PÅ RÄTT SPÅR
kils kommuns informationstidning

NR 1 / 2012

De fyller tomrum s. 3

sommarjobb

s. 15

Framtidens skola s. 8-9
Kulturveckan i kil s. 16

Innehåll
Sid 2

Ledare

Sid 3

Tomma Rum fyller tomrum i Kil

Sid 4

Gratisevenemang, Värdigt liv

Sid 5

Nya ansikten

Kil – ett konstcentrum? Det kanske sommarbesöket från

Sid 6-7 Kampen mot kompostmonstret

konstnärerna i Tomma rum kan leda till. Ett spännande projekt

Sid 8-9 Framtidens skola

där konstnärer varje sommar besöker en kommun och använder

Sid 10

KIFA blir NIFA

Sid 11

Biblioteksnyheter

befintliga tomma rum. I det här fallet är det slakteriet som är

Sid 12

Kontroll av enskilda avlopp

Sid 13

Nya PBL, Fiberutbyggnad

är glädjande att det arbete vi lagt ned gav resultat. Det kanske kan

Sid 14

Bättre trafikmiljö

leda till att Kil blir ett nytt konsteldorado i Värmland när nu Alma

Sid 15

Notiser

Sid 16

Kils kulturvecka

intressant för dem. Valet stod mellan Kil och Lindesberg och det

Löv har stängt?
Det börjar bli vår, det ljusnar och lite fågelkvitter hörs emellanåt.
Det våras även för kommunen som 2011 gjorde ett jättebra resultat.
Kul med tanke på den förstärkning som behövs för ekonomin när
vi nu ska bygga om Sannerudsskolan. Vårt långsiktiga arbete med
att stärka kommunens ekonomiska ställning börjar ge resultat. De
närmsta åren kan dock bli tuffa men det läggs ner ett mycket gott
jobb i verksamheterna för att hålla kvalitet och service på hög nivå.

Box 88, 665 23 Kil

För att hela kommunen ska leva ska det gå att bo även på

Ansvarig utgivare: Mikael Johansson

landsbygden. Kils kommun, Kilvision och våra ideella byalag har

0554 191 11, mikael.johansson@kil.se

kommit en bit på vägen för att kunna dra fiber ut till landsbygden

Produktion: Roger Kvarnlöv, Tord Ohlsson

så att man även där kan ha bra uppkoppling. Förutom statliga

Agnetha Hultin Karlsson

och EU-pengar skjuter kommunen till 8 miljoner kronor för detta

Layout: Tord Ohlsson

projekt. Hoppas att många nappar och tecknar sig för anslutning.

Omslagsfoto: Roger Kvarnlöv
Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad
Tryckt på Multifine 130 g.
Preliminära utgivningsdatum 2012

Nu stundar vår och sommar, fårfest och
kulturvecka, och spännande möten med
konstnärerna i tomma rum!

Nr 1. 15 mars
Nr 2. 21 juni
Nr 3. 4 oktober
Nr 4. 20 december
Manusstopp - 5 veckor.

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

TOMMA RUM FYLLER tomrum i KIL
TEXT och foto : roger kvarnlöv 0554 191 46

Tomma Rum är en plattform för kulturellt och konstnärligt utbyte som varje år besöker en
ort i Sverige. Glädjande nog har de i år valt Kils kommun som sin konstnärliga mötesplats.
– Det känns jättekul att Tomma Rum, i hård

just vi har blivit utvalda innebär att vi kan förvänta

konkurrens med andra kommuner, valt Kil, säger

oss oväntade möten, utställningar, performance,

Kils kommunalråd Mikael Johansson (S).

filminspelningar och liknande. Jag hoppas att det
kommer att stimulera kulturliv och samarbeten,

Tomma Rum handlar om att mötas och att skapa

berättar Anna.

nya former av samarbeten mellan konstnärer,
kulturutövare och lokalbefolkning på den ort de

Utgångspunkten är att många kommuner har

besöker. Anna Åberg, kultursamordnare i Kil,

lokaler som står tomma och outnyttjade, speciellt

berättar vad Kilsborna kan förvänta sig av besöket.

under sommaren. Konstnärerna, totalt 90 stycken,
kommer att ha Kil som hemmaateljé mellan juni

– Det här ger oss möjligheter att fylla några av våra

och augusti. KilArena och gamla slakteriområdet

tomrum med kultur och skapa något meningsfullt.

ska vara deras bas. Kilsborna kommer att bjudas på

Tomma Rum är öppet för alla som är intresserade

många olika konstformer som kan både förskräcka

av kultur och därför kommer konstnärer, poeter,

och behaga.

musiker och skådespelare i olika åldrar och
nationaliteter vara en del av sommaren 2012 i Kil. Att

Läs mer www.tommarum.se

Thorleif Johansson och Anna Åberg visar ett av de tomma rummen i slakteriet för representanter från Tomma Rum. Från vänster: Anna Lidberg, Linn
Björklund, Ossian Eckerman, Ceridwen Roberts, och Elis Hoffman (skymd).
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gratisEvenemang och kils historia
TEXt : roger kvarnlöv 0554 191 46

Onsdagen den 15 augusti är du välkommen till Gröna torget för ett överraskningsevenemang med anledning av att Kils kommun fyllt 40 år.
I förra numret berättade vi att Kils kommun fyllde

sekelskiftet till nutid. Den skrift som Kils kommun

40 år under 2011 (kommunsammanslagning 1971)

ger ut är Ingrid Wessmarks historiska berättelse

och att vi förberedde för firande tillsammans med

”Det gamla Kihlen” som behandlar tiden från istid

Kil hela veckan som denna sommar firar 40 år.

till början av 1900-talet. Boken innehåller tidigare

Vi avslöjar inte mer den här gången men i nästa

utgivet material ”Från forntid till frikaland” och

nummer lovar vi berätta mer.

annat outgivet material och beräknas vara klar i
maj-juni.

BÖCKER OM KILS HISTORIA
För att ytterligare uppmärksamma Kil ger Svensk

Håll utkik efter böckerna i turistbyrån, biblioteket

handel i Kil och Kils kommun ut varsin historisk

och i butikerna i Kil.

bok. Svensk handels skrift handlar om tiden från

värdigt liv med värdighetsgaranti
TEXt : roger kvarnlöv 0554 191 46

Anne Johansson arbetar som biståndshandläggare i Kils kommun. Hon ska under 2012
arbeta med att utveckla lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.
– Syftet är att du som bor i äldreboende ska leva ett

– Jag kommer att prata med anhöriga och personer

värdigt liv och känna välbefinnande. Det handlar

som bor i äldreboenden för att ta reda på hur de

bland annat om att ha rätt till privatliv, att kunna

upplever sin vardag idag och hur de vill ha det

vara delaktig och kunna bestämma i din vardag,

i morgon. Utifrån dessa samtal och nuvarande

berättar Anne.

tjänstegarantier

kommer

jag

och

personalen

utarbeta våra värdighetsgarantier, säger Anne.
Därför kommer personal och enhetschefer att, under
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2012, arbeta med värdegrund och vidareutveckla de

Kontakta Anne Johansson på telefon 0554-191 91 om

tjänstegarantier som finns idag.

du har synpunkter eller frågor.

NYA ANSIKTEN I KOMMUNEN
TEXt och foto : agneta hultin karlsson 0554 191 45

Här presenterar vi personer vi anställt under vintern som många Kilsbor lär komma i
kontakt med.
Jenny Wejshult
Anna Jarebo
Enhetschef för individ-

Skolsköterska på Fageråsskolan,

och familjeomsorgen.

Vikstaskolan och Sannerudsskolan 7-9 (fredagar).

Anna har tidigare

Jenny är nyinflyttad och hyr

arbetat inom kommunal

ett litet rött hus på landet i

socialtjänst, senast som

Högboda. Hon har tidigare

utredningshandledare i

jobbat som distrikssköterska.

Karlstad kommun.

Sandra Tjärning

Robert Klarström

Miljöinspektör.

Driftchef på gatuavdelningen.

Sandras främsta arbets-

Robert leder arbetet på

uppgifter är tillsyn av

gatuavdelningen. Han har de

industrier och småföretag

senaste sex åren arbetat med

samt kontroll av enskilda

asfalteringsarbeten inom den

avlopp. Har tidigare arbetat

privata sektorn.

som livsmedelsinspektör.

VÅGA FRÅGA

Earth Hour 2012

Du vet väl om att kommunfullmäktige har allmän-

Nu är det dags igen för miljontals människor att visa

hetens frågestund två gånger per år?

sitt engagemang genom att släcka ljuset under en

Vi vill gärna att du kommer och ställer frågor om

timmes tid, som en världsomspännande signal om

det du är intresserad av. Det kan vara allt från

att ta klimatfrågan på allvar.

utvecklingsfrågor till detaljfrågor. Ingen fråga är för
liten eller för stor. Ta chansen och ställ dina frågor

Vad tänker du göra under Earth Hour, den 31 mars

eller lyssna på vad andra frågar. Nästa allmänhet-

klockan 20.30-21.30?

ens frågestund är onsdagen den 20 juni i KilArena.
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Elevernas kamp mot kompostmonstret
TEXT och foto : roger kvarnlöv 0554 191 46

Eleverna på Dallidenskolan jobbar hårt för att det otäcka kompostmonstret i
skolrestaurangen inte ska få någon mat. Uppgiften är att slänga så lite mat som möjligt för
att få kompostmonstret att försvinna och de lyckas bra.
– Kompostmonstret vill alltid ha mat men vi ger

– Det är för att vi inte ska ta mer än vi orkar och för

det ingen mat. Monstret är i lådan med frukter på

att svälta ihjäl kompostmonstret, var ett av svaren.

men det är inget farligt, det är bara att vi inte ska
slänga mat, berättar Vincent, Felicia och Emma R i
förskoleklassen.

– Vi går in fyra åt gången, för att det inte ska bli

När jag kommer till skolrestaurangen står eleverna

trångt, berättar Vincent som sedan börjar ta mat

uppradade utanför matsalen och Helena Gustafsson,

från det magnifika salladsbordet.

köksansvarig i Dallidenskolans restaurang, berättar
för barnen vilka rätter som serveras och frågar
varför vi inte ska mata kompostmonstret.
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– Precis så är det, svarar Helena. Varsågoda!

Helena berättar att de har olika smaker på salladsbordet, surt-sött-beskt-starkt, och lagar det mesta

från grunden med bra råvaror vilket innebär att

Vid mitt besök serverade Dallidenskolans restaurang

många varor är ekologiska. De är lite dyrare men

köttfärslimpa, gräddsås, stekt alternativt kokt

håller högre kvalité vilket gör att de kan använda

potatis, panerad kålrot, kall ajvarsås, broccolisoppa

mindre mängd.

och slutligen stor salladsbuffé.

– Barn ska ha bra saker och det är viktigt för oss

Alla jag pratade med, elever och personal, är

att våra kunder, elever och personal, är nöjda med

väldigt nöjda med maten. Jag kan själv intyga att

miljön och det vi serverar. Precis de krav du själv

det smakade så bra att det fortfarande vattnas i

ställer när du går ut på restaurang och äter, säger

munnen på mig när jag tänker tillbaka på min lilla

Helena.

provsmakning.

Restaurangen serverar 70 frukostar, 200 luncher
och 80 mellanmål. Varje dag finns soppa med på
menyn och tre dagar i veckan serverar de hembakat
rågsiktsbröd.
Från vänster: Helena Gustafsson, Kia Gunnarsson och Siv Berggren
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Framtidens skola
TEXT : roger kvarnlöv 0554 191 46		ILLUSTRATION : KLARA ARKITEKTBYRÅ

Sannerudsskolan ska byggas om för 150 miljoner kronor och om allt går som planerat ska
den vara inflyttningsklar till skolstarten i augusti 2014.
Just nu pågår upphandling av partner, det vill säga

och personal flytta in. Ombyggnation/renovering

den huvudentreprenör, som tillsammans med Kils

fortsätter då i skolans västra delar. Målet är att

kommun ska se till att framtidens skola blir till – en

skolan ska vara inflyttningsklar till skolstart 2014.

skola för alla.

PROJEKTORGANISATION OCH UTEMILJÖ
En skola för alla betyder att kommunen öppnar

Ungefär 65 personer från Kils kommun har varit

upp skolan för samhället. Fritidsgård, dans-

delaktiga i projektorganisationen för att ta fram

och musikskola, idrottsverksamhet, kultur och

upphandlingsunderlaget. I de olika grupperna har

föreningsliv kommer att få tillgång till skolan på ett

bland andra lärarpersonal och annan personal

helt annat sätt än tidigare.

från skolan, specialister från olika förvaltningar,

–Det är inte varje år kommunfullmäktige säger ja

förvaltningschefer och politiker deltagit.

till en investering på 150 miljoner kronor men i det

– Vi har även pratat med föreningar och idrotts-

här fallet tror jag de allra flesta är överens om att

klubbar och fått bra synpunkter för att förverkliga en

en satsning på skolan är en satsning på framtiden.

skola för alla, säger Jan-Erik Andrén som är projekt-

Med tanke på flexibiliteten i de planer jag sett för

ledare och blivande rektor för Sannerudsskolan.

nya Sannerudsskolan kan jag med stolthet säga att
det är framtidens skola vi bygger i Kil, säger Mikael

En genomtänkt och hållbar utemiljö är viktig. Därför

Johansson (S), kommunalråd i Kil.

har kommunens specialister på trafik, miljö och
samhällsplanering lämnat förslag för hur utemiljön

OMBYGGNAD OCH NYBYGGNAD

ska planeras för att få säkra skolvägar, smarta av-

Vissa lokaler kommer att finnas kvar och andra

och påstigningsområden, en bilfri miljö och en

kommer att byggas om. Aulan, idrottshallarna och

inspirerande utemiljö för avkoppling, aktiviteter

F-6 skolan kommer att finnas kvar och dockas ihop

och lärande. Gruppen har även lämnat förslag för

med nya skolan. Tornen ska rivas, troligen under

hur trafiksituationen runt skola och idrottsplats bör

sommaren 2012, och ersättas av nya byggnader och

utformas.

ny entré. Till dess att det arbetet är klart kommer
elever och personal att ha undervisning i skolans

Du kommer att få mer information i kommande

västra delar och i Gamla Real. När den nya delen

nummer och på kil.se.

är inflyttningsklar, troligen aug 2013, ska elever
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KIFA blir NIFA
TEXT och foto : roger kvarnlöv 0554 191 46

Projektet KIFA (Kil Innovation Food Arena),som Kils kommun är projektägare för, avslutar
sin verksamhet den sista juni 2012. Nu pågår arbetet med att avsluta projektet.

– Ja, den sista juni är projektet slut och nu håller vi
på att ”sy ihop säcken”. Det handlar bland annat om
att utvärdera vad projektet lett till och vilka andra
erfarenheter och lärdomar vi ska förmedla vidare
till företag och andra aktörer, säger Bo Thunberg,
projektledare för Kil Innovation Food Arena.
Ett av KIFAs mål har varit att få företagen
att själva organisera sig i en utvecklings- och
samarbetsorganisation,

en

”klusterorganisation”

liknande det man gjort inom andra områden – IT ,
förpackningar, papper och massa, stål och verkstad.
– Tack vare Nordic Innovation Food Arena har
vi uppnått målet med klusterorganisation inom
livsmedelssektorn, säger Bo Thunberg.
NIFA (Nordic Innovation Food Arena) är nu bildat
och har en styrelseordförande från Kil, Berndt
Björkman, med erfarenheter från bland annat
KIFAs styrgrupp. NIFA är en ekonomisk förening,
bildad av 11 företag, bland annat Löfbergs Lila,

KIFA har deltagit i många aktiviteter i Kil. Kanske du besökte
Köttbullens dag, smakade på mat under Fårfesten, mötte entreprenörer på ”Det stora grissläppet” eller läste om integrationsministerns besök på Eskebohl gård.

Värmlandschark, Hemgården, Grön Ko, Torfolk och
Ängebäck. Klustret har börjat organisera sig och är

– Projektet KIFA satte återigen Kil på livsmedels-

på gång med egen verksamhet.

kartan. Kil kan ta åt sig äran för att vi fått en större
kraft och målmedvetenhet i livsmedelssektorn och

Även

KIFAs

delprojekt

Mångkulturell

Matut-

veckling, där kvinnor från andra kulturer utvecklat
sitt mat-kunnande, har varit ett lyckat projekt som
gett ringar på vattnet.

10

om inte kommunen engagerat sig hade detta antingen
tagit mycket längre tid eller inte skett, säger Bo.

BIBLIOTEKSNYHETER
TEXT : lena hassellund 0554 191 63		FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

Utlåningen ökar, det har blivit lättare att ladda ned böcker och andra media från nätet och
det värmländska samarbetet gör att du kan låna från andra värmländska bibliotek. Något
som de nya lånekorten i filialerna i Fagerås och Högboda nu även stöder.
Glädjande nog visar biblioteksstatistiken för 2011

ditt gamla lånekort mot ett nytt som gäller på

en ökning av antalet utlån från 55 368 till 56 558

alla bibliotek i Värmland. Du kan se dina lån

volymer. Jag tror att ökningen främst beror på att

och enkelt förlänga dem på bibliotekens hemsida

fler har upptäckt fördelarna med tekniken. Det är

www.bibliotekvarmland.se.

lätt att ladda ner e-böcker från hemsidan och det är

påminnelser och reservationsmeddelanden via sms

lätt att via hemsidan och bibliotekskatalogen se vilka

eller mejl, precis som låntagarna i huvudorten.

Du

kan

även

få

ljudböcker eller tryckta media som finns inte bara i
Kil, utan även på biblioteken i hela Värmland. Den

I samband med digitaliseringen passar vi på att

litteratur som inte finns i Kil kan du enkelt beställa

gallra ett stort antal gamla böcker på Bodafilialen.

från de andra biblioteken.

Vi ställer kontinuerligt ut böckerna till försäljning
för intresserade låntagare. Det innebär att det blir

Det är framförallt efterfrågan på e-böcker, talböcker

mer plats för sittplatser och skyltning av nya böcker.

samt ljudböcker som ökar, men vi ser även en ökning
på utlånen av barnböcker, romaner och tidskrifter.

Öppettider, kontaktuppgifter och bibliotekskatalogen

Vi har i snitt 234 besökare per dag på biblioteket i

hittar du på www.bibliotekvarmland.se. Du kan

Kil, vilket ger drygt 60.000 besökare per år.

även ringa oss på telefon 0554-191 66 eller 192 02.

Nu har biblioteksfilialerna i Fagerås och Högboda
digital utlåning. Det innebär att du ska byta ut
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Skit inte i ditt avlopp
TEXT : KALLE EKELUND 0554 191 60			FOTO : TORD OHLSSON

På landsbygden i Kils kommun finns 1 500 enskilda avlopp. Ett enskilt avlopp är en
avloppsanläggning som inte är ansluten till ett kommunalt avlopp.
Vi har ungefär 1 500 enskilda avlopp på landsbygden
i Kils kommun. Miljöförvaltningen har under en
femårsperiod arbetat intensivt med att kontrollera
avlopp för att hitta de som inte uppfyller dagens
lagkrav. Detta arbete har gjort att vi för närvarande
är nere i cirka 700 avloppsanläggningar som inte
uppfyller dagens krav.
Ett av de nationella miljömålen som knyter an
till avloppen är “ingen övergödning”. Miljö- och
byggnadsnämnden har ett lokalt miljömål i Kil,
85 % av avloppen ska uppfylla lagkraven senast år
2020. Förvaltningen kommer därför fortsätta att
kontrollera enskilda avlopp.
Om ditt avlopp inte uppfyller kraven får du ett beslut
med meddelande om nytt avlopp och har sedan två
år på dig att åtgärda det.
Ett godkänt enskilt avlopp består i regel av en
trekammarbrunn med en efterföljande rening
bestående av markbädd eller filterkassetter. För
att grövre partiklar och slam ska stanna kvar i
trekammarbrunnen ska det finnas ett så kallat T-rör
vid utloppet – en mycket viktig detalj.
Vid nyanläggning av ett enskilt avlopp är det mycket
viktigt att du placerar anläggningen på säkert
avstånd från vattentäkten, i regel en borrad brunn.
I normalfallet ska skyddsavståndet vara minst 20 m.
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Trekammarbrunnen ska tömmas minst en gång per
år. Kommunen har monopol på slamtömningar och
anlitar Olsäters Oljeservice AB. Entreprenören kör
slammet till reningsverket i Kil.
Förbättringar av enskilda avlopp bidrar till bättre
miljö och vi slipper avloppsvatten i sjöar och
vattendrag.

Kontroll av enskilda avlopp i Lene
och Bodatorp
Under 2012 kontrollerar miljö- och byggnadsförvaltningen avlopp i Lene och Bodatorp. Berörda
fastighetsägare får i god tid före besöket information
via brev.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta
miljöinspektör Sandra Tjärning 0554-192 19 eller
miljöchef Kalle Ekelund 0554-191 60.

Den nya plan- och bygglagen
TEXT : Fredrik Björkman 0554 192 13

Den 2 maj 2011 fick vi en ny plan- och bygglag i Sverige. Miljö- och byggnadsförvaltningen
har uppdaterat informationen på hemsidan, skrivit broschyrer och arbetat fram nya rutiner
för handläggning av ärenden utifrån den nya lagen.
UNDERRÄTTELSE

STARTBESKED

En förändring är att även du som inte tänkt

Kontakta oss på miljö- och byggnadsförvaltningen,

bygga något kan få brev från oss på miljö– och

eller läs på hemsidan, för att tar reda på om och när

byggnadsförvaltningen. Det beror på att vi måste

du behöver ansöka om lov eller göra en anmälan.

skicka ut en underrättelse om beslut till närmsta

Även om du fått bygglov får du inte påbörja ditt

grannar, även om åtgärden är planenlig.

arbete förrän du fått ett startbesked från oss.
Straffavgifterna har höjts rejält.

Om en åtgärd avviker på något sätt får du, precis
som tidigare, information om vad som ska ske och

FLER FÖRÄNDRINGAR

har då rätt att yttra dig i ärendet.

Läs mer under på www.kil.se/bygga

satsar 8 miljoner på fiberutbyggnad
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Kils kommun vill snabba på bredbandsutbyggnaden i kommunen. Därför får det
kommunala bolaget Kilvision 8 miljoner att använda för att bygga ett stamnät i kommunen.
Stamnätet ska koppla ihop lokala bynät och berör både landsbygd och tätort.
– Satsningen är i linje med regeringens bredbandsmål

Det finns nio fiberföreningar som täcker in hela

och positiv för dem som funderar på att ansluta sig

kommunen. Ännu har ingen av föreningarna börjat

till sin lokala byanätsförening. Det ger Kilvision

bygga.

möjligheter

att

förstärka

bredbandskvalitén

i

tätorten och erbjuda de byanätsföreningar, som

– Det krävs en anslutningsgrad på 60 procent, och

ligger geografiskt sämre till, en inkoppling i vårt nät

några föreningar ligger bra till, säger Georg Forsberg.

om andra operatörer inte är villiga att ansluta dem,
säger kommunalrådet Georg Forsberg (C)

Läs mer och se karta på www.kil.se/fiber.
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på väg mot bättre Trafikmiljö
TEXT : therese jäger 0554 191 30

Vi stänger av Storgatan nattetid

Nya bidragsregler, enskilda vägar

Tekniska förvaltningen har de senaste åren fått in

Kommunfullmäktige har beslutat om nya regler för

många klagomål, framför allt under sommarhalvåret,

kommunalt bidrag till enskilda vägar.

från boende på Storgatan som får sin nattsömn
förstörd av motorburen ungdom som spelar musik

Bidrag betalas ut

på hög volym. Tekniska nämnden har därför beslutat

•

till väg med minsta längd 350 meter

att, under en försöksperiod från den 1 maj till och

•

för dikning, byte av vägtrummor och grusning

med den 30 juni 2012, stänga av Storgatan alla dagar

-

dikning 7 kr/meter väg

kl. 23.00 - 04.00 mellan vägskälet vid rondellen

-

byte av vägtrumma fastställs av tekniska
nämnden efter ansökan

V 715 och vägskälet vid järnvägsstationen. Storgatan
kommer att vara stängd för all fordonstrafik och ha

-

underhållsgrusning 6 kr/meter

parkeringsförbud under dessa tider.
Hyvling/sladdning, dammbindning, dikesklippning
Före, under och efter försöksperioden kommer vi

0ch slyröjning är inte bidragsberättigade åtgärder.

att göra trafikmätningar samt intervjua boende
och näringsidkare på Storgatan och närliggande

Du som söker bidrag för 2012 ska lämna din

gator. Vi sammanställer utvärderingen i form av

ansökan senast 31 mars till tekniska förvaltningen.

en rapport som vi redovisar för tekniska nämnden

Gäller ansökan 2013 ska du lämna den senast 31

under hösten 2012.

augusti i år.

Vill du ha en trafikö?

Ansökningsblankett samt regler för enskilda vägar

15 maj till 15 september har tekniska förvaltningen

hittar du på kil.se.

12 stycken trafiköar som vi cirkulerar runt på
som gäller och minskar hastigheten genom att de

Var asfalterar vi i sommar?
Blir din väg dikad och grusad i år?

smalnar av gatan.

På vår hemsida hittar du, från och med mitten av

gatorna. Trafiköarna påminner om vilken hastighet

maj, listan över de enskilda vägar som kommer
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Trafiköarna är populära så först till kvarn gäller. Du

att bli dikade, grusade och förstärkta i år.

anmäler intresse för en trafikö genom att ringa till

Gå in på kil.se under pågående arbeten. Där ser

gatuavdelningens kundmottagning 0554-192 11 eller

du också vilka gator och vägar som vi ska asfaltera

mejla till annelie.larsson@kil.se.

under våren och sommaren.

Vill du sommarjobba
i Kils kommun?
Du som bor i Kils kommun, och är född 1995, kan
få feriearbete 6 timmar per dag under tre veckor

Öppet Hus på
Musikskolan
Lördag 31 mars, klockan 10.30-13.00
Måndag 2 april, klockan 18.00-20.00

sommaren 2012.
Vi startar med en liten konsert, därefter

Tidsperioder

instrumentdemo och “prova på”.

•

Period 1: 18 juni-6 juli

•

Period 2: 30 juli-17 aug

Välkomna!

Några av arbetsplatserna har andra tidsperioder
Arbeten inom vård- och omsorg, parkskötsel,
barnomsorg och vaktmästeri är några exempel på
de feriarbeten vi kan erbjuda. Du som är född 1995
ska ha fått ett informationsbrev om feriarbete under
slutet av februari. Du kan läsa mer och anmäla ditt
intresse på www.kil.se/feriearbete.

Vi söker kontaktfamilj
Vi söker kontaktfamilj till 9-årig
pojke med lättare neuropsykiatriskt
funktionshinder.

Välkommen med dina
frågor om energi
och klimat

Som kontaktfamilj tar du och din familj

Besök

Vill du veta mer om vad det innebär att

gärna

Energirådgivningens

kontor

på

emot ett barn några dygn per vecka.
Du får ersättning i form av arvode och
omkostnadsersättning.

Industrigatan 1. Här kan du få dina frågor om

vara kontaktfamilj?

energianvändning och energikostnader besvarade -

Kontakta LSS-handläggare Björg

vare sig du är privatperson eller företagare. Råden är

Karlsson på Kils kommuns individ- och

både kostnadsfria och opartiska.

familjeomsorg, telefon 0554-192 78 eller
0554-194 50.

För att vara säker på att vi är på plats kan du
ringa tisdagar och onsdagar mellan klockan 1016, 0554-194 14, och beställa tid för samtal med
Thorbjörn,

vår

energi-

och

klimatrådgivare.

www.erad.se
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Inbjudan till Kils kulturvecka
TEXT : roger kvarnlöv 0554 191 46		FOTO : TORD OHLSSON

Sedan några år tillbaka anordnar musikskolan och biblioteket i Kil en kulturvecka för att
visa upp vad kommunen har att erbjuda i form av främst musik, dans, konst, litteratur och
historia.
I år blir vecka 23 kulturvecka, det vill säga veckan före

fall ett toppentillfälle att visa upp din förening för

skolavslutningen. Kommunens kultursamordnare,

Kilsborna, berättar Ewa Gustavsson - rektor för

Anna Åberg, håller i arrangemangen och samordnar

musikskolan och Lena Hassellund - bibliotekschef.

kommunens insatser.
Kontakta Anna om din förening är intresserad av att

VILL DIN FÖRENING DELTA?

delta eller om du undrar över något.

– Vi tror att föreningarna går och bär på idéer
till trevliga arrangemang som skulle kunna bli
till programpunkter under kulturveckan. Vissa
saker kan föreningarna utföra själva, andra kräver
samordning och kanske samarbete. Det är i alla

Anna Åberg, 0554-191 15 eller anna.aberg@kil.se.

