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Det känns som måndag och fredag hela tiden men jag tror det är så
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villkor för producenter i utvecklingsländer och främjar demokratin,
organisationsrätten och miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete
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Mycket spännande inför nästa år
är att ett kulturföreningskluster
bildats i Kil. Kulturföreningar,
kulturarbetare, konstnärer och

“enklare
göra en god
insats för
världen”

intresserade har gått samman
för att få förutsättningar att skapa en arena. En arena för en samlad
verksamhet som kan delas och utföras av många. Kanske ett kulturBox 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Mikael Johansson
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och föreningscenter är på gång? Det skulle betyda mycket för Kil både som kulturort och för tillväxt.
Mitt i skolbygget planerar vi nu också att bygga en förskola på Mons
backe, då efterfrågan på barnomsorgsplatser ökar. Väldigt positivt!
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Kils befolkning ökar och vi blir alltmer attraktiva.

enheten, Kils kommun
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En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Du möter oss när du åker på de plogade vägarna, lämnar dina barn
på förskolan, dricker rent vatten ur kranen och svär över bygglov.
Vi är 1200 medarbetare som vill ge dig goda förutsättningar att trivas
och ha ett bra liv i Kil. Vi är glada över ditt förtroende och önskar dig
en riktigt god jul och ett gott nytt år.

VI FORTSÄTTER
ATT VÄXA

ÖPPETTIDER
& JOURNUMMER

Hurra - vi blir fler! När Statistiska centralbyrån

Under jul har Kils kommun öppet som vanligt

sammanställt siffror för årets tre första kvartal,

vardagar klockan 08.00-16.00.

ligger Kil på femteplats i länet med vår ökning på

Du når oss på 0554-191 00.

44 invånare. Enligt rapporterna i slutet av november
är vi nu 11 830 Kilsbor.
Dessutom hamnar företagen i Kil på tredje plats
bland kommunerna i Värmland när det kommer till
tillväxt. Det är kreditupplysningsföretaget Syna som
kartlagt boksluten för samtliga svenska aktiebolag.
Väldigt kul, tycker vi!

Vid akuta ärenden under kvällar, helger och röda
dagar är du välkommen att använda journumren:
Snöröjningen (LBC Logistik) 070-571 34 55
Sjukvårdsrådgivningen 1177
Fel på fjärrvärmen 070-255 36 74
Gator, vägar, vatten och avlopp 054-83 06 90
Socialjouren 114 14

TACK FÖR KAFFET, KILSBOR!
Tack till alla som deltog i fikautmaningen Fairtrade
Challenge den 17 oktober. Från Kil registrerade
2 102 personer sin rättvisemärkta fika, det är 18 %
av kommunens invånare. Tillsammans såg vi till att
Kil hamnade på åttonde plats bland kommunerna i
Sverige när det gäller rättvisemärkt fika.
Grattis också till Hammarö som hade flest fikadeltagare i landet i förhållande till invånarantal.
På fairtradechallenge.se hittar du statistik kring fikautmaningen.
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SÅ FUNKAR DET

LBC
Logistik
Östra Wermland
sköter snöröjningen
åt Kils kommun. Har du
frågor angående snöröjningen ringer du
070-571 34 55.

Snöröjningen i Kil
Under perioden 1 november - 31 mars har vi koll på väderutvecklingen dygnet runt. På kil.
se/snorojning kan du lämna synpunkter, se när vi kör igång och när vi beräknar vara klara.
Vi snöröjer gatorna när snödjupet är över 7 cm och

av plogbilen. Du får inte köra ut snön i gatan, lägg

gång- och cykelvägarna när snödjupet är över 5 cm.

den på din tomt.

Vi saltar endast väg 715 från Stenåsenmotet och till

Du kan få hjälp att skotta din infart om det finns sär-

rondellen vid Coop.

skilda skäl som till exempel sjukdom. Skicka in din

Vi sandar vid behov och prioriterar då gång- och
cykelvägar och så kallade matargator med busstrafik.

ansökan till Tekniska förvaltningen, Box 88,665 23
Kil eller via e-post till therese.jager@kil.se.

Vid temperatur under minus 12 grader sandar vi nor-

Prioriteringsordning

malt inte eftersom kylan skapar en naturlig strävhet.

Vi prioriterar följande typer av vägar när det gäller

Kylan gör dessutom att det är svårt att få sanden att

snöröjning och sandning:

fastna.

•

använder.

Snövallar framför din fastighet
När vi plogar kan det ibland bli en snövall framför

•

Inom centralorten prioriteras gång- och cykel-

din fastighetsinfart. Om vi ska hinna med att ploga

vägar (skolvägar) och så kallade ”matargator”.

inom rimlig tid kan vi tyvärr inte undvika det.

Med matargator menar vi de vägar som går

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan
snön vid din infart, även om snövallen har uppstått
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Enskilda vägar som skolskjuts och hemtjänst

ihop till större utfartsvägar inom samhället, till
exempel Västra Torggatan ut mot Ravinvägen.

Vi har flyttat!
Energirådgivningen
Ny adress: Stationsplan 3, Kil
Telefon:
0554-194 14
Hemsida: www.erad.se
Namn:
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Energitips från järnvägsstationen
Energirådgivningen har flyttat. Välkommen på besök en trappa upp på Järnvägsstationen.
Den kommunala energirådgivningen är konsument-

hållet. Vi kan även ordna temakvällar i våra nya

rådgivare inom energifrågor för kommuninnevånare,

lokaler, säger Ulrika Thorén på energirådgivningen.

företag och föreningar. Råden är kostnadsfria.
– Vi hoppas att det centrala läget gör att fler ”spon-

Energirådgivningen har juluppehåll mellan den 19
december och den 8 januari.

tanbesöker” oss för att få vägledning efter juluppe-

Bli upplyst i mobilen
Med hjälp av en smart mobil och appen Lampguiden kan du
få hjälp att hitta rätt bland de nya typerna av energieffektiva
lampor. Med rätt lampor får du en energieffektiv belysning som
ger en behaglig inomhusmiljö.

spara med effektivare lampor
I en glödlampa omvandlas endast 10 procent av energin till ljus,
medan resten blir till värme. Genom att byta ut de 10 lampor som
används mest i hemmet kan ett hushåll spara ca 700 kr per år.

2 miljarder kilowattimmar per år
Det skulle Sveriges befolkning
gemensamt spara, om vi bytte ut
glödlampor och annan ineffektiv
belysning mot energieffektivare
lösningar (vilket motsvarar energianvändningen för cirka 100
000 eluppvärmda villor).

Vill du veta mer om energieffektiv belysning? Kolla in www.energimyndigheten.se.
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HÄLSNINGAR FRÅN SKOGSGLÄNTAN
I våras startade förskolan Skogsgläntan olika projekt för att få utomhusmiljön mer
inbjudande, inspirerande och rolig. Här är några exempel på vad personalen och barnen
genomfört under året.

• Bygghörna - Här har barnen byggt racerbilar, flygplan,
hinderbanor och hus.
• Örtagård - Barnen har grävt och planterat örter, tomatplantor, smultron och rabarber. De har luktat och smakat. Kökspersonalen har använt örterna och tomaterna i matlagningen på
förskolan. Man har även planterat vinbärsbuskar i örtagården.
• Blomplantering - Vid förskolans entré har de planterat
blommor och mellan blommorna placerat trampstenar som
barnen gjutit i betong.
• Tema: Solrosen. Barnen målade på duk vid stafflier. De utforskade solrosen på olika sätt. Hur ser den ut på nära håll? Hur
känns den? Hur ser den ut inuti? Vilka färger har den?

Projektet har glatt många människor i området och
flera förbipasserande har stannat till och beundrat
växtligheten.
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Fler förskoleplatser i Kil
Antalet barnfamiljer ökar i Kil. Det är positivt och ställer krav på kommunen att ordna fler
förskoleplatser. Här berättar vi om hur utvecklingen av antalet förskoleplatser sett ut från
2010 och hur Kils kommuns framtida planering ser ut.
Det föddes 643 barn i Kil under 2008-2012. Idag

TILLFÄLLIG LÖSNING

är gruppen barn med födelseår 2008-2012 694

Förvaltningen lämnar sitt förslag till barn- och

stycken. Genom inflytt har gruppen alltså ökat med

utbildningsnämnden för beslut på sammanträdet

51 barn under 2013.

den 18 december. Förslaget är förankrat hos personal

– Dessutom vet vi att vi har 8 barn till i förskolekön

och föräldrar och är en tillfällig lösning för att ordna

som snart flyttar till Kil, berättar Dan Granström,

förskoleplats till dem som idag står i kö. Den till-

chef på barn- och utbildningsförvaltningen.

fälliga lösningen gäller till och med augusti 2014 då

FLER FÖRSKOLEPLATSER BEHÖVS

öka antalet förskoleplatser.

Den snabba befolkningsutvecklingen ställer krav på
fler barnomsorgsplatser.
– Under perioden 2010 till oktober 2013 utökade
vi med 148 förskoleplatser men det räcker inte.
Vi måste skapa fler platser på både kort och lång
sikt och har därför gett förvaltningen i uppdrag att
ta fram förslag som löser detta angenäma problem,
säger Anders Johansson (S), barn- och utbildnings-

kommunen planerar ytterligare satsningar för att

KRÄVER BYGGLOV
– 2015 kommer vi att ha ytterligare 60-96* förskoleplatser i Kil. Vi skulle vilja börja med vissa av
de nedanstående åtgärderna redan idag, men det
krävs ändrade detaljplaner och annat som gör att vi
inte kan köra igång förrän i augusti 2014, berättar
Dan Granström.
Text: Roger Kvarnlöv

nämndens ordförande.

PLANERAD UTÖKNING AV FÖRSKOLEPLATSER
Aug 2014

Aug 2015

•

ny avdelning på Regnbågen (18 platser)

•

•

ny fristående förskola i centrala Kil
(20 platser)

•

utökning av fristående förskolan Kulskolan (20 platser)

fristående förskolan Vitlöken på Kilslund
utökar (18 platser)

•

ny förskola på Mons Backe (108 platser)
kommer att ersätta Lyktan (18), Kristallen
(18), Lunden (15) och Gränderna (20)

*Blir inflyttningen som förväntat kan den nya förskolan Mons Backe bli hemvist åt barn och personal på nuvarande Karlslunds
förskola Grodan. Om inflyttningen blir större än förväntat kan Kils kommun komma att behålla Karlslunds förskola.
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barn

tre
i varje klass
växer upp
i närheten av

missbruk

Karin Aronsson tillsammans med Jeanette Alexandersson, som har varit med under de tio år som Ventilen funnits.

Du är inte ensam!
Två till tre barn och ungdomar i varje klass växer upp med föräldrar, eller en annan
nära anhörig, som missbrukar. Problemen finns överallt och i alla samhällsklasser.
Många döljer det, familjen lever utåt ett vanligt liv, men tillsammans bär de på den
stora hemligheten.
Karin Aronsson och Jeanette Alexandersson är ledare
för Ventilen, en gruppverksamhet för att stötta barn
och unga som lever i närheten av missbruk.
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– stort eller litet - påverkar hela familjen.
– Det behöver inte handla om ett uttalat alkoholberoende. Även ett riskbruk* kan vara jättejobbigt -

– Vi vill visa de här barnen att de inte är ensamma.

speciellt för barnet, berättar Karin som också jobbar

Många av dem tror det.

som socialsekreterare i förebyggargruppen.

PÅVERKAR HELA FAMILJEN

SKULD OCH SKAM

Många som deltar i Ventilens grupper bor inte till-

De närstående, inte minst barnen, tar ofta på sig

sammans med den missbrukande föräldern, men

ansvaret för att få mamma eller pappa att låta bli att

måste ändå förhålla sig till problemet. Ett missbruk

dricka, något som Karin och Jeanette ofta märker.

– Skulden och skammen är gemensam för alla.

FIKA OCH BOWLING

Barnen tar på sig ansvar för hur föräldrarna mår och

Trots att det är tunga ämnen som berörs är Ventilen

tror att situationen är deras fel.

en måbra-grupp. Det är mysiga träffar med fika och

GRUPPVERKSAMHET
Ventilens verksamhet består av gruppträffar efter
skoltid. När tillräckligt många, sex personer som
mest, anmält intresse drar en ny grupp igång. Grupperna delas in åldersvis i barn- och ungdomsgrupper.

VERKSAMHET

samtal. För de mindre barnen är det stort fokus på
lek. På träffarna blir de sedda och ser andra i samma
situation. Utöver de vanliga träffarna anordnas bio,
bowling och utflykter; aktiviteter som deltagarna i
gruppen ofta inte upplever i sin vardag.

Hittills har de yngsta deltagarna varit 7 år och de

– När vi ser att barnen skrattar, leker eller vågar

äldsta 18.

berätta, när barnen ser och ger varandra stöd och råd,

Ventilen ger barnen kunskap om vad det innebär att
ha ett missbruk och trygghet i en grupp där andra
förstår. Några teman som behandlas är familjen, bar-

när de känner gemenskap i gruppen – då känns det
bra i hjärtat!

till och av respekt för varandra gäller tystnadsplikt

*Ett riskbruk innebär en konsumtion som ännu inte utvecklats
till missbruk eller beroende, men som riskerar att göra det om
den fortsätter.

inom gruppen.

			

nets rättigheter, vänskap och känslor. Med hänsyn

Ventilen startade 2003 och är ett

LEVER DU I
NÄRHETEN AV ETT
MISSBRUK?

samarbete mellan Kils kommun och

•

VENTILEN – HÅLLER TÄTT NÄR
DU BEHÖVER PYSA:
•

Svenska kyrkan.
•

Gruppträffar sker 15-20 gånger och

En vårdnadshavare måste godkänna att

•

Gåvor och bidrag från exempelvis
organisationer, föreningar och privat-

Vid akuta fall under kvällar och helger kontakta
socialjouren 114 14.

•

barnet deltar i Ventilens verksamhet.
•

Du kan vända dig till socialtjänsten 0554-194 50
om du vill ha stöd och råd.

följs upp av återträffar med deltagarna.
•

Text & foto: Lina Nyåker

www.bris.se - har stödtelefon för både barn och
föräldrar.

•

08-702 16 80 - Jourhavande Medmänniskas
telefon är öppen 21-06 varje natt året runt.

personer möjliggör läger och liknande.

Karin 0554-195 37 karin.aronsson@kil.se

ÄR DU OROLIG FÖR DIN EGEN ELLER
NÅGON ANNANS ALKOHOLKONSUMTION?

eller Jeanette 0554-68 80 89 jeanette.

På iq.se och alkoholhjalpen.se hittar du tester, tips

alexandersson@svenskakyrkan.se

och nyttig information.

Läs mer på kil.se/ventilen eller kontakta
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Dallidenskolan prisad för ekologisk mat
Mari Pedersén och Helena Gustafsson, skolkockar från Dallidenskolan, har diplomerats för sitt arbete med
ekologisk mat. Det nationella målet är 25 % ekologiska inköp, Dallidenskolan har lyckats uppnå 30 %.
– För att klara att servera ekologiskt som kostar lite

FÖRÄNDRA ATTITYDER

mer har vi ibland köttfria dagar och så jobbar vi för

– Helena Gustafsson arbetar också mycket med att

att få bort svinnet. Det här gäller för alla våra kök,

förändra barnens attityder, få dem att våga prova

berättar Agneta Hedlund, kostchef i Kils kommun.

nya rätter och bli mer klimatsmarta, berättar Agneta
Hedlund.

KLIMATSMART MAT

Läs mer om Lilla Ekomatslingan på www.ekomat-

Bakom diplomeringen står föreningen Ekomat-

centrum.se

centrum och KRAV.
– Jag är djupt imponerad av dessa förskole- och
skolkockar. De klarar att köpa och servera ekologisk
mat för en spottstyver. En helt ekologisk näringsriktig

Text: Lina Nyåker
Foto: Sonny Karlsson

och klimatsmart lunch för runt en tia. De kan trolla
med knäna, säger Eva Fröman på Ekomatcentrum.

Skolkockarna Mari Pedersén och Helena Gustafsson tillsammans
med prisutdelare Isabella Lövin, EU-parlamentariker.
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VAD TYCKER DU?
Årets julklapp, som Hui research utser varje år, är i år råsaftcentrifugen. Samtidigt
anser många att julen är en tid för ledighet och samvaro och att fokus bör förflyttas från
handeln. Vi gick ut och frågade Kilsborna:

1. Vad önskar du dig i julklapp?
2. Vad hittar du helst på i Kil en kall vinterdag?

PROMENERAR

GILLAR UPPLEVELSE

BESIMA FORIC

RIKARD OLSSON

1. Småsaker till hemmet.

1. En upplevelse av något slag.
Ett restaurangbesök, teater eller
2. Jag brukar ta stavarna och gå
stand up. Behovet av saker är
en promenad.
Helst
i skogen
ellerhögt i topp när Kilsborna själva får välja sina favoritplatser.
Badplatsen
vid Fryksta
verkar
vara
mättat.
nere i Fryksta. Där är det vackert
även vintertid.
2. Jag åker gärna iväg någonstans, besöker en julmarknad
eller går på restaurang

VILL VARA FRISK

HANDLAR

ROGER WESTIN

MEM KONGKEAW

1. Jag önskar mig att få vara frisk
och ha hälsan i behåll.

1. Halsband och ringar. Allra
helst i guld, jag gillar guld.

2. Ta en promenad. Det finns inte
så mycket annat att göra här. Jag
brukar gå längs Skogsvägen och
Storgatan. Det är skönt med frisk
luft.

2. Jag bor i Högboda, men brukar
åka in till Kil för att shoppa. Jag
tycker mest om att handla mat
och de har bra affärer här.

KÖPER BLOMMOR

ÅKER SKIDOR

ELINA WESTLUND

NIKLAS NILSSON

1. En plattång av märket GHD.

1. En rakapparat.

2. Jag tycker att man kan passa
på att köpa blommor och glädja
någon som man tycker om. Själv
umgås jag gärna med kompisar

2. Jag åker upp till Höjda och
åker längdskidor eller tar några

eller min pojkvän.

åk i slalombacken. Det känns
ganska lyxigt att ha de möjligheterna så nära.
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Biblioteket
- allt annat än en sovvagn

På skolloven satsar vi extra på att vara en barnvänlig hållplats men också en mötesplats för alla
åldrar och smaker. Under jullovet har vi tågtema. Tag plats så kör vi – på rätt spår förstås!

sagovagnen
Läs en saga med dina barn eller låt barnen leka i Pippitältet eller prova utklädningskläder. Här kan du inte bara läsa om Pippi Långstrump, du kan till och med vara
Pippi själv!

restaurangvagnen
Du som blir fikasugen kan gå till restaurangvagnen, där finns kaffeautomat för de
stora och mikro att värma barnmat eller välling i för de små.

lekvagnen
I lekvagnen har vi införskaffat nya fina Briotåg. Blir det du eller barnen som leker
mest? Här kan du också pussla och spela spel, varför inte testa spelet På spåret? Vi
har också samlat tåglitteratur och du kan tävla med tågfoton.
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BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
UNDER HELGERNA

HEMSIDAN ÄR ÖPPEN
DYGNET RUNT

•

23 december klockan 12-16

Vår webbplats kil.se/biblioteket är öppen dygnet

•

27 december klockan 10-16

•

30 december klockan 12-16

också välkommen att besöka oss på facebook.com/

•

2 januari klockan 12-18

kilsbibliotek.

•

3 januari klockan 10-16

Vardagar före julhelgen och från den 7 januari
har vi öppet som vanligt. Måndag-torsdag:
12-18, fredag: 10-16.

TIPSET!

runt. Där kan du få boktips, söka och ladda ned
böcker, lyssna på ljudböcker och mycket mer. Du är

TÅGDAG 3 JANUARI
Föreningen Värmlandståg sätter upp modelltågsbanor, visar bilder och berättar om sin verksamhet.

Personalen ombord hälsar dig varmt välkommen och hjälper gärna till att lotsa dig rätt.

filmvagnen
Till filmvagnen har vi köpt in nya kvalitetsbarnfilmer på DVD, som du lånar gratis.

bokvagnen
Här finns säsongens populäraste boknyheter som snabblån och i Guldgruvans kupé
hittar du gamla godingar. Varför inte passa på att leta lite god julläsning till dig själv?
Vi skyltar alla nyheter i tidningsvagnens nyhetshylla.

Tidnings-/släktforskarvagnen
Tidningsvagnen öppnar klockan 9 och likaså släktforskarvagnen som har två släktforskardatorer. Vårt förstärkta trådlösa nätverk är öppet från klockan 9.
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Tack
för ditt

Storgatan återigen
stängd nattetid
Storgatan stängs tills vidare. Kommunen har fått många
klagomål sedan den tillfälliga stängningen upphörde den
31 oktober.
Förbudet att köra på Storgatan gäller klockan 00-05 alla
dagar.

tålamod…

– Det var synd att det inte fungerade som vi hade hoppats

…när vi under hösten och tidigare i vinter

inte ska få sin nattsömn störd, säger Berndt Björkman

bytte ventiler och renspolade vattenledning-

(C), ordförande tekniska nämnden i Kils kommun.

på. Nu måste vi tyvärr stänga Storgatan så att de boende

snätet. Under arbetet fick en del i tätorten
minskat tryck och missfärgat vatten. Många
Kilsbor behövde också koka sitt vatten.

renspolar vi vattenledningar var sjätte år.

Ny infart till Stenåsens industrioMråde

Nästa år fortsätter arbetet med renspolning

Det dubbelriktade vägpartiet, som sträcker sig mel-

i centrala Kil. Vi återkommer med informa-

lan väg 715 och Årstidsvägen, ska främst underlätta för

tion innan vi kör igång.

de tunga transporter som behöver ta sig till och från

För att minimera framtida störningar och
för att du ska få en stabil vattenleverans

industriområdet.
– Anslutningsvägen gör att chaufförerna slipper krångla
sig runt vändplatsen eller backa runt på parkerings-

Årsräkning 2013

ytor. Det är en kombination av säkerhet och miljömässiga

Utbildning för gode män och
förvaltare

kommunalrådet Georg Forsberg (C).

vinster som ligger bakom beslutet att bygga vägen, säger

Lokal: Folkets hus, Forshaga
Storgatan 52, Forshaga
Tid:

2014-01-21, kl 15:00- 18:00

Lämna gärna skriftliga frågor i förväg.

Anmäl dig via telefon
054-17 20 22, 054-17 23 72, 054-17 23 73,
054-17 23 74 eller e-post ofn@forshaga.se
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Kilsföretagarna på Stenåsens industriområde är nöjda med den nya
anslutningsväg som Kils kommun invigde den 18 november.

Invigning av skolbibliotek i Tolita
Måndagen den 21 oktober invigde Tolitaskolan sitt efterlängtade skolbibliotek. Elever och personal firade med
bandklippning och bokprat.

Ogiltiga
50- och 1000kronorssedlar
De äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, blir ogiltiga efter den 31 december 2013. Det är första
steget i det sedel- och myntutbyte som sker
när Sverige under de närmaste åren ska få
nya sedlar och mynt.
Du kommer att kunna använda 50- och
1000-kronorssedlarna utan folieband till
och med den 31 december 2013. Till och
med den 28 februari 2014 kan bankerna

Personal från Kils bibliotek besökte skolan under dagen.
Bibliotekarierna bokpratade och gav boktips till eleverna.

lösa in sedlarna och efter det kan du, mot en
avgift på 100 kr, lösa in de ogiltiga sedlarna
hos Riksbanken.

NYA SEDLAR OCH MYNT

Fest för äldre under
måltidens dag

Sverige får under 2015-2016 nya sedlar
och mynt samt två nya valörer, en 2-krona
och en 200-kronorssedel. Sedlarna får nya
säkerhetsdetaljer med bättre skydd mot

I samband med Måltidens dag den 17 oktober fick

förfalskningar och mynten blir mindre och

de boende på kommunens äldreboenden njuta av en

lättare.

läcker trerätters lunch. På menyn stod bland annat
rökt lamm, ugnstekt laxfilé och päronkaka med kardemummagrädde.

FAKTA: VAD SKA ALLMÄNHETEN
GÖRA MED SEDLARNA?
• Till och med den 31 december 2013 kan du
använda sedlarna vid betalning eller sättas
in dem på ett bankkonto.
• Till och med den 28 februari 2014 har
bankerna möjlighet att ta emot sedlarna.
• Efter den 28 februari 2014 kan Riksbanken lösa in de ogiltiga sedlarna mot en
avgift på 100 kronor.

Det var fest i Stora samlingsalen på äldreboendet Sannerud under
Måltidens dag. De som ville kunde äta sina tre rätter på eget rum.
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Bikakor
och plåt-träd
Ett nästan 6 meter högt plåtträd i entrén
och en bikakeformad vänt- och mötesplats
för av- och påstigning ger skolan fler unika
uttryck. Kils kommun satsar 1,5 miljoner på
utsmyckning av den nya Sannerudsskolan.

Hennie Ohlsson och Linn Johansson har varit elevernas förlängda arm när
det gäller att välja ut konst till den nya Sannerudsskolan. De har bland annat
genomfört undersökningar för att samla in åsikter bland eleverna på skolan.
På kil.se/play kan du se film om konsten i Sveriges bästa skola.

– Vi följer den statliga rekommendationen att

1. PLÅTTRÄD

avsätta 1 % av byggets totala kostnad, berättar

Utsmyckningen i Sannerudsskolans
entré kommer att bli ett 5,6 meter högt
plåtträd. I och kring trädet kommer
det att vara bänkar och rumsligheter.
Trädkronan blir belyst för att även de
som passerar skolan utanför ska kunna
se konstverket genom de stora glaspartierna. Konstnären heter Johanna Strand.

Mikael Johansson, kommunalråd (S). Den konstnärliga utsmyckningen ser jag som en självklarhet när vi
bygger Sveriges bästa skola.

samrådsgrupp
För urvalet av konst ansvarar en samrådsgrupp
bestående av tjänstemän, elever och sakkunniga
inom konstområdet.
– För oss har det varit viktigt att eleverna som möter
konsten i sin vardag ska vara med och välja ut den.
Deras röst har vägt tungt i besluten, säger Anna
Åberg, kulturstrateg, som leder samrådsgruppen.
Funktion - konst som också ska gå att använda –
fanns tidigt bland önskemålen. Eleverna hade också
idéer om ett kunskapsträd och någonstans att vänta
på skolskjutsen.

Gamla Real kommer att rivas sommaren
2014. På platsen blir det av- och påstigning för resandeelever och därför blir
konsten funktionell med bänksektioner.
Ekbänkarna kommer att bilda former
inspirerade av bikakor och belysas av
lampor med rött sken, formade som
bikupor. Konstnärerna heter Thomas
Nordström och Annika Oskarsson.

Utöver de två större utsmyckningarna har kommunen köpt in lös konst i form av tavlor och min-

många ansökningar

dre konstverk. Utanför Forum sitter en digital bild-

Totalt inkom 98 ansökningar från konstnärer med

skärm som kommer att visa olika konstutställningar

intresse av att utsmycka den nya skolan. Av dessa

av elever och andra konstnärer.

har samrådsgruppen valt ut två:
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2. BIKAKOR

Text och foto: Lina Nyåker

Nytt kulturkluster vill lyfta Kil
Nu går kultursektorn ihop och bildar samarbetsorganisationen KilArenas vänner. Tanken
är att den ideella föreningen ska bli en plattform där det stora antalet kulturaktörer som
finns i Kil idag kan samlas och samverka.
Många är idag engagerade i kulturevenemang och

KULTUR SOM ATTRAKTIONSKRAFT

aktiviteter - allt från ungdomar och föreningar till

– Forskning visar att kulturen är otroligt viktig som

företag som driver verksamhet inom området. En

attraktionskraft, konstaterar Anna Åberg, kultur-

central tanke med föreningen är att kunna samla de

strateg på Kils Kommun. Kulturen har stor betyd-

många kulturaktörerna under ett och samma tak.

else - både för människor som bor här och de som

Föreningen har lämnat ett förslag till kommunen

besöker oss. KilArena har fantastisk potential. Med

där man föreslår att KilArena utvecklas till ett

föreningen KilArenas vänner i lokalerna tror jag att

”öppet, levande kulturhus” och att föreningen, som

vi har chans att få ett eget ”Fryshuset”.

samlande organ för kulturverksamma, får möjlighet

“JÄTTESPÄNNANDE FÖRSLAG”

att utveckla idé och verksamhetsplan tillsammans
med kommunen.

VILL SKAPA MÖTESPLATS

Förslaget från föreningen diskuterades på Kulturoch fritidsutskottet i november och nu får förslaget
beredas politiskt.

Det här gör att vi kan förstärka kraften som

– Ett jättespännande förslag, säger kommunalrådet

redan finns inom vår kommun och få den att synas

Mikael Johansson (S). Det här är något jag hoppats

och märkas än mer. Ett kulturkluster med möjlig-

skulle komma fram. Politiskt är kulturen en tillväxt-

het att utveckla KilArena kommer att ge en rad

fråga för kommunen och Kil har lyckats väldigt väl

positiva effekter, säger Henka Nyåker, ordförande i

med att skapa ett gott rykte som kulturkommun där

KilArenas vänner. Det här kan verkligen komma att

mycket händer. Det här kan bli ett lyft ytterligare.

–

bli en mötesplats för kommunens alla invånare där
vi också värnar om öppenhet mot alla grupper.

Text: Roger Kvarnlöv
Foto: Lina Nyåker

Gustav Larsson, Bengt Nilsson, Henrik Nyåker och Malte Hallquist är några av medlemmarna i KilArenas vänner.
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Julbordsrecept

FRÅN DALLIDENSKOLANS KÖK

sweetchili-lax med
äpple (6 persONER)
6 hg lax
Citronpeppar
Lite salt
”Smocket” på fisken:
4 syrliga äpplen

Lättlagat
i jul

2 dl sweetchilisås
2 medelstora rödlökar
1 dl finhackad färsk dill
Finhacka ingredienserna till ”smocket”.
Blanda samman i en skål.
Sätt ugnen på 140 grader.
Lägg laxen på bakplåtspapper, salta och strö
över citronpeppar.
Lägg ”smocket” på fisken.
Sätt in i ugnen och ugnstek tills temperaturen i fisken är 54 grader.
Ta ut fisken och låt den svalna.
Servera på julbordet eller med kokt potatis
och en kall örtsås (majonäs, gräddfil, örter,
salt och peppar)

brysselkål
Brysselkål
Apelsinjuice
Smör
Flingsalt
Peppar
Dela på den färska brysselkålen.
Stek i smör och krydda med flingsalt och peppar.
När kålen fått färg slår du på ca 1-2 dl
koncentrerad apelsinjuice.
Låt kålen puttra på spisen ca 10 minuter.
Servera på julbordet.

Recept: Helena Gustafsson
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Specialister på hängmörat

NÄRINGSLIV

Kils slakteri drivs av fyra passionerade värmlänningar som med gamla traditioner
och ny teknik i moderna lokaler strävar efter att bli ett av Sveriges mest respekterade
småskaliga slakterier.
– Vår idé är att tillfredsställa marknadens behov

VILL UTÖKA

av transparens och närproduktion. Vi är med i hela

Kils slakteri har egen butik på Våxnäs i Karlstad och

kedjan från att välja ut vilka djur som ska slaktas

levererar även köttlådor till kund. Företaget har sex

till att sälja i egen butik eller leverera till utvalda

fast anställda.

butiker och restauranger, säger Anders Edman på
Kils slakteri.

– Jag tror att vi kommer att öka med 1-2 anställda
per år, säger Anders Edman.

MODERNA LOKALER
När vi besöker Kils slakteri träffar vi Anders Bergfeldt, produktionsansvarig, och Pär Lindberg, inköp
och slakt. De visar oss runt i slakteriets moderna
lokaler på industrigatan i Kil där hängmörning och
styckning av köttet sker. Just nu sker slakten på andra
håll men de har planer på att själva kunna slakta nöt
och lamm inom kort.

SMÅSKALIGT
Kils Slakteri AB startades 2010 och är ett modernt, småskaligt slakteri som arbetar för ett närproducerat kött med hög kvalitet och god djuromsorg.
De erbjuder kött från älg, nöt och lamm och som valts
ut hos lokala leverantörer. Företaget omsatte 2012
10 miljoner kronor.
– Vi har även börjat med färskorv och kommer
kanske att börja med Kilsfalukorv. Vårt mål är att
inom några år ha placerat tre produktvarumärken
på den svenska marknaden och ökat omsättningen
till 25 miljoner kronor per år, berättar Anders Edman.

Anders Bergfeldt och Pär
Lindberg, Kils slakteri.
Text & foto: Roger Kvarnlöv

Vill du veta vad som är på gång KRING näringslivET i Kil?
Du hittar vårt digitala nyhetsbrev Företag i Kil på kil.se/foretag. Just nu kan du läsa om
årets gasellföretag, starta eget-frukost och vad tillväxtenheten kan göra för dig.
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BILDTÄVLING AVGJORD
-DET HÄR ÄR OCKSÅ KIL!

Stort tack alla deltagare i vår bildtävling “Det här är ockå Kil”! Vi fick in 69 fantastiska Kilsbilder.
Andreas Delvert, Karin Granström och Caroline Andersson vinner biobiljetter - grattis!
Alla bidrag hittar du på kil.se/ocksakil. Vi återkommer med fler bildtävlingar nästa år.

