PÅ RÄTT SPÅR
kils kommuns informationstidning

NR 1 / 2013

STOPNOT
KIKKI STANNAR INTE

Filmade reportage på kil.se/play

VI INFÖR E-TJÄNSTER

Innehåll
Sid 2

Ledare

Sid 3

E-tjänster, 113 13

Sid 4

Familjecentralen

Sid 5

Fler får välja musik och bild

Sid 6

Politikerna i Kil är on-line

vi slipper låna så mycket som vi trott till skolbygget och ombygg-

Sid 7

Näringslivschefen, Kils AIK

naden av reningsverket. Vi har möjligheter att lägga en bra budget

Sid 8-9

Mångkulturellt smakprov

med intressanta satsningar och bibehållen kvalitet i våra verksam-

Sid 10

Nytt kvävereningsverk

Sid 11

Info från tekniska

heter. En nyhet är att vi bildat en tillväxtenhet som ska koncentrera

Sid 12

Miljö- och byggpris

Sid 13

Fiber och TV

Sid 14-15 Notiser
Sid 16

Förskoleplatser, Musikskolan

Sid 17

Sannerudsskolan på kil.se/play

Våren är budgettider i kommunpolitiken och det kan ibland vara
besvärligt, men det känns bra nu eftersom Kil går riktigt bra ekonomiskt. Bokslutet visar på ett gott resultat. Vi når våra mål och

sig på att göra Kil ännu mer attraktivt för näringsliv och boende.
Byggnationen

av

Sanneruds-

skolan rullar på enligt plan och en
viktig del i att få en trivsam och

Sid 18-19 StopNot

inspirerande skola är att vi sätter

Sid 20

av 1% av totalkostnaden till konst-

350 anställda PIMmas

närlig utsmyckning. Det blir en
rejäl peng och det jobbas hårt och
intensivt på att ta fram förslag på

“Bokslutet
visar på
ett gott
resultat”

vad det ska bli.
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tillgängligt i ”paddan”.
Tiden går fort, våren är på ingång och snart är det sommar igen
med Vattenfestival, Kil hela veckan, Gäddfestival och mycket mer.
Det är i Kil det händer.

Tryckt på Multifine 130 g.
Preliminära utgivningsdatum 2013
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

vi inför e-tjänster
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

För att göra det enklare för dig som är medborgare i Kil har vi infört e-tjänster. Nu
kan du utföra ärenden via kil.se när det passar dig. För vissa av tjänsterna behöver du
e-legitimation.
Hitta e-tjänsterna
Du hittar länken till e-tjänsterna och våra blanketter
på kil.se i den blå rektangeln i mitten av startsidan.
Till att börja med erbjuder Kils kommun 21 olika
e-tjänster och tack vare samarbete med övriga
värmlandskommuner har vi goda förhoppningar om
att utöka antalet tjänster framöver.
Ansökan om autogiro för barnomsorg och vård och omsorg,
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap och
ansökan om barnomsorg är några av de tjänster vi erbjuder.

113 13 Nytt informationsnummer
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

FOTO : Tobias Ohls

113 13 är det nya nationella informationsnumret som SOS-alarm införde i hela Sverige
den 11 mars.
Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och ska förmedla information till
allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via tjänsten kunna
lämna information om allvarliga olyckor och kriser.
All information som personalen på 113 13 lämnar är kontrollerad information. Beroende på händelse, kommer informationen från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga
aktörer.

Informationsnumret är 113 13. När det är fara för liv, egendom
eller miljö - ring alltid 112.
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FAMILJECENTRALEN
TEXT : HELENA HVIT 0554 195 88

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON		

Familjecentralen har nu öppet tre dagar i veckan, med öppen förskola, tematräffar och
föräldrakurser. Du hittar oss på Hälsostigen 1.
ÖPPEN FÖRSKOLA
Välkommen till öppna förskolan på måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 9.30–12.00. På måndagar
har vi även öppet kl. 13.00–15.30.

Föräldrakurs
Föräldrakursen är för dig med barn mellan 1,5 och
6 år. Att vara förälder till ett barn i de här åldrarna
är både roligt och krävande. Vägledande samspel
- också kallat ICDP - utgår från den unika relation
som just du och ditt barn har. Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att
utveckla lyhördhet och empati. Kursen är kostnadsfri. Vi träffas i grupp tillsammans med andra föräldrar och gruppledare vid sex tillfällen, onsdagar den

20/3 kl.14.30–16.30
Skapande verksamhet/ påskpyssel
9/4 kl. 15.00 – 16.30
Nya familjen. Mödra- och barnhälsovårdspsykologen Linnea
Tufvesson samtalar om hur man som familj kan hantera en
separation och nya familjebildningar.
17/4 kl. 14.30–16.30
Familjemåltiden. Jeanette Vera, dietist informerar om bra mat
för hela familjen samt svarar på frågor om t.ex. gluten och
laktos.
15/5 kl. 14.30–16.30
Samspel och positiv gränssättning. Skolpsykolog Eva Nahnfeldt
samtalar om att skapa en god relation med sitt barn. Skriv gärna
dina frågor på en lapp som du tar med dig.

27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5 och 5/6 kl. 14.30 -16.30.
Allt är gratis, men du måste anmäla dig till Helena
Anmäl dig senast den 18 mars till Helena Donborn

Hvit 0554 – 195 88, helena.hvit@kil.se, till BVC eller

0554-421 37 eller Eva Brunstein 0554-195 39.

till öppna förskolan. Vi håller till på Hälsostigen 1, i

TEMATRÄFFAR
Välkommen till våra tematräffar, för dig med barn
upp till 6 år! Där har du möjlighet att få information,
ställa frågor och delta i aktiviteter.
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en del av Vårdcentralens lokaler.
Läs mer på www.kil.se/familjecentralen

Fler elever får välja musik OCH bild
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

FOTO : ELISABETH JOHANSSON

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att fler elever på Sannerudsskolan ska
få möjlighet att fördjupa sig i musik och bild. Idag är det bara elever i musik- och
bildklasserna som har den möjligheten.
– Vi har träffat lärare, rektor, en tidigare elev och ini-

– Den nya Sannerudsskolan kommer att ha tre

tiativtagaren till musik- och bildklasserna. Det var ett

arbetslag med tre lika stora elevgrupper som ska

bra möte där vi blev överens om att detta är den bästa

vara likvärdiga ur flera perspektiv. När det gäller

lösningen utifrån de tankar om ny skola som finns,

elevens val får alla elever möjlighet att fördjupa sig

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

i musik och bild. Detta bestäms från läsår till läsår,

utbildningsnämnden.

istället för under tre år som det tidigare var i bildoch musikklasserna, säger Anders Johansson.

Fler elever får härmed möjlighet att välja musik och
bild som tillval under ett eller flera år. Förändringen

De elever som idag går bild- eller musikklass kommer

är en del av det nya arbetssätt som införs på Sanne-

att få gå färdigt i sina klasser på Sannerudsskolan.

rudsskolan från och med 2014. Ett arbetssätt där
klasserna helt försvinner.
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POLITIKERNA I KIL ÄR ON-LINE
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46		

De förtroendevalda i Kil använder sedan den 5 februari läsplattor i sitt politiska
arbete. Kommunen slipper nu skicka ut brev med pappershandlingar. Lägger man ett
års handlingar på hög når de tillsammans 12 meter, vilket motsvarar höjden av ett
fyravåningshus.
– Satsningen på plattor ger snabbare administration,
minskad pappersförbrukning, lägre portokostnader
och bättre säkerhet. Vi kan nu med en knapptryckning se till att de förtroendevalda har rätt handlingar och dokument i sin läsplatta, berättar Cecilia
Hurtig, administrativ chef på kommunledningskontoret.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
1.

Nämndsekreteraren matar in uppgifter,
handlingar och dokument i ärendehanteringssystemet och markerar att de ska bli synliga i
läsplattorna.

2. Den förtroendevalde öppnar aktuellt möte i
läsplattan och kan läsa handlingar och göra

Kils kommun räknar med att alla förtroendevalda
ska ha fått sina läsplattor i slutet av april.
– Tack vare läsplattorna kommer vi förtroendevalda
att bli mer on-line. Det blir lättare för oss att söka
information och vi blir digitalt tillgängliga för Kilsborna på ett annat sätt än tidigare, säger Mikael
Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande.
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anteckningar direkt i läsplattans app.
3. Nämndsekreteraren justerar och publicerar
protokollet som blir synligt i appen
och på kil.se.

Du hittar kallelser och protokoll på
www.kil.se/protokoll

vill underlätta för företagare i Kil
TEXT : BO THUNBERG 0554 194 13

FOTO : Agneta Hultin Karlsson

Kils kommun vill stärka arbetet gentemot företag och entreprenörer genom att samla
viktiga funktioner i en tillväxtenhet, direkt underställd kommunledningskontoret.
Vi vill underlätta för dig som företagare genom att skapa EN ingång till kommunen.
I den nya enheten kommer vi, förutom näringslivs-

Har du frågor eller vill diskutera utvecklings- eller

frågor, hantera samhällsplanering, kultur, fritid

etableringssatsningar hoppas jag att du hör av dig

samt upphandling och miljöstrategens verksamhet.

direkt.

Jag har nyligen tillträtt som näringslivschef och chef
för den nya enheten.

Tills vi hörs och ses
framöver föreslår jag att

Under de närmaste månaderna kommer vi att, på

du noterar mina kontakt-

olika sätt, höra av oss till dig som företagare. Du

uppgifter.

kommer bland annat att få nyhetsbrevet ”Företagare
i Kil” fyra gånger per år. Jag vill redan nu betona att
en av mina uppgifter är att vara tillgänglig för dig per
telefon och/eller mejl.

Bo Thunberg
näringslivschef
0554 194 13 bo.thunberg@kil.se

GRATTIS KILS FRIIDROTTARE!
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 191 46		

Både personliga och svenska rekord - det går bra för Kils AIK:s
friidrottstalanger. Grattis till klubben, alla aktiva och tränare!
INOMHUS-SM

XL-GALAN

Under SM-tävlingarna i Norrköping slog Irene Eke-

Under XL-galan slog

lund nytt svenskt rekord och klubbrekord på 200 m.

Irene Ekelund till med nytt svenskt juniorrekord på

Det nya svenska rekordet är nu 23,15 och är en för-

60 meter med tiden 7,32, en hundradel snabbare än

bättring av det gamla med 32 hundradelar!

Linda Haglunds rekordtid som junior.

Lisa Engman slog nytt klubbrekord i höjdhopp på

JUNIOR-SM

1.86 m och kom på en fin 5:e plats. Filip Lööv, tidig-

Även på junior-SM visade Kils AIK framfötterna.

are Kils AIK friidrott, numera IF Göta, kom tvåa på

Lisa Engman hoppade 1,80 m och blev svensk

60 m häck, slagen med en 10-dels sekund.

juniormästare i höjdhopp.
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MÅNGKULTURELLT SMAKPROV
TEXT & FOTO : Roger Kvarnlöv 0554 191 46		

Hur smakar Kina, Afghanistan, Eritrea och Bulgarien? Det värmländska matlandsprojektet
Mångkulturell matutveckling bjöd nyligen in till en “smaka på-lunch” i Kils hembygdsgård.
Landshövding Kenneth Johansson inledde på temat

marknaden. Projektet avslutas till sommaren och

"matlandet möter mångkulturen" och delade ut dip-

deltagarna uppger att de lärt väldigt mycket av

lom till projektdeltagarna.

varandra.

Ett värmländskt matprojekt

SPÄNNANDE RESA

Kil Innovation Food Arena driver ett för Sverige helt

– Det har varit en spännande resa där vi alla vun-

nytt matlandsprojekt – ”Innovativ mångkulturell

nit många erfarenheter och en hel del nya idéer

matutveckling”. Projektet vänder sig till matengag-

och tankar kommit fram, berättar Bo Thunberg,

erade kvinnor med rötter i andra kulturer som vill

projektledare.

utveckla sitt kunnande för den svenska livsmedels-

DIPLOMERADE DELTAGARE Vesna Jankovic, Khaldah Al- Jaber, Eden Mengisteab, Yian Yian Peng, Nasima Saiq, Mariya Aspenberg, Aisha Hifidi, Gulsum Corcor, Sumalee Butkhun, Yudith Alvarez V. De Hane, Huda Muhamad Abdi, Khadijeh Sarzare, Joy Frank,
Nazanin Azaryon, Rosa Pilnet Duran, Hodan Ibrahim, Razie Asghar, Rahma Abdalla, Ibtissam Hndawi,Nasan Choijijid, Shamsa
Mohamed Ahmed och Fadowse Husein Hasan.
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Yudith Alvarez Virgen De Hane visar
landshövdingen vad som finns på tallriken.
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RENARE AVLOPP - RENARE SAMVETE
		

TEXT & FOTO : LINA NYÅKER 0554 192 89		

20 ton. Vikten av tre elefanter. Det är mängden kväve som Kils nya avloppsreningsverk ska
bespara naturen. Förhoppningen är att minska utsläppen med mer än hälften.

Det nya kvävereningsverket förväntas minska utsläppen med följande mängd per år: Kväve - 20 ton , Fosfor - 200 kg , BOD7 - 5 ton

Kil är en av 34 kommuner i Sverige som fått krav på
att bygga om sitt avloppsreningsverk för att uppnå
utsläppsvillkoren och bidra till ett mer hållbart samhälle.

KRAV FRÅN EU
Byggnationen, som är en del av ett nationellt uppdrag
med direktiv från EU, slutfördes i somras. Den nya,
mer avancerade driften, ska minska utsläppen av
kväve, fosfor och syreförbrukande material (BOD7)
- ämnen som i stora mängder bidrar till bland annat
övergödning av vatten och reproduktionssvårigheter
hos fisk.

STOR INVESTERING
– För Kilsborna innebär kostnaden för den nya anläggningen en förändrad VA-taxa, säger Jan Westerberg, teknisk chef. Anpassningen är ett EU-krav
och inget vi kunnat välja, men det känns bra att vi
nu bidrar till en renare miljö och bättre vatten - en
investering i våra barns framtid.
Läs mer om den nya VA-taxan på nästa sida.
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Styrbjörn Rollof, driftschef, visar renat vatten från Kil.

PÅ VÄG MOT VÅREN

ANSLUTNINGSVÄG

Vi har haft en vit vinter och väghållningen har över

Om allt går enligt planerna ska vi bygga en

lag fungerat bra. De samtal vi fått handlar oftast om

anslutningsväg mellan väg 715 och Årstids-

snövallen framför garageinfarten. Du vet väl om att

vägen (mellan Däck-Köp och Meca). Vägen

det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan

blir dubbelriktad och dimensionerad för att

snön vid din infart, även om snövallen har uppstått

klara tunga transporter.

av plogbilen? Du kan få hjälp att skotta din infart om
det finns särskilda skäl, till exempel sjukdom.

TJÄLLOSSNING
Kils kommun begränsar under tjällossningsperioden
enskilda grusvägar till 4 ton. Trafikverkets satsning
med “Frizon Värmland”, där de statliga grusvägarna
är öppna under perioden gäller inte de enskilda
grusvägar där Kils kommun ansvarar för drift och
underhåll. Du som bor efter en grusväg kan under
tjällossningsperioden hjälpa oss genom att inte köra
med tunga fordon på vägen och om möjligt vänta
med att beställa hem tyngre transporter.
Du ansöker om dispens hos någon av våra vägombud:
• Berndt Björkman, 0554-250 39 eller 070- 322 06 99.
Torestad - Nordsjö, Rennstad - Tröstad, Bodetta, Sandviken,
Lillerud och Bonäs.
• Ivo Malmgren, 0554-203 60 eller 070 - 660 65 98.
Ärtetan - Högboda - Forsnor.
• Inge Gustafsson, 070- 650 80 94. Gönäs,Smedserud, Lene,
Takenetorp
• Gert Westmark, 070-345 70 44. Skållerud - Fagerås.
• Kenneth Eriksson, 0554-210 68 eller 070-675 38 49.
Getmossen - Nedre Bondestad, Bonserud och Tomthult
• Tekniska förvaltningen, gatuchef Therese Jäger, 0554-191 30.
Skårebol,Hannäs,Rudstorp,Säbytorp och Brakerud

Vill du ha
trafikÖ?
Under perioden 15 maj till 15 september har
tekniska förvaltningen 12 stycken trafiköar
som vi cirkulerar runt på gatorna. De
placeras som avsmalningar på gatan och
minskar därför hastigheten. Trafiköarna är
populära så först till kvarn gäller.
Du anmäler intresse till gatuavdelningens
kundmottagning 0554-192 11 eller mejla
annelie.larsson@kil.se

NY VA-TAXA
Från och med 1 februari 2013 höjer Kils
kommun avgifterna för vatten och avlopp
med 20 %. (Ungefär hundra kronor i månaden för ett normalhushåll.)

GRUS OCH DIKNING
Från mitten av maj hittar du på kil.se, under
pågående arbeten, listan över vilka enskilda vägar
som blir dikade, grusade och förstärkta i år. Här
ser du också vilka gator och vägar som vi asfalterar

Höjningen gäller både brukningsavgifterna,
den fasta avgiften samt lägenhetsavgiften
och är en följd av ombyggnationen av avloppsreningsverket.

under våren/sommaren 2013.
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Tvåvåningshuset på Bollgatan är ett fint exempel på hur man varsamt
kan bygga till ett bostadshus som har sitt ursprung i den lokala byggnadstraditionen.

KOLTHOFF OCH SKOGLUND PRISADE
FOTO : LINA NYÅKER 0554 192 89		

Två Kilsbor fick i mitten av december välförtjänt uppskattning. Det handlar om två
utmärkelser - ett miljöpris och ett byggpris – som kommunen delar ut till personer som
gjort speciella insatser inom respektive område.
BENGT KOLTHOFF
MILJÖPRISET 2012

JOAKIM SKOGLUND
BYGGPRISET 2012

“Som tillsynsman för Kilsravinerna och Lövenstrandsområdet
har han med stor energi och inlevelse bevakat och värnat om
dessa två högt prioriterade områden. Med stor kunskap och
inlevelse har han guidat och informerat turister och andra
besökare. Han har knutit kontakter med skolan och strävat efter
att väcka ungdomarnas intresse för natur och miljö. Han pratar,
han informerar, han städar och röjer. Han är kort och gott en
förträfflig tillsynsman, en stor tillgång i vårt naturvårdsarbete.”

"Det faluröda tvåvåningshuset på fastigheten Sunnanå 1:31
med adress Bollgatan 2 är ett fint exempel på hur man på ett
varsamt sätt kan bygga till ett bostadshus som har sitt ursprung
i den lokala byggnadstraditionen. Huset har fått en tillbyggnad
som gör det mer praktiskt att bo i samtidigt som det bibehåller
sin ursprungliga karaktär som huvudbyggnad för en för Kilsbygden typisk bondgård."

Vet du någon som borde prisas? Nominera din kandidat på www.kil.se/utmarkelser
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FIBER TILL BYN - ETT FIBERNÄT I VÄRLDSKLASS
TEXT : GREG CAMPBELL 0554 192 18		

Arbetet med projektet Fiber till byn går in i en ny fas. Fiberföreningarna i Kils kommun har
tecknat avtal med Kilvision, som nu deltar med kunskap och praktisk hjälp i projektet
Kommunikationleverantören Zitius har fått i upp-

MEDLEMSANTALET

drag att ta hand om nätdrift och leverans av tjänster

– Medlemsantalet i föreningarna har ökat de senaste

till fiberföreningarna. Detta innebär bland annat

månaderna, men vi behöver vara fler för att hålla

att du får tillgång till minst fem olika bredbands-

priset nere, berättar Dick.

leverantörer och hastigheter upp till 100 Mbit/s,
IP-telefoni med minst fem leverantörer samt IP-TV

Mer information om utbudet finns på www.qmarket.

via Sappa. (Sappa erbjuder Kilvision bas – ett paket

se (välj område Kilvision). Via www.kil.se/fiber och

med samma tjugo kanaler som levereras till Kils

www.kilvision.se kan du följa utvecklingen av Fiber

tätort idag. Därtill kan den som ansluter sig välja

till byn.

mellan 200 olika kanaler.)

NÄT MED VALFRIHET
– Det här kommer bli ett fibernät i världsklass!
säger Dick Carling, ansvarig för stamnätsutbyggnaden i Kil. Ambitionen är ett öppet nät, där den
som ansluter sig ska ha stor valfrihet utifrån sina
egna behov.
Stamnätet till Fagerås är klart och planerna är att
i maj starta arbetet med att gräva mot Lene och
Högboda.

FIBER OCH TV I KILS TÄTORT
Stamnätet i Kils tätort är nu draget till samtliga

TV I TÄTORTEN VIA KILVISION

områden. När tillräckligt många inom ett område

Från april kommer Sappa att ta hand om TV-

anmält intresse, startar utbyggnaden av områdesnät,

leveranserna via kabelTV-nätet. Priset för bas-

för möjlighet till uppkoppling. Lägg in fiberansökan

utbudet är oförändrat och går att se digitalt eller

via kartan på www.kilvision.se.

analogt, precis som tidigare. För att se digital-TV

KILSBOSTÄDERS HYRESGÄSTER
Kilsbostäder kopplar upp samtliga sina fastigheter
till fibernätet under året. Det betyder att alla hyresgäster får upp till 100 Mbit per sekund.

behöver du nytt programkort som går att hyra från
Sappa för 33 kr/mån. Befintliga Internetkunder med
Bredband 2 fortsätter som innan. Avtal med kommunikationsoperatör är klart, se www.qmarket.se.
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Sov dig frisk

LUNCH PÅ SMEDEN

Psykologen Maths Wensmark föreläser om

Seniorboendet Smeden öppnar åter sin lunchservering

sömnens betydelse för hälsan.

den 2 april. Serveringen kommer att ha öppet måndag-

Tid: Torsdag 21 mars kl 17.00

fredag och riktar sig enbart till pensionärer. Sanneruds-

Plats: Närhetens Kyrka

hemmet levererar maten. Förbeställning gäller och då

Föreläsningen riktar sig främst till äldre

det inte finns någon kontanthantering kommer alla

och är del av en serie som pågått under

lunchgäster att faktureras.

våren.
– Den sociala gemenskapen är viktig, säger Lisbeth

DEKLARERA
Skatteverket tillåter inte längre att du

Wiklund, socialchef på Kils kommun. Vi har förstått att
många saknat serveringen. Därför känns det extra kul att
återigen kunna erbjuda möjligheten till gemensam lunch.

lämnar in din deklaration på kommun-

Lunchserveringen stängde 2012 av ekonomiska skäl

huset i Kil.

och socialnämnden har länge arbetat med att hitta en

Du ska i stället lämna din deklaration på
Skatteverkets kontor eller servicekontor,

lösning. Till att börja med håller serveringen öppet på
prov till och med juni. Därefter gör vi en utvärdering.

skicka per post, ringa, sms:a, använda dig
av Skatteverkets app eller hemsida.

strålningsMÄTNINGAR
Var sjunde månad genomför samtliga

FRÅGA OM ENERGI
Efter en tids föräldraledighet är Anna Jansson tillbaka
som energi- och klimatrådgivare på Energirådgivningen.
Anna kommer att fortsätta jobba med både företag och
privatpersoner, men också delta i ett projekt för att kunna
utöka stödet mot föreningar i våra kommuner.

kommuner i Sverige tester av bakgrundsstrålning – den naturliga strålning som
finns i vår omgivning. Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in resultaten för att
kunna göra bedömningar av effekterna vid
ett eventuellt radioaktivt nedfall eller annan
olycka med radioaktiva ämnen.
I Kil finns mätplatserna på golfbanan och
fotbollsplanen vid Bodaskolan
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Ställ frågor och läs mer på vår hemsida: www.erad.se
eller gilla oss på Facebook. Telefonrådgivning sker på tisdagar och onsdagar på 0554-194 14.

KULTURDAGAR
I början av juni är det återigen dags för Kils kulturdagar.
Arrangemanget är ett samarbete mellan musikskolan
och biblioteket. Syftet är att visa upp vad kommunen har
att erbjuda i form av bland annat musik, dans, konst,
litteratur och historia.
– Tanken är att hela Kil ska bubbla av kultur, säger
kulturstrateg Anna Åberg.
Alla programpunkter är ännu inte klara, men håll utkik
på kil.se för mer information.

FERIEARBETEN
SOMMAREN 2013
Är du född 1996 och skriven i Kils komun?
Då erbjuder kommunen feriearbete 6 timmar per dag i en 3-veckorsperiod under
sommaren 2013.
Period 1: 17 juni-5 juli
Period 2: 29 juli-16 aug
(Några av arbetsplatserna har andra tidsperioder)
Arbetsplatser finns bl a inom vård- och
omsorg, parkskötsel, barnomsorg, vaktmästeri samt inom några föreningar.
Läs mer på www.kil.se/sommarjobb

Öppet hus på
Musikskolan
Nu kan du prova att spela instrument!
Verksamheten vänder sig i första hand

Ny gångväg till
Kilsravinerna och
Skutbergsleden
Den tidigare ingången till Kilsravinerna och Skutbergsleden via Sannerudsvallen är numer stängd. Den nya

till barn och ungdomar, men även vuxna
elever är välkomna i mån av plats.
Onsdag 24 april kl 18-20
Lördag 27 april kl 10.30-13
Kom i tid – det hela startar med en
minikonsert!

gångvägen börjar bakom ishallen (se karta). Skyltar och
markeringar kommer att färdigställas under våren.
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FLER FÖRSKOLEPLATSER I KIL
TEXT : dan granström 0554 191 85		

Det är många som vill ha förskoleplats i Kil. Här är de tankar och planer som finns för att
lösa förskoleplatserna på längre sikt.
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta pengar

PRIVAT REGI (TROLIGT SCENARIO)

till en ny förskola på Mons Backe. Förskolan ska ha

Kulskolan utökar sin verksamhet med 20 platser

plats för 108 barn och är en viktig del i framtids-

Ny privat förskola med 18-20 platser.

planen för att lösa behoven i centrala Kil.

Ny privat förskola med 36-40 platser.

KOMMUNAL REGI

– Vi ska kika på det här förslaget som känns positivt

Kils kommun planerar för en ny förskola på Mons

eftersom det ger 90 nya förskoleplatser och en bra

Backe med 108 platser dit nuvarande Gränderna,

geografisk spridning av förskolor i centrala Kil, säger

Grodan, Lyktan, Lunden och Kristallen flyttar sin

Anders Johansson (S), barn- och utbildningsnämn-

verksamhet. Vi utökar även Regnbågens förskola

dens ordförande.

med 10-12 platser.

musikskolan - på gång
Musikskolan i Kil både syns och hörs i olika sammanhang.
Här är några av evenemangen.
15 april kl 18.30
Elevkonsert i Missionskyrkan, Fagerås.

27 april kl 18.00
Elever spelar på helgmålsbön i Närhetens kyrka.

3 - 9 JUNI
Musikskolan bjuder på ett digert musikaliskt program. Musikskolerock, sexårsyra, dansuppvisning,
musik i Rosengården mm. Programblad kommer!

6 juni
Paradorkestern deltar i nationaldagsfirandet
i Kil och vid Orrnäset.
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Följ Sannerudsskolan PÅ kil.se/PLAY
TEXT & FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 191 46		

Snart är första etappen av Sannerudsskolans ombyggnad klar. Du kan få en första inblick i
hur den blir genom att följa processen i vår nystartade filmkanal. Kil.se/play startar under
våren. Där kan du följa byggnationen av Sveriges bästa skola, vardagliga händelser i Kil och
nyheter från Kils kommun.
I skrivande stund slutför Byggdialog etapp 1, det

Kvalificerad och modern teknik

vill säga entré, forum och övriga lokaler. En etapp-

Dagens skolplan och lärande kräver ny teknik och

invigning äger rum vid skolstarten i augusti 2013,

den nya skolan kommer att utrustas med topp-

då de nya lokalerna ska stå klara. Under nästa läsår

modern utrustning, allt för att elever och personal

slutför Byggdialog byggnationerna av det som ska

ska få de bästa förutsättningarna att lyckas. Den nya

bli Sveriges bästa skola.

tekniken är upphandlad och ska vara i funktion när
etapp 1 är klar.

Konstnärlig gestaltning
Ett antal konstnärer har under en period lämnat

Följ utvecklingen på kil.se och www.kil.se/play.

in intresseanmälningar för konstnärlig gestaltning
av skolan. En utsedd konstgrupp kommer att ta
ställning till de idéer som kommit in och välja ut den

Välkommen hit,

eller de konstnärer som kvalificerat sig för att få ta

vem du än är, vad du än är!

hand om den konstnärliga gestaltningen inomhus
och utomhus.
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STOPNOT
ETT FÖRETAG
MED MÅNGA JÄRN
I ELDEN

Industritjänster, städservice och mediakoncept
står det på skylten vid dörren in till lokalen i järnvägsstationens
andravåning. Här inne huserar Stopnot och Kikki Ahlstedt Karlsson,
en Kilsföretagare med minst sagt många järn i elden.
TEXT & FOTO: LINA NYÅKER 0554 192 89		

Efter att i många år arbetat med mediaförsäljning

torförare och bakgrund som hygienchef på Scan

och produktion sade Kikki upp sig från en fast tjänst

hade hon många ben att stå på och Kikki tog alla

på tidningen Värmlandsbygden 2008. Hon skulle

jobb hon kunde.

starta eget och hade fått ett spännande uppdrag som
säljande projektledare.
Två månader senare slog finanskrisen ned som en
bomb, projektet lades ned och avtalet sades upp.
Kikki stod utan jobb. Med en utbildning som trak-
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VIT VINTER BLEV STARTEN
När stället som hon städade åt behövde hjälp med
snöskottning erbjöd hon en släkting jobb genom
sitt företag. Det blev en snörik vinter. Plötsligt var
Kikki arbetsgivare och stod med sex anställda. Fler

– Det passar mig att ha flera verksamheter, säger
Kikki. Jag gillar att ha många järn i elden. I grunden
handlar ju allt om samma sak – att lyssna in kundens behov.

INGEN DAG DEN ANDRA LIK
Det är mycket att hålla koll på – allt från kundvård
till arbetsgivaravgifter. Mellan alla telefonsamtal ska
hon också hinna layouta den egna tidningen Hästexpo, en gratistidning som levereras till alla lantbruk och hästrelaterade ställen runt om i Värmland.
– Mål och tydlighet är viktigt. Och flexibilitet.
Tanken är att utbilda personalen så att jag inte själv
blir sittande med all administration.

VILL VÄXA
En hel del jobb blir det. Ibland även nattetid. Men
att Kikki tog klivet till att starta eget är inget hon
ångrat, snarare att hon borde gjort det tidigare.
– Om tre år har jag tio anställda och jobbar mindre
med administration och mer med utveckling av
verksamheten!

SMÅFÖRETAGEN - KILS LOKOMOTIV
Bo Thunberg är nytillträd chef för tillväxtenheten
på Kils kommun. Han tycker att Stopnot är ett bra
exempel på vilken styrka det finns bland många av
de små företagen på orten.
bekanta hörde av sig och Kikki slussade ut dem till

– De är uppfinningsrika i att hitta öppningar på

företag med behov.

marknaden, ofta duktiga på att se möjligheter.
Dessutom ökar många sina affärsmöjligheter genom

FLERA BEN ATT STÅ PÅ

att vila på flera ben i verksamheten, ett smart sätt att

Idag har Kikkis verksamhet växt. Både slumpen

sprida risktagandet man alltid har som företagare.

och behoven har hjälpt henne in på nya områden.

Från kommunens sida är det viktigt att vi inser

Stopnot sysslar med både hemservice och städ,

vilken potential många små företag är för att skapa

bemanning och mediakoncept. Dessutom designar

tillväxt. De är viktiga lokomotiv för en positiv fram-

Kikki det egna klädmärket Classic century.

tida utveckling.
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350 ANSTÄLLDA PIMMAS
TEXT & FOTO : LINA NYÅKER 0554 192 89		

Den digitala tekniken har blivit en naturlig del av vår vardag, men skapar även
kunskapsklyftor. Nu satsar Kils kommun på att grundutbilda all skolpersonal för att jämna
ut skillnaderna och kvalitetssäkra skolan.

Praktisk IT och Mediakompetens

– Idag skiljer sig kunskaperna bland personalen.

Skolverket fick i uppdrag av regeringen att främja

Vissa tar hjälp för att kolla sin e-post, medan andra

utveckling och användning av informationsteknik

dagligen hanterar pekskärmar och mer avancerad

i skolan. Resultatet heter PIM - Praktisk IT och

teknik, säger utvecklingssamordnare Britt Nilsson.

Mediakompetens – ett utbildningssystem riktat till
pedagoger. Det handlar om grundläggande datakunskaper, där deltagarna ska visa prov på att hantera
Word-dokument, Power Point-presentationer och
berättande med hjälp av bilder och musik. Nu har
Kils kommun valt att PIM-certifiera all personal
inom barn- och utbildningsförvaltningen.
– Alla ska med, lärare och vaktmästare! Även jag ska
PIMmas, berättar förvaltningschef Dan Granström.
Som ett första steg har kommunen utsett fem
examinatorer som under året ska se till att upp
emot 350 anställda ökar sin IT-kompetens. Syftet är
att höja lägstanivån.

både lärare och elever vinnare
Maureen Rundqvist är lärare i engelska och tyska och
en av eldsjälarna i projektet. Under våren kommer
hon tillsammans med Emma Skarman utbilda och
examinera all personal på Sannerudsskolan.
– Det är jättebra för alla. Jag som är teknikintresserad har också lärt mig en del nytt. Kollegor som känt
sig osäkra på det här med datorer tvingas nu lära sig
och upptäcka vilka möjligheter som finns. Och det är
inga höga krav – alla kommer att lyckas, det vet jag!
Vill du veta mer om PIM?
www.pim.skolverket.se

