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TEXT : roger kvarnlöv 0554 191 46
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Sid 3

Efter en rekordvarm höst börjar nu kylan smyga sig på och

samarbetspartner i nyetablerat återvinningsföretag. Satsningen

ne m

Ledare

Kils mekaniska
verkstad

på kultur- och fritidslivet börjar också ta form. Vi har dialoger

Gr in

Sid 2

med unga och äldre invånare som ska utmynna i en plan för att
sätta Kil på kartan även inom dessa områden. En eldsjäl i form
av vår kultursamordnare, Anna Åberg, gör i alla fall mig mycket
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FÖRETAGSETABLERINGAR

optimistisk om att Kil kommer att ligga i framkant i sinom tid.

Kils kommun har under många år försökt att hitta

Kils kommun för diskussioner med några företag

ett mer värdigt boende för de människor som bor

om eventuell etablering i Kil. Diskussionerna är i ett

i bostadsbaracker norr om gamla scanområdet.

tidigt skede och vi återkommer med mer information.

Box 88, 665 23 Kil

Ett annat tecken på utveckling är den tidigare nämnda lyftkranen

Ansvarig utgivare: Mikael Johansson

som står mitt i det som ska bli Hammaren och Städet. Ett femtiotal

0554 191 11, mikael .johansson@kil.se

centralt efterfrågade lägenheter är på gång vilket är välkommet.
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Vi har all anledning att tro på framtiden i Kil tack vare nya

Layout: Tord Ohlsson

bostadsområden, nya och framtida företag och fler barnfamiljer.

Omslagsfoto: Roger Kvarnlöv

Detta tillsammans med arrangemang som fårfest, kulturvecka,
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vatten- och gäddfestival samt den allmänt

Kommunen har utrett många alternativ men inte
beslutat om placering. Det senaste beslutet säger att

PILLERTHRILLER I KIL

kommunen ska utreda (bullermätningar, bygglov

VF konstaterar att 38 procent av patienterna i Kil

med mera) en placering norr om Kils mekaniska

över 80 år får mer än tio olika läkemedel. I Storfors

verkstad, se kartbild ovan. Det är den placeringen

är motsvarande siffra sex procent.

som diskuterats i några insändare senaste tiden.
Om det slutligen blir denna placering eller någon

– Vi har under en tid arbetat aktivt med läkemedels-

annan får utredningen visa men oavsett vad man

genomgångar tillsammans med patientansvarig

Nr 1. 15 mars

tycker så måste vi ordna ett bättre boende än de

läkare och apotekare. Jag är säker på att dialogen på

Nr 2. 21 juni

bostadsbaracker som används idag.

sikt leder till minskad läkemedelsanvändning men

positiva utvecklingen gör att vi snart hoppas
Preliminära utgivningsdatum 2012

Nr 3. 4 oktober
Nr 4. 20 december
Manusstopp - 5 veckor.

vända befolkningstrenden.

vi får inte stirra oss blinda på siffror. Det viktigaste

Mikael Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Personalen på Vikstaskolan känner sig felaktigt

är ju att patienterna får rätt läkemedel, säger Annika

0554 191 11

utpekade och hälsar att de står bakom den placering

Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

mikael.johansson@kil.se

kommunen så småningom väljer.
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vi plogar trots skottår
TEXT : therese jäger 0554 191 30			FOTO: Tord ohlsson

För att snöröjningen ska fungera bra behöver vi hjälpas åt. Nytt för i år är vår snöröjningsinformation på kil.se som du kan läsa mer om i bildtexten.
När vi plogar kan det ibland bli en snövall framför

Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort

din fastighetsinfart. Om vi ska hinna med att ploga

tillpackad snö och is. Vi isriver bara det prioriterade

inom rimlig tid kan vi tyvärr inte undvika det. Det är

huvudvägnätet, endast vid akuta trafikproblem

ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan snön

isriver vi övriga gator och vägar.

vid din infart, även om snövallen har uppstått av
plogbilen. Du får inte köra ut snön i gatan, lägg den

Vi saltar endast väg 715 från Stenåsenmotet och till

istället på din tomt.

rondellen vid Coop.

Du kan få hjälp att skotta din infart om det finns

Vi sandar vid behov och prioriterar då gång- och

särskilda skäl som till exempel sjukdom. Skicka in

cykelvägar och så kallade matargator med busstrafik.

din ansökan till Tekniska förvaltningen, Box 88,

Vid temperatur under minus 12 grader sandar vi

665 23 Kil eller via e-post till therese.jager@kil.se.

normalt inte eftersom kylan skapar en naturlig
strävhet. Kylan gör dessutom att det är svårt att få

Parkera bilar på anvisade parkeringsplatser eller på

sanden att fastna.

din tomt, inte på gatan.
Inom centrumfyrkanten* forslar vi bort snösträngar
Ställ ut soptunnan samma dag som soptömningen

vid sidan av vägen, om höjden överstiger 50 cm. På

sker och ta in soptunnan på tomten igen direkt efter

övriga gator och villaområden forslar vi bort snön

tömning. Det tar mycket längre tid för oss att ploga

när den påverkar framkomlighet eller trafiksäkerhet.

om våra plogbilar måste ta hänsyn till soptunnor
och parkerade bilar.

Under perioden 1 november - 31 mars har vi kontroll
på väderutveckligen dygnet runt. Vi är väl förberedda

Du underlättar för plogbilen när du röjer träd och

och snöfall är ingen överraskning för oss.
Nytt för i år är att du får uppdaterad information om snöröjning på kil.se. Här kan du bland annat läsa

buskar som sticker ut utanför din tomt.
När snödjupet överstiger 7 cm kallar vi ut alla

om när våra entreprenörer är utringda och när vi beräknar att vara klara. Informationen hittar du på

Vi plogar inte kontinuerligt under ett snöfall, utan

enheter och vi arbetar så snabbt vi kan med att se till

www.kil.se/storning och under Störningar på startsidan (i högerspalten).

väntar till ett visst snödjup. För att förhindra skador

att du får plogat. Vi plogar trottoarer samt gång- och

på gator, maskiner och maskinförare har snöplogarna

cykelvägar när snödjupet överstiger 5 cm.

fjädrade plogblad. Snön blir därför oftast hårt
packad och tillkörd vilket gör att det fjädrade

Om du ändå har frågor om snöröjning kontaktar du LBC Logistik Östra Wermland, som sköter
snöröjningen åt Kils kommun, på telefon 070-571 34 55.

* Området söder om Storgatan och norr om Skogsvägen, mellan
Villagatan och Hagagatan.

plogbladet inte kommer genom hårt packad snö.

4

5

Att musicera med kända musiker
är en drivkraft

TEXT : ewa gustavsson 0554 192 36			Foto : emil jonsson

Draken Berta är ett bokprojekt som de flesta förskoleavdelningar i Kil deltar i.

Broken Door spelar en blandning av rock och pop.

Varför gör vi detta? Jo, att få musicera i ett stort,

För att presentera projektet fick barnen i Tolita

Det lyckades! I ägget fanns en liten drakbebis som

Pier Schmid (tidigare medlem i Da Buzz), och Tobias

seriöst sammanhang och i gemenskap med kända

förskola besök av björnen Qvintus, en av förskolans

fick namnet Berta. Hon är nu på ”tillväxt” för att på

Östlund är gruppens medlemmar. De är mest kända

musiker är en stor drivkraft för våra elever.

mascotfigurer, som hade något mystiskt i handen.

nytt dyka upp som en handdocka.

för sin hitsingel Angel. Du kan läsa mer om Broken
Door på www.brokendoormusic.com

Ett stort tack till

Det här är tredje gången musikskolan arrangerar
en konsert med kända artister. Vi har tidigare haft
besök av Triple & Touch, Janne Schaffer och Johan

•

alla elever som medverkade och gjorde konserten
till en succé

•

något innehåll?

Draken Berta behandlar teknik och natur, områden
som lyfts fram i den nya läroplanen för förskolan.

vår publik och våra sponsorer. Utan er skulle vi
inte ha råd att genomföra dessa konserter.

Boding. Nästa år, i september, får vi besök av Nisse
Landgren.

TEXT : mia sandberg-tuvesson 0554 193 48	Foto : tolita förskola

Vad var det? Vad bestod det av? Hade det kanske
•
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NYKLÄCKT Drake i Tolita förskola

Musikskolans elever, tillsammans med gruppen Broken Door, bjöd publiken i Stora Kils
kyrka på musikaliska smakprov i form av folkmusik, filmmusik och musik av Frank
Sinatra, Björn Skifs och Paul McCartney. Stämningen var på topp hela kvällen.

Ett isägg! Kan det finnas något i ägget? Hur får vi

För att förstärka dessa områden i det vardagliga

ut det som finns inuti ägget? Barnen kom med olika

arbetet läser Tolita förskolepersonal en universitets-

förslag; hacka, häll på varmt vatten… Vi bestämde

kurs i teknik för barn.

oss för att prova med varmt vatten.

Stora Kils församling som lånade ut sina lokaler.
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ett gränsfall att vara kreditvärdig för nödvändiga

att Kil växte kopiöst under 70-talet och att “han

lån. Men sakta reste sig kommunen och kom på

och några till köpte upp det mesta de kom över i

fötter igen.

gårdsväg“ för att kommunen skulle kunna erbjuda

TEXTsammanfattning och foto : roger kvarnlöv 0554 191 46

I år är det 40 år sedan Stora Kil, Frykerud och Högboda slogs ihop till nuvarande Kils
kommun. Hur upplevde man kommunsammanslagningen 1971? Vi har lyssnat till några
personer med minnen av sammanslagningen.

KARL-EVERT EVERTSSON, FRYKERUD

sammanslagningen med Karlstad men protokollet

Det var tre kommuner (socknar) Boda, Frykerud och

är inte justerat ännu. Kom ikväll så skriver jag på!”

Boda hade redan 1952 slukats av Brunskog,
både borgerligt och kyrkligt. Motståndet till det
samarbetet hade varit kompakt men man fick ge
med sig och därför vända sig till kommunalkontoret
i Edane i alla ärenden. 1971 var det så dags igen ”Nu
skulle Boda tillhöra antingen Arvika eller Kil”. Det
blev nya bråk och namnlistor men det bestämdes
ändå att Boda skulle ingå i Kil. I samma svep togs
Frykerud med. Där var anhängare och motståndare
av anslutning jämnstarka och striden blev het.
Kommunsammanslagningar genomfördes över hela
landet, för det mesta mot invånarnas vilja. Många
småkommuner använde sina pengar till diverse
projekt i den egna kommunen innan storkommunen
skulle ta överskotten i de ofta välskötta kassorna.
Bland annat ordnade man vägbelysning och gav
föreningar anslag till det mesta. Ett exempel är
min före detta arbetskamrat Jan som hade en
sommarstuga vid Hyn som han ville göra om till
permanentboende och därför ringde till ansvarig
ordförande som sa: ”Vi har just haft sista mötet före
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Så gick det till på den tiden.

Kil blev en injektion i bygderna (minns ni byalagets
banderoller vid invigningen, med Mats Notinis text

Jag bad Georg Forsberg (C) göra en jämförelse

”Grattis Kil och Karlstad – 5 km närmare Högboda”).

mellan då och nu.

Landshövdingen Ingemar Eliasson höll sitt roliga

– Politikerna i 70-talets Kil var bra på kommun-

invigningstal med en Boda-keps på skulten!

utveckling och såg till att erbjuda företag och
bosökande det de ville ha. Kil var faktiskt under den

Byalag och föreningar har på olika sätt bidragit till

här perioden i Sverigetäten när det gällde tillväxt. Kils

att landsbygden fortfarande är vid någorlunda vigör

kommun är idag den kommun i Värmland som har

Nu efter 40 år kan vi erkänna att de små kommunerna

i kommunen. De är viktiga för bygden genom lokala

den lägsta befolkningsminskningen men det innebär

inte hade klarat att uppfylla alla föreskrifter som har

initiativ och viktiga för att göra landsbygden synlig.

ändå att vi tappar intäkter mostvarande kostnaden

kommit. Vi får vara glada så länge vi kan slinka in på

Men mer finns att göra i samverkan mellan politiker,

för en förskola under en period på 3-4 år. Vi måste

kontoret i Kil där man känner några. Hemska tanke

tjänstemän och de ideella föreningarna.

alltså även idag jobba med kommunutveckling för

Kil som levde ett fritt liv innan det kom en befallning
från högre ort. Ni skall gifta er (bilda storkommun).

mark till de många inflyttare som ville bygga.
1994 bildade vi Högboda byalag. En ny väg förbi

om det blir stadshuset i Karlstad nästa gång.

OWE NORDLING, HÖGBODA
För 40 år sedan bodde jag och min familj i Edsvalla
med en liten ”krabata” på två år. 1972 läste jag en
annons i NWT om ett torp att hyra i Högboda. Torpet
var Bjurdämma, där avtalet på ett år avgjordes
kontant på plats samma dag, och som blev början på
en lång relation till bygden och Kils kommun.
Senare blev Krokstad vår hemvist. Från 1976 hyrde
vi och 1984 fick vi möjlighet att köpa Krokstad. Inom
familjen diskuterade vi hur Kils kommun hanterade
villabebyggelsen och barntillsynsfrågorna kraftfullt
i jämförelse med Karlstads kommun. Kil kändes
tydligt som en kommun på framsteg med vilja!
1990 flyttade vi upp som helårsboende i Krokstad.
Kils kommun gick med präktiga underskott och var

Landsbygdens enda chans att göra sig gällande och
befästa en framtid är samverkan där vi kan visa alla
som funderar på att flytta hit, att här är vi ”med på
tåget” – absolut inte sämre än i staden!

CAFÉKVÄLL PÅ KILARENA

att öka befolkningen, säger Georg Forsberg.
Cafékvällen var inledningen på kommunens fyrtioårsfirande som kommer att avslutas under Kil hela
veckan 2012. Det jag hört hittills är att det blir
boksläpp och en och annan överraskning.

Under cafékvällen på KilArena uppmärksammades
kommunsammanslagningens 40-årsbarn genom
att några politiker som var aktiva vid kommunsammanslagningen; Bengt Andersson och Jan Bohlin
samt Georg Forsberg (C), aktivt kommunalråd idag,
blev intervjuade av Bengt Alsterlind.
Bengt och Jan berättade hur de upplevde kommunsammanslagningen. De var överens om att det var
stönigt från Frykeruds sida och rätt så positivt från
Högbodas sida när kommunsammanslagningen
kom på tal, en sammanslagning som väckte många
känslor men som var nödvändig. Bengt berättade

Jan Bohlin, Georg Forsberg och Bengt Andersson under cafékvällen i KilArena.
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Vi har planer för kulturen

vad gör en livsmedelsinspektör?

TEXT : Lena Hassellund 0554 191 63

TEXT : katarina HORN 0554 191 04			FOTO : Agneta hultin karlsson

Under våren 2011 inrättades ett nytt utskott, kultur- och fritidsutskottet, som ska bereda
kultur- och fritidsärenden till kommunstyrelsen. Utskottets första stora uppgift är att
utforma en lokal kultur- och fritidsplan som vi beräknar ska vara klar under våren 2012.

Undrar du hur den lokala livsmedelskontrollen går till? I Kils kommun är det miljö- och
byggnadsförvaltningen som har ansvaret för den uppgiften. För att få veta mer har vi ställt
“tre snabba frågor” till kommunens livsmedelsinspektör Maria Johansson.

För att få idéer och synpunkter på kultur- och

Regionfullmäktige antar den regionala kulturplanen

1. Vad är syftet med att miljö- och byggnads-

fritidslivet i Kil har förvaltningen under hösten

hösten 2012 vilken är grunden för ett samlat

förvaltningen kontrollerar livsmedelsverksamheter?

bjudit in föreningar och kommuninvånare till

statsbidrag till kulturen i Värmland vilket man

Din hälsa påverkas av vad du äter och dricker.

kulturdialoger som ska ligga till grund för planen.

fördelar till institutioner och verksamheter.

Därför är det speciellt viktigt att råvaror är fräscha
och att hanteringen är korrekt. Miljö- och byggnads-

Du kan läsa synpunkterna på www.kil.se/kultur.

förvaltningen kontrollerar restauranger, matbutiker,
Parallellt löper arbetet med att ta fram en kulturplan för

gatukök och andra livsmedelsföretag för att säkra

Värmland. Varje kommun har utsett representanter

Kultur- och fritidsutskottet

som deltar i arbetet där jag representerar Kil. Du

Ledamöterna är

livsmedelshanterande enheter i offentlig verksamhet

kan följa arbetetet på Region Värmlands hemsida

•

Mikael Johansson (S)

som till exempel förskolor, skolor och vårdhem.

•

Rita Gunnarsson (S)

Du är hjärtligt välkommen in till oss på biblioteket

•

Marie Bryske (C)

Det är olika. Vi ska besöka verksamheter där man

för att hämta rapporten Kulturen i Värmland

•

Christina Bertilsson (M)

tillagar eller hanterar livsmedel ungefär en gång

2011. Den utgör underlag för de kulturdialoger

•

Dan Olsson (KD)

varje år.

www.regionvarmland.se.

som

kommunrepresentanterna

ordnar

i

kvaliteten på våra livsmedel. Vi kontrollerar även

2. Hur ofta besöks olika verksamheter?

sina
3. Vad gör jag som kund om jag inte är nöjd med till

hemkommuner.

exempel hygienen på en restaurang eller livsmedelsbutik som jag har besökt?
I första hand ska du prata med personalen, direkt

ny va-taxa

Naturpassvinnare

på plats. Om inte det hjälper kan du höra av dig till

Maria Johansson kontrollerar kyldiskens temperatur.

Kils kommun har höjt taxan

Kils kommun har utökat jul-

Antalet aktiva i Naturpasset

oss på miljö- och byggnadsförvaltningen så tar vi

för vatten och avlopp med 5 %

belysningen med 29 stycken

och Pigga Kil har fördubblats

kontakt med den verksamhet det gäller. Om du vill

från 1 januari 2012. Höjningen

julstjärnor längs Storgatan och

jämfört med i fjol.

får du vara anonym.

möjliggör saneringsåtgärder i

en julbock vid stationshuset.

Vinnarna av SPA-weekend och

Har

Julgranen finns nu på biblioteks-

presentkort hittar du på Kils

förhållanden när det gäller livsmedelskontrollen?

länkadress i din webbläsare och titta på bildspelet:

torget eftersom den kände sig

OK:s hemsida www.kilsok.com.

Kontakta gärna vår livsmedelsinspektör på telefon

www.stockholm.se/KlimatMiljo/Livsmedelshygien/

0554-191 61

Hang-med/

reningsverk och ledningsnät.
Höjningen motsvarar 300 kr/
år för den som förbrukar 150 m3
vatten per år.
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Julbelysning i Kil

lite ensam på Gröna torget.

du

frågor

eller

Vill du veta mer?
”Följ

synpunkter

om

lokala

med”

en

livsmedelsinspektör

livsmedelsinspektion!

Skriv

då

in

på

en

följande
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Ung företagsamhet i grundskolan

HAMMAREn OCH STÄDet BREDVID SMEDen

TEXT : Stefan Rein, Ung företagsamhet

TEXT OCH FOTO: roger kvarnlöv 0554 191 46

Sannerudsskolan i Kil är den första högstadieskola i Sverige som genomfört Ung företagsamhets koncept ”Se möjligheterna”. Skolan ansåg att man behövde skapa ett entreprenöriellt förhållningssätt för att öka elevernas företagsamhet.

Kilsbostäder AB bygger två femvånings lågenergihus, Hammaren och Städet, mitt i centrala Kil. De 53 lägenheterna ska stå klara i september och november 2012.

Vad är då Ung företagsamhet

känna sig själva och sina egna entreprenöriella

Ung Företagsamhet är mest känt för att ha

egenskaper.

lanserat UF-företagande på gymnasiet för 30 år

om att få eleverna att känna självtillit, att tro

sedan. Förutom konceptet ”Se möjligheterna”

på sina idéer, helt enkelt att öka den personliga

för högstadieelever arbetar vi också med ”Vårt

företagsamheten. I ”Se Möjligheterna” får eleverna

Samhälle” för de lägre åldrarna.

kunskap om olika typer av entreprenörer, hur man

Entreprenörskap i skolan handlar

Illustration:

uppfyller ett behov, hur man kommer på nya idéer,
Grundidén med ”Vårt Samhälle” är att eleverna får

hur man kan presentera sig själv och sina idéer och

lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken

även träning i att tro på sig själv.

betydelse människor och arbetsliv har, hur man själv
kan vara med och bidra till samhällsbygget och vad

Ung företagsamhets mål är att vara bäst på ungt

demokrati är. Eleverna får träning i kommunikation,

entreprenörskap i Värmland. Lena Wennerstrand är

samarbete, problemlösning, argumentation och i

ansvarig för konceptens införande i de värmländska

hur man fattar beslut.

grundskolorna. Om du vill kontakta henne går det bra

Arkinova Arkitekter i Umeå

– Det finns ett stort intresse och efterfrågan för

balkong och automatiska brandsprinklers, det

lägenheter som ligger centralt med hiss i Kil, säger

senare är unikt för hyreshus av den här typen.

Dick Carling, ordförande för Kilsbostäder AB.
40 av 53 lägenheter är redan bokade. Du som är
De 53 lägenheterna är tvåor och treor på mellan 50-

intresserad får gärna höra av dig till Anki Persson på

66 kvm och kommer bland annat att ha inglasad

Kilsbostäder, telefon 0554-192 20.

att mejla lena.wennerstrand@ungforetagsamhet.se
”Se Möjligheterna” bygger på att eleverna får lära

nytt miljöföretag på lersätter
Kils Energi och Kils Avfallshantering har inlett ett

FÅRET RUNT

samarbete med SE Miljöhantering som bland annat
innebär att de bygger en miljöstation på Lersätter.
– Vi är mycket glada över etableringen. Våra

Tre dagar med fåret i centrum 2-3-4 mars 2012.
Du hittar mer information på vår hemsida.
www.FaRFEsTikil.com

branscher förändras snabbt och en framgångsfaktor
är att tänka nytt. säger Leif Östlind, VD för Kils
Energi AB och Kils Avfallshantering AB.
SE

Miljöhantering

hämtar

torrt

avfall

och

elektronikavfall hos företag och organisationer som
sedan körs till miljöstationen för sortering.
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Marcus Bergsjö, driftchef SE Miljöhantering och Leif Östlind,
VD Kils Energi och Kils Avfallshantering, framför den miljöstationen som togs i bruk 1 december.
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Gratis radondosor

Är du 60 – 75 år?

Har du inte mätt radonhalten i din villa? Då
tycker vi att du ska göra det! Mäta radon är enkelt. En långtidsmätning tar minst två månader
och ska göras under eldningssäsongen.

Delta i en forskningsstudie och få en
egen hälsocoach.
Du är 60–75 år och uppfyller ett av dessa
kriterier:

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar

•

•

Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial till
exempel blåbetong.
Från vänster: Gunilla Fält, Jenny Lakmaker, Anna Uller och Ulrika Thorén

projekt uppmärksammas nationellt
TEXT : gunilla fält	 0554-194 37			Foto : energiutmaningen

Projektet Energiutmaningen startades i Kil 2008 av energi- och klimatrådgivaren Ulrika
Thorén. I Energiutmaningen deltar skolor som vill lära mer om energi, teknik och entreprenörskap - för en hållbar framtid.
Genom

experiment,

drama

och

andra

låta sig inspireras av Energiutmaningens metoder.

tankeväckande uppgifter väcks medvetenhet om

– Energiutmaningens medverkan var precis så bra

vår miljö och eleverna får verktygen till att kunna

som jag hade hoppats och intresset från lärarna

göra förändringar. Det är ett skolprojekt som väcker

översteg mina förväntningar, säger Daniel Lunqvist

större och större intresse i landet och idag medverkar

på Energimyndigheten.

närmare 3000 lärare och elever från Värmland,
Dalarna och de två norska fylkena Akershus och

– Det är jätteroligt att vårt arbete med Energi-

Hedemark. En stor del av framgångsfaktorn är

utmaningen blivit så uppskattat och vi är glada och

det unika samarbete som sker mellan universitet,

stolta över framgångarna, säger Ulrika Thorén.

näringsliv och myndigheter.
Nu vill Energimyndigheten lyfta fram Energiutmaningen som ett av deras mest lyckade skolprojekt.
Under Skolforum, som är den största skolmässan i
Norden, fick deltagarna chans att experimentera och
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Vikstaskolan i Kil har deltagit tidigare och deltar nu
i år i projektets filmfördjupning.
Läs mer om Energiutmaningen på
www.energiutmaningen.nu.

Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att cirka 500
personer dör årligen i lungcancer orsakad av radon.

förhöjt

blodtryck

som

inte

som

inte

som

inte

behandlas med läkemedel,

och som förekommer naturligt i marken. Radon kan
tränga upp genom marken in i byggnader och bostäder.

har

har

förhöjt

blodsocker

behandlas med läkemedel,
•

har

lättare

depression

behandlas med läkemedel,
•

har ett bukomfång som är större än 94
cm för män och 80 cm för kvinnor.

– Jag hoppas att flera Kilsbor ska mäta radonvärdet i

Du som är intresserad av att delta kommer

sina hus. Det handlar ju om den egna säkerheten, säger

att erbjudas olika former av hälsotester och

Dzejna Mujanovic, hälsoskyddsinspektör i Kils kommun.

möjlighet till stöd för en förändrad livsstil.

Välkommen att hämta radondosor i kommunhuset

Studien är en försöksverksamhet som görs

på miljöförvaltningen, men var snäll och ring Dzejna

av Statens folkhälsoinstitut i samarbete med

Mujanovic, telefon 0554 - 191 58 eller assistent Barbro

Socialstyrelsen och fyra landsting som ska

Johansson, telefon 0554 - 191 59 innan du kommer.

främja hälsan bland äldre. Vårdcentralen
Kil samarbetar med Friskvården i Kil och

energiråd på nätet

Kils kommun.
Om du är intresserad av att delta kontakta

Ställ frågor till din energirådgivare på www.erad.se.
•

klicka på “Fråga energirådgivaren”

•

skriv din fråga

•

om du skriver ditt telefonnummer ringer vi upp

oss på Vårdcentralen Kil: 0554-421 10
Läs mer om studien på 1177.se/varmland

när det passar dig, annars svarar vi via mejl
Du är också välkommen att ringa vår telefonrådgivning på tisdagar och onsdagar, kl 10-16,
telefon 0554-194 37.
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Tolv bibliotek blir ett
TEXT och foto: agneta hultin karlsson 0554 191 45

Biblioteken i Värmland samarbetar för att ge värmlänningarna bättre biblioteksservice och
ett bibliotek utan kommungränser. Nu har vi tagit ett nytt steg i detta samarbete genom att
lansera vår nya bibliotekswebb.
Information om de tolv kommunbiblioteken i

Bibliotekarie Lena Åkerman har varit med och

Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö,

utvecklat den nya hemsidan.

Kil, Karlstad, Munkfors, Säffle, Torsby och Årjäng
finns nu samlad på en och samma webbplats,

– Det är ett roligt samarbete, säger Lena. Titta

www.bibliotekvarmland.se.

runt på hemsidan! På startsidan finns gemensam
information. Nytt är att det finns en särskild

På den nya bibliotekswebben kan du

sida som riktar sig till barn, där bland annat

•

sätta betyg på dina favoritböcker

biblioteksevenemang och boktips för dem finns

•

skriva recensioner och skicka boktips till vänner

•

lägga till egna sökord

samlade.
Fråga på biblioteket om du vill veta mer!

