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Fageråsskolan 50 år, Kilsravinerna

Du vet väl om att du har en viktig roll när det gäller att tala om vad som har hänt, händer
eller ska hända i Kil? Via vår hemsida kil.se kan du enkelt nå ut med din information.
Nu kanske du tänker ”men berätta själv – du är ju
anställd för att göra det”. Det är förvisso sant, men
att bevaka alla evenemang, byalag, föreningar,
företag, kommunens verksamheter och kommunala

En fantastiskt generös gåva har Kilsborna erhållit av Kenneth

beslut är tyvärr omöjligt. Om du hjälper oss ökar

Mörth, ett hypermodernt räddningsfordon som ska stationeras i

våra möjligheter att nå ut med mer information.

Kil. Ett hjärtligt tack å Kilsbornas vägnar.
Är du osäker på om det du vill tipsa om är av
Ett gott tecken på välstånd är att det byggs i kommunen, Smeden

intresse för andra? Skicka ändå in ditt material!

är igång och Sannerudsskolan är i startgroparna, upphandling sker

Informationsavdelningen bedömer det innan det

under hösten och vintern.

publiceras.

Ett stort grattis till Kils MK MC till femte SM-guldet i motocross.
Våra övriga stjärnor inom bland annat bågskytte, friidrott,
fotboll, modellflyg, tennis och orientering sköter sig också
Box 88, 665 23 Kil

finfint, engagerade ledare och aktiva gör Kil till en fantastisk

Ansvarig utgivare: Mikael Johansson

föreningskommun.

vanligt, gjorde Kil hela veckan till ett festligt avbrott i lunken och

Layout: Tord Ohlsson

sätter Kil på kartan i medierna.

Omslagsfoto: Roger Kvarnlöv
Tryckt på Multifine 130 g.

Hösten närmar sig, shortsen åker in i garderoben
vackert och njutbart med all svamp som ska ner

Nr 1. 17 mars

i frysboxen.

Nr 3. 6 oktober
Nr 4. 22 december
Manusstopp - 4 veckor.

•

fyll i något av formulären (evenemangstips,
nyheter, ljustavla).
Formuläret sparas men syns inte förrän vi
granskat, justerat och publicerat.

använd dessa formulär
•

Evenemangstips (som du kan läsa i kalendern på
kil.se)

och löven gulnar. Alltid lite melankoliskt men

Preliminära utgivningsdatum 2011
Nr 2. 27 juni

Gå till www.kil.se/skriv och

Stort tack till Lions, handlarna i Kil och alla föreningar som, som

Agnetha Hultin Karlsson

Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad

•

•

0554 191 11, mikael .johansson@kil.se
Produktion: Roger Kvarnlöv, Tord Ohlsson

Så här går det till

•

Nyhetstips (kan bli en nyhet på kil.se, eller i
kommuntidningen)

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

•

Tips till ljustavlan i centrum (begränsat utrymme
till 16 tecken per rad (inklusive mellanslag)

Du som skriver pressmeddelanden eller liknande får
gärna skicka en kopia till infomaster@kil.se.
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Nya medarbetare i kils kommun

Ungdomsgård, va-taxa och Kilsbo

TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Kils kommun har ungefär 1000 anställda. Nedan presenterar vi några nyanställda som ofta
kommer i kontakt med Kilsbor.

Ungdomsgården byter lokaler till Gärdesgatan 4 och Kilsbo för ensamkommande barn är i
gång. Vi förklarar begreppet lägenhetsavgift som ställt till bekymmer för flera Kilsbor.

Jan Westerberg

Anna åberg

Teknisk chef från och med 3 oktober.
Har senast arbetat som teknisk chef
i Malung-Sälens kommun. Kontakta
Jan via jan.westerberg@kil.se eller via
kommunens växel 0554-191 00.

Kultursamordnare på halvtid. Du når
Anna från onsdag lunch till och med
fredag eftermiddag via kommunens
växel 0554-191 00. Övrig tid arbetar
hon som bildlärare på Sannerudsskolan. Mer information om kulturfrågor hittar du på www.kil.se/kultur

Pia Hermansson

KILSBO - FÖR ENSAMKOMMANDE BARN

Oskar Eriksson

NYA UNGDOMSGÅRDEN

FRÅGOR OM LÄGENHETSAVGIFT

Ungdomsgården i Kil har flyttat till nya lokaler

Vi får många frågor om fakturan för vatten och

på Gärdesgatan 4. Ingången är från innergården.

avlopp när det gäller begreppet lägenhetsavgift.

Telefonnumret är 0554-193 89. Ungdomsgården är

Lägenhetsavgiften (enhetsavgift) gäller även villor

öppen tisdagar och onsdagar kl 17 - 21 samt fredagar

eftersom en villa kan innehålla flera lägenheter. De

kl 19 - 23.

flesta som äger en villa betalar alltså fast avgift för
bostadsfastighet och lägenhetsavgift, totalt 3032 kr

Kilsbo
Ny skolpsykolog på barn- och utbildningsförvaltningen efter Eva Byström
som gått i pension.
Oskar når du på telefon 0554-191 83.

Chef för individ- och familjeomsorg
(IFO) på socialförvaltningen.
Har tidigare arbetat både inom offentlig och privat sektor.
Pia når du på telefon 0554-194 51.

är

namnet

på

boendet

där

våra

(priset avser normalvilla).
Det här är nya VA-taxan från och med 1 april

ensamkommande barn bor. Vi har just nu 10 barn

•

Fast avgift för fastighet 1 375 kr/år

från Afghanistan, Iran och Jemen. De behöver

•

Fast avgift per lägenhet 1 656 kr/år

tillfälligt

•

Förbrukningsavgift vatten 21,54 kr/m3

förordnade

vårdnadshavare

eftersom

de saknar ordinarie föräldrastöd. Hör av dig till
kommunens växel om du är intresserad av att bli
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Jenny larsson

Gösta Nyström

Kommunsekreterare efter Cristina
Lindell som gått i pension. Du når
Jenny på telefon 0554-191 02 eller via
mejl kommun@kil.se. Som kommunsekreterare sköter Jenny bland annat
mötesadministrationen för kommunstyrelsen.

Tar över efter Bo Nelin på fixarservice.
Välkommen att höra av dig till “FixarGösta” på telefon 0554-194 44.
Han arbetar
- onsdagar 8.30-17.00,
- torsdagar 8.30-17.00
- fredagar 08.00-13.00

Jan-Erik Andrén

Torbjörn Belenos

Blivande rektor för Sannerudsskolan
7-9 och till dess projektledare för omoch nybyggnation av nya Sannerudsskolan. Kommer senast från barn- och
utbildningsförvaltningen i Faluns kommun. Jan-Erik börjar den 3 oktober.

Har arbetat som energi- och klimatrådgivare sedan 2008, nu senast i
Nora, Lindesbergs, Hällefors och
Ljusnarsbergs kommuner. Kilsbor och
Kilsföretag kan kontakta Torbjörn på
tisdagar och onsdagar mellan 10 – 16
på telefonnummer 0554 – 194 14.

tillfälligt förordnad vårdnadshavare.

GULD TILL KILS MK MC
Västra Torggatan
blir bussgata
Mellan 1 oktober 2011 och 31 mars 2012 kommer
Västra Torggatan, mellan Storgatan och Långgatan,
att vara en bussgata. Gatan är avstängd för all övrig

Kils MK MC tog i september sin femte SM-buckla
i motocross. Kilsklubben säkrade SM-tecknet i det
andra heatet då man fick 16 poängs marginal till
tvåan Västerås. Laget: Hampus Dahlgren, Anders
Persson, Jonas Algotsson, reserven Emil Forsberg
och lagledaren Roland Brunzell. Grattis!

trafik, cyklister och fotgängare. Gående hänvisas
till gångvägen vid kommuncentrum och övrig
trafik hänvisas till Vattugatan och Hagagatan.
Anledningen till avstängningen är byggnationen av
nya bostäder i kvarteret Smeden.
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Anhörigstöd

Damcafé

Anhörigstödet finns här för dig
som tar ansvar, hjälper och stöttar
någon anhörig/närstående som
inte klarar vardagen på egen hand
- ung eller gammal har ingen
betydelse. Det är viktigt att du
känner stöd och trygghet i din roll
som anhörigvårdare.

Välkommen till vårt populära damcafé.
Torsdagar ojämna veckor klockan 15-17 i
Smedens matsal, Långgatan 44.

Modevisning av Seniorshopen

27 oktober

Lottakåren

10 november

Vi träffas i Spegelsalen, Närhetens 		

		

kyrka. Bo Johansson berättar och 		

		

visar bilder från Afrika

24 november

Röda Korset visar kläder från Kupan

8 december

Musikunderhållning

flexibelt anhörigstöd som är kostnadsfritt.

22 december

Julavslutning

DU KAN FÅ HJÄLP MED

Damcaféet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan,

•

information om olika stödformer i
hjälp att hitta rätt kontakter

•

träffa andra i en liknande situation

•

råd och stöd i anhörigfrågor

•

någon att prata med om din situation

•

anhörigvårdarkort

•

avlösning (nytt från och med
1 september 2011)

anhörigsamordnare:
Lena Söderberg telefon 0554-19 217
tisdag – fredag, klockan 9 - 16
lena.soderberg@kil.se

Broken Door och
musikklasser
Söndagen den 30/10 ger musikskolan och
Sannerudsskolans musikklasser en konsert
tillsammans med Broken Door i Stora Kils
kyrka. Mellan 100-150 elever deltar.
Broken Door består av Pier Schmid, tidigare
medlem i Da Buzz, och Tobias Östlund. 2010 hade
de en listsuccé med låten “Angel”. Biljetter säljs på
musikskolan under oktober.

Seniorboendet Smeden, 665 30 Kil

Barn- och utbildningsnämnden i Kil har delat

Arbetslaget

4-6

på

Sannerudsskolan

får

ut kommunens pedagogpris för första gången.

pedagogpriset i silver och en utvecklingspeng på

Pedagogpriset har valörerna guld, silver och brons,

3 000 kronor. Ewert Axelsson, Per Hedström, Karin

och förutom diplom fick de tre pristagarna en

Johansson, Ulrika Weber, Ingrid Guldbrandsson

utvecklingspeng på mellan 2 000-5 000 kronor.

och Lotta Perman ingår i arbetslaget och får priset
för sin utvecklingsresa mot öppnare klassrum som

– Vi vet att vi har bra pedagoger i Kil och vill

startade med ett arbete med de nya styrdokumenten.

genom pedagogpriset uppmuntra och belöna några
arbetslag som gjort intressanta pedagogiska resor,

Monika Hallberg Nilsson och Marita Engdahl,

säger Anders Johansson (S), ordförande i barn- och

förskolan Skogsgläntan, får pedagogpriset i brons

utbildningsnämnden.

och en utvecklingspeng på 2 000 kronor. De får
priset för sitt målmedvetna arbete med barn som

PRISTAGARE

har svårigheter av olika slag.

Arbetslaget Vallmon på Fageråsens förskola får

Vi söker
särskilT FörorDNAD VårDNADsHAVAre

läs mer på kil.se/jobb
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Barn- och utbildningsnämnden i Kil har delat ut kommunens pedagogpris för första
gången. Pedagogpriset har valörerna guld, silver och brons, och förutom diplom fick de tre
pristagarna en utvecklingspeng på mellan 2 000-5 000 kronor.

Studieförbundet Vuxenskolan och Kils kommun.

kommunen
•

TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46	Foto : Tord Ohlsson

Höstens program
13 oktober

Kils kommun erbjuder ett individanpassat,

Pedagogpris i guld, silver och brons

pedagogpriset i guld på 5 000 kronor. Pernilla Hult,

– Arbetslagen kommer att använda utvecklings-

Monica Karlsson, Rita Hillring och Eva Söderlind-

pengarna för fortsatt arbetslagsutveckling, säger

Nilsson får priset för arbetet med vardagspedagogisk

Anders Johansson.

närhet och sitt sätt att kommunicera och utmana
barn i tanke, ord och gärning.
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Evenemang i kil
FOTON : Roger Kvarnlöv, TORD OHLSSON , LEIF NORDSTRÖM (Vattenfestival), KERSTIN EHREFJORD (Gäddfestivalen)

Pettson och hönan Prilla underhöll barn
och föräldrar i Kyrkans gård.

8

Gustav och Alexandra Larsson bjöd på lunchunderhållning och
undrade om man kan kalla sig Kilsbo efter sex år på orten.

Det hade regnat hela dagen men lagom till paraden blev det
uppehåll och många människor kantade Storgatan.

Ulla Samuelsson hade åkt från Karlstad för att vara med och
sälja sina saker på Kils AIK:s bakluckeloppis.

Kils storband såg till att det svängde rejält tisdag eftermiddag
då även sångaren Andreas Jonsson deltog.

Vattenfestivalen gav arrangörer och publik mersmak och blir ett
årligt återkommande evenemang under vecka 29.

Lake tour Gäddfestivalen i Fryken är Sveriges största insjötrollingtävling som i år anordnades för 18:e gången.
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Positivt företagsklimat och fortsatt satsning
TEXT OCH FOTO: Roger Kvarnlöv 0554 191 46

De företagare som varit i kontakt med kommunen är enligt Sveriges Kommuner och
Landstings öppna jämförelser nöjda med Kils kommun (fyra i Sverige). Kil forsätter satsa
på förbättrat klimat bland annat genom deltagande i Det företagssamma Värmland. Är du
mellan 18-35 och vill bli företagare? Kontakta vår företagscoach.
DET FÖRETAGSSAMMA VÄRMLAND

KIL – FYRA I SVERIGE

Som fortsättning i sitt arbete med näringslivsklimatet

I undersökningen rankas kommunerna utifrån

kommer Kils kommun att ta en aktiv del i den stora

fem områden och resultaten baseras på enkätsvar

satsningen ”Det företagsamma Värmland”.

från företagare som faktiskt varit i kontakt med
kommunerna. Kil kom på en fjärdeplats i landet

Genom fler möten med entreprenörer och företag

efter Salem, Surahammar och Trosa.

kommer förståelsen för näringslivets spelregler att
förbättras, där ett mål är att kommunerna ska bli

– Hur företagsservicen upplevs av Kilsföretagarna

bättre på att agera för att bidra till en utveckling av

beror på den egna kommunens service och kvalité

kommunens och länets näringsliv.

i bemötandet. Att erbjuda bra näringslivsklimat
främjar företagande, skapar arbetstillfällen och

-

Håll

utkik

på

kommunens

hemsida

där

är centralt för Kil kommuns utveckling, säger

information om olika arrangemang med fokus på

Georg Forsberg (C), kommunalråd med ansvar för

kompetensutveckling och dialog kommer att läggas

näringsliv- och tillväxtfrågor.

ut, säger Mats Olsson, näringslivschef, Kils kommun.
–Resultaten visar tydligt att det inte är strukturella
förutsättningar
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som

geografiskt

läge,

politisk

FÖRETAGSCOACH FÖR DIG 18-35 ÅR

majoritet eller kommuntyp som avgör om en kommun

Bär du på en spännande företagsidé som du

hamnar i topp. Hur företagsservicen fungerar beror

Det franska företaget Lerox & Lotz Technologies (LLT) besökte Kils Energi för att visa upp anläggningen

inte riktigt vet vad du ska göra med eller har du

istället på den enskilda kommunens arbete, säger

i Kil för blivande kunder. LLT besökte Kils Energi senast i juni och besöket blev så lyckat att de valde att

funderingar kring hur du ska utveckla din nuvarande

Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och

förlägga ytterligare ett besök i Kil.

verksamhet som soloföretagare? Då ska du kontakta

Landsting.

företagscoach Linda Edh, 072-302 28 14 eller e-post

– Att LLT besöker oss är ett bevis för att anläggningen i Kil håller hög kvalitet och det känns bra att vårt

linda.edh@communicare.nu

kvalitetstänk ger ringar på vattnet, säger Leif Östlind VD för Kils Energi AB.
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Bor du på landsbygden i nordöstra
delarna av Kils kommun?

Informationsfoldrar –
Jobbcenter och Lövenstrand

TEXT : Katarina Horn 076 725 80 00

TEXT : Roger kvarnlöv 0554 191 46

Om du bor i Tolita, Östra Glänne eller Övre Bondestad är sannolikheten stor att du har fått
eller kommer att få ett besök från miljö- och byggnadsförvaltningen! Varje år går vi igenom
olika områden inom kommunen och tittar på enskilda avlopp. I år är det alltså dags för
nordöstra delarna av kommunen.

I kommunhusets entré hittar du medborgarhörnan. Där kan du hämta blanketter,
broschyrer och foldrar samt låna dator. Vi har tryckt upp två nya foldrar om Jobbcenter och
Nya bostäder Lövenstrand.
Jobbcenter är ett aktivitetscentrum för arbetslösa

Naturvårdsverket prioriterar idag åtgärder mot

av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör.

övergödningen. Åtgärderna är kopplade till reger-

Tillsammans

ingens miljömål ”Ingen Övergödning”, ”Levande

genomgång av fastighetens slamavskiljare och

Sjöar och Vattendrag” samt EU:s ”Ramdirektiv för

infiltration.

med

fastighetsägaren

görs

en

vatten”. De enskilda avloppen står för en betydande

Lövenstrands nya bostadsområden erbjuder närhet
till centrum, natur, friluftsliv och vatten.
Hämta dina foldrar med mer information i

del av de näringsämnen och föroreningar som rinner

I Kils kommun uppfyller 10-30 % av alla avlopp

ut i våra sjöar och vattendrag. Avloppsutsläppen

lagkraven. I regel har de lagliga avloppen en

medför också att bakterier och sjukdomsalstrare

relativt ny avloppsanläggning. Många fastigheter

(virus m.m.) kommer ut i vattnet med försämrad

och arbetar med olika arbetsmarknadsåtgärder.

medborgarhörnan eller på kil.se/jobbcenter eller
kil.se/lovenstrand.

som inte har godkända avlopp har någon form av
slamavskiljare men ofta ingen efterföljande rening.

vattenkvalitet som följd.

Dessa får komplettera sina avloppsanläggningar för

Nu kommer snön igen

Miljö- och byggnadsnämnden i Kils kommun har

att uppnå godtagbar standard enligt dagens krav.

lokala miljömål som innebär att 85 % av avloppen

Ett godkänt avlopp består av en trekammarbrunn

i kommunen ska uppfylla lagkraven senast år

med efterföljande markbädd eller infiltration.

2020. I Kils kommun finns totalt ca 1 500 bostäder

I

på landsbygden med indraget vatten och avlopp.

I markbädden eller infiltrationskassetter sker en

Svevia sköter vintervägarna

Generella regler

Ungefär 800 av dessa avloppsanläggningarna har

biologisk rening av avloppsvattnet med hjälp av

Företaget Svevia ansvarar för plogning och sandning

Vi snöröjer gatorna när snödjupet är över 7 cm och

inte tillräcklig rening av avloppsvattnet. Det innebär

naturliga bakterier.

av 20 mil enskilda vägar, gator samt gång- och

gång- och cykelvägarna när snödjupet är över 5 cm.

cykelvägar inom tätorterna Kil, Fagerås och Högboda.

Vi halkbekämpar efter behov. Vid snöröjning och

Telefonnummer till Svevia är 0533-103 33.

sandning prioriterar vi

att avloppsvatten och ibland även avloppsslam mer
eller mindre orenat går ut i diken och bäckar.
Miljöhösten

och
2011

byggnadsförvaltningen
igenom

enskilda

går

avlopp

trekammarbrunnen

avskiljs

TEXT : therese jäger 0554 191 30

För att snösvängen ska fungera måste vi alla hjälpas åt. Här får du reda på vad som gäller.

avloppsslammet.

De avlopp som inte blir godkända får 2 månader
på sig att hos miljö- och byggnadsförvaltningen

•

under

ansöka om att få bygga om sitt avlopp. Därefter

Fastighetsägare

inom

får fastighetsägarna 2 år på sig att åtgärda

Du som är fastighetsägare ansvarar för

Tolitaälvens avrinningsområden. Inom Tolitaälvens

avloppsanläggningen.

•

avrinningsområde finns bland annat Östra Glänne,
Tolita och Övre Bondestad. Fastigheter med
permanentboende såväl som fritidsboende får besök
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•

enskilda vägar som skolskjuts och hemtjänst
använder och

•

inom

centralorten

gång-

och

cykelvägar

att snabbt avlägsna snö och is som är till besvär

(skolvägar) samt så kallade ”matargator” (vägar

för gångtrafikanter och för

som går ihop till större utfartsvägar inom

att sanda gångbaneutrymmet eller på annat sätt

samhället).

motverka halkan.
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Bangolf i Högboda
TEXT : Jan Fjärrstad, Högboda byalag

Nu kan du spela bangolf i Högboda. Banan ligger invid parken Åsikten och bakom
satsningen finner vi Högboda byalag.
Banan har samma öppettider som Coop Nära; månfre 09.00-19.00, lör 09.00-16.00 och sön 12.0016.00. Du måste hämta ut klubba, boll och protokoll
på Coop Nära senast fem minuter före stängning.
Stoppa sedan dina golfgrejer i en låda utanför Coop.
– Har man ett bra resultat lägger man sitt protokoll,
bevittnat och med namn och telefonnummer i
Byalagets brevlåda vid Coop, säger Jan Fjärrstad.
Bästa resultatet när säsongen är över belönas med
ett presentkort på Coop Nära. Banan är öppen så
Från vänster: Khaldah Al Jaber, Vesna Jankovic, Yian Yian Peng, Eden Mengisteab och integrationsminister Erik Ullenhag i samspråk på Eskebohls gård i Kil.

länge den är spelbar.

Korsbefruktad mat smakade bra

KILSBOSTÄDER BYGGER NYTT

TEXT OCH FOTO : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Kilsbostäder har påbörjat byggnationen av två nya

Integrationsminister Erik Ullenhag och landshövding Eva Eriksson besökte Eskebohls gård
i Kil för ett möte med Kil Innovation Food Arena (KIFA).

Vid parken Åsikten kan du också spela boule och grilla.

5-vånings hyresrättshus vid Smeden. Inflyttning

HÄLSOCOACH FÖR 60-75 ÅRINGAR
Du som är 60-75 år och har
•

förhöjt blodtryck som inte behandlas
med läkemedel

sker september-november 2012.
•

förhöjt blodsocker som inte behandlas
med läkemedel

– Projektet ”Innovativ Mångkulturell Matutveckling”

Eden Mengisteab berättade bland annat att hon gör

ska på sikt leda till utveckling av nya verksamheter

surdegspannkakor på värmländskt skrädmjöl. De

och företag genom att korsbefrukta invandrades

flesta ingredienserna går att handla i Sverige men

matkultur och – kunnande med den regionala

några får hämtas från hemlandet, som i Edens fall

livsmedelsproduktionen, berättade Bo Thunberg

är Eritrea.

från KIFA.
Ministern och landshövdingen gillade helt klart
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Khalda Al Jaber, Nasima Saiq, Mariya Tancheva och

det de såg och fick smaka. Båda betonade hur

Eden Mengisteab är några av deltagarna i KIFA:s

viktigt det är att våga tänka nytt när det gäller

projekt som berättade om sina framtidsidéer och

integrationsfrågor, att livsmedelsområdet är viktigt

bjöd på smakbitar från respektive utbud.

som brobyggare och att utveckling måste få ta tid.

•

lättare depression som inte behandlas
med läkemedel

•

ett midjemått större än 94 cm (män) och
80 cm (kvinnor)

SVART PÅ VITT | SECOND LINE JAZZBAND
SING OUT | REAL GOSPEL | GOBA GOSPEL
VI | NEIGHBOURHOOD GOSPEL | G:SON GOSPEL
CONNY JASHGÅRD | SACRED BAND | FRYKERUDS BARNKÖR
PIA ARONSSON | MAGNUS DÖLERUD & JOHAN GUND

www.gospelfestival.se

är välkommen att anmäla dig till en
forskningsstudie där du får egen hälsocoach.
Detta är ett samarbete mellan bland andra
Kils komun och landstinget i Värmland.
Mer information på www.kil.se/halsocoach
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Fageråsskolan 50 år
TEXT OCH FOTO : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Fageråsskolan firade 50-år den 23
september med saft, kaffe, rulltårta,
inbjudna gäster och en överraskning till
barnen.
– Teatergruppen Duo Danzeros bjöd på teater- och
cirkusstycket Städvagnen. Det passar bra in på vårt
hälsotema, berättade Håkan Engmalm, rektor på
Fageråsskolan.
Fageråsskolan togs i bruk den 25 september 1961 och
en som då gick i fyran är nuvarande vaktmästaren
Jan Svanström. På bilden till höger ser du Jan
omgiven av några av dagens elever.

Nytt i Kilsravinerna
TEXT OCH FOTO : KATARINA KARLSSON 0554 191 40

Kils kommun och Karlstads kommun har under sommaren byggt en ny fin bro över
Hyndalsån i naturreservatet Kilsravinerna eftersom den gamla bron började bli fallfärdig.
Den nya bron sträcker sig från kommun till kommun
och är en del av Skutbergsleden. Prova den gärna!
Vi har även röjt och markerat en ny stig i den
västra delen av reservatet. Bengt Kolthoff, som
är tillsynsman i reservatet, ville att fler personer
skulle få se det här vackra området. Stigen går i den
lummiga ravinen längs ån och tar sen en vändning
upp på åsen och man får se olika naturtyper.
Sträckan är en kilometer lång och kräver rejäla skor.

Den nya bron över Hyndalsån.

