vi får mat i skolan, det får vi inte i Tyskland.
Lektionerna känns lite lättare här. Lärarna är inte lika stränga
och man får använda deras förnamn vilket känns bra.
Vilka förväntningar har du inför resan till Tyskland Agnes?
– Jag tror det blir fler läxor, strängare regler och färre bildlektioner.
Kan du också prata tyska?
– Ja, fast bara lite men jag förstår en del. Vi pratar mest
engelska jag och Annika.

KommunNytt
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Prisbelönt kostchef blir ny ekonomichef

Stenåsenskolans nye rektor

TEXT : SARA JONSSON		

TEXT och FOTO : SARA JONSSON

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

Den 1 juli börjar Wibecke Ivarsson som ny ekonomichef i Kils kommun. Hon lämnar därmed sitt uppdrag som kostchef som hon
haft sedan 2004. Göran Lindell, nuvarande ekonomichef, fortsätter som ekonom efter Berry Jonsson som har gått i pension.
För många är Wibecke bekant för sitt engagemang för kvalité
inom kommunens måltidsförsörjning, inom såväl äldreomsorgen som skolan.
I november 2009 tilldelades hon det prestigefyllda priset
”Årets Werner” tillsammans med stjärnkocken Magnus Ek.
Motiveringen till dem som får ta emot bronsstatyetten lyder:
”två personer som gjort något unikt för att främja matkultur”.
En från privat och en från offentlig sektor väljs ut varje år.
Wibecke är född och uppväxt i Bergen i Norge och flyttade till
Värmland för 13 år sedan efter att hon träffat sin värmländske
man. 2003 började hon arbeta som ekonom i Kils kommun och
fick året därefter möjlighet att bygga upp kostorganisationen.
Arbetsklimatet på Kils kommun upplever Wibecke som
mycket positivt.

– I en mindre kommun som denna, är det
korta avstånd till medarbetarna ute på de
olika arbetsplatserna.
Man får vara delaktig
i många processer och
arbetsuppgifterna är
varierande. Det finns
bra möjligheter att utveckla verksamheten
och sig själv inom
Kils kommun, säger
Wibecke.

Matglad skåning, ny kostchef i Kils kommun
TEXT : SARA JONSSON

”En positiv skåning som sedan barnsben intresserat sig för grönsaksodling och råvaror”, så skulle Agneta Hedlund, Kils nya kostchef
från och med 1 juli, beskriva sig själv.
– Jag älskar bra och naturligt odlade råvaror, hemlagat och
hembakat, gammal hederlig husmanskost likaväl som nya
och spännande smaker. Jag är, kort sagt, en matglad person
och den glädjen tar jag förstås med mig när jag nu kommer
till Kil, berättar Agneta.

Eftersom hon växte upp på en bondgård med band till livsmedelsindustrin har intresset för mat alltid funnits hos henne.
Som ung började Agneta sin bana inom hotell- och restaurangnäringen genom att jobba i Sverige, Tyskland och Schweiz.
Senare studerade hon till kostekonom i Uppsala och sedan
dess har hon arbetat som kostchef i Knivsta utanför Uppsala
och som upphandlare inom Uppsala kommun.
Förutom att engagera sig för kostfrågor har Agneta ett sportintresse som sträcker sig året runt. Nu i sommar ska hon
cykla den 15 mil långa Halvvätternrundan och på vintern är
det skidåkning som gäller.
Agneta flyttar från Storvreta utanför Uppsala till Kil och ser
fram emot den nya utmaningen med spänning.
– Det ska bli roligt att lära känna Kil och dess invånare. Mitt
intryck av Kils kommun är väldigt positivt. Den finns en
positiv anda kring måltiderna och det ska bli roligt att få bli en
del av den andan och en utmaning att fortsätta utvecklingen.
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Niclas Larsson är den nye rektorn som i höst tillträder på Stenåsenskolan. Torsdagen den 20 maj hälsade han på hos sin framtida
arbetsplats och han fick möjlighet att träffa skolans personal och 11 elever från elevrådet.
Mötet med skolans elevråd började med att Niclas tog i hand
med alla elever. Sedan berättade han lite om sig själv. Niclas
jobbar sedan 16 år tillbaka som lärare. Han valde att bli lärare
i första hand eftersom han är intresserad av människor. Niclas
gillar också att spela och träna fotboll.
- Vilka gillar sport? undrade Niklas. Sportintresset delade han
med de flesta av eleverna i elevrådet.
Vad är bra med en liten skola? frågade Niclas vidare. Är det så
att alla känner alla här? -Jo så är det svarade en av eleverna. I
skolan har vi under hela skoltiden en fadder och ett fadderbarn.
De lär man känna och med dem kan man leka.

-Där inne är fritids
och detta är grupprum för elever som
behöver extra hjälp
förklarade Joakim.
Böckerna som står här
i gången används som
vårt bibliotek.
Det känns väldigt kul
att komma hit och
redan nu få inblick i
verksamheten, avslutade Niclas sitt besök.

Fanny och Joakim visade Niclas runt på skolan och berättade
om de olika lokaler.

Ny VD på Kils Energi och Kils Avfallshantering
TEXT : SARA JONSSON			

FOTO: ROGER KVARNLÖV

Den 24:e maj tillträdde Leif Östlind som ny vd på Kils Energi
och Kils avfallshantering. När han anställdes som driftchef
hösten 2006 hade de två bolagen redan planer på att han så
småningom skulle axla rollen som vd.
Innan Leif började på Kils Energi, arbetade han många år
med fastighetsteknik inom bland annat ABB, Siemens och
senast på Centralsjukhuset i Karlstad. Han har trivts bra
med sina yrkesval genom åren och ser fram emot kommande
utmaningar.

– På grund av miljöförstöring och
växthuseffekten, prövas ofta nya och
innovativa lösningar. Det gör branschen
till ett spännande och intressant arbetsfält. Min främsta utmaning är att göra
Kils Energi ännu mer attraktivt för våra
energikunder och samarbetspartners
och för Kils Avfallshaterings del att se
över vår avfallstaxa, kommenterar Leif.

Ny gatuchef i Kil
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554-191 46

FOTO: AGNETA HULTIN KARLSSON

Leif Nilsson har nyligen börjat som ny gatuchef i Kils kommun.
Han har tidigare arbetat som militär och som ansvarig för
individuella programmet i Grums kommun.
Som gatuchef leder och fördelar Leif arbetet med gator, vägar,
parker och mycket mer. När det händer något med vattnet är
det oftast gatuavdelningen som är först på plats.

- Jag gillar att jobba med människor,
maskiner och när det är snabba ryck
så jag kände direkt att det här jobbet
kunde vara något för mig, berättar Leif.

KommunNytt
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Valet 2010 - information om röstning och tider
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

ILLUSTRATIONER: Valmyndigheten

Vart fjärde år, den tredje söndagen i september, hålls ordinarie val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Du kan förtidsrösta
eller rösta i de lokaler som valnämnden har utsett. För att få rösta i Sverige* krävs att du är svensk medborgare och att du fyller 18
år senast på valdagen.
* ”Rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda inom kommunen respektive landstinget. Också unionsmedborgare och
medborgare i Island och Norge har rösträtt under samma förutsättningar. Övriga utländska medborgare har rösträtt om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.”

DUMMY

Rösta i vallokal (19 september)

Förtidsröstning (1-19 september)

Vallokalens namn, adress och öppettid står på röstkortet som
skickas ut den 24-31 augusti till alla som finns i röstlängden.
Röstlängden skapas den 20 augusti och
det är där du är folkbokförd då som
avgör var du ska rösta. Det är också till
den adressen som röstkortet skickas.

Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela
landet. Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som
ska ha förtidsröstning.

Vallokaler i Kil
Det finns en vallokal per valdistrikt och det är bara de som är
folkbokförda i valdistriktet som får rösta i vallokalen.

Lärstudion – vad är det?
TEXT: LISBETH RÅMAN 0554 - 191 68		

FOTO: TORD OHLSSON

Lärstudion är en plats för dig som är vuxen kommuninvånare och som vill studera på distans. Den öppnades för sex år sedan och
finns vägg i vägg med biblioteket. Här finns åtta datorer, skrivare och skanner.
Alla vuxna som är inskrivna på en utbildning kan anmäla
sig till lärstudion. För 100 kr/termin får du ett passerkort
som ger dig tillgång till Lärstudion mellan 06.00 och 24.00.
Ansökningsblanketter hittar du på www.kil.se/larstudion samt
på Biblioteket.

Vad tycker användarna?
Martin Bärjed är en av Lärstudions flitigaste användare. Efter
att bland annat ha arbetat som timmerflottare, skogshuggare,
musikproducent samt 12 år som journalist började han hösten
2005 studera på psykologlinjen vid Örebro universitet. Efter
5 års heltidsstudier återstår nu bara ett års praktik innan han
blir klar och legitimerad psykolog.
– Lärstudion har varit till stor hjälp för att organisera studierna. Sitter man hemma och läser är det så mycket annat som
distraherar. Alternativet hade varit fler dagar i Örebro och
längre frånvaro från familjen och mina tre barn. Det hade inte
gått att kombinera med allt annat om jag inte haft möjlighet
att strukturera min tid med hjälp av Lärstudion. Det har varit
effektiva studietimmar!
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Annette Lawner-Rahm är sjuksköterska och vidareutbildar sig
till specialistsjuksköterska med inriktning på vård av äldre.
Hon läser på distans vid Högskolan i Dalarna.
Annette har använt Lärstudion i ett år. Hon bor på landet och
bredbandet hemma är inte tillräckligt snabbt för den kommunikation som krävs.
– Det har fungerat jättebra, tycker jag. Biblioteket är ju nära
om man behöver hjälp. Dessutom blir det bättre arbetsdisciplin
om man kan komma ifrån hemmet.
Om de skulle önska sig något så vore det ett rum med plats
för flera att sitta och läsa och möjlighet till avskildhet när
man har direktkontakt med högskolan och pratar via datorn.
Till vilka rekommenderar ni Lärstudion?
Alla som behöver bra datormöjligheter och lugn och ro. Att
det är nära till bibliotekets service är ytterligare en fördel.

Valdistrikt och (vallokaler) i Kil
• Sannerud (Sannerudsskolan, Kil)
• Dalliden (Dallidenskolan, Kil)
• Vikstad (Vikstaskolan, Kil)
• Stenåsen (Stenåsenskolan, Kil)
• Tolita (Tolitaskolan, Tolita)
• Fagerås (Fageråsskolan, Fagerås)
• Frykerud (Sockenstugan, Frykerud)
• Boda (Församlingshemmet, Boda)

Förtidsrösta i Kils bibliotek
Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga
den 1 september och pågår till och med valdagen. I Kil kan
du förtidsrösta i Kils bibliotek följande tider.
•
•
•
•

Måndag – fredag
kl. 09.00 – 19.00
Lördagen 2010-09-11, kl. 10.00 – 14.00
Lördagen 2010-09-18, kl. 10.00 – 14.00
Söndagen 2010-09-19, kl. 10.00 – 14.00

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling
och röstkort. Den som inte har någon id-handling kan låta
någon annan person intyga väljarens identitet. Den person
som intygar måste då visa en id-handling.

Samtliga vallokaler är öppna för röstning under valdagen
mellan kl. 08.00 - 20.00.

Så här går det till att rösta i vallokal på valdagen den 19 september
I vallokalen finns valkuvert och valsedlar
Vid ingången till vallokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan
man undvika att någon får reda på vad man tänker rösta på.

röstmottagaren) eller låta någon annan intyga din identitet.
Samtidigt som röstmottagarna prickar av dig i röstlängden
lägger de ner valkuverten i valurnorna. Det finns en valurna
för varje val (riksdag, landsting- och kommunfullmäktige).

Vid ingången till vallokalen står oftast en person som delar ut
valkuvert och som hänvisar dig till en ledig valskärm.
Gör i ordning din röst bakom en valskärm
Bakom valskärmen kan du göra i ordning din röst. Du får bara
lägga en valsedel i varje kuvert. Om du vill personrösta ska
du sätta ett kryss i rutan för den kandidat som du helst vill
ska bli vald för partiet.
Lämna din röst till röstmottagarna
Därefter går du fram till röstmottagarna och lämnar fram
kuverten. Du måste visa legitimation (om du inte är känd av

Preliminärt resultat redan på valnatten
På kvällen, när röstmottagningen är avslutad, öppnas varje
valurna och rösterna räknas.
www.val.se
På www.val.se kan du läsa mer om hur valet i Sverige går till.

KommunNytt
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Val till kommunfullmäktige i Kil

Moderaterna i Kil

Söndagen den 19 september 2010 är det val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. De här sidorna innehåller information om
de partier som ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Kil. Redovisningen är en sammanställning från Valmyndighetens hemsida, www.
val.se, där du själv kan se vilka partier som ställer upp i valet och vilka personer som företräder partierna.
Vi har valt att presentera de fem första kandidaterna på partiernas valsedlar. Flera partier har fler namn på sin lista och en del färre.
Presentationstexterna till höger om varje logotyp har partierna själva skrivit och lämnat in till KommunNytt.

Centerpartiet i Kil
www.centerpartiet.se

1.

Georg Forsberg, 60 år, Nolby, lantbrukare

2.

Gunilla Andrén, 41 år, Säldebråten, lärare

3.

Kjell Pettersson, 73 år, Fagerås, pensionär

4.

Marie Bryske, 37 år, Säby Gård, fil.mag/lantbrukare

5.

Berndt Björkman, 54 år, Saxebyn, lantbrukare

Folkpartiet i Kil
www.folkpartiet.se

1.

Miriam Tolvanen, förskollärare

3.

Mats Notini

4.

Gun-Britt Nilsson, pensionär

5.

David Kaldén

•
•
•

stärka den kommunala ekonomin för ökad
handlingskraft
sund närproducerad mat i kommunens
verksamheter

www.kristdemokraterna.se

1.

Olof Olsson, Projektingenjör

2.

Agneta Käld, Distriktssköterska

3.

Dan Olsson, Kyrkokamrer

4.

Rosette Aronsson, Tolk

5.

Mattias Falk, Säljare

Miljöpartiet i Kil
www.mp.se
1.

Stina Bergström, Studievägledare

2.

Mikael Sundeman, Jurist

3.

Maria Ekberg, Lärare

4.

Bengt Karlsson, Lärare

5.

Eva Hammar, Kanslist

KommunNytt

•

fler boendealtarnativ i äldreomsorgen och
ökat inflytande för vårdtagarna

•

förbättra näringslivsklimatet

•

stort miljö- och klimatansvar i den kommunala verksamheten

•

attraktivt boende i hela kommunen

•

valfrihet i barnomsorg och skola

•

stärka kultur- och föreningslivet.

dubbelspår Kil – Karlstad

1. Lagen om valfrihet LOV: Vi ser till människors enskilda behov. Vi vill garantera att gifta
par ska få bo tillsammans.

med entreprenörer för att möjliggöra attraktiva
bostadsområden. Erbjuda hyresrätter till försäljning för de som så önskar.

2. Olika driftformer: Vi ser gärna olika former
av huvudmannaskap inom vård och omsorg.

5. Utveckla kultur- och föreningslivet: Arbeta
med föreningarna kring social ekonomi. Utveckla besöksnäringen i samverkan med föreningslivet. Satsa på Sannerudsområdet.

4. Attraktivt boende i hela kommunen: Luckra
upp reglerna kring strandskydd. Möjliggöra
attraktiva boenden i hela kommunen. Samverka

Kristdemokraterna i Kil
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Centerpartiet har ett program för tillväxt, där
boende och företagare känner framtidstro och
trygghet, där människor stimuleras till engagemang för varandra.

3. Valfrihet skola/barnomsorg: Det är individen
som ska välja omsorgsform och inte kommunen.

Peter Vestlund, tågklarerare

2.

Kil – en attraktiv kommun!

6. Kommunikationer och tillväxt: Kommunikationer i form av tåg, buss och taxi i hela
kommunen. Kils kommun ska växa.

Valmöjlighet ger en växande kommun. Det får
vi genom att satsa på skola och äldreomsorg
samt att visa på vilka bra möjligheter det finns
för företagande i vår kommun.

Det viktigaste för oss är att kommunen levererar
god service som du själv har valt oavsett om det
gäller skola, omsorg eller boendealternativ och
att stödja ett rikt förenings och kultur liv.

Kommunen skall leverera tjänster utifrån era
önskemål samtidigt som det skall vara ekonomiskt försvarbart.

Vi vill ge möjlighet för företag att utmana kommunen och låta dig välja vem du vill ha servicen
ifrån, finansieringen är lika för alla.

Kristdemokraterna har levererat det vi lovade i
förra valet, tydliga ekonomiska, miljö, utbildning
och fritids mål för Kil.

Att effektivisera kommunens bolag så att de ger
vinst och har rimligare avgifter är viktigt för oss.

Miljöpartiet de Gröna har varit med och styrt
kommunen de senaste fyra åren. Vi har gjort
kommunen grönare och hoppas på ett fortsatt
inflytande för Kils framtid.

utvecklas. Vi behöver en modern högstadieskola
i kommunen, men det är också viktigt att ha väl
fungerande skolor kvar på landsbygden.

En tydlig politik i miljö- och naturfrågor är
viktigt för en hållbar kommun. Förutom energifrågorna är värnandet av friluftsområden och
ekologisk närproducerad mat viktigt. Liksom
att alla kommuninvånare ska ha tillgång till
stränderna.
Vi tycker att skolan är viktig och att den behöver

www.moderat.se

Skola/barnomsorg: Arbeta för alternativa
driftsformer för barnomsorg, förskola och skola.
Ökad kontakt mellan skolan och näringslivet/
föreningslivet. Hela kommunens tillväxt skall
säkras med bra utbildningsmöjligheter.

1.

Anders Eriksson, Fagerås

2.

Christina Bertilsson, Kil

3.

Jan Fallström, Kil

4.

Stig Bjelvert, Kil

5.

Ingbritt Johansson, Säbytorp

Näringslivet: Genom förbättrad kommunal
service kan vi utveckla näringslivsklimatet.

Piratpartiet i Kil
ppkil.blogspot.com

Piratpartiet Kil står för riktiga förändringar med
en modern politik som för Kils kommun in i den
nya tidens informations- och kunskapssamhälle.
Och vi har den kompetens, kunskap och nytänkande som krävs.
Vi står för ett öppet och tillgängligt Kil för alla
dess invånare.

1.

JP Anderson, 31 år

2.

Martin Hammenlind, 24 år

3.

Marcus Hammenlind, 24 år

4.

Morgan Hammar, 24 år

5.

Linda Sundholm, 23 år

Vi står för en skola där våra barns lärare fortbildas och arbetar kollaborativt.

Förbättrade boendemöjligheter för alla kategorier, även attraktiva sjönära områden.
Miljö: Alltid ligga i framkant med miljöarbetet.
Kultur/föreningslivet: Värna om ett väl fungerande kultur- och föreningsliv.
Kommunikation: Vidareutveckla de allmänna
kommunikationerna i hela kommunen.

som är öppen för insyn. Och vi vill ha politiker som för en äkta dialog med kommunens
invånare, bl.a. med hjälp av dagens tekniska
lösningar såsom internetforum och bloggar.
Det lokala program som har tagits fram visar
på en stark förankring i aktuella lokalpolitiska
frågeställningar. Det rör sig bland annat om informationspolitiska aspekter på vård och skola,
kommunens egen verksamhet, kulturella frågor
och bredbandsfrågor.

Vi står för ett fullmäktige och kommunledning

Socialdemokraterna i Kil
www.socialdemokraterna.se

1.

Mikael Johansson, Kil

2.

Rita Gunnarsson, Övre Bondestad

3.

Anders Johansson, Kil

4.

Maj-Britt Tibo, Kil

5.

Kurt Blank, Annita

Sverigedemokraterna i Kil

Vi Socialdemokrater vill att Sverige ska vara
möjligheternas land. Här ska var och en, oavsett
bakgrund, få möjligheter att växa och ta sin del
av ansvaret. Det gör Sverige starkt.

Sverige tjänar på rättvisa. Det är smartare att lösa
problemen tillsammans än att ställa yngre mot
äldre, sjuka mot friska, män mot kvinnor och
arbetslösa mot dem som har jobb.

Jobben är vår viktigaste fråga. De är avgörande
både för människors möjligheter att styra över
sina egna liv och för Sveriges och Kils ekonomi,
tillväxt och utveckling.

Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt
land, vår kommun ska vara i framtiden.

Ingen text har skickats in till KommunNytt från
Sverigedemokraterna.

sverigedemokraterna.se

1.

Sandra Bergman, 25 år, undersköterska, student, Kil

Vänsterpartiet i Kil
www.vansterpartiet.se

Vi vill öka kollektivåkandet genom bättre och
billigare buss- och tågförbindelser till alla delar
av kommunen.
På Gröna Torget vill vi skapa en plats för lek
och spontanidrott för alla åldrar. Vi vill ha planer
för t ex basket och beachvolley, en scen för
uppträdanden och ytor där man bara kan vara.

Vård-/omsorg:Valmöjlighet av vårdgivare och
alternativa driftsformer, Att kunna anlita hushållsnära tjänster i hemvården, Kompetent personal.

1.

Bo Nelin, fixar-bosse

2.

Ulla-Britt Mortensen, socionom

3.

Mikke H Vivungi, fritidsledare

4.

Johnny Nilsson, vaktmästare

5.

Elin Nelin, studerande

Kilsvänstern tillbaka i politiken. Bygg världens
bästa välfärd med oss, fri från privata vinstintressen. Vår vision är ett Kil där man väljer att bo. Då
behövs fler hyreslägenheter till rimlig kostnad. I
skolan ska alla elever nå målen.
Det ska finnas fungerande omsorg för barn,
äldre och funktionshindrade, barnomsorg även
på obekväm arbetstid. Barnomsorgen ska vara
avgiftsfri de första 15 tim/vecka.
Utbygg kollektivtrafik så alla Kilsbor kan ta sig
till och från arbeten och nöjen alla dagar, även

helgkvällar. Busslinjen till Karlstad ska gå via
Bergvik.
I kommunal verksamhet ska heltidsjobb vara
en rättighet och deltidsjobb en möjlighet för
den som vill.
Vi vill skapa ett allaktivitetshus/kulturcenter där
människor kan mötas i en positiv och skapande
miljö.
Inrätta kvalificerande praktikplatser för våra
arbetslösa ungdomar.

KommunNytt
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Niornas konstutställning på Coop
TEXT och FOTO : EFRAIM JOHANSSON klass 8C2 Sannerudsskolan under praktikperiod

Från sjuttonde mars och några veckor framåt kunde besökarna på Coop Forum i Kil se på konst som niondeklassarna ställde ut. De
hade målat av en känd konstnärs verk och tagit reda på fakta om konstnären. Eleverna fick ha sina tavlor utställda i tre-fyra dagar,
innan andra elevers konstverk hängdes upp.
Till skillnad från förra årets konstutställning då några klasser
ställde ut var det i år alla nior som ställde ut.
Eleverna fick välja en bild ur bildlärarens arkiv för att sedan
måla av den så noggrant som möjligt. Nästa steg var att göra
en bildanalys och svara på till exempel vad konstnären ville
föra ut för budskap till betraktaren. Sen ställdes bilden ut.

– Jag tycker utställningen är väldigt fin och det är både kul och
bra att de får visa upp sina alster för allmänheten, sa Christina
en av dem som besökte utställningen.
Titta på bilderna och läs bildtexterna så får du reda på hur
respektive konstnär tänkte och tyckte.

Fanny Brännvall, 9D har arbetat med konstnären Frida Kahlo
Valet av bild kändes ganska naturligt. Den heter Self-portrait with monkey. Jag blev så fascinerad av hur hon hade fångat
sin egen likgiltiga men sorgsna blick med bara färg och pensel. Bilden är nog från en period med mycket smärta. Jag ser
apan som hon har bakom sin rygg som något eller någon hon vill skydda och skogen runt henne som en plats hon känner
sig trygg, möjligtvis inuti hennes eget huvud.
Det kom faktiskt lite som en chock när min bildlärare Helen sa att vi skulle ställa ut bilderna. Visst hade jag sett bilder på
Coop förut men jag trodde alltid det var seriösa bildelever inte vanliga klassers målningar som ställdes ut. Men det är ju hur
kul som helst när man får visa upp något man verkligen är stolt över. Bra initiativ av skolan! Det känns lite professionellt.
Man skiner verkligen upp när någon berättar att den sett våra bilder.

Morris, en modig liten kanin som tågluffat genom Sverige

Paulina Josefsson, 9a2 har arbetat med konstnären Frida Kahlo

TEXT : SARA JONSSON		

Bilden är ett självporträtt. Den heter ”Selfportrait in a velvet dress”, alltså självporträtt i sammetsklänning. Frida levde
1907-1954 och räknas som surrealist. Hon började måla när hon var med om en bussolycka 1925.

FOTO : MEDRESENÄRER

I 2-3:an på Bodaskolan har svensk geografi varit på schemat under läsåret som gått. För att levandegöra och stimulera barnens
intresse har deras lärare Ammi Eriksson låtit dem följa tygkaninen Morris turer längs järnvägen i Sverige.
Med blandande känslor tog klassen farväl av Morris på perrongen en morgon i oktober. De var medvetna om att många
öden och strapatser väntade Morris.

Emmie Nilsson, 9A1 har arbetat med den amerikanske konstnären Edward Hopper

Morris resa har gått kors och tvärs genom landet och med hjälp
av påhittig tågpersonal har många av hans upplevelser dokumenterats med bild och text, och skickats tillbaka till skolan.
Förutom att susa genom Sverige och blicka ut mot vårt lands
varierande landskap, har han fått prova på att jobba som
lokförare, konduktör och caféansvarig. Han har också gjort
dagsutflykter. Vid ett tillfälle träffade han en trevlig familj från
Örebro på tåget, och han tvekade inte när de frågade honom
om han ville följa med på teateruppsättningen av ”Rasmus
på Luffen”.
När Morris återvände till 2-3:an på Bodaskolan blev det såklart
ett kärt återseende. Hans lilla blå ryggsäck var fullpackad med
hälsningar och brev från människor han mött under resan.
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Det har varit roligt att få visa vad vi jobbat med. Vi har ju hållit på med bilderna ett bra tag nu. Sen skulle det vara väldigt
roligt om någon tyckte min bild var så fin att de ville köpa den.

Edward Hopper föddes 22 juli 1882 i New York och var realistmålare. Han är berömd för sin användning av ljus i sina
målningar. Bilden föreställer en lägenhet i New York. Där står en framåtböjd kvinna i nattlinne.
Jag hoppas andra tyckte det var kul att se våra bilder.

Emelie Pettersson, 9A2 har arbetat med konstnären Roy Liechtenstein, 1923 - 1993.
Min bild föreställer en kvinna och en man, där mannen kysser kvinnan på kinden.

- Oj oj oj, var har jag hamnat nu? Kan det vara Örebro slott? Nej det är
ju Kalmar slott. Undrar vart jag ska åka sedan, någon nämnde något om
rymdstationen i Kiruna.

Roy Liechtenstein, Amerikan, var målare och skulptör inom popkonsten. Han målade enkla föremål, uppförstorade serierutor
ofta prickigt tryck och med häftigt utrop. Han gjorde parodier på berömda målningar och formaliserade landskap. Han
målade i stor skala, ofta i akrylfärg i ett fåtal färger.
Jag tycker det var kul att få visa upp min bild som jag arbetat med under hela hösten och en bit under vårterminen. Jag
tror att andra folk som tittat på våra arbeten tycker det är kul att vi ställer ut.

KommunNytt
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Tredje gris- och fårsläppet

Energieffektivt seminarium och lågenergiförskola

TEXT och FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON 0554 - 191 45

TEXT : ULRIKA THORÈN 0554 - 191 46

För tredje året i rad arrangerade Kils kommun gris- och fårsläpp i Lövenstrands naturområde nedanför Mons Backe. Ungefär 200
personer kom för att bland annat se 14 grisar och 6 får släppas i djurhägnen. Djuren började böka och äta direkt och verkade trivas
bra när de släpptes i det fria.
– Det här gick ju jättebra, sa Torbjörn Carlström från Pålsta
gård i Tolita utanför Kil. Just nu väger grisarna ungefär 40
kg men som de äter kommer de troligen att väga det dubbla
i september när jag ska hämta dem.
Cia Storhulte från Fagerås släppte sina sex värmländska
skogsfår för andra året i rad. Besökarna bjöds på festis och
korv med bröd från den nya grillplatsen i Lövenstrand.
Varför har kommunen får och grisar i Lövenstrand?
– En av tankarna i Grön trivselplan för Lövenstrand är att successivt återställa de gamla betesmarkerna som fanns i området
för flera hundra år sedan. Grisarna och fåren hjälper oss med
det men har också gett andra bonuseffekter. Vi har fått många
positiva kommentarer från Kilsbor och andra som rör sig i
området, säger Roger Kvarnlöv som är informationschef i Kil.
Invigning och tävling
Innan grissläppet invigde Christoffer Sjöberg, 11 år, från
Trångstad den sport- och lekutrustning som installerats på
Monvallen. Med invigningsband runt en fotboll sköt han
säkert i ett av de nya fotbollsmålen. Därefter tävlade en
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hel del barn i basketstraffar. Malin Larsson vann en
fairtrademärkt fotboll och
Stefan Holms signerade bok,
En av 12. Tre personer vann,
efter lottdragning, varsin
fairtrademärkt fotboll.
Fairtrade-märkning
En rättvisemärkt fotboll
uppfyller internationella
Fairtrade-kriterier. Det
innebär bland annat krav
på lagstadgad minimilön,
arbetstidreglering, semester och att diskriminering inte förekommer. Kils kommun vill bli en Fairtrade kommun.
Hus och tomter
På Mons Backe fanns också husleverantörer från A-hus,
Björklidenhus, och Hjältevadshus som svarade på besökarnas
frågor om olika hustyper och lediga tomter.

FOTO : ROGER KVARNLÖV

Skogsgläntan i Kil, Värmlands första lågenergiförskola, ska bli så energieffektiv att barnens värme räcker för att värma upp förskolan.
Förskolan är inflyttningsklar i september och visades i samband med ett seminarium om energieffektiva byggnader i KilArena den
10 maj.
Förskolans energianvändning kommer att ligga under hälften
av Boverkets energikrav på nya byggnader. Solfångare och
fjärrvärme ska göra varmvatten och hjälpa till med värme om
det blir väldigt kallt under vintern.

Innan studiebesöket presenterade Stina Bergström (MP),
kommunstyrelsens vice ordförande och Sandra Holmgren
bakgrunden till att Kils kommun valt att bygga en lågenergiförskola. Bakgrunden till den energieffektiva förskolan är mål
som finns beskrivna i Kils kommuns energi- och klimatplan.

– Vi vill bygga långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt.
Därför satsar vi på att uppföra byggnader som är mycket energieffektiva, berättade Sandra Holmgren, fastighetsingenjör
vid Kils kommun.
Seminariet anordnades inom Energimyndighetens nationella
program uthållig kommun i samarbete mellan Kils kommun,
Energimyndigheten, Energikontor Värmland och Energirådgivningen i Forshaga, Grums, Kils och Munkfors kommuner.
Målgruppen var fastighetsägare, kommunala politiker och
tjänstemän och syftet var att inspirera fler att bygga energieffektivt.
En av världens främsta experter inom området, Hans Eek
från Passivhuscentrum i Alingsås, berättade om nyheter inom
passivhustekniken. Sandra Holmgren berättade om och visade
förskolan Skogsgläntan.

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

2.

3.

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

Information från tekniska förvaltningen

Gatubelysningen i Kil, släckt eller tänd?

TEXT : THERESE JÄGER 0554 - 193 99

TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 193 99

Vill du ha trafiköar på din gata (15 maj – 15 september)
Du kan även i år få trafiköar som hastighetssänkande åtgärd på din gata. Tekniska förvaltningen flyttar runt 10 stycken trafiköar med 4 veckors intervall under perioden 15 maj – 15
september. Är du intresserad av att få trafiköar på din gata ska du kontakta Leif Nilsson
på gatuavdelningen på telefon 192 11 eller via mail leif.nilsson@kil.se.

Beslutet om sommarsläckning av gatubelysningen i Kil, 15 maj till 1 augusti, har fått
uppmärksamhet och väckt en del frågor. Medborgare har hört av sig, skrivit insändare och
startat en facebookgrupp. Vad gäller egentligen? Vi ställde frågan till kommunchef Jan-Olov
Ragnarsson.

Nya blommor längs Storgatan
Gatuavdelningen har planterat nya blommor i rabatterna mellan Kronans Droghandel och
Pekås. Det är en del av projektet med att smycka Kils tätort lite extra med anledning av att
svensk Handel i Kil fyller 100 år under 2010. Vi kommer att göra fler blomsmyckningar
med bland annat blomträd och amplar i början av juni.

– Beslutet som tekniska nämnden har tagit
om sommarsläckning innebär trots allt att vi
har möjlighet att ha tänt under de mörkaste
timmarna på sommaren. Vi har samtidigt
uppdraget att spara energi av miljöskäl och
ekonomiska skäl.

Upprustning av lekparker
Gatuavdelningen är i dagarna klar med upprustning av lekparken på Vårvägen och har
efter önskemål satt upp basketmål, fotbollsmål, bollplank och bouleplan i Monvallen på
Mons Backe. De lekparker som ska rustas upp i år är: Vårvägen, badplatsen i Fryksta,
Monparken, Östra Karlslund och delar av Runnevålsparken.

Gatubelysningen i Kil styrs via en sensor.
Sensorn känner av när det blir tillräckligt
mörkt och slår då på belysningen. När
det blir tillräckligt ljust slår sensorn av
belysningen.

Vägen till Äng asfalteras
Vägen förbi badplatsen vid Fryksta som går vidare till båtplatsen i Äng kommer under
början av sommaren att upprustas. Vägen ska dikas, förstärkas och asfalteras.

Bra för Kil i klimat- och boenderanking

VA-sanering på Ekvägen
Vecka 34 börjar vi byta vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar mellan tomterna på
Ekvägen. Det innebär en del kortare avbrott i vattenleveransen för dig som är direkt berörd.
Arbetet kan innebära en del bullerstörningar för de kringboende
och det finns viss risk för missfärgat vatten i samband med
ledningsbyten. Vi ber om er förståelse för detta. Vi kommer
att informera direkt berörda i god tid innan arbetet startar.

Filip Lööv klar för junior-VM
I decembernumret av KommunNytt
2009 berättade vi om Stefan Holmstipendiaten Filip Lööv. Han tävlar för
Kils AIK friidrott och specialdistansen
är 110 m häck.

Förbud mot trafik med motorfordon i Lövenstrand
Tekniska förvaltningen vill informera om att det är
förbjudet att köra med motorfordon inom friluftsområdet
Lövenstrand. Vi ber vänligen alla att respektera detta förbud.

Till föreningar och företag
Ett av Filips stora mål det här året var
att kvala till junior-VM i Kanada. Det
känns därför extra kul att berätta att han
klarade kvalet och nu får åka till Kanada
för att representera Sverige den 20-25
juli. Lycka till Filip!
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Det är många som uppdaterar sin förenings eller sitt företags uppgifter på vår hemsida. Det
är också en hel de som inte gör det och en del som inte kontrollerar att det är rätt uppgifter.
Om du tillhör dem så uppmanar vi dig att uppdatera.
Finns uppgifter om din förening/ditt
företag och är det rätt uppgifter
Gå in via www.kil.se och klicka på Se &
göra-Föreningar-Föreningsregister om du
är en förening eller klicka på Näringsliv-

Företagskatalog om du är ett företag. Skriv
in din förenings/företags namn och kontrollera att rätt uppgifter finns på sidan. Om
inte, så kan du själv ändra dina uppgifter.

– Vi håller just nu
på att trimma in utrustningen för att
få bästa möjliga effekt för att skapa
trygghet och spara
energi. Vi fortsätter
också vårt arbete
med att successivt
byta lampor till mer
energisnåla, avslutar Jan-Olov Ragnarsson.

Kil ligger bra till i Sverigerankingen när det gäller boende och klimatindex. Det har Fokus
respektive Naturskyddsföreningens kommit fram till i två olika undersökningar.
I Fokus boendeundersökning ”Här är det bäst att bo 2010” kommer Kil på en 60:e plats
av landets 290 kommuner. Som ungdomskommun hamnar Kil på plats 24 i Sverige och i
rankingen bästa kommun för gamla på en 58:e plats. I naturskyddsföreningens klimatindex
rankas Kil som tvåa i Sverige bland Sveriges pendlingskommuner.

Vägombud enskilda vägar
Kils kommun sköter drift och
underhåll av 20 mil enskilda vägar. 7
st kommuninnevånare har utsetts till
vägombud och är kontaktpersoner för
följande distrikt:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Kenneth Eriksson, 0554-210 68 eller
070-675 38 49. Getmossen - Nedre
Bondestad.

6.

Lars Nylén, 0554-721 90. Nilsbyområdet.

7.

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

Succé för Andreas och storbandet

Budget- och skuldrådgivning
Behöver du stöd och hjälp med din ekonomi för att uppnå större trygghet i din tillvaro?
Lösningen på ekonomiska problem kan bestå av:
• hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll
• råd om hur din ekonomi behöver förändras
• förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation
• råd som fokuserar på dina skulder
• förslag för att undvika att situationen förvärras och för att hitta en lösning, steg för steg
• hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och kronofogden
• information om hur en skuldsanering går till
• råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen, exempelvis hjälp med att
ansöka, överklaga eller begära omprövning
• hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser
• för skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra
typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag.
Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter,
alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri
och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.
Kontakt: Gun-Britt Levin, telefon 0554-194 52.

I förra numret kunde du läsa om Kils
Storband och Andreas Jonsson som satte
upp tre föreställningar med Sinatramusik under våren. Recensenter och publik
var överens om att föreställningarna var
riktigt lyckade. Bandet och Andreas
kommer därför att ha extraföreställningar 10-11 september på Scalateatern
i Karlstad.

Kontroll av enskilda avlopp
Miljöförvaltningen kommer under sommaren och hösten att besöka trakterna
runt Högboda, Tolita, Trångstad och
Nilsby för att kontrollera enskilda avlopp på landsbygden.

KommunNytt
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Elevarbete lockade över 1000 Facebookmedlemmar
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Kilselever i klass 8 har varit med i en nationell reklamtävling där de på olika sätt arbetat mot alkohol i trafiken. Reklamfilm, blogg,
affischer, namnlistor och en Facbookgrupp som lockat fler än 1 000 medlemmar var en av gruppernas koncept.

Frans har varit med sedan starten av Jobbcenter.Jag har många olika arbetsuppgifter, tvättar bilar,
flytthjälp och vaktmästeri.
- Det trivs jag jättebra med. Sedan ett halv år är
jag anställd. Det känns härligt att ha ett arbete
efter tre års arbetslöshet, följt av arbetsträning!

Förkorta vägen till ett aktivt arbetsliv
TEXT : ANNELIE ÅSLUND 0554 - 194 66

FOTO : AGNETA HULTIN-KARLSSON

Har du varit arbetslös, sjukskriven eller har du andra hinder som gör att du inte har haft något arbete under en längre period eller
behöver du motivation att ta dig vidare i arbetslivet?
Då kan du bli anvisad till Jobbcenter, som är en ny verksamhet
inom Socialförvaltningen. Vi arbetar med arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagning samt budget- och skuldrådgivning.
På Jobbcenter finns handledare med många olika kompetenser. Handledarna hjälper dig att skapa en handlingsplan för
framtiden.
Vi samarbetar med olika kommunala verksamheter, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, migrationsverket, föreningar i
Kils kommun samt andra kommuner. Syftet med samarbetet
är att förkorta vägen till ett aktivt arbetsliv. Arbetsträning,
rehabilitering, socialträning och språkträning är olika exempel på vad samarbetet leder till. På Jobbcenter finns det
möjlighet att få hjälp med att lära sig olika jobbsökarmetoder,
vägledning och rådgivning till utbildning. Exempel på egna
sysselsättningar på Jobbcenter är tvätteri, måleri, biltvätt,
trädgårdsarbete, städning, systuga, snickeri, datorundervisning, samhällsinformation samt flytthjälp.
För att få delta i Jobbcenters verksamhet krävs att:
• du ska ingå i Jobbgaranti för ungdomar eller
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att du ska ingå Arbetsförmedlingens åtgärd, Jobb och
utvecklingsgaranti, tredje fasen eller
tillhöra arbetsförmedlingens åtgärd LYFT eller
att du blir hänvisad hit från individ- och familjeomsorgens
ekonomigrupp.

Flyktingmottagning
Kils kommun började ta emot flyktingar 1985. Antalet
flyktingar som kommunen tar emot beslutas i kommunfullmäktige. Flyktingen måste ha ett permanent uppehållstillstånd
för att bli kommuninvånare i Kil. Ett uppehållstillstånd ger
personen rätt att bo och arbeta i Sverige.
För närvarande arbetar Jobbcenter med att anpassa och
introducera flyktingar till vårt samhälle. Integration är en
naturlig del av vår verksamhet. Som särskilda insatser ingår
svenska för invandrare (SFI) och samhällsinformation. Från
och med 1 december 2010 kommer Arbetsförmedlingen att
ha huvudansvaret av introduktionen av nyanlända flyktingar.
Kontakta Jobbcenter via telefon 194 66.

Så här såg gruppens pressmeddelande ut

Hur gick det – ungdomarna berättar på sin blogg

Pressmeddelande
Klass 8A på Sannerudsskolan har i år deltagit i en kampanj
angående rattfylleri. Hela klassen har arbetat med detta i
mindre grupper där vi själva har fått dela in oss.

” Nu är det över!
Ja nu äntligen är tävlingen avgjord. Tyvärr blev det inte vinst
som vi alla hoppats så mycket på, men det spelar inte så stor
roll nu, vi tycker ändå att vi lyckats grymt bra! Som en sista
grej nu vill vi bara säga tack till alla er som läst bloggen,
kommenterat inläggen och engagerat er via facebook. Det
har verkligen haft stor betydelse!

Våran grupp består av åtta tjejer och en kille. Vi har först
och främst arbetat med vår blogg och vår facebooksida, där
vi just nu har över 1 000 medlemmar. Vår blogg heter www.
motrattfylleri.blogg.se och våran grupp på facebook heter
”Alla vi som är emot rattfylleri!”.
Vi har även samlat in namnlistor runt om i Kil där personer
fått skriva under att de är emot rattfylleri. I skolan och på
vissa ställen i Kil har vi satt upp lappar där vi skrivit vår
bloggadress och vad vår facebooksida heter. Detta har lett till
att vi har fått fler besökare på bloggen och fler medlemmar i
facebookgruppen.

Efter att ha sett det vinnande bidraget och de som kom på andra
och tredje plats känns det ganska så självklart att vi inte vann.
Vinnarfilmen är så sjukt bra! Se själva här:”
Ja, gå in på deras blogg www.motrattfylleri.blogg.se och se vinnarfilmen och framförallt vilket jättejobb gruppen gjort själva.

Just nu håller vi på att göra klart vår affisch och vi har också
spelat in en kort reklamfilm som nu finns på youtube.com.
Allt detta ska sedan skickas in till en tävling som Prata Om
Alkohol anordnar.
###
Alla vi som deltagit: Sarah Fräjdin, Nicole Hedin, Paula Nordahl, Matilda Karlsson, Sofia Alexandersson, Frida Eriksson,
Jenny Eriksson, Maja Örnberg & Robin Sjölin.

Trevlig sommar önskar de kommunala bolagen
De kommunala bolagen Kilsbostäder, Kils Avfallshantering, Kils Energi och Kilvision har sin kontorsverksamhet i CenIT-huset på
Rosengränd 12. Under vecka 28 och 29 (den 12-25 juli) är våra kontor stängda på grund av semester.
Under dessa veckor kan du kontakta oss enligt följande:
• Kilsbostäder och Kilvision hänvisar till jourtelefon 0554-194 42 vid akuta ärenden.
• Kils Energi hänvisar till servicepersonalen på telefon 020-52 52 50 för akuta problem med värme och varmvattenleverans.
• För frågor kring sophämtning ring Ragn-Sells 0554-310 15
• Återvinningscentralen 0554-192 79
Trevlig sommar!

KommunNytt

19

Juni
25
•
•
•
•
27
27
29
30

Traditionellt midsommarfirande.
Hembygdsgården, Gamla Runnevål
Entré, vuxna 40 kr, barn under 15 år gratis. Servering av kaffe.
Fornminnesgården Säldebråten kl 14 - 18. Servering.
Fagerås Baptistkyrka. Dagen startar kl. 09.30.
Midsommarstången kommer att smyckas och senare blir det
dans runt den. Dagen innehåller dessutom musik och fika.
Orrnäsets Hembygdsgård kl 14. Dagen innehåller: resning av
stång och lek och dans runt stången. Servering.
Gudstjänst i Fornminnesgården, Säldebråten.
Motocross, division 1 kl. 13 på Lökenebanan. Entré: 50 kr,
barn under 15 år går in gratis.
Uppvisning av modellflyg på Gröna torget kl. 18 - 20
Motionsdans. Dansa till Hasse Peters Orkester kl. 18.00 - 21.30
på Orrnäset. Servering kommer att finnas.

4
4
5-8
6
8
9
10
10
11
11
13
14
15
16
17
18
18
19
20
20
20
22-25
22
23
23
24-25
25
27

29
30
30
31
31

Gå, lunka, löp. Tomta ordenshus kl. 18 - 20. Startavgift: 2 kr.
Lydnadstävling i Klass 1-elit, kl. 18 vid Kils brukshundsklubb
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl. 19.
Stôllebrôten Cup, volleyboll, Säldebråtens missionhus kl. 18
Lokal ponnyhoppning med kval för Svelandstilen och Tekna
ponny Cup. Ridskolan Lökene. Fri entré.
Sommarkvällar i Säldebråten kl. 18. Säldebråtens missionshus.
Lyssna på 60+ kören
Sommarunderhållning i Fryksta kl. 19. Lyssna på gamla polare
- Calle Forsgren från Göran Zetterlunds och Ingvar Karlsson
från Sven Ingvars. Servering, fri entré.
Femdagarsgolfen på Kils Golfklubb kl. 07-20 samtliga dagar.
Fri entré. Finalerna spelas den 9:e på Karlstad Golfklubb.
Sommarkryss med Malte. Fornminnesgården Säldebråten kl. 19.
Gå, lunka, löp. Tomta ordenshus kl. 18 - 20. Startavgift: 2 kr.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl. 19.
Hästkörningstävling, lokal lätt klass med dressyr och precisionskörning, kl. 10 - 15 på Hannäs
Sommarkvällar i Säldebråten kl. 18. Säldebråtens missionshus.
Några uteaktiviteter blir volleyboll och minigolf.
Sommarkvällar i Säldebråten kl. 18. Säldebråtens missionshus.
Kom och lyssna på musik.
Sommarunderhållning i Fryksta kl. 19. Dragspelsklubben med
gäster. Servering, fri entré.
Underhållning, musik med låtar av Johnny Cash. Fornminnesgården Säldebråten kl. 19.
Motionsdans. Dansa till Carlsson & Carlsson kl.18.00 - 21.30
på Orrnäset. Servering kommer att finnas.
Gå, lunka, löp. Tomta ordenshus kl. 18 - 20. Startavgift: 2 kr.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl. 19.
MC-utställning från Golden Wing Club i Värmland visas på
Bibliotekstorget, Kil, kl. 11.30.
Sommarkvällar i Säldebråten kl. 18. Säldebråtens missionshus.
Lyssna på spelemän från Frykerud.
Sommarunderhållning i Fryksta kl. 19. Kils Visklubb.
Servering, fri entré.
Kaninhoppning i de lägre klasserna kl 16 nere vid Äng.
Goliat Cup Speedcross kl.18 på Lökenebanan.
Entré 100 kr, barn under 15 går in gratis.
Björn Sandborg uppträder med visor och skrönor kl. 19 vid
Fornminnesgården Säldebråten. Servering.
Tour de Värmland, orienteringstävling medeldistans, vid Åna brukshundklubben. Tid: eftermiddag/kvällen
Fryksta vattenfestival. SM i båtracing, rekordförsök med
snöskoter på vatten, vattensportsaktiviteter, livemusik,
underhållning och turer med Freja med mera.
Gå, lunka, löp. Tomta ordenshus kl. 18 - 20. Startavgift: 2 kr.
Lilla Goliat Race DM Guldhjälmstävling 65cc, 85cc.
Lökenebanan. Fri entré.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl. 19.
Goliat Race DM ungdomstävling i motocross. 		
Lökenebanan. Fri entré.
Sommarkvällar i Säldebråten kl. 18. Säldebråtens missionshus.
Lyssna på Hanna och Sara Persson från Västra Ämtervik.
Nya Tveta Trion uppträder kl. 19 vid Fornminnesgården,
Säldebråten. Servering.

Kils turistbyrå

Vi finns på Storgatan 41, i samma lokaler som Kils bibliotek.
Du kan också nå oss på telefon 0554-191 90,
fax 0554-142 50 eller e-post turist@kil.se

Motionsdans. Dansa till Kennings kl.18.00 - 21.30 på Orrnäset.
Servering kommer att finnas.
Gå, lunka, löp. Tomta ordenshus kl. 18 - 20. Startavgift: 2 kr.
Lydnadstävling i Klass 1-elit kl. 18 vid Kils Brukshundsklubb.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl. 19.
Sommarkvällar i Säldebråten kl. 18. Säldebråtens missionshus.
Några uteaktiviteter blir volleyboll och minigolf.
Packmopedsturne 2010. Det traditionella besöket av Packmopedsturné på Kils hembygdsgård kl. 19.
Årets medverkande artister; Göran Samuelsson, Plura, Ola
Magnell, Sara Löfgren, Dregen. Övriga musiker under turnén
är Bengt Bygren, Bengan Blomgren, Robert Henriksson och
Fredrik Svensson.

Augusti
1
1

Juli
1
2
2
3
3-4

28

5
7
7
7
8
8
8
11
12
13-15
14
15
15
15
16-22
19
22
22
25
27

Sommarkvällar i Säldebråten kl. 18. Säldebråtens missionshus.
Gå på Barnmatiné.
Sommarunderhållning i Fryksta kl. 19. Café Orkestern och
gästsolister. Servering, fri entré.
Gå, lunka, löp. Tomta ordenshus kl. 18 - 20. Startavgift: 2 kr.
Bruksprov. Spår lägre och högre klass kl. 08 vid Kils Brukshundsklubb
Frykerudsdagen. Startar i Järnvägsparken, Fagerås, kl 09.30.
Dagen innehåller bland annat: loppmarknad, auktion, lotteri,
veteranbilar, bagarstuga och smedja.
Sommarkvällar i Säldebråten kl. 18. Säldebråtens missionshus.
Några uteaktiviteter blir volleyboll och minigolf.
Agilitytävling 1 och 2 kl. 09 vid Kils Brukshundklubb.
Sommarkvällar i Säldebråten kl. 18. Säldebråtens missionshus.
Neighbourhood Gospel
Sommarunderhållning i Fryksta kl. 19. Kils paradorkester
med drillflickor. Servering, fri entré.
Motionsdans. Dansa till Ji-Coos kl. 18.00 - 21.30 på Orrnäset.
Servering kommer att finnas.
Gå, lunka, löp. Tomta ordenshus kl. 18 - 20. Startavgift: 2 kr.
Ungdoms-SM i friidrott för 15-16 åringar på Sannerudsvallen.
Kilsmârten k l. 09 - 17 på Storgatan i Kils centrum.
Marknadsdag med knallar från hela Sverige.
Fisketävling vid Säveln och Rinnen.
Kils Arkeologidag kl. 12 - 17 vid Gamla Runnevålsskolan.
Nävgrötsfest kl. 16 vid Hembygdsgården Kil. Entré 75 kronor.
Kil Hela Veckan. Folkfest i Kil. Föreningsparad, underhållning,
m.m. Programblad delas ut till hushållen i slutet av vecka 32.
Gå, lunka, löp. Tomta ordenshus kl. 18 - 20. Startavgift: 2 kr.
Gudstjänst. Fornminnesgården Säldebråten kl. 11.
Höstfest med nävgröt & fläsk i Övre Bondestads skola kl. 11-15.
Servering av nävgröt o fläsk, kaffe, våfflor samt loppis.
Motionsdans. Dansa till Svantes kl. 18.00 - 21.30 på Orrnäset.
Servering kommer att finnas.
Lydnadstävling i Klass 1-elit, kl.. 18 vid Kils brukshundsklubb.

September
4-5
4-5
5
7
8-10
16-19
17
18
18
19
19
25
25-26
25-26

Regional ponnyhoppning DM kl 09. Ridskolan på Lökene.
Solsta Dansen. Squaredance i Sporthallen i Kil. Uppvisningsdans. Lördag kl. 14.00 - 21.30, söndag kl. 11.00 - 15.00.
Kilsterrängen. Terränglöpning med sträckorna: 4, 11 och 25 km.
Start kl. 11 på Frykstahöjden
DM terränglöpning. Terränglöpning på Frykstahöjden kl. 18.30
TV-pucken. Gruppspel för TV-pucken U16.
Resport Trophy 10. Europas största hockeyturnering för U-13.
Sillfest med dans kl. 19 vid Fornminnesgården, Säldebråten.
Bruksprov elitspår kl. 08 vid Kils Brukshundsklubb.
Knattecross mellan kl. 10 - 16 på Lökenebanan Kil.
Motionscross med Quad kl. 10 på Lökenebanan Kil.
Entré: 50 kr, barn under 15 går in gratis.
Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Mer
information om valet hittar du inne i KommunNytt.
Gospelfestival i kyrkor/föreningslokaler.
Lokal hästdressyr. Ridskolan på Lökene kl. 09 Fri entré.
Lake tour - Gäddfestivalen i Fryken kl. 10. 			
Sveriges största insjötrollingtävling. Försäljning, servering.
Start och målgång, Äng Nedre Fryken Kil.

Öppettider:
högsäsong; 14/6 - 13/8 2010
månd-tors 09 - 18, fre 9 - 16.
övrig tid; månd-fred 10 - 15.

Med reservation för tryckfel och förändringar av program

Sommar i Kil

Du hittar även den senaste
informationen på
www.kil.se

