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Nattscen gjorde Kil till ett kulturcentrum i år. Vi har fantastiska
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eldsjälar som gör ett jättearbete för att få till allt detta. Vår kultur-
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Vilken sommar! Jaja, vädret har inte varit det bästa men jag känner
mig ändå varm i själen efter en otroligt fin evenemangssommar.

samordnare Anna Åberg har blivit en tillgång för oss, tillsammans
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med Ing-Britt Bergström, Tobba Larsson, Hasse Pas och Fredrik
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Rohm som tillsammans med flera ligger bakom allt detta. “Tomma

Vilket land kommer du ifrån?

rumgeneralen” Anna Lidberg blev förälskad i Kil och Queensångaren Johan Boding strödde beröm över publiken på Gröna torget.
Kan man bli annat än stolt över att vara Kilsbo?
Hammaren och Städet står klara liksom konstgräsplanen på
Sannerudsvallen och visar på en fin skjuts framåt på rätt spår.
Enastående arbete som har slutförts i tid och med snyggt resultat. Nu flyttar kranar och lastbilar till Sannerudsskolan som ska
byggas om och renoveras under två års tid. Det historiska 150-miljonerkronorsbeslutet togs av en enig kommunstyrelse den 10 september och arbetet körde igång direkt. Vår målsättning är att SanBox 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Mikael Johansson
0554 191 11, mikael.johansson@kil.se

nerudsskolan ska bli Sveriges bästa skola. Det blir lite trångt under
byggtiden men rektor och personal gör ett mycket gott jobb för att
det ska fungera och sen är Kils barn och ungdomar att gratulera till
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Grattis till Kils MK som återigen tog en topplacering i motocross-SM!
Nu hoppas vi på en bra höst med fortsatt fin fart i kommunen.

Tryckt på Multifine 130 g.
Preliminära utgivningsdatum 2012
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Nr 2. 21 juni
Nr 3. 4 oktober
Nr 4. 20 december
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Eldstadsrelaterad reklamfilm
TEXt och foto : Roger kvarnlöv 0554 191 46

Brandskyddsföreningen Värmland och räddningstjänsten gör en gemensam kampanj för
att minska eldstadsrelaterade bränder. En del i kampanjen är en reklamfilm.
Kampanjen som startar i mitten av oktober riktar
sig till dem som har eller tänker skaffa en eldstad.
Reklamfilmen är tänkt att sändas i Värmland via TV
och olika webbsidor.
Sur ved och att man eldar för mycket är vanliga orsaker till eldstadsbränder, andra exempel på orsaker
är felaktiga installationer och brist på kontakt med
sotare eller bygglovshandläggare.

Lekfulla lärare och elever utmanas
TEXt : gunilla fält & Roger kvarnlöv		FOTO : VIKstaskolan

Under året kommer Vikstaskolan att delta i Energiutmaningen och lära mer om energi och
teknik. Eleverna i årskurs 5 har redan tjuvstartat med teknikläger.
Energiutmaningen

TEKNIKLÄGER PÅ ARNÄSGÅRDEN

Projektet Energiutmaningen riktar sig till skolor för

Eleverna i årskurs 5 åkte på ett tvådagars teknikläger

att öka kompetensen för energi, teknik, entreprenör-

till Arnäsgården där de bland annat provade att till-

skap och hållbar utveckling. När projektet startade i

verka papper och laga kolbullar. Lärarna Anja Sand-

Kil för drygt tre år sedan var Vikstaskolan pilotskola.

ström och Gunilla Levein-Lawner hade engagerat

Nu är det dags att utmana lärare och elever igen.

föräldrar för att få ihop ansvariga till alla aktiviteter.

– Energiutmaningens koncept gör kopplingar till
läroplanen, är ämnesövergripande och passar i alla
ämnen. Det underlättar vårt arbete och ger möjlighet till ökat samarbete på skolan, säger Lena Sjödin, lärare på Vikstaskolan.
Läs mer på www.energiutmaningen.nu

3

KIL EVENEMANGS- OCH KULTURORTEN
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Vi ska vara stolta över våra eldsjälar, kulturarbetare och aktiva Kilsbor som arrangerar
proffsiga evenemang och kulturupplevelser. I den här artikeln kan du läsa om några
arrangemang och på nästa sida hitta du några bilder från sommarevenemangen.
FRYKSTA VATTENFESTIVAL

QUEENKONSERT

Ett varierat program med underhållning för små och

Drygt 3 000 personer besökte Kils kommuns 40-års-

stora, både musikaliskt, akrobatiskt och tävlings-

fest på Gröna torget. En strålande sensommarkväll

mässigt lockade rekordpublik, det vill säga 8000

med högkvalitativ underhållning av Johan Boding

personer jämfört med 6000 året innan.

och Night of Queen Band & Choir.

TOMMA RUM

– En jättelyckad kväll med kanonväder, fantastisk

Nästan 2000 personer besökte Tomma Rum under

underhållning storpublik och positiv respons eft-

de åtta veckor de var våra gäster i gamla slakteriet.

eråt, säger Mikael Johansson (S), kommunstyrelsens

Därefter intog nya konstnärer lokalerna med utställ-

ordförande i Kil som hälsade alla välkomna tillsam-

ningen Nattscen. Konstprojekten har bidragit till att

mans med kultursamordnare Anna Åberg.

sätta kulturorten Kil på kartan.

ANDRA EVENEMANG
KIL HELA VECKAN

2012 års fårfest lockade 6 348 besökare. 2013 blir

Att räkna antalet besökare under Kil hela veckan

ett viloår i och med Sannerudsskolans ombyggnad.

känns omöjligt men festivalgeneralerna har en stark
känsla av att den 40-åriga traditionen i år upplevde
besöksrekord.

HISTORISKA BÖCKER OM KIL
Det gamla Kihln, av Ingrid Wessmark och 100 år
på Storgatan i Kil, av Svensk handel flätar samman
Kils historia under flera tusen år. Böckerna finns till
försäljning bland annat i Kils bibliotek. Böckerna
kostar 150 kronor respektive 200 kronor och ger

Gospelfestivalen i Fagerås bjöd i år på 28 konserter,
en festival som bara växer.
Till 2011 års gäddfestival kom 150 lag till start. 2012
års festival avgjordes när denna tidning trycktes.
Vi kan inte nämna alla som engagerar sig men ni
är många och får gärna bli fler. Tack till alla som på
olika sätt bidrar till att minst 40 000 människor får
positiva upplevelser i Kil varje år!

dig garanterat flera aha-upplevelser. Studieförbundet Vuxenskolan planerar att starta en studiecirkel

På kil.se hittar du mer information och fler bilder

under hösten på grundval av boken Det gamla Kihln.

från evenemang och händelser i Kil.

Hör av dig till biblioteket om du vill veta mer.
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Foton: Roger Kvarnlöv, Tord Ohlsson, Leif Nordström
Agneta Hultin Karlsson, Krister Nilsson, & Johannes
Wessmark (illustration)

5

Ett friskare Kil, 15-21 oktober
TEXT : leif nordström 0554 191 89

Uppmärksamhetsveckan, Ett friskare Kil, är till för du ska få chansen att prova på
aktiviteter och lära känna olika organisationer i kommunen.
Det är tredje gången som Statens folkhälsoinstitut,
på regeringens uppdrag, samordnar en nationell
uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk
aktivitet. Veckan går under namnet Ett friskare
Sverige och syftet är att främja goda matvanor och
fysisk aktivitet. Kils kommun, Friskvårdscentralen
och föreningslivet arrangerar uppmärksamhetsveckan i Kil.
Förutom

nedanstående

program

så

kommer

kostavdelningen i Kils kommun att arbeta med temat
”Ett Friskare Sverige och en FaireTrade kommun” på

Ett friskare Sverige syftar till att uppmärksamma betydelsen av
bra matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten.

våra förskolor, skolor och äldreboenden.

program Uppmärksamhetsveckan
MÅNDAG 15 OKTOBER
Kils Bibliotek – Bokutställning kring veckans tema.
09.00 – 15.00 Frykstastugan – Prova på orientering.
Kils orienteringsklubb, 0554-408 10.
13.00 – 15.00 3k-Gym, Hagagatan 12 – Prova på gym med

10.00 – 16.00 Kils Bibliotek – Astma- och Allergiföreningen,
Reumatikerföreningen och Handikappföreningarna Kil visar
vilka verksamheter de har för att deras medlemmar ska må bra.
Reumatikerföreningen: Gunnar Svensson, 0554-106 16
Astma- och Allergiför.: Maria Gillstedt Johansson, 0554-403 13
Handikappföreningarna: Inger Wahlgren, 070-672 39 40.

instruktör. 0554-317 25.

16.00 Högboda Folkets Hus – Senior Qi-gong.

13.00 – 15.00 3k-Gym, Hagagatan 12 – Prova på gym med
instruktör. 0554-317 25.

PRO Högboda, 0554- 203 64.

17.45 – 18.30 3k-Gym, Hagagatan 12 – Prova på funktionell

17.15 – 18.00 3k-Gym, Hagagatan 12 – Prova på bålpass.
0554-317 25.

träning. 0554-317 25.

TISDAG 16 OKTOBER
Kils Bibliotek – Bokutställning kring veckans tema.
09.00 – 15.00 Frykstastugan – Prova på orientering.
Kils orienteringsklubb, 0554-408 10.
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18.00 Dallidenskolan – Prova på Karate. Kils Karateförening,
Roger, 070-515 49 50 eller Marcus, 070-572 87 56.
19.00 – 20.00 Fröjda, Friluftsfrämjandets stuga på
Fryksta-höjden – Prova på stavgång, Ta helst med egna stavar.
Friluftsfrämjandet, Lisbeth och Jan Fröling, 0554-403 92.

ONSDAG 17 OKTOBER
Kils Bibliotek – Bokutställning kring veckans tema.
09.00 – 15.00 Frykstastugan – Prova på orientering.
Kils orienteringsklubb, 0554-40810.

13.00 – 15.00 3k-Gym, Hagagatan 12 – Prova på gym med
instruktör. 0554-317 25.

14.00 – 16. 00 Frykstahöjden
Vårdcentralens sjukgymnaster:
•
Ung & aktiv? – Testa din knäfunktion 			
och förebygg skada
•
Testa effekten av din promenadtakt och få råd
•
Tipspromenad i hälsans tecken
Friskvården i Kil visar ”sockerutställning”.
PRO Kil visar prov på sina friskvårdsaktiviteter.
Fika finns att köpa under eftermiddagen.

13.00 – 15.00 3k-Gym, Hagagatan 12 – Prova på gym med
instruktör. 0554-317 25.

16.00 Högboda Folkets Hus – Medlemsmöte med instruktion och praktik av “Sittgympa”. PRO Högboda, 0554-203 64.
18.00 Dallidenskolan – Prova på Karate. Kils Karateförening,
Roger 070-515 49 50 eller Marcus 070-572 87 56.
18.00 - 18.45 3k-Gym, Hagagatan 12 – Prova på seniorpasset, enkel gympa med kondition, rörelse, smidighet, styrka och
stretch. 0554-317 25.
19.00 – 20.00 Fröjda, Friluftsfrämjandets stuga på
Frykstahöjden – Prova på stavgång, Ta helst med egna stavar.
Friluftsfrämjandet, Lisbeth och Jan Fröling, 0554-403 92.

Måltidens dag – Kostavdelningen på Kils kommun uppmärksammar dagen inom förskola, skola och äldreomsorgen. Bland
annat serveras framtidens wraps.

15.00 Frykstastugan – Föredrag av Gert Ohlsson ”Brinnande
eldsjäl eller utbränd?”

FREDAG 19 OKTOBER

Gert Ohlsson är en populär föreläsare om utbrändhet. Hans
erfarenhet som musiklärare, rikspeleman, terapeut och konsult
präglar hans artistiska scenkonst under föreläsningarna.

Kils Bibliotek – Bokutställning kring veckans tema

17.00 - 17.45 3k-Gym, Hagagatan 12 – Prova på spinning.
0554-317 25.

TORSDAG 18 OKTOBER
Kils Bibliotek – Bokutställning kring veckans tema.
09.00 – 15.00 Frykstastugan – Prova på orientering.
Kils orienteringsklubb, 0554-408 10.

10.00 Högboda Folkets Hus – Tipspromenad. Efter promenaden, prisutdelning och fika. PRO Högboda, 0554-203 64.

09.00 – 15.00 Frykstastugan – Prova på orientering. Kils
orienteringsklubb, 0554-408 10

11.00 – 11.45 3k-Gym, Hagagatan 12 – Prova på seniorpasset, enkel gympa med kondition, rörelse, smidighet, styrka och
stretch. 0554-317 25
13.00 – 15.00 3k-Gym, Hagagatan 12 – Prova på gym med
instruktör. 0554-317 25

17.00 Dallidenskolan – Prova på Karate. Kils Karateförening,
Roger 070-515 49 50 eller Marcus 070-572 87 56

Alla aktiviteter är gratis.

Energirådgivning för företagare
TEXT : Gunilla fält 0554 194 37

Energirådgivningen hjälper dig att se över hur ditt företag kan minska energikostnader och
miljöpåverkan. Vi erbjuder även föredrag och informationsträffar.
Thorbjörn Belenos, energirådgivare med fokus på

Vi vill gärna träffa dig som företagare och berätta

näringslivet, har tagit fram en modell som synliggör

mer. Det är gratis och vi är oberoende. Ring Thor-

energianvändningen och visar hur det går att koppla

björn tisdagar eller onsdagar klockan 10-16 0554-

samman energibesparingar med företagets övriga

194 14 eller fyll i kontaktformuläret på vår hemsida

effektiviseringsarbete.

www.erad.se
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ILLUSTRATION : MONDO

BYGGSTART FÖR SANNERUDSSKOLAN
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Måndagen den 10 september beslutade kommunstyrelsen att godkänna planerna för omoch tillbyggnad av Sannerudsskolan, ett omfattande arbete som kostar 140 miljoner.
- Ambitionen att skapa Sveriges bästa skola är hög

ber, är ett resultat av detta. Arbetet med trafiksäker-

men genomsyrar den process som varit igång en

hetshöjande arbete till och runt skolan fortsätter

längre tid med planering, projektering och beslut,

under byggtiden och den nämnda cykelvägen kom-

säger Mikael Johansson (S), kommunstyrelsens ord-

mer att nå Nygatan under projektets slut.

förande. Nu trycker vi på startknappen.

RENA BYGGEN
För att lösa uppgiften “bedriv undervisning på halva

Kils kommun har som första värmlandskommun,

ytan tills nya lokaler är inflyttningsklara” har San-

ingått en överenskommelse med Skatteverket om

nerudsskolans rektor och personal använt både fan-

att delta i Rena byggen. Byggarbetsplatsen blir noga

tasi och skohorn för att lyckas.

inhägnad och all personal och företag som vill in på
bygget måste föranmäla sig och loggas in i Sveriges

- Det fungerar bra även om det är trångt men i och
med att alla vet varför vi gör det och vad vi har att se
fram emot så fungerar det bra, berättar rektor JanErik Andrén.

TRAFIKSÄKERHET
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byggindustriers kontrollsystem ID06. Totalentreprenören Byggdialog AB ser till att alla underentreprenörer har kollektivavtal och rapporterar regelbundet alla löneutbetalningar till Skatteverket som
får total insyn och kontroll över aktuella företag.

Trafiksäkerhet och en bra och säker miljö, ute och

FÖLJ SKOLANS FRAMVÄXT

inne, har varit en viktig del i planeringsarbetet. Den

Följ processen på www.kil.se/sverigesbastaskola.

nya gång- och cykelväg vi börjat bygga på Långgatan

Där hittar du bland annat länkar till de TV-program

mellan Sunnanåvägen och Villagatan, klar i novem-

som Kanal12 gör om skolprojektet.

ILLUSTRATIONER : ARKITEKT ANNA TÖRNQUIST

Skiss över en av tre hemvister där elever och lärare kommer att vara halva tiden. Andra halvan av tiden kommer de att vara i någon
av ämnesarenorna. I hemvisten har eleven skåp, hemklassrum och lärarna sitt arbetsrum och lärarrum. Dessa ytor kommer att vara
skofria. Trygghet och studiero präglar miljön i hemvisten.

etapp 2
etapp 2

etapp 1

Etapp 1 är nu påbörjad och ska vara klar sommaren 2013. Då kommer personal och elever att börja använda den färdiga delen. Etapp
2 ska påbörjas direkt när eleverna går på sommarlov och vara klar i juni 2014. Den blå pilen visar nya entrén och direkt till vänster
det runda forum där man ska kunna ta grupper om 120 personer. Forumet är teknikinrett med bildskärmar runt om så att man oavsett placering i rummet ser samma sak på skärmarna. Skolan byggs i två plan där hemvisterna är på övervåningen och ämnesarenor,
forum och administration på markplan.
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Landsbygdsutveckling
TEXt : roger kvarnlöv 0554 191 46

Kils kommuns fullmäktigeberedning har besökt landsbygden, i olika omgångar, för att
diskutera och få in synpunkter kring landsbygdsutvecklingen, bland annat i strandnära läge.
– Vi behöver få en samsyn kring dessa frågor för

lingsfaktorer för landsbygdsutveckling.

att få en positiv utveckling, det vill säga samverka
och hjälpas åt där kommunen gör vissa saker och

– Jag upplever att satsningen på fiberutbyggnad och

de som bor på landsbygden andra. Det handlar om

upprustning av enskilda vägar tas emot positivt. Nu

kommunutveckling och tillväxtfrågor som gagnar

ligger förväntningarna på att vi satsar på näringsliv-

Kil och är nödvändiga för Värmland, säger Georg

sutveckling vilket vi kommer att göra då vi anställer

Forsberg (C), fullmäktigeberedningens ordförande.

en näringslivsansvarig, berättar Georg.

På mötena diskuterade representanter från kom-

Fullmäktigeberedningen består av politiker från

munen och landsbygdsborna bland annat planer-

olika partier i kommunfullmäktige och ett av deras

ingen av LIS-områden, det vill säga lättnader i

fokusområden är landsbygdsutveckling i strandnära

strandskyddsbestämmelserna, och andra utveck-

läge.

Framtidens kommunikationsnät
TEXt : greg campbell 0554 192 18	Foto : Kenneth jakobsson

Nu är vi igång med byggandet av framtidens kommunikationsnät. Vi bygger ut stamnätet med fiber
från Kil till Fagerås via Frykforsen på väg 715. Samtidigt görs förberedelser i fiberföreningar längs
stamnätet. Kontakta din fiberförening om du inte
redan har gjort det.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du på
www.kil.se/fiber

Utbildning för Gode män och förvaltare, 8 och 16 oktober. Om ställföreträdaruppdrag
och redovisningsplikt. Läs mer på kil.se/godman
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Vindstilla sommardag på höjda
TEXt och foto: roger kvarnlöv 0554 191 46

Finns det en bättre plats än Höjda i Kil att avnjuta en vindstilla varm sommardag på?
Det hade ett gäng damer och herrar möjligheten att ta reda på under en utflykt till
Frykstahöjdens topp.
Med buss och färdtjänst tog de sig ut på slingriga

– Jag ser nästan inget längre, men jag var här ofta

vägar till toppen av slalombacken för att beundra

förr så jag vet vad vackert det är och jag kan se det

och njuta av den magnifika utsikten och grilla korv

framför mig när jag känner lukten av solvarm skog.

med hjälp av grillmästare Rolf Jennebrant.
Elsie Flennert Jennebrant och Kils kommuns

VAD TYCKTE BESÖKARNA?

anhörigsamordnare Lena Söderberg arrangerade

– Du vet, vi kommer inte ut så ofta och att få komma

utflykten med hjälp av Barbro Lundqvist och Brita

hit där jag har så många minnen ifrån det trodde jag

Beskow från Röda korset.

aldrig att jag skulle få uppleva igen, inte heller att få
smaka på nyplockade blåbär.
– Grilla korv det gjorde man ju mycket förr, men det
var länge sen nu, gu va gött.
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WENMEC SATSAR PÅ ASIEN
TEXt och foto : Roger kvarnlöv 0554 191 46

Wenmec är ett Kilsföretag med 170 anställda i Kil, Karlstad och Kina som omsätter ungefär
500 miljoner kronor per år. De tillverkar bland annat borrningsutrustning och maskiner
till gruv- och oljeindustrin.
Du kanske vet att Wenmec är Kils största privata

vedhanteringsutrustning och stativ. Till försvarsin-

företag men vet du egentligen vad de tillverkar i sina

dustrin utför de svetsning och maskinbearbetning.

drygt 14 000 m industrilokaler?
2

För energisektorn tillverkas turbinaxlar och tryckTill gruvindustrin tillverkar de kompletta entrepre-

oljeboxar och till verktygsindustrin gör man utrust-

nadmaskiner och fordon samt mindre och större

ning för fordonspressar och utför andra legoarbeten.

ingående enheter till gruvfordon.
– Vi arbetar med långsiktiga relationer där vi även tar
Till marin- och offshore industrin tillverkas propell-

ansvar för inköp, materialflöde, logistik, leverans-

rar- och mellanaxlar, kompletta delar till styrutrust-

planering och leveransprognoser. Våra honnörsord

ning för vattenjet och komponenter till offshore-

är leveransprecision, service och produktkvalitet,

segmentet. Till pappers- och massaindustrin har

säger Daniel Styrenius som är VD på Wenmec.

Wenmec levererat bland annat urvattnare, skruvar,

Ordning och reda är a och o för ett verkstadsföretag där lagret ska fyllas, tömmas och fyllas igen, berättade VD Daniel Styrenius.

12

Några av företagets kunder är Rolls Royce, Volvo, BAE-systems, Metso, Dynasafe, Weatherford och Atlas
Copco. Wenmec vill nå nya kunder och marknadssegment bland annat genom att fortsätta utvecklingen i
Asien.
Wenmecs kontor och fabriker i Kil finns på Harkevålsvägen och Gärdesgatan. De samarbetar med flera
lokala företag som till exempel Kils verkstads AB och Kils Blästring & Målningsservice AB.
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Kan

ske

Good enough

Nu kommer snön igen

Under ett barns uppväxt dyker det upp

GENERELLA REGLER

glädjeämnen och svårigheter av olika slag.

Vi snöröjer gatorna när snödjupet är över 7 cm och gång-

Tonårstiden är inget undantag.

och cykelvägarna när snödjupet är över 5 cm. Vi halkbekämpar efter behov. Vid snöröjning och sandning pri-

I vårt föräldraprogram ligger fokus på hur

oriterar vi:

du som förälder förbereder dig på att få

•

der och

en tonåring i huset. ”Good enough” är ett
samarbete mellan skola och socialtjänst.

enskilda vägar som skolskjuts och hemtjänst använ-

•

inom centralorten gång- och cykelvägar (skolvägar)
samt så kallade matargator” (vägar som går ihop till

Arbetet börjar på Sannerudsskolan och vi

större utfartsvägar inom samhället).

hör av oss med ett brev när det är dags för
din skola.

LBC LOGISTIK SKÖTER VINTERVÄGARNA
LBC Logistik ansvarar för plogning och sandning av 20

Läs mer på kil.se/goodenough

mil enskilda vägar, gator samt gång- och cykelvägar inom
tätorterna Kil, Fagerås och Högboda. Telefonnumret till

ÄRA och pris till
hemtjänst

LBC Logistik är 070-571 34 55.

Är du den vi söker?

“Frykerudsäran för år 2012 tilldelas hemtjänstgruppen i Fagerås. I snö och slask
kommer de troget. Brukarna möts varje
dag av varma hjärtan, stor humor och glada
miner. Anhöriga känner stor trygghet med

Kils kommun har avtal med Migrationsverket
att ta emot ensamkommande ungdomar
från 15 år. Vill du bli särskilt förordnade
vårdnadshavare till någon av ungdomarna?

dessa vardagshjältar. För Frykeruds Framtid, Karl Evert Evertsson”

Vårdnadshavaren har ansvar för den unges långsiktiga
planering och ekonomi. Förordnandet som vårdnadsha-

På diplomet som hemtjänsten Högboda/

vare upphör när den unge fyller 18 år. Arvode för upp-

Fagerås fick står “för värdefull och osjälvisk

draget utgår.

insats för människor i hembygden”.
Du kan läsa mer om vad det innebär att vara särskilt
Frykerudsäran är ett pris som delas ut av

förordnade vårdnadshavare på kil.se/sfv eller hör av dig

föreningen “För Frykeruds Framtid” varje

till nicklas.arvidsson@kil.se, telefon 0554-193 41.

år.
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FAMILJECENTRALEN
Hos oss finns öppen förskola, barnmorskemottagning, social rådgivning och barnavårdscentral. Vårt team med pedagog,
socialsekreterare, distriktssköterskor och barnmorskor är ett resultat av samarbetet mellan
Kils kommun och Landstinget i Värmland.
Öppna förskolan är en mötesplats för blivande föräldrar

Har ditt hus för
hög radonhalt?
Hösten har kommit och det är dags
att mäta radon! Undvik att utsätta
dig själv och din familj för hälsorisker
under flera års tid. Ta reda på att
huset inte har radonproblem innan
du köper.

samt föräldrar med barn i förskoleåldern. Här kan du
leka, få stöd, prata med andra föräldrar och barn eller
bara umgås. Det kostar inget och är frivilligt. Du kan
komma och gå när det passar dig under våra öppettider.
Vi finns i vårdcentralens lokaler på Hälsostigen 1 och har
öppet måndagar 9.30-12, 13-15.30 samt tisdagar 9.30-12.

Radonet luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka
radon är att mäta. Själva mätningen är enkel
och den ska utföras under eldningssäsong
som normalt är 1 oktober till 30 april. Alla
bostäder i Sverige ska ha en radongashalt

Om du har frågor eller funderingar kontaktar du Helena

under 200 Bq/m3 senast år 2020.

Hvit, pedagog, helena.hvit@kil.se, 0554-195 88.
Du kan läsa mer på kil.se/familjecentralen.

Vänd dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill få en gratis dosa för att

Kils bibliotek på Facebook
www.facebook.com/kilsbibliotek

mäta radonhalten i ditt hus eller för att få
veta mer.

Dzejna Mujanovic, miljö- och

hälsoskyddsinspektör, telefon 0554-191 58.

Ungdomsgården

E-faktura

Ungdomsgården är öppen för dig som går i
årskurs 7 och uppåt.

Det planerade införandet av e-faktura, den
1 oktober, för kunderna hos Kils kommun,
Kils Avfallshantering samt Kils Energi har

Här får du bland annat träffa kompisar - nya som gamla,

tyvärr blivit försenat.

spela spel, se på tv och pyssla. Vi finns i hörnet på Gärdesgatan 4, ingång från innergården. Vårt telefonnummer

Du som är kund/abonnent kommer att få

på kvällstid är 0554-193 89. Under hösten har vi öppet

information om nytt införandedatum via

tisdagar och onsdagar 17-21 samt fredagar 19-23.

kommande fakturor och hemsidan.
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VILKET LAND KOMMER DU IFRÅN
TEXt : Roger kvarnlöv 0554 191 46		FOTO : irene svärd

Många barn på Sannerudsskolan F-6 kommer från eller har nära anknytning till andra
länder i världen. Därför genomförde de en Inter-nationaldag, dagen före Sveriges
nationaldag, för att uppmärksamma flerspråkigheten och mångkulturen på skolan.
– Skolan ska bidra till att det skapas solidaritet mel-

Äldre elever diskuterade och försökte sätta sig in i

lan människor. Det kan vi göra bland annat genom

hur det kan kännas att flytta till ett nytt okänt land.

att uppmärksamma allt positivt som finns med att

Filmer, sagor och berättelser från andra länder

ta del av varandras kultur, språk och livssituation,

ingick också och via Internet hämtades uppgifter om

berättar Eva Åkerlund lärare på Sannerudsskolan.

befolkningsutvecklingen i världens länder.

Många elever visade och berättade om föremål från

Skolkockarna serverade internationella maträtter

sitt land. Skolans modersmålslärare i arabiska/

och gästkocken Khalda lagade irakisk mat.

kurdiska visade foton och berättade om sitt hemland
Kurdistan. Elever som kan skriva på sitt språk skrev

På en stor världskarta fick eleverna sätta en nål i

olika fraser på planscher. Flera elever i år 4 visade

det land de har anknytning till. Eleverna har sitt

bilder från sina hemländer och berättade på ett per-

ursprung i 18 länder i de flesta världsdelar. Kartan

sonligt sätt om det landets traditioner.

med nålarna har väckt stort intresse hos besökar.

