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Om några få dagar är det jul. Tiden går verkligen fort när man har
roligt och visst är det extra kul när det händer så mycket i Kil.

behålla och utveckla kvalitén i våra verksamheter. Det finns några
mörka moln i form av lågkonjunktur och arbetslöshet som påverkar
oss och som vi måste ta på allvar, men det är bra att veta att det i ett
Värmlandsperspektiv pratas väldigt positivt om Kil.
Vi skapar nu en tillväxtenhet för att tillvarata och utveckla kommunens starka sidor. Enheten ska arbeta med utveckling inom näringsliv, fritid, kultur och samhällsplanering. Jag tror dessa områden
är centrala för att vi ska stärka bilden av Kil som en attraktiv kommun för inflyttning och företagsetableringar. Vi har flera fina planområden för bostadsbyggande och ett nytt industriområde.
Verkligen roligt att vi har lyckats ta hem ett rejält ekonomiskt stöd

Box 88, 665 23 Kil

för filmarbete i skola och förskola. Vi har ju haft goda filmskapare
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från Kil förut och kanske det kan komma fler.
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Jag önskar alla Kilsbor en riktigt God jul och ett
Gott Nytt År!

Nr 1. 14 mars
Nr 2. 20 juni
Nr 3. 3 oktober
Nr 4. 19 december
Manusstopp - 5 veckor.

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

Tipsa om evenemang i Kil
TEXt : Roger kvarnlöv 0554 191 46

Fler och fler upptäcker möjligheten att lämna tips till hemsidans kalender och nyheter samt
till ljustavlan mitt emot bibliotekstorget. Det är enkelt - prova du också.

Klicka på “Tipsa om evenemang” eller “Tipsa om nyhet” för att lämna information till kalender och nyheter på kil.se.

Du som arrangerar något i Kil och vill att det ska

kil.se/skriv

synas i kalendern på kil.se ska använda Tipsa

Genom att skriva in www.kil.se/skriv i din web-

om evenemang. Du som vill berätta om din Kils-

bläsare så kommer du direkt till vår samlingssida

förenings eller ditt Kilsföretags framgångar eller

för tipsafunktioner. Där hittar du också “Tipsa till

liknande ska använda Tipsa om nyhet.

ljustavlan”.

Hitta tipslänkarna

Fler genvägar

På kil.se startsida hittar du kalendern till vänster

Tipsa om nyhet = www.kil.se/nyhetstips

och nyheterna till höger. Klicka på “Tipsa om even-

Tips om evenemang = www.kil.se/evenemangstips

emang” och “Tipsa om nyhet” för att lämna ditt tips.

Tips till ljustavlan = www.kil.se/ljustavlan

Kils kommuns informatörer publicerar ditt tips om
det inte finns något som hindrar.
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Kvällsöppet på Kils bibliotek
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46		FOTO : Agneta Hultin Karlsson

Kils bibliotek har under hösten haft kvällsöppet på onsdagskvällar mellan 18–20. Syftet har
varit att erbjuda Kilsborna en möjlighet att besöka biblioteket utanför ordinarie öppettider.
Varje onsdag under perioden 3 oktober - 28 novem-

och möjligheten att läsa böcker med läsplatta och

ber har Kils bibliotek haft extraöppet mellan klockan

smartphone.

18-20 och erbjudit olika specialaktiviteter. Personalen har visat biblioteket och dess möjligheter, bju-

Under höstlovet anordnade man även Pettsonvecka

dit på fika, anordnat temakvällar och haft vanligt

och utmaningar för barn, unga och vuxna.

utlåning.
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– Det har varit positivt med kvällsöppet och vi har

Några av de teman som biblioteket anordnat är dys-

haft många besökare. Nu ska vi utvärdera och ta

leximingel, visning av lärstudion, värmlandslittera-

ställning till hur vi går vidare, säger Lena Hassel-

tur, ungdomssalong och konstprat, litteratur om Kil

lund som är bibliotekschef i Kils kommun.

Föräldradialogen
TEXT : SUSANNE OLSSON 0554 193 25 			FOTO : Agneta Hultin Karlsson

Föräldradialogen erbjuder stöd och rådgivning till föräldrar i Kil som har barn i åldern 0-18
år. Rådgivningen sker efter överenskommelse genom ett möte eller via telefonsamtal.
JAG LYSSNAR OCH GER STÖD
Jag heter Susanne Olsson, är socionom och har jobbat med barn, ungdomar och
föräldrar sedan 2001 och är din resurs på Föräldradialogen.
Du kan vara helt anonym i kontakten med mig. Du registreras inte och jag har
inga journaler. Jag har tystnadsplikt. Rådgivningen är gratis.

KONTAKT
Ring mig på 0554-193 25. Du når mig under dagtid måndag-fredag, samt onsdag 18-20. Om jag inte svarar kan du lämna ditt namn och telefonnummer så
kontaktar jag dig. Läs mer på kil.se/foraldradialogen

Börja bygga nästa år?
TEXt : DAG MIDBÖE 0554 - 191 47

Har du planer på något spännande byggprojekt i huset eller vid stugan nästa år?
Du har kanske drömt om att göra villan större eller kanske bygga en gäststuga på
fritidshustomten. Då är det klokt att redan nu fundera igenom det hela.
Vintern är den perfekta tiden för planering och pro-

Kontakta oss så fort du vet att du har ett byggprojekt

jektering. Kanske du behöver ta kontakt med en

som du ska igång med:

arkitekt eller hitta en duktig snickare.

Dag Midböe 0554-191 47,
Fredrik Björkman 0554-192 13 eller

Men kom ihåg att skicka in bygglovsansökan i god

Christina Feldte-Johansson 0554-191 62.

tid. Under april, maj och juni får vi många ansökningar. Det finns då risk för att väntetiden för ditt
bygglov och startbesked blir lång, vilket medför att

På kil.se/bygga hittar du information om hur du
söker bygglov och gör en anmälan för olika projekt.

det kan bli svårt att hinna med dina planerade byggprojekt under sommaren.
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Kampanj för ökad inflyttning
TEXT och foto : Projekt Attraktiva Värmland

Vi behöver bli fler i Värmland. Bristen på kvalificerad personal inom vissa yrkesgrupper
kan på sikt hindra Värmlands utveckling. Genom den här kampanjen vill vi fånga tänkbara
hemvändare via deras vänner, som visar att de saknar dem. Vi vänder oss alltså till dig som
bor i Värmland för att nå dem som flyttat härifrån.
– Jag tror att de flesta län eller kommuner lagt ned

sida facebook.com/varmland (som idag har 17 200

tid och resurser på kampanjer i storstäder för att

gillare) eller få kontakt med Jenny Höög, projektets

locka hem folk, men vi vill hellre låta dig bjuda in de

inflyttningskoordinator.

du saknar och tror skulle trivas här, säger Madeleine
Norum på Region Värmland.

– Vi hoppas och tror att det här sättet ska uppfattas mer inbjudande och framför allt visa att vi är

Kampanjen uppmanar värmlänningarna att gå in på

intresserade av en dialog med dem som är intresse-

www.varmland.se/2020 och bjuda in sina vänner via

rade att flytta hit, säger Madeleine Norum.

Facebook, LinkedIn eller mejl.

Om projekt Attraktiva Värmland
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Den du bjuder in får en uppmaning att svara på

Projekt Attraktiva Värmland är ett treårigt EU-pro-

några frågor om Värmland. I slutet av undersöknin-

jekt med Region Värmland som huvudman och sam-

gen har personen möjlighet att börja prenumerera

tliga 16 kommuner som medfinansiärer. Målet med

på det nyhetsbrev vi skickar till potentiella inflyt-

projektet är att locka fler besökare, inflyttare och

tare, få information om att följa oss på vår facebook-

företagsetableringar till Värmland.

TIllväxtenhet i Kils kommun
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Från och med januari 2013 inrättar Kils kommun en tillväxtenhet med uppgift att
utveckla och samordna kommunens arbete inom närings- och föreningsliv, turism, kultur,
samhällsplanering, upphandling och miljö.
– Vi vill bli en ännu attraktivare kommun och skapar

En viktig inriktning för arbetet är kommunfullmäk-

därför en tillväxtenhet som ska arbeta med fram-

tiges övergripande mål och perspektiven i visionen

tidsfrågor och kommunutveckling, säger Jan-Olov

Kil – på rätt spår, till exempel:

Ragnarsson, kommunchef i Kils kommun.

•

framgångsrik kommun med ett bra företagskli-

Bo Thunberg, senast VD för NIFA (Nordic innova-

mat med ökande befolkning och en befolkning

tion food arena) och tidigare projektledare för KIFA
(Kil innovation food arena) blir näringslivschef och
leder tillväxtenhetens arbete med att tillvarata och
utveckla kommunens styrkor.
I

tillväxtenheten

ingår

om minst 12 000 invånare år 2020.
•

föreningsstrateg, kulturstrateg, samhällsplanerare
och miljöstrateg.

Alla medborgare ska ha goda möjligheter att må
bra och leva ett hälsosamt liv.

•
upphandlingsstrateg,

Kils kommun ska vara en attraktiv och

Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling, både för miljö och kommande
generationer.

Läs mer om vision och mål på kil.se/vision

Kilen till Ing-Britt, Tobba och Hasse
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela utmärkelsen Kilen till Ing-Britt Bergström,
Torbjörn Larsson och Hans Norström som under många år arbetat med evenemanget Kil
hela veckan. Stefan Holm fick den första utmärkelsen Kilen år 2010.
Motivering: Ing-Britt Bergström, Torbjörn Larsson

– Vi kommer att överlämna utmärkelsen till pris-

och Hans Norström har under lång tid och med stort

tagarna vid kommunfullmäktige den 20 december,

engagemang arrangerat Kil hela veckan som har stor

berättar Mikael Johansson (S), kommunalråd i Kils

betydelse för Kils kommuns identitet. Pristagarna har

kommun.

med små medel och stor arbetsinsats utvecklat Kil
hela veckan till ett kulturarv som 2012 firade 40-år.
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Byggnationen av etapp 1 växer nu fram och på bilden ser du konturerna av det som ska bli Forum, en teknikinredd miniaula
med plats för 120 personer med bildskärmar runt om så att man oavsett placering i rummet ska kunna se samma sak.
Entrén kommer att vara till höger om forum.

Sannerudsskolan växer fram
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46		FOTO : Tord Ohlsson

Byggnationen av nya Sannerudsskolan flyter på bra och nu börjar konturerna av etapp 1
med entré och forum att synas. Rektor Jan-Erik Andrén är nöjd med säkerhet, arbetsmiljö
och samarbetet mellan byggare och skolverksamhet. Skyddsrond och information varje
vecka är några av de saker som verksamheten lyfter fram som positiva samarbetsformer.
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– Ta i trä, men det har inte varit störande i verksam-

Entreprenören informerar varje vecka, via ett infor-

heten under byggnationstiden. Byggets slammer

mationsbrev, om vad som ska genomföras kom-

har inte stört så som vi var förberedda på och hade

mande vecka och vad som är viktigt att tänka på.

farhågor om. Eleverna är intresserade men har inte

Skolans personal får information på tisdagarnas

varit in på arbetsplatsen, de sköter sig exemplariskt,

personalkonferens där Byggdialogs representant

berättar Jan-Erik Andrén.

deltar när informations- eller frågebehov är stort.

Magnus Linder på Byggdialog är den som ser till

– Det är lätt att kommunicera och närheten till bygg-

att samarbetet mellan skola och byggverksamhet

personalen på skolans område är en fördel. Magnus

fungerar. Han genomför varje vecka en skyddsrond

är snabbt på plats för att svara på frågor eller åtgärda

tillsammans med elever och skolans skyddsombud.

problem som vi uppmärksammar, berättar Jan-Erik.

Film i Fokus med ipads i Kil
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46		FOTO : TORD OHLSSON

Filminstitutet har beviljat Kils kommun 140 000 kr till projektet Film i Fokus. Det treåriga
projektet gör det möjligt för alla förskolor och skolor i Kil att skapa film med hjälp av ipads
och stöd från Film i Värmland.
Det första året får samtliga 56 pedagoger inom för-

HÅLLBART FILMANDE

skola och skola, i området Tolita-Viksta, möjlighet

Det handlar inte bara om att filma. Elever i förskola

att arbeta med 10 stycken ”Film i Fokus”-grupper.

och skola kommer i varje ”Film i Fokus” projekt att

De får stöd av filmare från Film i Värmland under

arbeta med ett tema som handlar om energi och håll-

projekttiden och utbildning i att använda film som

barhet och även få stöd från Energirådgivningen. Att

verktyg i undervisningen med hjälp av ipads.

arbeta med ett konkret område som redan finns med
i läroplanen gör utbildningen mer effektiv.

– Vi ser verkligen fram emot att lära in och lära ut
med hjälpa av den nya tekniken. Förhoppningsvis

– Det här är ett sätt att uppfylla det kulturlöfte som

får eleverna mersmak för filmskapande och vem vet,

Kils kommun gav barn och ungdomar från förskola

kanske kommer Kil i framtiden att ha en filmfestival

till årskurs 9, den 1 januari 2012, säger Anna Åberg

för barn? säger Håkan Engmaln, förskolerektor i Kil.

kultursamordnare i Kil.
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Idrottsskola för årskurs 2-elever
TEXt och foto : Roger kvarnlöv 0554 191 46

Kilselever i årskurs 2 får under hösten prova på sju olika idrotter i Kils kommuns
regi. Sture Karlsson, Kils golfklubb, har fått uppdrag av Kils kommun att samordna
idrottsskolan som håller på i nio veckor.
– Syftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler

sa Marie från Tolitaskolan när hon provade ridning

barn och ungdomar och utveckla verksamheten så

med hjälp av Kils ridklubbs instruktör Kattis Kvick.

de väljer att idrotta längre upp i åldrarna, berättar
Sture Karlsson.

Eleverna från Vikstaskolan provade luftgevärsskytte
i skatehallen. De blev väl omhändertagna av instruk-

Barnen som deltar får prova luftgevärsskytte, fri-

törer från Kils jakt- och sportskytteförening och

idrott, golf, handboll, ridsport, ishockey och karate

hörselskydd var obligatoriskt.

onsdagar mellan klockan 15-16.
Kils kommun genomför idrottsskolan med finansiVad tycker då eleverna om idrottsskolan?
– Det är bra och kul och jag har drömt om det här,
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ellt stöd från Riksidrottsförbundets idrottslyft.

Lärare utan gränser
TEXt : GUNILLA FÄLT, energirådgivningen		FOTO : Ulrika Thorèn

Norska och svenska Energiutmanare ingick kortvarig union i Mulleskogen.
Vikstaskolan deltar i skolprojektet Energiutmaningen

Lärarna från Norge fick dessutom ett studiebesök på

under hela läsåret. Under en kylig novemberdag hölls

en svensk skola. I Norge är det ovanligt att skolorna

en inspirationsdag i utemiljö för lärarna. Till skolan

har matsal, därför blev upplevelsen att äta lunch

kom även tre lärare från norska delen av projektet.

med elever mycket uppskattad. Eleverna ropade
glatt norska ord och frågan ställdes om man verk-

Till denna dag anlitades Ulrika Lindenäs från Karl-

ligen kan låta arg på norska? Fler bilder från dagen

stads Naturskola. Hon visade lärarna hur man kan

hittar du på www.energiutmaningen.nu.

flytta ut undervisningen och ha utemiljön som
klassrum. Lärarna fick i norsk-svenska lag prova
olika metoder att arbeta med energi bland annat
genom att tillverka termosar, göra upp eld och koka
spaghetti i en mjölkartong. Dagen avslutades med
pannkaksstekning och en kunskapsstafett där det
gällde att hitta rätt bland ledtrådar i skogen.
– Det var en fantastiskt härlig utedag med massor av pedagogiska tips som fungerar i olika ämnen
utomhus. Det blev en avslappnad och skön stämning, säger Lena Sjödin, lärare på Vikstaskolan.

Information vid olyckor och kriser, 113 13
SOS Alarm inrättar ett nytt nationellt informationsnummer, 113 13. Tjänsten ska underlätta
kommunikationen för kommuner, myndigheter, landsting och allmänhet vid allvarliga
olyckor och kriser. Numret tas i bruk den 11/3 klockan 13.
Ring informationsnumret för att få eller lämna

Andra viktiga nummer

information om någon allvarlig händelse inträffat.

112, nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö.

Det kan till exempel handla om en större storm,

114 14, polisens nummer vid icke akuta händelser.

översvämning eller en storbrand. 113 13 ska avlasta

1177, sjukvårdsrådgivning. Även för akut tandvård

nödnumret 112. Läs mer på sosalarm.se/11313

då din ordinarie tandläkare/klinik har stängt.
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Alfa Neon lyser upp många företaG
TEXt och foto : Roger kvarnlöv 0554 191 46

Kilsföretaget Alfa Neon skyltfabrik AB har snart varit verksamma i 50 år och har sin
produktion av skyltar på Stenåsen i Kil. De är ett av Sveriges ledande skyltföretag och
tillverkar bland annat klassiska neonskyltar, lysrörsskyltar, rostfria skyltar, markbundna
pyloner och övriga utomhusskyltar till exempel LED-skärmar.
– Vi har mer att göra än någonsin och når i år ”all

han bestämde sig för att flytta tillbaka till Värmland

time high” med en omsättningsökning på 15 %. Det

och Hällefors för att starta bolaget.

är extra starkt eftersom vi ifjol hade en omsättningsökning på 30 %, berättar VD Martin Nilsson.

1969 gick flyttlasset till Jonsbolsbacken i Kil, där
verksamheten började ta fart. Då fanns två anställda

Alfa Neon har 51 anställda, många från Kil, och

som utförde det mesta av tillverkningen för hand.

omsätter i år cirka 70 miljoner kronor. De har flera

Lindex blev en av företagets första stora kunder vilket

multinationella kunder, bland annat inom fordons-

ledde till rejäl framgång på marknaden. Företaget

branschen. Företaget har varit Kil troget i över 40 år.

växte och fler och fler kunder uppmärksammade
Alfa Neon, bland annat Volvo.

Varför är det så bra att ha produktionen i Kil?
– Läget, mitt i triangeln Oslo-Stockholm-Göteborg,

Lennarts barn Lise-lotte och Peter, har växt upp

och de goda kommunikationsmöjligheter som Kil

och in i företaget. Alfa Neon är till största delen

erbjuder är viktiga orsaker till vår framgång. I Kil

fortfarande familjeägt med Martin Nilsson som

har vi kunnat expandera och bygga ut och har nu

delägare och VD. 1992 flyttades verksamheten till de

tillgång till 24 000 m2 fastighetsyta vilket ger oss

nuvarande lokalerna på Stenåsen i Kil.

bäst förutsättningar i hela Norden för tillverkning av
varumärkesskyltar. En viktig del av vårt framgångskoncept är lean production* som ger kvalitetssäkring
och högre delaktighet. Vår kompetenta personal
kommer ständigt med förbättringsförslag som gör
att vi kan effektivisera våra processer, säger Martin.
Alfa Neon Skyltfabrik AB, startades i Kil 1967 av
grundaren Lennart Fagrell som gick ur tiden för
cirka två år sedan. Lennart hade under flera år
arbetat i Göteborg med försäljning av skyltar, när

Martin och Lise-lotte diskuterar profilbokstäver.

*Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en
produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om ”Mer värde för mindre arbete”.
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Henrik Eriksson vid en av företagets tre CNC-styrda fräsmaskiner.
Alfa Neon producerar olika sorters ljusskyltar, markbundna skyltar och pyloner, ledskärmar som syns
bland annat vid Åhlens och vid Nyängen, profilbokstäver, foliedekorer, vepor och banderoller. De utför
även montage och service. Du som vill veta mer om företaget kan gå in på alfaneon.se och bland annat se
den film som presenterar företaget.
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KOLLA ventilationen

Kilsidrotten
under 100 år

Fastighetsägare måste, enligt lag, regelbundet underhål-

Kjell Olsson och Kjell ”Keeper” Emanuelsson har dragit igång ett projekt för att

la och kontrollera ventilationen med följande intervall:
•

typ av ventilationssystem 3 år

skriva om Kils idrottshistoria under 100
år. De höll ett första mötet i november och

•
•

Mörth, Kjell Olov Olsson, Kjell Emanuelsson och Leif Nordström.
Du som har idéer, minnen eller vill bidra är

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med
F-, FX- och S-ventilation 6 år

son, Jan-Åke Halth, Henry Nilsson, Kerstin Hermansson, Björn Olestig, Kenneth

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med
FT-och FTX-ventilation 3 år

har nu satt ihop en kommitté för att arbeta
vidare med boken. Där ingår Bo Anders-

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett

•

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation
endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation

FT- ventilation = fläktstyrd till- och frånluft
F- ventilation = fläktstyrd frånluft
S- ventilation = självdrag
FTX-, FX- ventilation = ventilation med värmeåtervinning

välkommen att höra av dig till Kjell Olsson,

VARFÖR

070-605 38 14 eller 0554-105 65.

Luften vi andas in påverkar oss på olika sätt. En byggnad
– Kils AIK fyller ju 90 år 2014 och vi hoppas

med dålig luft kan orsaka koncentrationssvårigheter och

kunna ha en bok om Kils idrottshistoria att

till och med sjukdomssymptom. Brister i husets venti-

visa upp i samband med det, säger Kjell i en

lation kan även vara en bidragande orsak till så kallade

intervju i Värmlands Folkblad.

sjuka hus.

god man eller
förvaltare

INTYG

En

utbildning

med

genomgång

Efter genomförd OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
skriver kontrollanten ett intyg där det står när kontrolav

årsräkningsblanketterna och frågor kring
årsräkningen äger rum i Forshaga Folkets
hus den 21 januari 2012 kl 17.00.
Du kan ringa och anmäla dig mellan 10.00

len gjordes. Fastighetsägaren ska sätta upp intyget på
väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller
entréer. Om det inte finns något intyg i den fastighet där
du arbetar eller bor så kan du kontakta oss på miljö- och
byggnadsförvaltningen. Vi kan, med stöd av plan- och
bygglagen (PBL), förelägga ägaren att vidta åtgärder.

– 12.00 på telefon 054-17 20 22, 054-17 23
72, 054-17 23 73 eller 054-17 23 74 eller via
e-post till ofn@forshaga.se
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Läs mer på kil.se/ovk

SNÖ och sand
Vi snöröjer gatorna när snödjupet är över 7 cm och
gång och cykelvägarna när snödjupet är över 5 cm.
Vi halkbekämpar efter behov. Vid snöröjning och
sandning prioriterar vi:
• enskilda vägar som skolskjuts och hemtjänst
använder och

Kils befolkning
ökar
Under perioden november 2011 –
november 2012 har Kils kommuns
befolkning ökat med 77 personer
vilket innebär att Kil har 11 756
invånare vid senaste mätningen.

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

– Så många har vi inte varit sedan 2007

större utfartsvägar inom samhället).

och ökningen är positiv ur många aspekter,
säger Wibecke Ivarsson, ekonomichef i Kils

LBC Logistik ansvarar för plogning och sand-

kommun.

ning av 20 mil enskilda vägar, gator samt gångoch cykelvägar inom tätorterna Kil, Fagerås och

Det är fler som flyttar in och fler som föds

Högboda. Kontaktformulär och information om

jämfört med tidigare år. Ökningen är posi-

snöröjning finner du på kil.se/snorojning. Telefon-

tiv för Kil, skatteintäkterna ökar och allt

numret till LBC Logistik är 070-571 34 55.

fler upptäcker möjligheterna och fördelarna
med Kil.

Du kan hämta sandningssand påföljande platser:
•

Kil - Montörsgatan 1 vid kommunförrådet

•

Fagerås - Gamla Sunnevägen vid vändplatsen

•

Boda - Uno-X och gamla sågen

•

Tolita - vid ryttareföreningen

•

Nilsby - Nikkebo idrottsförening

•

Renstad - vid slaktboden

Kilspöjk och band
med världsstjärna
Sångaren Andreas Jonsson från Kil tar sig återigen
an Frank Sinatra, på Scalateatern i Karlstad i mitten
av februari. Till sin hjälp har han bland andra musi-

– I de kommuner som har en positiv
befolkningsökning är närheten till arbete
eller möjligheten att kunna pendla viktig.
Kils strategiska läge medför bra möjligheter
till pendling inom länet, riket och utomlands vilket tillsammans med nya boendemöjligheter är det som jag tror påverkat
ökningen, säger Wibecke Ivarsson.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
önskar personal och
förtroendevalda i Kils kommun
och de kommunala bolagen.

kanter från Kils storband och världsartisten Rigmor
Gustafsson.

KIL.SE
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Nyinflyttare i centrum
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46		FOTO : Tord ohlsson

Kilsbostäders nya hus, Hammaren och Städet, är nu klara. De nya lägenheterna har lockat
54 personer att flytta till Kil. I skrivande stund finns bara en lägenhet ledig.
De två hyreshusen ligger nära affärer, apotek, bank

centrum med närhet till service, handel och kommu-

och järnvägsstation. Det har tagit ett år att bygga de

nikationer, säger Anki Persson på Kilsbostäder.

två femvåningshusen som har lägenheter med öppen
planlösning om 50-65 kvadratmeter och inglasade balkonger. Det är totalt 35 stycken 2:or och 18
stycken 3:or. Månadshyran för tvårumslägenheterna är 5 720 kronor i månaden och för trerumslägenheterna 7 070 kronor i månaden.
– Vi är jättenöjda med hela processen och de som bor
här trivs utmärkt med lägenheterna och läget mitt i

De två husen har kostat 70 miljoner kronor att bygga.
– Vi är stolta över de här husen och vår projektledare
Bo Hällsten har tillsammans med entreprenören
gjort ett mycket bra jobb vilket ger nöjda kunder och
nöjda ägare, säger Kilsbostäders VD Greg Campbell.

