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Det ljusnar! Snart är våren här och det känns alltid lika skönt när dagarna förlängs och man börjar ana lite värme i solljuset. Det ljusnar även
ekonomiskt! Sverige går bra nu och det märks i kommunen med bättre
skatteintäkter och fler i arbete. Kil gör ett överskott 2010 som gör det lättare
att planera de tunga investeringar vi står inför; reningsverket måste byggas
om och Sannerudsskolans högstadium åtgärdas.Något som vi länge pratat
om och som nu snart ska beslutas.
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Eleverna på Sannerudsskolan har visat framfötterna och visat upp sig
på förstasidor i länspressen med sin nya musikal om kärlek och hat.
Mycket bra både av elever och lärare som får till både sång, dans och dekor!
På Höjda är det full fart, skidsäsongen är fantastisk. En härlig motionsform
som gör det mera tillåtet att sitta på hela ryggen och kolla när eliten sliter
i VM-spåren. Våra friidrottande ungdomar håller också stilen och tog flera
medaljer vid inomhus USM. Grattis Kils AIK!

Preliminära utgivningsdatum 2011
Nr 1.  17 mars
Nr 2.  23 juni
Nr 3.  6 oktober
Nr 4.  22 december
Manusstopp - 4 veckor

I skrivande stund ska Fårfesten precis gå av stapeln. Den flyttar ju i år från
gamla slakteriområdet till Sannerudsskolan. Jag tror och hoppas det blir
lika bra och välbesökt som tidigare. Ett av våra största
arrangemang som väcker stort intresse land och rike
kring. Fantastiska eldsjälar som står bakom.

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

”Kil gör ett överskott 2010 som gör det
lättare att planera de tunga investeringar
vi står inför; reningsverket måste byggas
om och Sannerudsskolans högstadium
åtgärdas.Något som vi länge pratat om
och som nu snart ska beslutas.”
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Nu ska vi jobba på med skolstrukturutredningen!
Den har tyvärr försenats en del men det är av goda
skäl. Vi vill presentera bra underlag och väl
underbyggda alternativ att diskutera innan vi går
till beslut i vår/sommar. Framtidens skola i Kil
kommer att bli en mycket bra skola.
Mikael Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se

Skolstrukturen i centrala Kil
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Som vi tidigare berättat pågår ett arbete för att ta reda på hur framtida struktur för förskola och skola i centrala Kil ska se ut. Enligt
den tidsplan vi tidigare presenterat skulle du redan ha fått tematidningen ”Framtidens skola och förskola i Kil” med information om
de förslag som politikerna ska ta ställning till. Arbetet har blivit försenat igen på grund av att styrgruppen vill ha mer information
innan de beslutar vilka och hur många alternativ som ska presenteras.
– Vi kommer att ge ut tematidningen till Kilsborna när styrgruppen är helt nöjda med grundmaterialet och bestämt vilka
förslag som kan bli aktuella för beslut. Vi har tidigare gått ut
med två planerade utgivningsdatum men den här gången får
vi återkomma när vi vet bestämt. Det är viktigt att de förslag
vi presenterar ”är på riktigt” dvs. är aktuella för beslut säger
Mikael Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande i Kil.
Minskande elevkullar, krav på bättre miljö i Sannerudsskolan, ny skollag och behov av fler förskoleplatser är några
av anledningarna till att kommunstyrelsen beställt en skolstrukturutredning.
– När det gäller Sannerudsskolan 7-9 har vi tre alternativ och
för övriga skolstrukturen i centrala Kil sex stycken alternativ.

Arbetsgruppen har fått i uppdrag av styrgruppen att ta fram
ytterligare uppgifter innan vi
bestämmer vilka förslag som
kan bli verklighet, säger Mikael
Johansson.
Tematidningen, Framtidens
skola och förskola, kommer
att sammanfatta och förklara
de olika förslagen. I tidningen
kommer du att få veta hur och
när du kan få mer information och hur du kan lämna synpunkter och frågor.

Ny taxa för vatten och avlopp
TEXT : ANDERS JOHANSSON 0554 - 191 21

Kils kommun inför ny taxa och nya bestämmelser för vatten- och avlopp (VA) från och med den 1 april 2011.
För en villa med en normalförbrukning på 150 m3 ökar
kostnaden med ca 135 kr per år eller ca 37 öre per dag. Det
innebär att kostnaden för kommunalt vatten och avlopp i Kil
fortfarande är lägre än för genomsnittskommunen i Värmland.

Det här är nya VA-taxan från och med 1 april

R
REGLE VA-TAXA
läggning
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• Fast avgift för fastighet 1 375 kr/år
• Fast avgift per lägenhet för bostadsfastighet 1 656 kr/år
• Förbrukningsavgift vatten 21,53 kr/ m3
Momsen är inräknad i priserna ovan.
Syftet med den nya taxan är att fördela avgifterna enligt vad
som är skäligt och rättvist och att verksamheten inte ska
finansieras via skattemedel.
Mer information om nya bestämmelser
På vår hemsida www.kil.se/va kan du läsa mer om regler,
VA-taxa och allmänna bestämmelser.
I broschyren Regler för Kils allmänna VA-anläggning berättar
vi vilka bestämmelser som gäller för anläggning, installation,
anslutning och användning samt vilket ansvar kommunen och
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du som fastighetsägare har när det gäller din fastighet och ditt
vatten- och avlopp.
Du som vill ha taxan, allmänna bestämmelser eller reglerna
hemskickade i pappersformat beställer det kostnadsfritt hos
Mujesira Mesinovic på tekniska nämndens expedition telefon
0554-191 23 eller via e-post: tn@kil.se
Om det är något du inte förstår eller funderar över får du
gärna kontakta kommunens tekniska chef eller VA-verkets
driftingenjör, tfn 0554-191 00.
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Musik till läslust – ger böcker till Rumänska barn
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

FOTO : IRÈNE FAGER

Neighbourhood Gospel, Frykerud, arrangerar en konsert för att samla in pengar till barn- och ungdomsböcker till ett blivande skolbiblioteket i Ciresu, Rumänien. Kören och solister uppträder i Fagerås Missionskyrka lördagen den 19 mars klockan 18.00.
– Kvällens tema är ”Musik till läslust” eftersom lust till läsning
ger en bra start i livet. De pengar vi samlar in går till inköp av
barn- och ungdomslitteratur till vår vänskola i Ciresu, säger
Annika Söderström.
Hjälpprojektet till Ciresu, Fagerås vänskola i Rumänien, har
pågått i 20 år och under årens lopp har man genomfört många
olika insatser. Återkommande insatser är fadderverksamhet till

De vann biobiljetter
Tack för alla förslag till nytt namn för vår kommuntidning.
Vi fick in 44 förslag och följande Kilsbor fick genom lottning
var sin biobiljett som tack för förslagen.
Malin Lövendal, Agneta Hedlund, Gun Henriksson, Irén
Nyberg, Sandra Djupfeldt, Barbro Dahlgren, Gun-Britt Nilsson, Sven Rudman, Lennart Jensen och Helena Hvit. Grattis
till vinnarna. Biobiljetten kommer med posten inom en vecka.
Nästa nummer – nytt namn och nytt format
Det var lättare sagt än gjort att välja bland de förslag vi fick
in och vi gjorde därför en ”gallup” på webbplatsen för att se
vilka som var populärast. Vi jobbar vidare för att presentera
en helt ny tidning, med nytt namn och nytt format i juni.
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elevhemmet samt syn- och tandvård för eleverna på skolan.
– Neighbourhood Gospel har från första början ömmat för
barnen i Ciresu. Kören har under årens lopp sjungit och
spelat in pengar till vatten, ved, våningssängar, madrasser,
centralvärme, köksinredning och nu hoppas vi kunna bidra
med många bra böcker, avslutar Annika Söderström.

Musikskolan bjuder in till Öppet hus
Lördagen den 26 mars, kl. 10.30-13.00
Måndagen den 28 mars, kl. 18.00-20.00
Vi börjar med en liten konsert med Musikskolans
lärare. Därefter information, instrumentdemonstration
och ”prova på”.
Alla åldrar hälsas välkomna!

Tummen upp för klass 5 i Fagerås
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

FOTO : SANDRA EVALDSSON

Klass 5 från Fagerås skola har visat framfötterna genom framgångar i Vi i femman och i pepparkakshustävling på Värmlands
museum. Pepparkakstävlingen vann de och i Vi i femman kom de till kvartsfinal där Norrstrandsskolan blev för svåra i den mycket
jämna matchen (16-15 till Norrstrandsskolan).
Alla femmor i Sverige hade möjligheten att delta i vi i femman. 200 klasser kvalificerade sig och 8 klasser i Värmland
gick vidare till kvartsfinal. En av dem var klass 5 från Fagerås
skola. Resultaten från uttagningstävlingen visade att det var
Vera Fhager och William Westmark som skulle representera
klassen.
Vår informatörspraktikant Sandra Evaldsson besökte klass 5
i Fageråsskolan inför tävlingen och beskrev förberedelserna
så här.
När jag kliver in i klassrummet sitter eleverna och tränar
genom att läsa allmänbildande frågor från ett frågespel för
varandra. Alla elever i klassen är med och tränar.
– Det är viktigt att alla känner sig delaktiga. Vi tränar på olika
sätt genom bl a frågespel, ”På spåret”, olika Quiz på nätet.
Det ska förstås vara lustfyllt. Det är ju faktiskt hela klassen
som gått vidare, berättar läraren Kerstin Henningsson.
Tävlingen består av tre olika moment, A och -B frågor, snabbfrågor och stegen. Det gäller att svara rätt på ett antal frågor
utifrån de tävlingskategorier som finns. Vera och William
kompletterades vid tre frågor av tre andra elever i klassen, de
så kallade experterna.

Experterna var Tom Knapköyen (världen), Hanna Olsson
(matematik) och Robyn Sundman (stegen).
– Jag känner mig mest säker på engelska och sport, berättar
William.
– Jag har alltid läst mycket böcker, jag tycker det är kul. Nu
läser jag även tidningen och kollar på nyheter. Jag har aldrig
följt vi i femman, bara sett någon final. Men nu ska vi få titta på
några gamla avsnitt i skolan, det lär vi oss nog på, säger Vera.
Klassens ansträngningar bar alltså ända fram till kvartsfinal
där Norrstrandsskolan blev för svåra. Norrstrandsskolan
segrade med 1 poäng och gick vidare till länsfinal. Genom
”Revanschen” får de utslagna lagen ytterligare en chans att
komma tillbaka in i tävlingen. Fagerås skolan tar förstås
chansen med Revanschen! Hur det går vet vi 22 mars.

Lutande tornet i Fagerås
Pepparkakshustävlingen arrangerades av Nya Wermlandstidningen, Karlstad Universitet och Värmlands Museum.
Fageråsskolan klass fem vann, gruppen skolklasser åk 4-6,
med verket ”Lutande Eiffeltornet från Fagerås”. Första priset
var ett presentkort på 1000 kr som klassen får använda på
Bergviks Köpcenter.
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Goda knölar i Kil och Forshaga
TEXT : ROGER KVARLÖV 0554 - 191 46

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

Koka potatis kan man göra på många olika sätt men när man ska göra det till väldigt många personer kräver det stor skicklighet.
Denna skicklighet besitter kostavdelningarnas kockar i Kil och Forshaga men de har under sportlovet vässat sina kunskaper ytterligare
för att få den magiska knölen att nå nya gastronomiska höjder.
– Potatis tillhör vår svenska matkultur, det är därför viktigt att
vi värnar men också utvecklar nya smaker på vår kära knöl.
Genom att servera god, vällagad potatis och nya potatisrätter
hoppas vi att våra kunder blir ännu nöjdare, säger Agneta
Hedlund som är kostchef i Kils kommun.
Kockarna i Kil och Forshagas kommuner har under sportlovet
gått en inspirationskurs om potatis i storhushåll. Eleonor
Schütt, matkonsult på Hushållningssällskapet Väst, besökte
kockarna på Sannerudsskolan i Kil för att delge de senaste
rönen om optimala kokningstemperaturer för potatis till

många. De kikade även på nya användningsområden, presenterade läckra potatisrecept till storhushåll och berättade om
olika potatissorters användningsområden.
– I dag använder vi i Kils kommun Värmlandspotatis och
den är mycket god. Tack vare inspirationskursen vet vi nu
hur vi ska använda den ännu bättre och har fått
tips på nya sorter och användningsområden,
avslutar Agneta Hedlund.

Lunchservering i Smedens matsal
Trestjärnig seniorlunch
Fageråsskolans trestjärniga skolrestaurang erbjuder seniorlunch måndag-fredag kl. 12.00-13.30. Anmäl dagen före till
Inga-Lena Vestlund.
• telefon: 0554-153 69
• e-post: inga.lena.vestlund@edu.kil.se
• pris: 65 kr
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Pensionärer i Kils kommun, du som är anhörig och du som
bor på Smeden är välkomna att äta lunch i matsalen. Lunchen
serveras kl 12-13.
För att veta hur många portioner vi behöver laga vill vi att
du beställer din lunch på Sannerudshemmets kök, telefon
0554-192 95.
Lunch på måndag-fredag beställs senast kl. 16.00 dagen före.
Lunch på lördag-söndag beställs senast fredagar kl. 16.00.
Lunchen kostar 65 kronor. Kostnaden faktureras helst.

Enklare plan- och bygglag från 2 maj 2011
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Riksdagen har beslutat om en plan- och bygglag. Lagen syftar till att skapa en enklare hantering av plan- och byggärenden. Lagen
(Propositionen 2009/10: 170) börjar gälla från 2 maj 2011.
En av nyheterna är att den nya plan- och bygglagen garanterar
att du ska få besked om en bygglovsansökan inom tio veckor.
– I Kil har vi redan gynnsamma regler vid bygglovsansökan. Ansökan om byggprojekt inom planlagt område, som
inte avviker från planbestämmelserna, ger vi bygglov för
inom 4 veckor. Byggprojekt utanför planlagt område inom 8
veckor. Detta under förutsättning att du skickat in kompletta
ansökningshandlingar, säger Dag Midböe, byggnadsingenjör
i Kils kommun.
Kontrollansvarig istället för kvalitetsansvarig
Funktionen kvalitetsansvarig förtydligas och byter namn till
kontrollansvarig. De nuvarande lokala tillstånden för kvalitetsansvariga tas bort och alla ska vara certifierade kontrollansvariga. Den som är kontrollansvarig ska ha en oberoende
ställning till utföraren.
– Den kontrollansvarige ska ha genomgått en speciell utbildning och antagits som riksbehörig kontrollansvarig. Det kommer inte att hinnas med så därför finns ett förslag som gör att
nuvarande ordning med lokalt godkända kvalitetsansvariga
ska få fortsätta till senast 31 december 2012. Riksdagen ska
fatta beslut om detta vecka 11, berättar Dag Midböe.

ska komma inom fyra
månader. Kravet på planprogram tas bort eftersom det ibland visat sig
vara onödigt och skapat
förseningar i processen
att ta fram en detaljplan.
En lag försvinner
I och med den nya plan- och bygglagen försvinner den så
kallade byggnadsverkslagen. Detta innebär
bland annat att regler som tekniska
egenskapskrav, byggprodukter, CEmärkning, blir en del av den kommande plan- och bygglagen.
Begreppet ombyggnad kommer tillbaka i lagtexten
och ersätter delvis det nuvarande begreppet ändring
av byggnad och de så kallade följdkraven. Den nya
plan- och bygglagen innehåller även tidigare beslutade
förändringar om friggebodar, planering av vindkraft och
om strandskydd.

En annan nyhet är att alla sakkunniga kontrollanter för till exempel obligatorisk ventilationskontroll måste vara certifierade.
Du kan inte överklaga bygglov som vunnit laga kraft
Ett bygglov vinner laga kraft cirka en månad efter att kommunen fattat beslut. När detta har skett kan ingen överklaga
beslutet, vilket går i dag.
– Däremot kan du som medborgare nu ställa krav på att kommunen i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som kan
komma att gälla i ditt bygglov, berättar Dag.
Hänsyn till klimat, miljö och elektronisk kommunikation
Miljö- och klimataspekter ska beaktas i planering och annan
prövning. Vi ska ta hänsyn till att det ska finnas torg, parker och
andra grönområden i närheten av bland annat bostäder när vi
tar fram planer och fattar beslut. Det ska även finnas lämpliga
friytor och platser för lek, motion och annan utevistelse. Vi ska
även ta hänsyn till bredbandsutbyggnad och avfallshantering
vid planläggningsarbetet.
Andra nyheter när det gäller planärenden är att en exploatör
kan begära ett besked av en kommun om man tänker göra
eller inte göra en detaljplan för ett visst område. Beskedet

27 maj byter vi telefonsystem i
Kils kommun
Kils kommun byter telefonsystem den 27 maj. Troligen
kommer du inte att märka av systembytet
eftersom många behåller samma telefonnummer som idag. Vår växel når du,
precis som tidigare, via 0554-191 00.
Den nya telefonitjänsten omfattar all
typ av telefoni bland annat växellösning, hänvisning, röstbrevlåda, faxar,
fasta telefoner, mobiltelefoner och operatörstjänster.

KommunNytt

7

Ett levande kommunfullmäktige
TEXT : RITA GUNNARSSON, KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och motsvarar riksdagen på det nationella planet.
Kommunfullmäktiges ledamöter är utvalda av sitt parti och
valda i direkta val av dig som kommuninnevånare.
•
Kils kommunfullmäktige består av 35 ledamöter från 8 politiska partier (för närvarande 7 då SD inte har någon representant). Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år i allmänna val.
Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att besluta om
övergripande mål, vilken kommunalskatt som ska tas ut och
vilka avgifter och taxor som ska gälla samt hur pengarna
ska fördelas på olika verksamheter. Besluta om riktlinjer för
kommunens verksamheter.
En viktig uppgift för kommunfullmäktige är också att stödja
och utveckla demokratin och bidra till att den hålls levande
och fördjupas. Ett demokratiskt samhälle behöver delaktiga
medborgare med möjlighet till påverkan och insyn.
•
•
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Alla möten är öppna för dig som kommuninnevånare.
Du kan från åhörarplats ta del av den politiska debatten.
Tre gånger under 2011 bjuder kommunfullmäktige in till
Allmänhetens frågestund – då har du möjlighet att ställa
dina frågor om barnomsorg, skolan, äldreomsorg, gång
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•

och cykelvägar, miljöarbetet i kommunen m.m. till de
politiskt ansvariga.
Alla kommuninnevånare har rätt att lämna medborgarförslag i frågor som kommunen har ansvar för. Du lämnar
in ditt förslag till kommunens kansli
Ta kontakt med ”dina” politiker och framför synpunkter.
På hemsidan klickar du på ”Kontakt och öppettider” och
väljer sedan ”Förtroendevalda” för att se vilka som är
valda och hur du kontaktar dem. Direktlänken till mer
information om förtroendevalda, sammanträden, protokoll med mera är www.kil.se/politik
Välkommen till kommunfullmäktige!

Program för kommunfullmäktige (KF) 2011
Presidiet (ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande) har tagit fram följande program för kommunfullmäktiges sammanträden mars – december 2011:
31 mars KF sammanträder i KilArena kl. 19.00
28 april KF sammanträder i KilArena kl. 19.00
Allmänhetens frågestund
Information/tema: Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
26 maj KF sammanträder kl.15.00
Sammanträdet inleds med en studieresa med besök
på en grön omsorgsgård och på Frykenbadens cam
ping. Därefter fortsätter sammanträdet i KilArena.
20 juni KF sammanträder i KilArena kl. 19.00
Tema: ”Grön omsorg” – vad är det? Utvecklingsmöjligheter”
Monica Hjelte, enhetschef för stöd- och service
enheten och Tonie Estegård-Svahn från Hushåll
ningssällskapet medverkar.

25 aug KF sammanträder i KilArena kl. 19.00
Tema: ”Näringslivets krav/önskemål på 		
kommunen.”
Presentation av SKL:s företagsklimat undersökning ”Insikt – en servicemätning av kommunens
företagskontakter”.
Representanter för det lokala näringslivet bjuds in.
29 sept KF sammanträder i Högboda (lokal Folkets Hus
eller Orrnäset) kl. 19.00
Allmänhetens frågestund
27 okt

KF sammanträder i Tolita skola kl. 19.00
Allmänhetens frågestund

24 nov KF sammanträder i KilArena kl. 19.00
22 dec KF sammanträder i KilArena kl. 19.00

Hjärta för Afrika

Välgörenhetsevent
19/3 KilArena
Välgörenhetsevent
Öppet hus 14.00 - 18.00, Konsert 15.00

Välkommen till
I 19/3
I ett välgörenhetsevent
Kil Arenadär du kan avnjuta afrikansk
stämning med konsert, fotoutställning, reseberättelser, fair tradeoch café.
Öppet hus 14.00-18.00försäljning
I Konsert
15.00

”Varför måste vi hata varandra för att vi tycker olika?”
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

Det är kärnan i musikalen ”Knuten hand” som 8E och 8F på
Sannerudskolan i Kil arbetat med sedan tidigt i höstas.
Musikalen utspelar sig på 80-talet med låtar från samma tid
och med egna sångtexter som passar in i handlingen vilken
har inspirerats från West Side Story och Romeo och Julia.
Musiklärare Monika von Wachenfeldt och bildläraren Helen
Balkåsen är mycket nöjda med elevernas insats.
- Och vad vore Sannerudskolan utan Ronny Johansson som alltid hjälper till och gör snyggt ljus och bra ljud, säger Monika.
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Ny teknisk chef från mitten av april
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46		

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

Leila Ekman heter Kils kommuns nya tekniska chef. Hon kommer att börja sin anställning i Kil den 18 april. Vi träffade henne en
dryg månad innan och passade då på att ställa några frågor om hur hon ser på sin framtida tjänst.
När börjar du som teknisk chef i Kil?
- Jag börjar min anställning i Kil den 18 april, dvs i påskveckan. Då hoppas jag att värmen har kommit och att solen
fått snön att smälta bort, och att vårblommorna har hittat upp.
Vad har du gjort innan?
- Jag är utbildad arkitekt från Chalmers, med inriktning på
stadsplanering och stadsbyggnad. Jag har tidigare arbetat på
arkitektkontor, som kommunarkitekt i Eda och på Hammarö.
På Hammarö har jag haft ansvar för Mark- och planavdelningen, och arbetat mycket med utvecklingen av nya
bostadsområden och omvandlingen av fritidshusområden till
permanentbebyggelse.
Vilka utmaningar ser du i din blivande tjänst?
- En fråga som jag räknar med att få ta tag i när jag kommer
är ombyggnaden av reningsverket i Kil. Dessutom är jag rädd
för att den hårda vintern har gett skador på gator och vägar,
vilka måste åtgärdas så snart som möjligt.
På längre sikt är den största utmaningen att långsiktigt
klara underhåll och förnyelse av befintliga tekniska anläggningar och fastigheter, samtidigt som vi ska skapa utrymme
för tillväxt och utveckling. Att skapa attraktiva boendemiljöer
med god service och fungerande kommunikationer, så att
Kil blir ett lockande val för den som vill flytta till eller inom
Värmland.
Kommer Kilsborna att märka av att vi får en ny teknisk
chef?
Om Kilsborna kommer att märka av att det har kommit en
ny teknisk chef? Ja, jag hoppas att det ska märkas genom
förverkligandet av planerade områden, att vi ska få en god
bebyggelseutveckling med ett helhetsperspektiv på vad människor behöver i sin vardag. Även om vatten och avlopp och
gator är grundläggande funktioner för nya bostäder, måste
den utvecklingen gå hand i hand med annan service, som
bra skolor, vård och omsorg. Tillgång till kultur och natur är
också sådant som har stor betydelse för var man väljer att bo.

Det kan bara lösas genom ett bra samarbete mellan förvaltningar.
Andra sidor som jag vill att vi ska bli ännu bättre på är
tillgänglighet och bemötande. Det ska vara enkelt att komma
till tals med oss, och våra medborgare ska känna att vi lyssnar
på dem. Jag har erfarenhet av olika former av medborgardialog
som kan användas i genomförande och drift.
Nu ser jag fram mot våren i Kil. Vi ses!

Nästa nummer: Nytt namn 10

KommunNytt

Företagscoach för dig mellan 18-35 år
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

Bär du på en spännande företagsidé som du inte riktigt vet vad du ska göra med eller har du funderingar kring hur du ska utveckla
din nuvarande verksamhet som soloföretagare? Då ska du besöka Communicares företagscoach i Kils kommunhus.
– Min uppgift är att fungera som inspiratör, bollplank och
rådgivare så att du som bär på en idé ska kunna komma vidare
och utveckla den till färdig företagsidé, säger Linda Edh som
är företagscoach i Kil en dag i veckan.
Linda är i Kil tisdagar från och med mars månad. Du når
henne på telefon 072-302 28 14 eller e-post linda.edh@
communicare.nu
– Företagscoachen ger dig inspiration och rådgivning inför
företagsstarten eller utvecklingen av ditt företag. Genom
coachning arbetar du och företagscoachen aktivt mot tydliga
mål. Vad vill du? vad behöver du göra? vad behöver du lära?
och vad behöver du ändra? Modellen kan verka enkel men
tränger ner på djupet och innebär för de flesta att ursprungsidén både förändras och stärks, berättar Pernilla Samuelsson,
Communicares projektledare för Tillväxt Värmland.
Du som drivit soloföretag i 1-3 år och är mellan 18-35 år är
också välkommen. ”Tillväxt Värmland” kommer att arbeta
med nätverksgrupper där du träffar andra soloföretagare som
är i samma situation. Företagscoachen kommer att arrangera
nätverksträffar ca 4 ggr/termin, och här får du möjlighet att
utbyta erfarenheter med andra soloföretagare och lyssna till
inspirerande föreläsare.

Om Communicare och projektet Tillväxt Värmland
Communicare är en ideell ungdomsorganisation med syfte att arbeta för ett stimulerande klimat för entreprenörskap, motivation och egen handlingskraft. De vill skapa bestående attitydförändringar i samhällets syn på utveckling av entreprenörskap
och egna initiativ. De vill hjälpa unga människor att leva på det de lever för – att göra det de drömmer om. Därför vänder
sig projektet ”Tillväxt Värmland” till dig mellan 18-35 som bär på en spännande företagsidé men inte riktigt vet vad du ska
göra med den. Projektets mål är att få fler unga människor att starta företag i regionen.
Har du frågor om Communicare eller projektet Tillväxt Värmland?
Ring projektledare Pernilla Samuelsson på telefon 076-336 59 96

- Nytt format - Nytt utseende
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Byte av armaturer i gatubelysning
Från och med 2015 finns det ett lagkrav
som säger att det inte får finnas några
kvicksilverlampor i gatubelysningen.
Under de senaste åren har Kils kommun
bytt ut ca 300 gatubelysningsarmaturer
per år från kvicksilver till natrium. Bytet
till natrium innebär en längre brinntid
och en stor energibesparing jämfört med
kvicksilverlamporna.
Under våren byter vi armaturer i Fryksta, Jonsbol, Fagerås, Högboda och på
landsbygden. På Västra Stenåsen kommer vi att byta ut både belysningsstolpar
och armaturer. Efter årets armaturbyte
finns det inte längre några kvicksilverlampor i kommunens gatubelysning.

Bygdebok från ovan
Under 2011 kommer Aeronom AB att
påbörja arbetet med bygdeboken Kil din hembygd från ovan.
Kommunen kommer att dokumenteras
i en bygdebok innehållande flygbilder
och lite information om invånarna och
deras fastigheter. Enskilda fastigheter
kommer att dokumenteras med flygbild
och text i så stor utsträckning som det
är möjligt.
Aeronoms intervjuare kommer därför
att ta kontakt med dig. Vill du redan nu
boka en tid för intervju är du välkommen att ringa till kontoret på telefon
054-53 21 40.
Deltagandet är kostnadsfritt, men den
som är intresserad har möjlighet att
förboka boken.

Enskilda vägar, vägombud
TEXT : THERESE JÄGER, 0554-191 30

Kils kommun sköter drift och underhåll av 20 mil enskilda vägar. Vi sköter de vägar som får
driftbidrag från staten.
Följande kommuninnevånare har utsetts till vägombud och är kontaktpersoner för följande
distrikt:
1. Berndt Björkman, 0554-250 39 eller 070- 322 06 99. Torestad - Nordsjö, Rennstad
- Tröstad, Bodetta, Sandviken, Lillerud och Bonäs.
2. Ivo Malmgren, 0554-203 60 eller 070 - 660 65 98. Ärtetan - Högboda - Forsnor.
3. Inge Gustafsson, 070- 650 80 94. Gönäs,Smedserud, Lene, Takenetorp.
4. Gert Westmark, 070-345 70 44. Skållerud - Fagerås.
5. Kenneth Eriksson, 0554-210 68 eller 070-675 38 49. Getmossen - Nedre Bondestad,
Bonserud och Tomthult.
6. Tekniska förvaltningen, gatuingenjör Therese Jäger, 0554-191 30. Skårebol, Hannäs, Rudstorp, Säbytorp och Brakerud.

Parkering av fordon
Tekniska förvaltningen vill påminna om vilka regler som gäller för parkering
av fordon
Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering, 34/03;
Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 13 och 3 §, trafikförordningen (1998:1276), föreskriver Kils kommun följande.
Inom de tättbebyggda områdena i Kils kommun gäller följande parkeringsvillkor
1. På gata, väg, parkeringsplats eller annan allmän plats får fordon parkeras under högst
24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.
2. Inom avgränsat för allmänheten avsett parkeringsområde får fordon inte parkeras
annat än på särskilt markerad uppställningsplats.
3. Vid parkering av fordon på parkeringsplats skall iakttas vad som angivits på platsen
om uppställningssätt och tidsbegränsning.
4. På gata eller väg får lastbil eller buss vars totalvikt överstiger 3,5 ton inte parkeras
utanför särskild anordnad parkeringsplats under längre tid än två timmar i följd.

Vi bygger nya gång- och cykelvägar
Tekniska nämnden har som ett av sina miljömål att gång- och cykelvägarna i Kils kommun
ska öka med 30 kilometer från år 2007 till år 2015.
Under 2010 gjorde vi en inventering av alla gång- och cykelvägar inom kommunen och tog
fram en åtgärdslista. Gång- och cykelvägar som leder till skolor eller idrottsanläggningar
har första prioritet.
I år kommer vi bland annat att bygga:
• en gång- och cykelväg parallellt med Allègatan,
• en säker gång-och cykelpassage vid Frykstahöjden, enligt ett medborgarförslag,
• nytt räcke på gång-och cykelvägen mellan COOP och Monkorset,
• asfaltering på gång- och cykelvägen från Lisebergsvägen till Bodaskolan och
• åtgärder på gång- och cykelvägar i Fagerås.
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Klippning av träd och buskar

Blir din gata asfalterad i år?

TEXT : THERESE JÄGER, 0554-191 30

Du vet väl om att även du som bor på landsbygden är skyldig att ta bort träd och buskar
som hänger ut över vägen?
För dig som bor i tätorten och ute på landsbygden gäller följade regler:
•

•

•
•

Åtgärder på Storgatan

Över gångbanan måste det vara fritt
från växtlighet upp till 2.5 meter. Över
körbanan ska det vara fri höjd upp till
4.6 meter.
Om du har en hörntomt bör växtligheten inom den så kallade sikttriangeln
inte vara högre än 80 cm över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera
hållet från gatukorsningen.

I år kommer vi fortsätta att göra Storgatan mer tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning. Vi kommer bland
annat se till att övergångställen är i bra
skick och tillgängliga för alla genom att
sänka kantsten och lägga taktila plattor.

Vid utfart från din tomt bör sikten vara fri minst 2.5 meter från gatan eller gångbanan,
där buskar och häckar inte ska vara högre än 80 cm.
Plantera din häck minst 60 cm från tomtgränsen mot gata eller cykelbana. Stora träd
och buskar bör placeras minst 2 meter från tomtgränsen.

Under våren utför vi höjdröjning på vägarna i Tolita, Övre Bondestad, Nilsby, Renstad
– Ringstad och Torestad. Höjdröjning gör vi i första hand för att inte träd ska hänga över
vägen och hindra framkomligheten.

Åtgärder enskilda vägar
Även i år kommer vi att satsa lite extra på underhållet av enskilda vägar. Åtgärder kommer
att presenteras på www.kil.se under våren.
Under 2011 kommer vi att dika följande
vägar:
• Väg 443, Uggla – Kvarnängen
• Väg 433_2, Forsnäs – Fors
• Väg 433_3, Stordrågen
• Väg 155_1, Lerboda – S:a Boda
• Väg 155_2, S:a Boda – Boda
• Väg 1399, Mogården – Brakerud
• Väg 361, Backarna – Rörbäcken
• Väg 897_2, Högboda – Kärrsängen
• Väg 897_3, Älvtorp
• Väg 319, Tomthult – Gunnarsby
• Väg 43, Hallbäcken – Bonserud
Bor du efter någon av dessa vägar och vill
ha dikesjord? Hör då av dig till Therese
Jäger, 0554-191 30 eller e-post therese.
jager@kil.se

I skrivandets stund pågår planeringen
av årets asfaltering för fullt. I början
av april hittar du listan på vilka gator,
vägar och gång- och cykelvägar som
ska asfalteras under 2011 på www.kil.se.

Hjälp oss under tjällossningen
Det kommer att komma en vår även i år
och med den tjällossningen. Förra årets
upprustning av flera grusvägar kommer
förhoppningsvis att innebära att den inte
påverkar dessa vägar lika mycket.
Vi kommer ändå sänka axeltrycket till
4 ton under tjällossningsperioden. Det
är många som ringer och vill ha dispens
under denna period, men vi är restriktiva
med vilka transporter vi ger dispens.
Vägarna måste skonas så mycket så
möjligt, de ska vara farbara under resten
av året också.
Du som bor längs vägen kan hjälpa oss
med att planera dina tunga transporter så
långt i förväg som möjligt. Fyll gärna på
olja, ta hem ved och byggmaterial innan
tjällossningen börjar. Det underlättar för
oss som arbetar med att hålla vägarna i
bra skick och för att du ska ha en så bra
väg som möjligt - året om.
Om du ändå behöver ansöka om dispens
är vi tacksamma om du gör det i god tid,
innan du beställer transporten, genom
att ringa till något av våra vägombud
(se separat notis på sidan 12).

FOTO : TORD OHLSSON
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Broschyr om energieffektivisering i små och medelstora företag
TEXT : GUNILLA FÄLT, ENERGIRÅDGIVNINGEN

Energirådgivningen i Forshaga, Grums, Kil och Munkfors har satt samman en broschyr som riktar sig till små och medelstora företag.
Broschyren ska ge inspiration och uppmana till energieffektivisering. Nu ska broschyren även användas av Energikontor Värmland.
I broschyren deltar fyra företag, från var och en av Energiråd
givningens kommuner. Far Inn 62 i Munkfors, Forshaga Svets
och smide i Forshaga, Ica Klingan i Grums och Wenmec i Kil.
Syftet att använda olika typer av företag som exempel på hur
vinster kan göras genom energieffektivisering.

företagets energikostnader och miljöpåverkan, men också
öppna för en ökad dialog om energi mellan de lokala företagen. Och så vill vi ju också visa företagen att Energirådgivningen finns och vad vi kan göra för att hjälpa till, säger
energi- och klimatrådgivare Anna Jansson.

2009 gjordes energibesiktningar av de aktuella företagen.
I broschyren förklaras kortfattat vilka problem som kunde
upptäckas och även vilka åtgärder som företaget, och miljön,
skulle vinna på. Efter besiktningen har företagen redan hunnit
göra vissa lönsamma förändringar.

Broschyren kan man få gratis genom att kontakta: anna.
jansson@kil.se. Den finns också på vår hemsida www.erad.se

- Vi vill väcka intresset för energieffektivisering i lokala
företag. Broschyren ska visa att det finns potential att minska

erad.se - energirådgivning för dig
Du som bor i Forshaga, Grums, Kil och Munkfors kan få svar
på dina energifrågor på erad.se
Lägg till www före erad.se så får du nya adressen till
Energirådgivningens hemsida. Där hittar du information,
länkar, nyheter och kontaktinformation.
Är du villaägare, företagare eller bara intresserad av att få
svar på dina frågor om energi? Eller undrar du kanske vilket
som är det billigaste elabonnemanget eller vem du ska anlita
för att byta luftvärmepump?
Energirådgivningen har svar på det mesta. Du hittar våra
telefontider på www.erad.se

Earth hour
Lördagen den 26 mars klockan 20.30 är det dags för Earth
Hour. Förra åter släckte varannan svensk ljuset och budskapet
beräknades ha nått en miljard människor världen över.
Kils kommun kommer att delta i denna globala klimatmanifestation genom att anordna en teckningstävling för mellanstadieelever i kommunen. Kom och se utställningen på
biblioteket veckan innan Earth Hour.
Du kan också delta i Earth hour. Släck du också!
För mer information: www.wwf.se
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Kan vi hjälpa till?
Kils dagcenter Dungen vill gärna hjälpa dig
med legoarbeten. Vi kan till exempel hjälpa
dig med packning, stämpling och sortering.
Kan vi hjälpa till med något annat?
Välkommen att höra av dig till samordnare
Malin Lövendal, tfn 0554-194 32, för att höra om
arbetet passar våra arbetstagare.

Förläng de goda åren
TEXT : AGNETA HULTIN KARLSSON 0554 - 191 45

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

Under ett år, med start 1 februari 2011, pågår projektet Förebyggande arbete för 75-åringar eller äldre i Kils kommun. Distriktssköterska Maud Furtemark är projektledare.
Vad vill du uppnå med projektet?
- Jag ska uppmärksamma personer som är 75 år eller äldre
och som riskerar att drabbas av skada. Det kan till exempel
gälla näringsbrist, frakturer eller trycksårskomplikationer.
Genom att få kännedom om riskpatienter tidigt är det lättare
att förebygga skador.

Studiecirklar med blandat innehåll står också på agendan.
Där uppmärksammar vi risker som
finns och hur vi kan göra för att
undvika dem, men också och
vilka möjligheter det finns och
hur vi kan utnyttja dem.

Hur jobbar man förebyggande?
- Nyckeln är samverkan! Vårdcentralen, akutmottagningen
och yrkesgrupper i Kils kommun berättar för mig, efter
samtycke från berörd person, när någon är i riskzonen eller
redan har råkat ut för en fallskada. När jag får kännedom om
detta erbjuder jag ett hembesök för att se vad jag kan hjälpa
till med. Det kan bland annat vara råd och stöd eller hjälp
med kontakter till ansvarig vårdpersonal. Hembesöket bygger
helt på frivillighet.

Vad händer när
projekttiden är slut?
- Målet är ju att verksamheterna successivt ska utföra
det förebyggande arbetet
själva. Det ska ha blivit en
naturlig del i deras arbete,
avslutar Maud.

Studiecirkel för dig som är 75 år eller äldre
Förläng de goda åren
Vi träffas fem tisdagar klockan 14 – 16 i Närhetens kyrka,
lokal Kammaren; 5 april, 19 april, 3 maj, 17 maj samt 24 maj.
Vi läser och diskuterar utifrån häftet Förläng de goda åren.
Du får träffa personer från olika verksamheter i Kils kommun
samt Friskvården och krönikör Lena Wallman.
Framförallt ska vi ha en trevlig aktivitet tillsammans.

Välkommen att ringa för mer information.
Anmäl dig senast 25 mars till:
Projektledare Maud Furtemark, telefon 0554-192 00
(säkrast klockan 8–9)
Du kan även ringa kommunens växel 0554-191 00.

Sommarjobb för ungdomar födda 1994
TEXT : ANN-KATRIN ERIKSSON 0554- 191 76

Du som bor i Kil och är född 1994 är välkommen att söka
feriearbete i Kils kommun. Arbetet består av särskilda
ungdomssysslor inom olika verksamhetsområden så som
barnomsorg, vård och omsorg, vaktmästarsysslor, parkarbete,
fastighetsskötsel, Kils Golfklubb, miljö och hälsa, ridskola,
kostenhet, fotbollsskola, kioskarbete, vård CSK samt Räddningstjänstens lägerverksamhet. Lönen är 52 kronor/tim
inklusive semesterersättning.
Arbetstid
• Arbetet sker under handledning 6 timmar per dag i 3
veckor.
• 1:a perioden 20/6 – 8/7
• 2:a perioden 25/7 - 12/8
Några av arbetsplatserna har andra perioder.

Ansökan och mer information
Ett informationsbrev, med ansökan, har skickats ut till
alla ungdomar som är födda 1994. Du kan också gå in på
www.kil.se/feriearbete för att fylla i ansökan. Ansökningsblanketter finns även i Medborgarhörnan vid reception i
kommunhuset. Ansökan ska göras senast 15 april 2010.
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Bräksuccé för fårfesten
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 - 191 46

FOTO : TORD OHLSSON

Fårfesten 4-6 mars blev, som vanligt, ett lyckat arrangemang. I år hade man bytt lokal till Sannerudsskolan. 6 759 personer besökte
2011 års Fårfest. Temat för året var ”Just får Fun” och programmet var ullspäckat.
Fårfestshowen On Fire får You återkom varje dag - fyra i det närmaste utsålda föreställningar. Andra återkommande aktiviteter var
Stickakuten, Fårbio, Videogalleri med teatermasker och information för fårnäringen. Närmare 20 kurser genomfördes och föredrag
rullade i aulan under alla festdagarna.
– Vi är supernöjda med besökarantalet och hoppas på succé även nästa år, säger Marianne Andersson, en av fårfestarrangörerna. Det
var spännande och inspirerande att genomföra Festen i dessa nya lokaler. Det har gett oss impulser till nya aktiviteter för nästa års fest.
Storgatan förvandlades fårresten till Fårgatan under större delen av veckan. Du kanske tillhör någon av alla dem som deltog i tipspromenaden eller röstade på bästa skyltfönster? Butiksfönstren innehöll många fina alster utställda av förskolebarn och skolelever i Kil.
Vinnarna i tävlingen blev ett samarbetsprojekt mellan fadderklasserna 3F och 3G och förskoleklasserna vid Vikstaskolan. Priset är en
bioföreställning med lite extra arrangemang hos Kils Filmklubb.

