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”Ett projekt på Sannerudsskolan har
väckt uppmärksamhet i media. Eleverna
har byggt legorobotar och bedrivit stamcellsforskning. Fantastiskt!”

Så har vintern slagit till igen med riktig kyla och lite snö. Lika överraskande
som vanligt. Vackert är det i alla fall när det gnistrar i solskenet och knastret
under skorna har en särskild charm. Att värmen hemma i huset fungerar
förutsätter man men ibland blir det svårt. Tur då att vi har en energirådgivare
i kommunen som kan hjälpa till att välja lämplig uppvärmning.
Valet är över och efter långa och många möten har vi till slut kommit överens
med centerpartiet att bryta dödläget som uppstod i det rekordjämna valet. En
politisk plattform är klar och de nya nämnderna och styrelserna ska väljas
i december. Jag ser fram emot fyra ytterligare år som kommunalråd med
tillförsikt, det känns som detta samarbete kan bli riktigt bra.
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I skrivande stund är det stor oro i Östersund på grund av förorenat vatten.
Bakterier förorsakar magsjukdomar. Världscupen i skidskytte ska köras
där också. Vatten är verkligen den viktigaste naturtillgången vi har och den
måste värnas. I framtiden är risken överhängande att stora delar av världen
kommer att lida oerhört svår brist på vatten och vad kommer det att leda
till? Här måste världssamfundet jobba hårt för att hitta lösningar. I Kil är
vi förskonade från både brist och föroreningar. Vi har tillgång till bra och
billigt vatten.

Preliminära utgivningsdatum 2011
Nr 1.  17 mars
Nr 2.  23 juni
Nr 3.  6 oktober
Nr 4.  22 december
Manusstopp - 4 veckor
Tips eller synpunkter
www.kil.se/skriv
www.kil.se/synpunkten
eller
Agneta Hultin Karlsson
0554 - 191 45
agneta.hultin@kil.se

KONCERNEN KILS KOMMUN
Kils kommun, växel
Kilsbostäder AB
Kilvision AB
Hantverkshuset AB
Kils Energi AB
Kils Avfallshantering AB

Självförtroende och tålamod är viktiga egenskaper för oss alla. Att lyckas
både privat och professionellt förutsätter oftast att vi är väl rustade på detta
plan. Johan Plate är en man som kan detta. Jag har själv haft med honom
att göra när jag jobbade i Sunne kommun i deras HUS-projekt som syftade
till att stärka ledarskapet. Han är bra. Dessutom är Thomas Fogdö med när
det blir föreläsning i Kil om prestationsutveckling och vad han presterat
känner nog de flesta till.

TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

I förra KommunNytt fanns en enkät med frågor om hur en
kommun kan använda sociala medier. Vi fick in 78 svar via
vår hemsida och tidningens svarstalong. 72 % av de tillfrågade tycker att Kils kommun ska använda sociala medier i
sin kommunikation.

Vad är egentligen social media
Vi märker att det finns viss osäkerhet kring vad sociala medier
är. ”Räknas inte ”snigelposten” som socialt media?” ”Jag
tycker ni ska använda sociala medier som ni gör nu eftersom
jag inte har någon dator.”

Tack till alla som svarat. Vi har lottat ut 10 vattenflaskor och
meddelat vinnarna via e-post och telefon. Av dem som svarat
kommer 81 % från Kil, 10 % från närliggande kommun, 6 %
från annan Värmländsk ort och 3 % från annan ort.
Vilka sociala medier använder de som svarat?
73 % använder Facebook, 23 % Bloggar, 9 % Twitter, 3 %
My Space, 13 % andra och 22 % anger att de inte använder
några alls. Du kanske uppmärksammar att summan inte blir
100 %? Det beror på att många anger att de använder två eller
flera sociala medier.
Vilka sociala medier tycker de som svarat att
kommunen ska använda?
58 % tycker att Kils kommun ska använda Facebook, 22 %
Twitter, 19 % Bloggar, och 9 % tycker vi ska använda andra
sociala medier. 32 % tycker att kommunen inte ska använda
sociala medier.
Så här tycker några av dem som svarat att
kommunen ska använda sociala medier.
”För att marknadsföra evenemang och som marknadsföring.”
”För kriskommunikation.” ”För att nå fler målgrupper”.
”Som Karlstad.” ”För dubbelriktad kommunikation - dialog.”
”Berätta vad som händer i kommunen.” ”För omvärldsbevakning och för att besvara och bemöta frågor och synpunkter
på andra sociala medier.” ”Som nyhetskanal och frågekanal.”

I sociala medier är det användaren själv som skapar innehållet
och det är just detta som skiljer social media från traditionell
media. I traditionell media som tv, tidningar och radio är det
journalisten som skapar innehållet.
Kils kommun och sociala medier
Idag använder vi Twitter som ett komplement till ordinarie
kanaler och för krisinformation. När vi skrev förra artikeln
hade vi 58 följare på Twitter. Idag har vi 85 följare. Vi ser gärna
att fler Kilsbor följer oss på www.twitter.com/kilskommun.
Eftersom så många redan använder Facebook och även tycker
att kommunen ska göra det så har vi börjat kika på hur och om
vi även ska kommunicera via Facebook. När vi bestämt oss
så kommer vi att meddela detta via hemsida, kommuntidning
och Twitter.

Ge tidningen ett nytt namn - vinn biobiljetter
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46
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Ett projekt på Sannerudsskolan har väckt uppmärksamhet i media. Eleverna har byggt legorobotar och
bedrivit stamcellsforskning. Fantastiskt! Avancerad
vetenskap på grundskolan skapar säkert ett intresse
som kanske ger en framtida nobelpristagare från
Kil?
Med dessa ord vill jag önska alla kommuninnevånare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Det är många som blandar ihop vår tidning KommunNytt med
Kilsnytt (VF:s bilaga om Kil).
Jag får ofta frågor som ”När kommer nästa Kilsnytt ut”, ”Kan
ni inte skriva om det här i Kilsnytt” och så vidare. Tidningens
namn var också det som fick lägst betyg när vi utvärderade
vår tidning senast. Därför vill vi ha ditt namnförslag senast
den 1 februari 2011.

Mikael Johansson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se

Namnet bör inte kunna blandas ihop med Kilsnytt, Kilsaktuellt
eller Annonsaktuellt.

Du som ger namnförslag till tidningen deltar i utlottning av 10
stycken biobiljetter. Vinnarna presenteras i nästa KommunNytt, förlåt, nästa tidning vad den nu kommer att heta.
Ditt förslag skickar du till:
Kils kommun
Roger Kvarnlöv
Box 88
665 23 Kil
eller på e-post till roger.kvarnlov@kil.se
Märk kuvertet/e-post med ”Kommuntidning”

KommunNytt
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Varför har ni valt att samarbeta?
MJ: – Om vi hade stannat kvar i de rödgröna respektive alliansen så hade det blivit 17-17 i fullmäktige och Sverigedemokraterna hade blivit vågmästare. Det hade varit allt annat
än bra så därför har vi jobbat för att hitta den bästa lösningen
och det tycker vi nu att vi gjort.
GF: – Ja, vi har skapat en tydlig majoritet som kan jobba
långsiktigt för att bland annat stärka kommunens ekonomi
och kunna arbeta med tillväxtfrågor.
Vad kommer ert samarbete att innebära för Kil och
Kilsborna?
MJ: – Det kommer att hända mer eftersom vi får en tydlig
majoritet och att vi tillsammans vet vad vi vill. Förra mandatperioden hade vi minoritet i kommunstyrelsen och majoritet i
kommunfullmäktige så då kunde någon röst hit eller dit avgöra
vissa frågor vilket gjorde det svårt att jobba långsiktigt. I den
nya majoriteten kommer vi att kunna driva igenom frågor som
är viktiga för Kil både kortsiktigt och långsiktigt.
Vad vill ni åstadkomma under mandatperioden?
MJ: – Vi vill att Kils kommun ska vara en attraktiv kommun
där befolkningen ökar så att vi får en starkare ekonomi.

Ny politisk majoritet i Kil
TEXT och FOTO: ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Socialdemokraterna och Centern i Kil har efter valet bestämt sig för att samarbeta och får därigenom majoritet i kommunfullmäktige
i Kil. Tillsammans har de 19 av kommunfullmäktiges 35 mandat.
I förra numret berättade vi att valet i Kil slutade oavgjort
mellan de traditionella blocken och att Sverigedemokraterna
genom sitt enda mandat skulle kunna bli vågmästare. I och
med att Socialdemokraterna och Centern nu samarbetar blir
det en majoritet i kommunfullmäktige men vad kommer det
att innebära för dig som Kilsbo?
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Jag fick en pratstund med Mikael Johansson (S) som snart
börjar sin andra period som kommunalråd och Georg Forsberg (C) som från och med 1 januari 2011 blir kommunalråd
på halvtid. För att du ska se vem som säger vad har vi satt
MJ framför Mikael Johanssons citat och GF framför Georg
Forsbergs.

Georg Forsberg

Mikael Johansson

Ålder: 60
Bor: Nolby Frykerud
Familj: Hustru och fyra barn och ett barnbarn.
Yrke: Lantbrukare

Ålder: 51
Bor: Centrala Kil
Familj: Fru och två barn
Yrke: Lärare och rektor

Intressen: Naturligtvis politik. Kommunal
tillväxt är något jag blivit mer intresserad av på sistone.

Intressen: Politik, kultur och idrott.

Politisk erfarenhet: Tidigare ordf i BUN, 2:e vice ordf i KS. Har
varit aktiv inom Kilspolitiken i 25 år

Politisk erfarenhet: Facklig under 90-talet fram till 2004 och aktiv
politiker från och med 2002.

Det här visste du inte om mig: Jag tycker om folkmusik.

Det här visste du inte om mig: Jag gillar att spela gitarr och
sjunga.

KommunNytt

GF: – Ja, och för att den ökande befolkning ska få plats
behöver vi satsa på fler bostadsområden och som Mikael
säger behöver vi stärka Kils kommuns ekonomi. Den är svag
idag. Jag har tittat tillbaks till början av 90-talet då Kil var en
tillväxtkommun och kan konstatera att det efter den perioden
gått utför med Kils ekonomi. Befolkningen och vårt ekonomiska överskott har minskat. Jag vill inte lägga skulden
på någon men jag kan konstatera att det är svaga politiska
majoriteter som har lett till sämre ekonomi. Så kan vi inte ha
det när vi snart måste börja betala av på vår pensionsskuld.

de som har förståelse för att det här samarbetet är nödvändigt.
Jag tycker att vi har tagit ansvar och överlåter till väljarna att
betygsätta oss under de fyra år som den här mandatperioden
sträcker sig.
Nu har vi ju två kommunalråd för första gången i Kils
historia. Vad kommer det att innebära?
MJ: – För min del blir det bra att ha en politiker att samarbeta med under dagtid. Jag har tidigare varit ensam som
heltidspolitiker. Det är en förstärkning med en halvtids
kommunalrådstjänst vilket gör att vi kommer att hinna med
mer. Dessutom får Georg en specialinriktning.
Jaha, vad innebär det och hur kommer ni att dela upp
arbetet?
MJ: – Georg får ett särskilt ansvar för näringslivs- och tillväxtfrågor. Det är en satsning som vi hoppas ska leda till en
bättre dialog mellan kommun och företagare.
GF: – Mikael kommer fortsatt att ha det övergripande kommunalrådsansvaret som ordförande för kommunstyrelsen.
Var kan Kilsborna få veta mer om er politiska plattform?
– Den hittar Kilsborna på våra respektive partiers hemsidor,
socialdemokraterna.se och centerpartiet.se, avslutar Mikael
Johansson.
Övriga poster till styrelser och nämnder kommer kommunfullmäktige att besluta om den 16 december i KilArena. Du
kan läsa vem som fick vilken post på www.kil.se.

Vad har varit svårast att komma överens om?
MJ: – Det har inte varit svårt. Vi har en bra samsyn kring
de stora och viktiga frågorna. Partiprofilfrågor har vi lagt åt
sidan så länge.
Vad säger de partier som ni samarbetade med inför valet
när ni nu ingått samarbete med ett parti från ”andra
sidan”?
MJ: – Vi har haft en öppen process och pratat med de andra
partierna i stort sett hela tiden och båda sidorna har strävat efter att hålla ihop det samarbete vi hade innan valet.
Att Socialdemokraterna och Centerpartiet kommit överens
är tack vare en samsyn om de viktiga frågorna. Miljöpartiet
och Vänsterpartiet har visat stor förståelse och respekt för
lösningen, säger Mikael.
GF: – Ja, vad säger man om insändarna och debattartiklarna?
Det har varit en del kritik men samtidigt vet jag att det finns

Gemensam överförmyndarnämnd
TEXT : CECILIA HURTIG, 0554 - 191 01

Den 1 januari bildar Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och
Munkfors en gemensam överförmyndarnämnd.
Nämnden har fem ledamöter och fem ersättare, en från
varje medlemskommun. Forshaga blir värdkommun
för den gemensamma nämnden. Kils verksamhet, med
personal och ärenden, kommer att gå över i Forshagas
organisation senast den 1 juli 2011.

KommunNytt
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Medbestämmande i Japan och Kil

I backspegeln - mandatfördelning 1986-2014
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

TEXT och BILD : SANDRA EVALDSSON, INFORMATÖRSPRAKTIKANT

I tabellen kan du läsa om mandatfördelningen till Kils kommunfullmäktige 1986-2014 och vem eller vilka som haft och har kommunalrådsposten.

Socialpsykiatrin har haft besök av professorerna Masaaki Nimonji och Masahiro Ishibashi från Japan. Besöket ingick i ett sex dagars
erfarenhetsutbyte med Karlstads universitet.

Perioden 1967-1979 var Gunnar Olsson (FP) kommunalråd.
Perioden 1980-1985 var Bo Andersson (C) kommunalråd.
Bo hade ämbetet i 8 år och Gunnar i 13 år, längst ämbetstid
av alla kommunalråd i Kils historia.

– Jag har besökt Sverige i olika omgångar sedan 1979 och
samarbetat med Karlstads universitet i 20 år. Jag besöker
Sverige två till tre gånger per år och är mycket positiv till
erfarenhetsutbytet. Japan och Sverige är relativt lika i sitt
sätt att jobba men man värderar delar av arbetet inom socialpsykiatri olika, säger Masahiro Ishibashi.

Kils kommun bildades, med nuvarande gränsdragning, vid
kommunreformen 1971 genom sammanslagning av landskommunerna Stora Kil, Frykerud samt Boda församling.

1986-1988

1989-1991

1992-1994

1995-1998

1999-2002

2003-2006

2007-2010

2011-2014

M

9

7

8

8

9

9

7

8

C

7

7

6

5

6

5

6

5

FP

5

5

3

3

2

3

2

2

KD

-

-

2

1

-

3

2

2

S

16

16

14

17

13

12

15

14

V

2

2

2

2

3

2

-

1

MP

-

2

2

3

3

1

2

2

SD

-

-

-

-

-

-

1

1

Ny demokrati

-

-

2

-

-

-

-

-

39

39

39

39

39

35

35

35

Bo Andersson

Margareta
Andrésen (S)

Rolf Forsman

Monica
Olofsson (S)

Barbro
Matsson (M)

Jan Wadell (M)

Mikael
Johansson (S)

Mikael
Johansson (S)
Georg
Forsberg (C)

Kommunalråd

(C)

(M)

1999-2000

Jan Wadell (M)
2001-2002

Majoritet i
kommunfullmäktige

M, C och FP
majoritet.

M, C, FP och
MP i majoritet.

M, C, FP,
KD och MP i
majoritet.

M, C, FP,
KD och MP i
majoritet.

M, C, FP och
MP i majoritet.

M, C, FP och
KD i majoritet

S, MP och
KD i majoritet
innan KD valde
att samarbeta
med M, C och
FP.

S och C har
majoritet i
kommunfullmäktige.

Mandatperioderna var treåriga till och med 1994 och har därefter varit fyraåriga. Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta KommunNytts
redaktion.

Gissa grisens vikt

– Medbestämmande är en lång process som kan ta tid innan
man uppnår resultat. I Japan har vi inte tillräckligt med
tålamod och värderar resultatet mer än själva processen men
egentligen är det processen som är det viktiga och det är det
jag vill forska om, säger Masaaki Nimonji som besökt Sverige
regelbundet i fyra år.
Åse-Britt Falch jobbar på universitetet och är ordförande i
socialnämnden i Kil. Hon har besökt Japan och träffat Masaaki
Nimonji och Masahiro Ishibashi ett flertal gånger.

Socialpsykiatrin i Kil erbjuder vattengymnastik, sånggrupper
och taktil beröring som innebär att man på olika sätt berör
huden med händerna för att stimulera det taktila sinnet.
Secondhandaffären Återbruket är en annan del av verksamheten där brukarna får arbeta. Tidningsgruppen har gett ut två
nummer och man ger ESL-kurser som ska hjälpa brukaren till
Ett Självständigt Liv (ESL).
– Vi jobbar mycket med att skapa en relation till brukaren.
Det handlar om att ge motivation till att vilja och våga få ett
självständigt liv, säger samordnare Maria Falkman.

FOTO : HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Även i år erbjuder miljö- och byggnadsförvaltningen gratis radonmätning för de 200 villaägare som ännu inte gjort mätningen.
Det är helt klarlagt att det finns hälsorisker med att andas in en
radioaktiv gas. Därför rekommenderas att alla fastighetsägare
mäter radonhalten i inomhusluften. Radon ska mätas under
eldningssäsongen från första oktober till sista april.

Vi fick in totalt 186 svar under de fem dagar som tävlingen
pågick på kil.se. 164 stycken (88%) svarade att de besökt
området och att besöket var positivt. Vad de övriga 22 tycker
om Lövenstrands naturområde vet vi inte, eftersom de inte
varit där, men vi hoppas de får tid för ett besök.

KommunNytt

– Det gör vi bland annat genom att erbjuda många olika typer
av aktiviteter, berättar öppenvårdsassistent Lisa Möcklind.

TEXT : DZEJNA MUJANOVIC 0554 - 191 58

Kicki Krööse, Rickard Johansson, Mikael Gustavsson och
Andreas Gefvert heter de fyra vinnarna i tävlingen Gissa
grisens vikt. De var endast 0,5 kg från rätt vikt. Lådorna med
närproducerat fläskkött från Lövenstrand vägde 59,5 kg.
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Socialpsykiatrin i Kil
Socialpsykiatrin i Kil ger insatser i form av stödboende,
boendestöd och sysselsättning. Ledstjärnan i arbetet är rehabilitering mot självständighet. Att bryta isolering och ge träning
är viktigt för att öka brukarnas förmåga till självständighet i
det sociala livet.

Är du en av de 200 som får gratis radonmätning

TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Köttet är närproducerat och kommer från några av de
Lövenstrandsgrisar som markberett och haft en skön utesommar i Lövenstrands naturområde.

– Jag är imponerad över japanernas sätt att jobba med socialpsykiatri och ser många likheter i vårt sätt att jobba. Nu ser vi
fram emot ett kommande studentutbyte där studenter kommer
att erbjudas möjlighet att åka till Japan och skriva C-uppsats.

Grisbonden Torbjörn Carlström överlämnade priset till Kicki Krööse

För hämtning av dosor och information kontakta miljö- och
byggnadsförvaltningen på telefon 0554-191 58 eller 0554191 60.

För åtgärder vid höga värden kan man få bidrag som söks hos
länsstyrelsen. Radonbidrag kan kombineras med ROT-avdrag
när man ansöker om radonbidrag för materialkostnaden samt
begär skattereduktion för arbetskostnaden. I flerbostadshus
är det fastighetsägaren som är ansvarig för att bostaden inte
innehåller radon i halter över riktvärde.

KommunNytt
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Elever reparerar nervceller och bygger robotar
TEXT : SANDRA EVALDSSON, INFORMATÖRSPRAKTIKANT

FOTO : ROGER KVARNLÖV och ELEVER PÅ SANNERUDSSKOLAN

Med hjälp av stamcellesforskning reparerar en grupp elever på Sannerudsskolan i Kil skadade nervceller. Detta är en av fler uppgifter
som eleverna tävlat med i en nationell tävling med legorobotar på Värmlands museum. Så här förberedde sig eleverna inför tävlingen.
Robotar och stamceller
Årets tema är bioteknik. Forskningsgruppen har valt att forska
om hur man kan bota förlamning. Eleverna i gruppen odlar
stamceller som kan reparera skadade celler. Lagningen ska
göras med hjälp av ett fettliknande klister som kroppen inte
stöter bort.
När jag kliver in i klassrummet står tre tjejer vid vita tavlan
och ritar en nervcell i detalj. Bilden visar en trasig nervcell
och hur den kan repareras med hjälp av klister.

Eleverna i 8 E programmerar legorobotar med hjälp av bärbara
datorer. Programmeringen ska få robotarna att röra på sig med
hjälp av trådlös teknik på en bana som eleverna byggt upp.
Läraren Emma Skarman berättar hur de fick pengar till den
avancerade tekniken.
– För två år sedan ansökte jag om pengar ur Ljungbergsfonden.
Vi har tidigare lånat material från Karlstads universitet, vilket
varit krångligt med flytt av saker fram och tillbaka.
I år behövde inte Sannerudsskolan låna material, de fick
10 000 kronor ur fonden. Pengarna användes till inköp av de
robotar man använt i undervisning.
Ljungbergsfonden är en stiftelse som arbetar med olika projekt
för barn och ungdomar. Det kan handla om att stödja högskolor och universitet eller stärka matematikkunskaperna bland
förskolebarn. Stiftelsen stöttar framförallt projekt inom teknik
och naturkunskap, vilket säkerligen gjorde Sannerudsskolan
till en god kandidat.
Stort intresse hos media
Kils kommun hade bjudit in media till Sannerudsskolan.
De fick möjligheten att träffa elever, lärare och robotar,
en inbjudan jag också självklart tackade ja till. Det var en
fin vinterdag, snön låg som ett täcke utanför skolan i Kil.
Korridoren var fylld med elever och klassrummen likaså.
Jag och ett antal journalister satte barnen i fokus, de fick
berätta och demonsterara sitt projekt för oss.
Innan mötet med eleverna träffade vi läraren Emma Skarman
som berättade om projektet.
– Tävlingen som heter ”First Lego League” hålls bland annat i
Sverige, Norge och Danmark. Varje land har ett antal tävlingar
i olika städer. Det är ett ämnesövergripande arbete inom
fysik, kemi, matte och biologi. Eleverna får olika uppdrag
och forskar med hjälp av fantasi.
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Maria Rönnäng-Andersson, Felicia Fredriksson och Sabina
Eriksson berättar att projektet är spännande och att det här är
ett bra sätt att lära sig nya saker. Forskningsgänget berättar att
de har sökt en hel del på internet och använt tidigare kunskaper
från biologilektioner för att komma fram till att problemet
med förlamning kanske skulle kunna lösas med stamceller.
– Det som varit svårast är nog de pillriga sakerna, veta var
saker sitter och så.
Detta berättar Felicia Fredriksson som tycker att det ska bli
kul att få tävla i museet. Hon berättar att deras uppgift är att
hålla föredrag inför domarna. De ska förklara vad de kommit
fram till och hur de kom fram till just det.
– Vi har inte skrivit ner något, det sitter i huvudet säger Felicia
Fredriksson med ett leende.
Eleverna arbetar i olika grupper. Efter mitt besökt hos forskningsgruppen träffade jag programmeringsgruppen. De har
byggt små robotar av lego, som de har programmerat med
hjälp av bärbara datorer. Det handlar om att få roboten att göra
olika uppdrag. Ett av uppdragen är att den ska placera ett öga
på rätt plats på en människokropp. När vi kom in i rummet
stod det bord uppställda och sladdar hängde i taket. Runt
bordet stod Erika Myrsell, Joacim Öhrnell och Lotta Forsman.

De har arbetat tillsammans tre dagar
i veckan under en åtta veckors period. Detta för att kunna förbereda
robotarna inför tävlingen.
– Lite nervösa är vi väl inför
tävlingen, tänk om vi ställer ihop
roboten och banan fel eller att
roboten inte funkar. Det vore inte
bra, säger Lotta Forsman.
Eleverna demonstrerar roboten och
berättar att uppgiften till en början
var enkel.
– Då fanns det program som visade
hur allt fugerade. Nu är det lite
svårare, säger Joacim Öhrnell som
är mest nervös över att delarna som
skapar tankekraft inte ska fungera.
Marknadsföringsgruppen består av
Louise Nordström, Fannie Johansson, Julia Mård och Emilia Alsen.
Deras uppgift har varit att skapa
en PowerPoint-presentation som
de kan visa upp på tävlingsdagen.
De har också tagit bilder på laget
och fungerar som en PR-grupp inför
tävlingen. En av deras största uppgifter har varit att jaga sponsorer
till projektet.
– Vi fick tag på fyra stycken huvudsponsorer som bidrog med
sammanlagt 3500 kronor, sen har
vi även mindre sponsorer som
bidrar med bland annat bussresan
och pizza, berättar läraren Emma
Skarman.

Eleverna har programmerat roboten
att utföra vissa uppgifter.

Hur gick det för eleverna i tävlingen First Lego League?
Det var en stolt Emma jag pratade med.
– Tävlingen gick jättebra, jag är så stolt över dem. Det var
tolv lag som var med och tävlade. Åtta lag gick till kvartsfinal
och vi kom fyra.
I grundmatcherna gjorde eleverna tre körningar med sina
robotar. Man fick poäng för varje körning. Första körningen
gick inte så bra men det tog eleverna ikapp och hamnade i
ledning som de tyvärr inte lyckades hålla.

Forskningsgruppen redovisade sitt projekt med nervceller
inför två forskare från Karlstads universitet.
– De var jätteduktiga. Tyvärr blev det ingen nominering men
de redovisade sitt arbete på ett självsäkert sätt.
Eleverna från Sannerudsskolan hamnade på en sjätte plats av
de tolv lag som deltog i tävlingen.
Bra jobbat!

KommunNytt
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En del av förskolebarnen planterade blomsterlökar.

Noah Delvert och många fler sådde gräs under invigningen.

Bilder från invigningen av Skogsgläntan

Fakta om Skogsgläntan

TEXT och FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Fredagen den 29 oktober klockan 10.00 invigde vi den nya förskolan Skogsgläntan. Efter att kommunfullmäktiges ordförande Kurt
Blank klippt bandet planterade barnen blomsterlökar och sådde gräsfrön. Vi passade samtidigt på att inviga den nya lokalgatan
mellan Skogsvägen och Idrottsgatan. En lokalgata som passerar strax söder om Skogsgläntan.
Lukas Fastén och Emanuel Nilsson invigningscyklade den
nya lokalgatan för att sedan överlämna bandet till förskolan.
Invigningspratade gjorde skolchef Dan Granström och rektor
Britt Nilsson tog emot blommor med leksaker från NCC s
Ronny Pettersson. Kommunfullmäktiges ordförande Kurt
Blank (S) klippte bandet tillsammans med många nyfikna
förskolebarn.

för Skogsgläntans förskola, innan hon visade journalisterna
runt i lokalerna.
Dagen efter, lördagen den 30 oktober, var det öppet hus
klockan 12-14. Nästan 100 personer tog tillfället i akt att
besöka Värmlands första passivförskola.

Efter bandklippningen sådde barnen gräsfrön och planterade
blomsterlökar. En symbolisk handling som också ger ett
varaktigt resultat i form av blommor och gräs.
Verksamheten i förskolan har varit igång sedan hösten 2010
och lokalerna är anpassade till personalens utvecklade pedagogik. Under byggtiden fortbildade de sig nämligen i Reggio
Emilia pedagogik.
– Pedagogiken bygger på att ”hela kroppen ska vara med”.
Vi arbetar med olika uttryckssätt i de specialanpassade
utrymmen som finns i vår nya förskola, sa Britt Nilsson, rektor
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Lukas Fastén och Emanuel Nilsson invigningscyklade den nya
lokalgatan för att sedan överlämna bandet till förskolan.

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Blank (S) klippte bandet
tillsammans med många nyfikna förskolebarn.

•

Bygget startade den 17 september 2009 när
förskolebarnen tog det första spadtaget.

•

Under byggnationstiden höll verksamheten
igång i den gamla Skogsgläntan.

•

När barn och personal flyttade in i den nya
förskolan revs den gamla för att ge plats åt
lekutrustning och lekytor.

•

Förskolan har sex avdelningar jämfört med tidigare fyra vilket gett 36 nya förskoleplatser i Kil.

•

Huset värms i huvudsak upp av värmen från
människorna i huset och värmen från elektrisk
utrustning. Fjärrvärme är kopplat till ett vattenburet golvvärmesystem som man kan slå på om
inte den naturliga värmen räcker till.

•

Man kan kalla byggnaden för ett lågenergihus
eftersom energiförbrukningen för byggnaden är
lägre än 55 kwh per kvm och år.

KommunNytt
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Framtidens skola i Kil

Nu kan du söka i vårt diarium på webben

TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

TEXT : SANDRA EVALDSSON, INFORMATÖRSPRAKTIKANT

Kils kommun utreder hur den framtida skolstrukturen i Kil ska se ut från och med hösten 2011. Senast i början av februari kommer
du att få tidningen Framtidens skola i Kil i din brevlåda. I den kommer du bland annat att få läsa om de olika förslag som politikerna
ska ta ställning till och om hur du kan lämna dina synpunkter om förslagen. Beslut om den framtida skolan i Kil kommer att tas vid
kommunfullmäktige i april-maj 2011.

Vi har lagt ut Kils kommuns diarium på vår hemsida www.kil.se. I e-diariet kan du söka fram ärenden per dag, vecka, eller månad.
Du ser också vilka handlingar som är knutna till respektive ärende.

Det finns flera olika anledningar till att kommunstyrelsen
beställt en skolstrukturutredning. Elevkullarna minskar,
det behövs fler förskoleplatser i Kil och den nya skollagen
kommer att påverka verksamheterna. Dessutom måste Kils
kommun åtgärda miljön på Sannerudsskolan.
– Vi valde att avvakta med beslut om ny Sannerudsskola tills
vi vet att den satsningen blir rätt i Kils framtida skolstruktur.
Därför beslutade vi att även övrig skolstruktur i centrala Kil
ska vara med när vi tar beslut om Sannerudsskolan och att
fler än ett förslag om Sannerudsskolan ska tas fram, säger
Mikael Johansson (S) som är ordförande i kommunstyrelsen.
För att få in idéer och förslag till framtidens skola i Kil har
olika arbetsgrupper med personal inom skola och förskola
arbetat med frågeställningen: Hur ska vi organisera framtidens
skola och förskola i centrala Kil för att erbjuda en bra pedagogisk verksamhet som överensstämmer med den nya skollagen?
Den politiska styrgruppen har nu tagit del av svaren. De
förslag som kommer att ligga till grund för beslut kommer
att presenteras i tematidningen Framtidens skola i Kil. Den
delas ut till alla hushåll och kommer även att fungera som
beslutsunderlag för politikerna.
Politikerna kommer att anordna informationsmöten och

använda modern teknik för att få in ett så brett beslutsunderlag
med åsikter som möjligt.

Tidsplan
• september: Redovisning för den politiska styrgruppen av
hur arbetet ska genomföras.
• oktober: Arbetsgrupperna arbetar med förslag och frågeställningar.
• november: Arbetsgruppernas förslag redovisas för den
politiska styrgruppen.
• december: Förslagen bearbetas och styrgruppen bestämmer vilka förslag som ska ingå i tematidningen.
• januari-februari: Tematidningen delas ut till hushållen i
Kil och presenteras på www.kil.se
• februari-mars: Informations- och samrådsmöten genomförs, synpunkter tas in och frågor besvaras.
• mars: Sammanfattning av de frågor och synpunkter som
har kommit in. Politikerna förbereder beslut.
• april-maj: Politikerna tar beslut i kommunfullmäktige
den 28 april eller 26 maj.

Anmälan senast 12 januari via www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland
eller via e-post: gunilla.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se Uppge namn,
personnummer och förening när du anmäler dig. Övriga i mån av plats.

KommunNytt

Du har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos
din kommun. De handlingar som registreras är bland annat
brev, e-post, ansökningar, utredningar, yttranden och beslut.
Om du vill ha en särskild handling kan du vända dig till

Så hittar du vårt diarium
Kils kommuns e-diarium hittar du genom att klicka dig in via
länken Pressrum i den blå rektangeln på www.kil.se. Sedan
klickar du på länken Diarium (sök ärende). Du når också
vårt e-diarium genom att skriva in direktadressen www.kil.
se/diarium.

Nya lagar från 1 januari 2011
TEXT : AGNETA HULTIN KARLSSON, 0554 - 191 45

Socialförsäkringsbalken innebär en ny sammanhållen och
heltäckande socialförsäkringslag, som ersätter ungefär 30
gällande socialförsäkringsförfattningar. Arbetet är ett av de
största lagstiftningsprojekt som genomförts under senare
tid. Tillämpningsområdet omfattar i princip samtliga av de
socialförsäkringsförmåner som för närvarande administreras
av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och
Skatteverket.

Vad händer när det
vänder?

Bland annat upphör Lagen om assistansersättning, LASS, och reglerna överförs
till den nya socialförsäkringsbalken
De bestämmelser som rör personlig
assistans i LSS ska också tillämpas
det gäller
assistansersättning.
Deras föreläsning fokuserar på mekanismernanärbakom
framgångens
psykologi. Hur bli
Det ska krävas tillstånd för att få beman framgångsrik? Hur kan man skapa och bibehålla positiva prestationsmmiljöer?
driva verksamhet med personlig assistans.
Under de kommande
åren kommer tekniska
förvaltningen
att och praktik, prestationsutveckling för individ och team.
Föreläsningen
behandlar,
i teori
Den som själv är assistansberättigad och
fortsätta arbetet med tillgänglighetsanpassning av samhället.
är arbetsgivare åt sina assistenter ska anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen.

Taktila plattor ökar tillgängligheten för synskadade

respektive nämnd. I diariet kan du söka bland allmänna
offentliga handlingar. Sekretessbelagda handlingar och
arbetsmaterial visas inte.
Följande nämnders ärenden och handlingar från 2009 och
framåt är sökbara:
• Barn- och utbildningsnämnden
• Kommunstyrelsen
• Samverkansnämnden
• Socialnämnden
• Tekniska nämnden

Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
socialförsäkringsbalk
bjuder in tillNy
föreläsningen

Fri föreläsning med Thomas Fogdö och Johan Plate
KilArena måndagen den 17 januari 2011, kl 18.00-21.00
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– Anledningen till att vi lagt ut vårt diarium på webben är
för att öka tillgängligheten för medborgare, media och andra
intresserade, säger Cecilia Hurtig som är administrativ chef
i Kils kommun.

Tematidningen Framtidens skola i Kil kommer att innehålla
information om de förslag och åtgärder som utredarna kommit fram till, det vill säga alternativ för att lösa arbetsmiljön
på Sannerudsskolan och förslag för övrig skolstruktur i Kil.

Vad händer när det vänder?

Tekniska förvaltningen har lagt ut taktila plattor och sänkt
kantstenar längs Storgatan för att underlätta för synskadade
att orientera sig från gångbana till övergångställe.

FOTO : TORD OHLSSON

Ny patientsäkerhetslag
Den nya lagen innebär flera förändringar i ansvar och tillsyn,
bland annat följande:
• vårdgivare får ett tydligt ansvar att utreda händelser
som lett till eller hade kunnat leda till en vårdskada.
Socialstyrelsen ska, i stället för Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd, HSAN, pröva klagomål från patienter.
• legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms
utgöra en fara för patientsäkerheten ska av vårdgivaren
rapporteras till Socialstyrelsen.
• möjligheterna att föreskriva prövotid och återkalla legitimation utvidgas.
• patienter och närstående ska på olika sätt uppmuntras och
involveras i patientsäkerhetsarbetet.
•
apotekspersonal måste anmäla till Socialstyrelsen om
det finns skäl att anta att en läkares eller tandläkares
förskrivning av exempelvis narkotiska läkemedel står i
strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

KommunNytt
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Nio guldmedaljer till Kils tennisklubb

Dricksvattnet i Kil - billigt och bra

TEXT och FOTO: SANDRA EVALDSSON, INFORMATÖRSPRAKTIKANT

TEXT : ANDERS JOHANSSON, TEKNISK CHEF, 0554-191 21

I mitten av november arrangerade Kils tennisklubb Ahlmark Lines Cup för elfte året i rad. I år deltog 80 spelare från ett flertal olika
städer runt om i Sverige. Jag träffade tävlingsledaren Andreas Magnusson och syskonparet Maja och Anton Örnberg inför cupen.

Kilsborna är verkligen lyckligt lottade som har ett så fint dricksvatten. Vet du hur bra och billigt dricksvattnet är i Kil?

Kils tennisklubb har funnits sen 1949 och har 140
medlemmar. I klubben
jobbar fyra tränare och ett
medlemskap kostar 450
kronor per termin, vilket
enligt Andreas är den
lägsta terminsavgiften i
Sverige.

Maja berättar att tennis kräver mycket träning men inte bara
träning med racket och boll. Det krävs en del gymträning och
hon springer för att förbättra sin kondition. Hon har vunnit
Ahlmarks Lines Cup tre gånger i singel och en gång i dubbel.
Hon tycker att det är extra rolig att spela tennis på hemmaplan.
- Det som är roligast med tennis är att man måste kämpa och
tänka för att vinna matcher, man tränar och spelar för sig
själv. Går det dåligt är det bara en själv man har att skylla på.
Går det bra är det extra kul.

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

Kils kommun har idag Värmlands billigaste vatten efter
Karlstad. Vattnet kostar per liter i genomsnitt 3,6 öre för
dig som bor i villa och 3,13 öre för dig som bor i lägenhet.
För ett genomsnittligt hushåll med fyra personer kostar ett
dygns vattenförbrukning för en villafamilj 14,83 kr och för
en lägenhetsfamilj 11,42 kr. Innan vi släpper ut vattnet du
använt till disk, tvätt och toalettspolning så renar vi det i vårt
reningsverk. Kostnaden för reningen ingår naturligtvis i det
literpris du betalar.

Andreas Magnusson är
tävlingsledare i Ahlmark
Lines cup. Det innebär
att han bland annat tar
in anmälningar, lägger
spelscheman och lottar vilka som ska spela mot varandra, ett
heltidsjobb som Andreas tycker är kul.
- Nu har vi ett system som sammanställer alla uppgifter, det
underlättar.

Syskonen Örnberg från Kil
Storasyster Maja är född 1996 och lillebror Anton år 2000.
De har spelat tennis i fyra år. Det blir ungefär 70 matcher per
år i 15-20 tävlingar.
Anton gick förra året upp i klass och tävlade mot de äldre i
klassen pojkar 12, där han kammade hem vinsten för andra
gången. Han berättar att han tränar flera dagar i veckan men
inte bara tennis, även ishockey sedan fem år tillbaka.
- Jag spelar ishockey tisdagar och torsdagar och tränar tennis
tre dagar i veckan. Jag satsar mest på tennis men hockey är
också kul.
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Trots höjningen kommer vattnet i Kil fortfarande att vara billigt. För en familj med fyra personer blir höjningen ungefär
1,50 kr per dygn för familjen i villa och ungefär 1,15 kr för
familjen i lägenhet. Investeringen gör att vi framtidssäkrar
vårt reningsverk vilket är viktigt för miljö och människor.
1000 liter Kilsvatten = två flaskor mineralvatten
Vårt kommunala vatten kommer, per dygn för exempelfamiljerna ovan, att kosta ungefär lika mycket som en dagstidning,
en liter bensin eller en flaska mineralvatten från livsmedelsbutiken. Du slipper bära hem kommunens vatten och det serveras
väl kylt i din bostad. Därefter transporteras det nedsmutsade
vattnet till reningsverket. Du får ungefär 1000 liter kommunalt
vatten levererat till dig för samma pris som du får betala för
två liter mineralvatten i affären.

Han jobbar också som tränare och sitter med i juniorkommittén. Andreas tränar ett flertal personer, varav 20 stycken
är anmälda till Ahlmarks Lines Cup. Han är i Kil varje dag
förutom tisdagar då han är tränare på Hammarö.
Tävlingen har växt och nu kommer det spelare från många
olika städer runt om i Sverige.
- I år har vi fått in 80 anmälningar från 17 olika tennisklubbar.
Den yngsta klassen är flick- och pojksingel 11 år. Den äldsta
klassen är herr- och damsingel. Där får du vara hur gammal
du vill, berättar Andreas som själv ska delta i seniorklassen.

Ökade kostnader för kväverening ger högre VA-taxa
Regler från Naturvårdsverket och EU gör att vi måste förbättra
vårt reningsverk redan under nästa år. Förbättringarna kostar
45 miljoner kronor. Kils kommuns normala investeringsbudget för ett år är på 25 miljoner. För att finansiera den
ökade kostnaden måste vi höja taxan för vatten- och avlopp
med cirka 10 %.

Vi klarar oss utan många saker några dagar eller veckor, men
inte vatten.

Cryptosporidium i Kil?

Kils Tennisklubb har många lovande spelare bland annat syskonparen Maja
och Anton Örnberg (bilden) och Karl-Fredrik och Märta-Louise Söderberg.

TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Med tanke på att många människor blivit smittade av dricksvattnet i Östersund undrar en del om samma sak kan hända i
Kil? Vi ställde frågan till tekniska chefen.

Det gick bra för Kilsspelarna
Kils Tennisklubb stod överst på pallen i hela nio klasser av
de tretton som spelades. Kilsspelarna Elias Jemtrén vann
pojksingel 14 år och Karl-Fredrik Söderberg pojksingel 16
år. Karl-Fredrik vann även pojkdubbel 16 år tillsammans med
Filip Warnestad.
Maja Örnberg vann flicksingelklasserna 14 och 16 år samt
flickdubbel 16 år. Anton Örnberg vann pojksingel 11 och 12 år.
- Imponerande med tanke på att Anton endast är 10 år, säger
tävlingsledaren Andreas Mangusson.
Även tävlingsledare Magnusson lyckades bra när han tillsammans med spelpartnern Emil Svensson tog hem seniordubbelklassen.

Faktaruta
Det kommunala dricksvattnet i centralorten Kil och
Fagerås är ett rent grundvatten som kommer från grusåsen vid Fryksta. Det är ett mineralvatten utan tillsatser
av kemikalier. Vi kontrollerar vattnet regelbundet för
att få ett kvitto på att det uppfyller Livsmedelsverkets
stränga krav på ett tjänligt dricksvatten.

– Vanligtvis när vattnet är förorenat så beror det på mikrobiologiska föroreningar. I fallet Östersund är det dock
en parasit vid namn Cryptosporidium som ställt till det.
Upp emot 10 000 människor, nästan lika många som det bor i
Kil, har drabbats. Denna typ av smitta är mycket ovanlig och
har bara hänt en gång tidigare i Sverige. Östersund hämtar
sitt dricksvatten från Storsjön, som är en ytvattentäkt, medan
vi i Kil hämtar vårt dricksvatten från en grundvattentäkt.
I en grundvattentäkt är risken för liknande föroreningar avsevärt mindre. Kilsborna ska absolut kunna känna sig trygga
för att detta inte ska hända hos oss, säger Anders Johansson
som är teknisk chef i Kils kommun.

KommunNytt
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Regler för trottoarpratare
Tekniska nämnden införde den 1 december en policy för trottoarpratare.
Du som vill ha en trottoarpratare måste
ha tillstånd enligt ordningslagen och
följa riktlinjerna i denna policy för att få
ha skyltar på offentlig plats som vägar,
gator, trottoarer, torg, grönytor, idrottsoch fritidsanläggningar och kommunala
badplatser.
Du som är näringsidkare kan i mån av
plats få tillstånd att under dina öppettider
sätta ut en godkänd trottoarpratare i
direkt anslutning till den egna butiken/
verksamheten. För butiker med gemensam entré från gatan gäller att endast en
skylt får ställas ut vid varje entré.
Trottoarprataren ska
vara av godkänd modell
i kraftig rörkonstruktion och ha en kraftig
sockel nertill för att
kunna uppfattas med
en käpp. Den ska vara
GOD JUL
täcklackad i svart med
tillhörande kontrastmarkering för att tillgodose synsvaga personer. Trottoarprataren ska vara anpassad för affischer
med måtten 50 x 70 cm.
Vid granskning bedömer vi detta:
• att trottoarprataren är placerad så
att den inte utgör någon trafikfara,
skymmer fordonstrafik, hindrar
framkomligheten eller utgör en
olycksrisk
• att det är fri passage med 1,65 meter
till gatan
• att vi kan utföra snöröjning och
halkbekämpning på ett fullgott sätt.

Är du ute och vintercyklar

Underhåll av enskilda vägar för 6 miljoner

TEXT : DAG MIDBÖE, 0554-191 47

TEXT : THERESE JÄGER, 0554-191 30

Allt fler upptäcker hur enkelt och bra det är att använda cykel på kortare avstånd. Under
den mörka och kalla årstiden blir cyklandet lite mer krävande än under sommarsäsongen.

I förra numret av KommunNytt berättade vi vilka förbättringar vi planerat för kommunens
enskilda vägar. Vi är nu klara med dessa åtgärder och har börjat planeringen inför nästa
säsong.

Hjälm, reflexväst, cykelbelysning, dubbdäck och sadelskydd är det du behöver.
Se till att du syns. Bäst är att ha på sig en bra reflexväst. Den ska inte vara för gammal då
reflexerna tappar sin lysförmåga med åren. Om du cyklar i mörker måste du ha belysning
fram och röd lampa bak. Dubbdäck är oslagbara i vinterväglag och rekommenderas.
Lagen säger att barn upp till 15 år måste ha hjälm. Vi vuxna är föredömen, så ta för
vana att alltid ha cykelhjälm på dig när du färdas på din tvåhjuling.
Du som använder din cykel när du handlar bör tänka på att skaffa praktiska cykelväskor.
Det kan vara bokstavligt talat livsfarligt att cykla med matkassar hängande på styret.
En liten men nog så viktig detalj inför vintersäsongen är att smörja cykellåset med riktig
låsolja. Använd inte vanlig olja, låset kommer inte att fungera efter en sådan behandling.
Däremot bör du smörja kedjan och vajrar inför vintern. Du som har el-cykel bör tänka på
att batterikapaciteten sjunker en del i kyla.
Och det bästa av allt: Du kan vara säker på att din cykel startar hur kallt det än är. Ha en
fin vinter på din cykel!

Förbud mot köksavfallskvarnar
Se upp för företag som vill sälja och installera köksavfallskvarnar, eftersom installation av
köksavfallskvarnar är förbjudna i vår kommun för fastigheter som har kommunalt avlopp.
Anledningen till att du inte får installera avfallskvarnar i Kil är att vårt avloppsreningsverk
inte klarar den ökade belastningen som detta skulle medföra. Dessutom ökar energianvändningen och risken för avloppsstopp blir betydligt större när avfall mals ner i avloppsledningen och vattenföringen är låg.
Det organiska köksavfallet är en resurs som i stället för att spolas ner i avloppet bör läggas
i det bruna sopkärlet eller komposteras till jordförbättringsmedel.
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I år har vi satsat cirka 6 miljoner kronor på
underhållsåtgärder av enskilda vägar, 2,7
miljoner är bidrag från Trafikverket.
Kils kommun har under 2010 bland annat
dikat 45 km, grusat 13 km och förstärkt 16
km enskilda vägar. I och med denna satsning har vi kommit en bit på väg men det
återstår en hel del jobb för att uppnå en sådan
standard att vi även i framtiden uppfyller
Trafikverkets krav för att få statsbidrag.
Trafikverket besiktigar våra vägar med fem
års mellanrum och bestämmer vid detta
tillfälle vilka enskilda vägar vi får fortsatt
bidrag för. Läs mer om de regler som gäller
för att få statsbidrag för enskilda vägar på
www.trafikverket.se/enskildavagar .

Prioriterade vägar
Vi prioriterar följande typer av vägar
när det gäller snöröjning och sandning:
• enskilda vägar som skolskjuts och
hemtjänst använder
• inom centralorten prioriteras gångoch cykelvägar (skolvägar) samt så
kallade ”matargator”, det vill säga
de vägar som går ihop till större
utfartsvägar inom samhället, till
exempel Västra Torggatan ut mot
Ravinvägen.

Kils kommun ansvarar för drift och underhåll av cirka 20 mil enskilda vägar med statsbidrag enligt Trafikverkets regler. De flesta av dessa vägar är grusvägar och har ett stort
underhållsbehov, i form av förstärkningsåtgärder, dikning och grusning. I nästa nummer
av KommunNytt berättar vi om de åtgärder vi planerat för 2011.
Förutom enskilda vägar ansvarar kommunen för drift och underhåll av 92 km kommunala
vägar och gator samt 26 km gång- och cykelvägar. I år har vi asfalterat gång- och cykelvägarna på Västra Lersätter, del av Storgatan, Bryggaregatan och del av Stenåsenvägen.
Det har kostat 1,5 miljoner kronor under 2010.

Nu fimpar vi på jobbet - rökfri arbetstid

Miljö- och byggnadsförvaltningen anordnar en utställning om avlopp i Kils bibliotek den
27 december - 7 januari. Utställningen heter ”Små avlopp ingen skitsak”. Välkommen!

Från 1 januari 2011 införs rökfri arbetstid inom Kils kommun.
Kommunfullmäktige godkände förslaget den 11 januari 2009. Rökfri arbetstid gäller
samtliga nämnder, kommunala bolag och politiker. Förbudet innebär att hela den tid man
tjänstgör ska vara rökfri, även pauser. Lunchrast räknas inte in i arbetstiden och är därför
undantagen från rökförbudet.
Rökförbudet gäller kommunens lokaler, tjänstebilar samt arbetsplatsernas närområden som entreer och gårdar. Rökning får inte ske i anslutning till ingångar eller
luftintag. De medarbetare som röker har uppmuntrats att sluta och har erbjudits möjligheten att delta i ”rökslutargrupper” eller fått individuell hjälp.

Välkommen till 2011 års fårfest 4-6 mars på Sannerudsskolan i Kil

www.farfestikil.com

För att snösvängen ska fungera måste vi
alla hjälpas åt. Här får du reda på vad
som gäller i Kils kommun.
Generella regler
Vi snöröjer gatorna när snödjupet är
över 7 cm och gång- och cykelvägarna
när snödjupet är över 5 cm. Vi halkbekämpar efter behov.

Små avlopp ingen skitsak

Syftet med policyn är att är säkerställa
att polis, ambulans, räddningstjänst,
fotgängare och leveranser kommer fram.
Ansökningsblanketter och policy hittar
du på vår hemsida, www.kil.se

FOTO : TORD OHLSSON

Snöröjning i Kil

Vill du sluta röka? läs mer på
Sluta-Röka-Linjen, www.slutarokalinjen.org
Tobaksfakta, www.tobaksfakta.org

Svevia sköter vinterväghållningen
Företaget Svevia sköter vinterväghållningen i Kils kommun. De ansvarar
för plogning och sandning av 20 mil
enskilda vägar, gator samt gång- och
cykelvägar inom tätorterna Kil, Fagerås
och Högboda. Telefonnummer till Svevia är 0533-103 33.
Fastighetsägare
Varje fastighetsägare ansvarar för att
snabbt avlägsna snö och is som är till
besvär för gångtrafikanter samt sanda
gångbaneutrymmet eller på annat sätt
motverka halkan.
Fastighetsägaren får inte skotta ut snö
i gatan.
Här kan du hämta sandningssand
• Kil - Montörsgatan 1 vid kommunförrådet
• Fagerås - Gamla Sunnevägen vid
vändplatsen
• Boda - Uno-X och gamla sågen
• Tolita - vid ryttareföreningen
• Nilsby - Nikkebo idrottsförening
• Renstad - vid slaktboden

KommunNytt
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Hur värmer du upp ditt hus

Inspirerande energijägare

TEXT : GUNILLA FÄLT, ENERGIRÅDGIVNINGEN

TEXT och FOTO: GUNILLA FÄLT, ENERGIRÅDGIVNINGEN

I dessa tider känns det skönt att ha ett varmt hus att krypa in i men när vi vrider upp termostaten ökar också kostnaderna för värmen.
Över en halv miljon småhus har direktverkande el som huvudvärmekälla. Genom att köpa miljövänlig el gör du en insats för miljön
men både du och miljön kan tjäna ännu mer genom kompletterande uppvärmningslösningar.

Energijägaren, Willy Ociansson, utbildar vid tre tillfällen personal från fastighetsavdelningarna i Kil, Forshaga, Grums och Munkfors
i energibesparande lösningar för att minska elanvändningen. Första tillfället var på Sannerudshemmet i Kil och Ociansson använde,
som alltid, de lokaler han föreläser i som övningsexempel.

– Det gäller att effektivisera villornas elanvändning, det
tjänar alla på, säger kommunens energi- och klimatrådgivare
Bertil Ahlin,

och har fördelen att den är helautomatisk och termostatstyrd.
Pelletskaminen ger kontinuerlig värmetillförsel och har lägre
kostnad än direktel.

Det är Energirådgivningen för de fyra kommunerna som
bjudit in Willy Ociansson, som nyligen blivit utnämnd till
”årets energirådgivare”

Idag finns många effektiva uppvärmningsalternativ för villan,
lösningar som också sparar pengar åt villaägaren. Vilken eller
vilka metoder som passar för olika villor beror bland annat
på planlösningen. Luft-luftvärmepumpen är ett bra exempel
på komplement till elvärme. Den kan ersätta upp till 50% av
elvärmebehovet och med öppen planlösningen kan det bli
ännu mer.

Kontakta kommunens energirådgivare om du vill ha tips på
vad som passar din villa bäst. Läs mer på Energimyndighetens
hemsida www.energimyndigheten.se. Våra fakta kommer från
deras broschyr Värme i villan.

Andra alternativ är naturligtvis kaminerna. Vad går upp emot
att värma tårna vid en vedeldad kamin? En pelletskamin värmer också skönt. Den kan täcka upp till 70% av värmebehovet

- De här lysrören drar 100 W. Om de lyser dygnet runt i ett
år blir det 7860 timmar. Med flera hissar blir detta 1000 tals
kronor i kostnad varje år, helt i onödan.
Kils kommun satsar på energieffektiva lösningar och har
bland annat byggt den nya förskolan Skogsgläntan. Den är så
energieffektiv att den värms upp av elevernas aktiviteter och
spillvärme från elapparaterna. Nu ska också de äldre husen
få mer hjälp med energibesparande åtgärder.

Kommunens energirådgivning, 0554-194 14, har telefontid
tisdagar och onsdagar varje vecka mellan kl. 10.00-15.00. Du
kan också besöka oss på vår hemsida: www.erad.se

Fastighetschef Sandra Hagstrand förklarar vad Kils fastighetsförvaltning ser för vinster med att ha Willy på besök:

Elda rätt så blir grannar och miljö glada
TEXT : DZEJNA MUJANOVIC 0554 - 191 58

Trots detta sitter vi ändå i hus vars värme flödar ut genom
väggar och fönster, säger Willy och öppnar en hissdörr på
Sannerudshemmet.

- Vi jobbar dagligen med att minska vår energianvändning
och därmed vår energikostnad, samtidigt som vi ska ha en
bra innemiljö i våra lokaler. Med hjälp av Willy får vi nu ny
inspiration och sakkunskap för att kunna utföra fler åtgärder.

FOTO : TORD OHLSSON

Om du eldar din panna, braskamin eller kakelugn på fel sätt så kan det ställa till besvär för både hälsa och miljö. Elda rätt för att
undvika dessa besvär och för att visa hänsyn till dina grannar.
Vad är rätt sätt då
Elda med torr ved och med god syretillförsel för att minska
risken för störningar. Veden bör ha torkat i minst ett år.
Om skorstensröken är vit och genomskinlig är förbränningen
bra. Kompakt vit, mörk eller gul rök berättar om dålig och
ofullständig förbränning.
Enligt miljöbalkens andra kapitel är den som eldar alltid
ansvarig, precis som det sunda förnufter säger eller?
Elda absolut inte med avfall, impregnerat virke eller större
mängder papper. Det är förbjudet.
Om du funderar på att installera en eldstad så ska du göra en
bygganmälan och ansöka om bygglov om din nya skorsten
bidrar till fasadändring.

- Att spara energi handlar egentligen om en grundläggande
kunskap om isolering och vart värmen tar vägen. Kunskaper
som man skulle kunna lära ut redan i grundskolan.

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

Kolla gärna med dina grannar så du vet att de inte störs av
din vedeldning.
Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information på telefon 0554-191 58.
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Under storhelgerna gäller våra ordinarie öppettider med undantag för den 5 januari då vi har öppet till klockan 12.

KommunNytt
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Storgatan - 1000 meter med det man behöver
TEXT och FOTO: SANDRA EVALDSSON, INFORMATÖRSPRAKTIKANT

Julen närmar sig med stormsteg. Det är dags att köpa julklappar och inhandla en massa mat som ska pryda våra julbord. Vart åker
Kilsbor för att handla? Finns alla nödvändigheter som behövs för ett vardagsliv i Kil? Hittar du kanske alla dina julklappar på Storgatan?
Under min vandring på Storgatan stannade jag till och pratade med några personer. De fick bland annat svara på följande frågor:
1. Vad är det bästa med Kils kommun?
2. Är det något inom kommunen du saknar?
3. Har Storgatan allt man behöver i vardagslivet?
4. Vad tycker du om Storgatan?
Natali Poggel
1. Här finns bra butiker som är mysiga. De har sitt lilla egna med en personlig prägel.
2. Jag skulle vilja ha en biograf, fler klädaffärer och kanske en resebyrå, jag älskar att resa.
3. Ja, alla nödvändigheter finns ju här. Alla butiker är samlade på Storgatan och det är bra.
4. Gatan är för trång, speciellt under vintertid. Den är också alldeles för trafikerad. Vid 16.00 tar man sig
nästan inte ut från tvärgatorna. Annars finns ju det man behöver här.
Wille Strandberg
1. Här finns allt om du vill vara aktiv. Kil har bra föreningsliv och här bor trevligt folk.
2. Ett badhus vore bra, om man vill motionssimma.
3. Ja här finns allt. Jag åker aldrig in till Karlstad. Max två gånger om året och då för att besiktiga bilen.
4. Den är tråkig, och trafikerad. Det är också en massa väsen från ungdomar som kör bil och spelar hög musik
hela nätterna.

Karl-Erik Borg
1. Det är en ganska lagom kommun. Vi flyttade hit när barnen var små. Det är billigare att bo här och Kil har
ett bra föreningsliv.
2. En simhall, det ville jag ha redan 1985. Då byggde de en ishall i stället.
3. Ja, det finns ju det nödvändiga. Mataffärer är bra, själv handlar jag på Pekås, en bra butik med bra priser.
4. Gatan är trång, speciellt på fredagar då går det knappt att köra. Det är också alldeles för dåligt med parkeringsplatser.
Gerd Nilsson
1. Här finns allt.
2. Jag saknar ett badhus, men det skulle väl bli för dyrt. Jag tror dock att det skulle bli ett ställe som kan
användas av alla i alla åldrar. Skoaffär saknar jag också, det fanns en bra förr som nu tyvärr har stängt.
3. Absolut. Jag handlar nästan aldrig i Karlstad. De gånger jag åkt in för att köpa kläder har jag ändå inte
hittat något. Det slutar alltid med att jag handlar här i Kil, här har butikerna dessutom jättebra service.
4. Den är bra, gott med parkeringar och bra affärer.
Vad kom vi fram till
Att de flesta nödvändigheter finns i Kil är det inget snack om. Saknaden av ett badhus och en skoaffär delas av fler. Att Kil en
lagom kommun med ett bra föreningsliv är också bekräftat, men Storgatan då?
De personer som intervjuades hade relativt lika uppfattning om Storgatan. De flesta tycker att gatan är för trång och att den
har för få parkeringsplatser. Att ta sig ut från tvärgator på eftermiddagen och speciellt på fredagar är så gott som omöjligt på
grund av mycket trafik. De butiker som finns uppskattas. De erbjuder god service och har ett eget utbud med en personlig prägel.
På Storgatan finns allt man behöver. När det gäller julshopping och var man gör den så verkar det som Kils butiker kommer att
sälja mer än en och annan julklapp.

