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VÄRMLAND VÄXER
Vi blir fler! 2013 ökade Värmlands befolkning med
735 personer, visar statistik från SCB.
Sammanlagt har Värmland nu 273 815 invånare och
Kil är en av de sju kommuner som står för ökningen.
Varmt välkomna alla nya värmlänningar!

GOLIAT ÅTERUPPSTÅR
PÅ GRAVFÄLT

FERIEARBETE
FÖR DIG FÖDD -97

Minns du Goliat - stenålderspojken och seriefiguren

Du som är född 1997 och skriven i Kils kommun är

som bland annat kunde ses i TV-programmet Hajk?
I sommar återkommer Kilsynglingen till sina gamla

välkommen att ansöka om feriearbete. Under en
treveckorsperiod arbetar du 6 timmar per dag. De

hemtrakter.

flesta arbetsplatserna har följande perioder:

Pjäsen ”Goliat – äventyr i tiden” kommer att gestalta

Period 1: 16 juni-4 juli

Kils historia så långt tillbaks som till stenåldern.

Period 2: 28 juli-15 aug

Kunskapsteatern ger föreställningar på Runnevåls
gravfält för både skolelever och allmänhet.
Mer information i nästa nummer av På rätt spår.

Du måste ansöka om feriearbete senast den 14 april.
Läs mer på www.kil.se/feriearbete

EUFÅRISK SUCCÉ
…blev det för 2014 års Fårfest, ett av Kils största evenemang, som efter
ett års uppehåll, återkom i Sannerudsskolans nya lokaler.
Var du där? Eller undrar du hur det var?
Se reportage om Fårfesten på kil.se/play
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SÅ JOBBAR VI

Funderar du
på att sluta röka eller
snusa? Ta gärna kontakt
med tobaksavvänjarna på
Vårdcentralen i Kil!

Tobak ska minska bland unga
Kils kommun tar under 2014 ett krafttag mot tobaksanvändandet. Vi har redan anslutit
oss till de kommuner som har infört rökfri arbetstid. Nu ska vi inrikta oss på att minska
tobaksbruket bland ungdomar.
Tobak är vårt klart största folkhälsoproblem och

TOBAKSFRI DUO

ofta en inkörsport till alkohol och andra droger. De

Alla elever i åk 6-9 får erbjudande om att delta i

flesta ungdomar som börjar röka gör det i årskurs

projektet Tobaksfri duo. (se nästa sida). Tobaksfri

6-9. Barn med föräldrar som har en tydlig negativ

duo har visat sig kunna förhindra att unga börjar

inställning till tobak röker och snusar betydligt min-

använda tobak, men även att många vuxna slutar

dre än andra barn – oavsett om föräldrarna själva

röka eller snusa när de skriver kontrakt med sitt barn.

använder tobak eller inte.

TILLSYN AV TOBAKSFÖRSÄLJNING

Barn och ungdomar har rätt att vistas i hälsosamma

Tobaksvaror får enligt tobakslagen inte säljas till

miljöer. Därför ska förbudsskyltar mot rökning sättas

någon under 18 år. Den som säljer tobak ska försäkra

upp överallt där skol- och barnomsorgsverksamhet

sig om att mottagaren har rätt ålder eller att tobaks-

bedrivs i kommunen. Enligt tobakslagen är rökning

varan inte ska lämnas över till någon under 18 år.

förbjuden på dessa platser dygnet runt och detta

För att få en bild av tobaksförsäljarnas rutiner kom-

gäller alla. Eller som det står på skyltarna ”Rökfritt

mer vi tillsammans med Länsstyrelsen under året

område – gäller alla alltid”.

utföra kontrollköp i butiker.
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RÖKFRIA SKOLGÅRDAR

FÖRÄLDRABROSCHYR
Under våren kommer föräldrar med barn i
årskurs 7-9 få hem en broschyr om alkohol,
tobak, doping och tobak. Broschyren tar upp hur
du som förälder kan resonera kring droger och
vad du som vuxen kan tänka på.

Text: Marie Hult, Karin Aronsson
& Annica Merchant

Må bättre med

Föräldrar som:

Tobaksfri Duo är en flexibel och framgångsrik metod
som förebygger tobaksbruk bland unga. Som en
”bonus” blir också många vuxna kring ungdomarna

förbjuder sitt barn att röka och själva inte röker

10% av barnen röker

tobaksfria. Metoden går ut på att ungdomar skriver
kontrakt med en vuxen om att de båda ska vara

förbjuder sitt barn att röka men röker själva

tobaksfria under tre år framåt. Tillsammans bildar

12% av barnen röker

de en Tobaksfri Duo.

tillåter sitt barn att röka men själva inte röker

Under vårterminen 2014 kommer Kils kommun till-

26% av barnen röker

sammans med Folktandvården att besöka alla elever

tillåter sitt barn att röka och röker själva

möjlighet att skriva ett kontrakt. Den som skriver

38% av barnen röker

i årskurs 6 för att informera om tobak och ge dem
under och blir medlem kommer kunna ta del av förmåner såsom utlottningar och rabatter.

Detta visar att föräldrarnas attityd har stor betydelse!

(Källa: Ulla Marklund, FHI)

Tobaksfri Duo är ett samarbete mellan Kils kommun,
Folktandvården och Vårdcentralen.
Du kan läsa mer om projektet på kil.se/tobaksfriduo
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Bakre raden från vänster: Ingrid Persson, Ulrika Olsson, Lena Stråle, Kajsa Sundström,
Sonny Barck. Främre raden från vänster: Mikael Kindberg, Erik Eriksson, Erik Huatorpet.

Projektilen gör jobbet
”Jag trivs här och det är varierande arbetsuppgifter”, säger Ingrid Persson på Projektilen
samtidigt som hon hänger tvättade arbetskläder åt ett Kilsföretag. Strax innan paketerade
hon och kollegorna några av de 48 000 gratulationskort som en kund ska ha nästa vecka.
Projektilen i Kil är en ekonomisk förening med

Idag har Projektilen 9 medarbetare som, i väntan på

dubbel affärsidé; att utveckla människan samtidigt

det rätta jobbet, utför en mängd olika arbeten inom

som de producerar och säljer varor och tjänster till

packning, städning, tvätt, lokalvård, trädgård och

företag och privatpersoner.

rumsuthyrning.

– Projektilen startade 2001 som ett arbetsmarknads-

– Vi sköter vandrarhemmet Bo i Fryksta, där du kan

projekt för personer på väg tillbaks i arbete. Vi är en

boka enstaka bäddar eller hela anläggningen. Kika

trygg mellanstation som erbjuder bra arbetsupp-

gärna in på vår hemsida projektilen.com om du vill

gifter. Målet är att hitta nya permanenta arbetsgivare

få mer information eller komma i kontakt med oss,

för de som arbetar hos oss idag, berättar Mikael

säger Mikael.

Kindberg som är VD.

Text & foto: Roger Kvarnlöv
Projektilen ägs till 2/3 av Kils kommun och Kilsbostäder samt 1/3 av företagarföreningen KilSam.
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MiLjöpris till
Kilstriss
i djurvård

PRISTAGARE

Bönderna bakom tre gårdar med ekologisk,
KRAV-certifierad mjölkproduktion får dela
på Kils kommuns miljöpris.
Priset delas ut för att uppmuntra och belöna
insatser inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel
och naturvård. Det är första gången som tre
kandidater får dela på priset. Varje pristagare får
tretusen kronor och ett diplom.
MOTTAGARE AV MILJÖPRISET 2013
Christina och Jan-Olov Nyman
Lars Persson och Kerstin Karlsson
Berndt Björkman

MOTIVERING
Samtliga mottagare av priset bedriver ekologisk, KRAVcertifierad mjölkproduktion. Verksamheterna kännetecknas av
god djurhållning och ett ambitiöst miljömedvetande.
Pristagarna främjar utvecklingen av miljövänlig, ekologisk
produktion samt bevarandet av biologisk mångfald. De är alla
föredömen när det gäller djurvänlig produktion.

Byggpris till
stationshus
i Fryksta
Byggnaden uppfördes på
1850-talet och var länge
station för Sveriges första
järnväg för allmäntrafik.
– Tänk om de som byggde huset vetat att det nästan
200 år senare skulle belönas med ett byggpris, säger
Leif Askeröd (C), ordförande i miljö och byggnadsnämnden i Kils kommun.
Kils kommuns byggpris delas ut för att uppmuntra
och belöna insatser inom området god bebyggd
miljö. Byggnaden ska bland annat ha arkitektoniska
eller kulturella kvalitéer och bidra till en god helhetsmiljö. Priset består av 5 000 kr samt ett diplom.

MOTTAGARE BYGGPRISET 2013
Monica och Per Mossberg

MOTIVERING
”Makarna Mossberg är ägare till Corps-de-logie vid Frykens
östra strand, med adress Sjöleden 9. Byggnaden är uppförd i
mitten av 1800-talet och har bevarats på ett förtjänstfullt sätt.
Byggnaden har, förutom sina byggnadshistoriska värden, ett
otroligt starkt samhällshistoriskt värde.
Från början fungerade Corps-de-logie bland annat som station
för Sveriges första järnväg för allmäntrafik.”
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Ensamkommande
flyktingbarn
I en soffa framför sportsändningen sitter ett gäng tonåringar som uppskattar lugnet. De har
gjort strapatsrika resor – på liv och död – för att få frihet och överlevnad i Kil.
Resan tar månader. Från många mils vandring till

KILSBO, FÖRSTA ANHALTEN

fots, korsade landsgränser – gränskontroller med

Kilsbo, så heter det första boendet dit ungdomarna

krypskyttar, flyktingläger med omänskliga förhåll-

kommer efter att migrationsverket anvisat dem till

anden och resor genom Europas vägar för att landa

Kil. Enligt lag är alla kommuner i Sverige skyldiga

i Malmö.

att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Kils kom-

– Det är inte ovanligt att vissa balanserat på eller
klamrat sig fast runt balkarna under lastbilar genom
hela Europa. De mår dåligt över situationen i hem-
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mun har tagit emot ensamkommande flyktingbarn
sen 2012. De flesta är mellan 16 och 18 år och kommer
från Afghanistan, Somalia, Eritrea eller Ghana.

landet och flera vet inte ens var deras familjer finns,

– När ungdomarna kommer till Kil möter vi dem vid

berättar Stefan Eriksson, som är föreståndare för

tåget. De får ett startkit med tandborste, sängkläder

Kilsbo – kommunens boende för ensamkommande

och det mest akuta som de behöver. Till att börja med

flyktingbarn och ungdomar.

ser vi till att de får mat och sömn, berättar Stefan.

3852
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ensamkommande barn och ungdomar
kom till Sverige 2013. Migrationsverket
beräknar att siffran 2014 blir 4 100.

ensamkommande flyktingbarn per år har
Kils kommun hittills tagit emot, men räknar med
att ta emot fler 2014.

BEMANNAT DYGNET RUNT

VERKSAMHET

Kilsbo är bemannat dygnet runt. Många av de boende
har varit med om svåra upplevelser och har mycket
att bearbeta. Personalen är män och kvinnor, några
har utländskt ursprung och är flerspråkiga.
Här bor muslimer och kristna tillsammans. Gemensamt firar de högtider från olika kulturer.
– Vi lär oss mycket av varandra och har spännande
diskussioner. Ungdomarna är nyfikna på våra tradi-

VÄGEN TILL EGET BOENDE
KILSBO

tioner och det är intressant att tänka igenom varför vi

Här bor ungdomarna i egna rum, på mel-

gör vissa saker som vi ofta bara tar för givet.

lan 10 och 18 kvm, i cirka ett år. Bemannat
med personal dygnet runt.

KAPABLA INDIVIDER

NEXUS

Verksamheten i Kil fungerar bra. Stefan tror att personalens attityd hjälper ungdomarna att ta sig in i
samhället.

Utslussboende. Två ungdomar delar lägenhet och får ta mer eget ansvar för skolgång
och kontakt med myndigheter. Bemannat

– Vi litar på dem, ser dem som kapabla individer

med personal dygnet runt.

och försöker stötta dem i deras vardag. Vi lägger stor
vikt vid skolans betydelse och försöker peppa dem

TRÄNINGSBOENDE

att börja med fritidsaktiviteter, säger Stefan. En av

Efter 18 års ålder erbjuder kommunen egen

killarna från boendet i Kil har nyss tagit körkort, en
annan har fått extrajobb på restaurang.

lägenhet. Ungdomarna fortsätter dock att
ha regelbunden kontakt med personalen

Nyligen fick också personalen bevittna ett känslosamt

från Nexus. Här får de bo fram tills de fyllt

möte, när en av ungdomarna återförenades med sin

21 eller gått ut gymnasiet. Därefter får den

mamma och sina syskon – efter tre och ett halvt år

som önskar bo kvar i samma lägenhet, men

åtskilda. Nu har familjen åter en framtid tillsammans

försörja sig själva.

- i Kil.
På Kilsbo väntar fyra andra tonåringar fortfarande på
besked om asyl.

Text: Lina Nyåker

Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för asylsökande samt för vissa kostnader de har för
personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. Mer information och statistik hittar du på www.migrationsverket.se.
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MILJÖTIPSET
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Det finns en miljömedveten aspekt, inredningen blir billigare och gamla möbler är mer
slitstarka, tycker Malin. Det passar när man
har små barn hemma.

Att kliva in hos familjen Grönkvist i Kil gör själen glad. Rummen i deras villa sprakar av
färg och roliga detaljer.
Här blandas snirkliga rokokomöbler med grafisk

Soffan i vardagsrummet är nyproducerad, i övrigt

sextiotalsestetik och skapar en varm, lekfull och

är nästan allt begagnat. Det mesta köper familjen på

personlig atmosfär. På väggarna hänger massor av

olika loppisar, Tradera eller Blocket. Och favoritstället

tavlor, stora som små, och fotografier trängs med

att fynda är baklucke-loppisar.

korsstygnsmotiv.
– Jag vet inte hur man ska beskriva vårt hem… Blandat
och lite kitschigt, säger Malin. Vi blandar allt mellan
20- och 80-tal.

En gammal koffert går att använda
som vägghylla och en förvaringsask blev nyckelskåp, med hjälp av
tapet och krokar.
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Ett teakskåp spraymålades
lite gladare.

second hand-fyndA
Malins tips
• Ta god tid på dig. Det gäller
att inte ha bråttom.
• Försök ta prylarna ur sitt
sammanhang. Ibland är det
trångt på hyllorna och alla saker
tillsammans skapar ett rörigt
intryck. Då är det lätt att du missar fina grejer.
• Ha ett mål, fundera på vad du är
ute efter.

Favoritfyndet: en uppsättning
gamla kartor, som nu pryder
väggarna i huset.

Malin medger själv att hon inte riktigt lever som hon
lär. Mål med sina loppisturer har hon till exempel
sällan.
– När jag går på loppis kommer jag hem med massor av saker. Vi har en del pågående möbelrenoveringsprojekt i garaget. Det slutar väl med att jag får
öppna en egen loppis, skrattar Malin.
Text & foto: Lina Nyåker

Återvinning hos
Återbruket
Är du i behov av ett nytt köksbord?
Eller kanske glas till det stundande
60-årskalaset? Då är du välkommen till
Återbrukets butik på Storgatan 6.
Återbruket säljer bland annat möbler, böcker, hus-

ÅTERBRUKETS ÖPPETTIDER
tisdag 10-15.30
torsdag 10-15.30
fredag 10-14

geråd och annat som skänkts av privatpersoner. De
erbjuder också hemkörning mot en avgift.

BEGAGNAT KAN GLÄDJA ANDRA
– Vi tar emot det mesta, förutom kläder. Du kan
lämna dina saker i vår butik eller i containern på
återvinningscentralen. Vi kan också hämta dina saker
- ring oss och gör upp en tid, hälsar Annelie Åslund på
socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet.

Kontaktperson: Jerry 0554-192 39 (mån-fre 8.00-15.00)
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vill skapa relationer med Kils ungDOMAR
Klockan börjar närma sig sen kväll. Lena och Peter från kommunens förebyggargrupp
vandrar längs Storgatan. Bakom järnvägsstationen träffar de några unga killar och tjejer
som står och röker. De stannar och pratar en stund. Kollar läget.
Kommunens förebyggargrupp bedriver under året
fältarbete i Kil. De rör sig ute på gator och i områden
där ungdomar befinner sig.
– Fältverksamheten är ett sätt för oss att skapa och
bevara relationer. Det är också en möjlighet att se hur
situationen i Kil ser ut på kvällar, nätter och helger,
berättar Peter Johansson, från Förebyggargruppen.

RISKHELGER
Mellan maj och september är Förebyggargruppen
ute någon eller flera kvällar i veckan. De är också
ute valborgsmässoafton, skolavslutning, Fryksta
vattenfestival, Kil hela veckan och Halloween.
Under vinterhalvåret fältarbetar de vissa eftermiddagar och kvällar.

Tips till dig som förälder
• Håll kontakt med föräldrarna till ditt barns
kompisar. Genom att till exempel komma
överens om vilken tid era barn ska komma
hem, kan ni hjälpas åt att sätta gränser.
• Var uppmärksam på langning av alkohol.
Langning sker ofta av äldre kompisar och
syskon. Om vi vuxna är uppmärksamma, kan
vi försvåra för minderåriga att få tag i alkohol.
• Forskning visar att barn till föräldrar
som har en tillåtande inställning till
ungdomsdrickande
också
dricker
mer
alkohol. Bjud därför inte på alkohol hemma
och förklara att det inte är okej att dricka
alkohol när man är ung – inte hemma och inte
med kompisar.

KONTAKTAR FÖRÄLDRARNA
Om förebyggargruppen träffar ungdomar under 18 år
som dricker, har druckit, bär på alkohol eller är märkbart påverkad ringer de alltid till målsman.
– Om vi inte lyckas få kontakt direkt, skickar vi brev,
säger Peter. Men vi för inga journaler.

KONTAKTA OSS GÄRNA
Kom gärna fram och prata med oss, om du ser oss ute. Du känner igen oss
på våra kilsblå jackor med texten Kils kommun. Dagtid kan du också ringa
0554-194 50 och fråga efter oss. Läs mer på kil.se/faltverksamhet
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PRISTAGARE

Foto: Roger Kvarn

löv

TIDIGARE STIPENDIATER
2008 Malin Johansson – bågskytte
2009 Filip Lööv – friidrott
2011

Irene har i år bytt klubb från Kils AIK friidrott till
Malmö AI men bor kvar i Karlstad, där hon går sista
året på gymnasiet. Foto: Magnus Fröderberg

Anton Wigarthsson - båtracing.

Holmstipendium till Irene Ekelund
Utmärkelserna formligen flödar över den unga friidrottaren Irene Ekelund. Efter ha utsetts
till årets nykomling vid Idrottsgalan och fått Svenska Dagbladets lilla bragdguld fick hon
vid kommunfullmäktiges sammanträde på KilArena motta Stefan Holm-stipendiet.
– Det känns helt självklart att dela ut det här priset

Stipendiet delas ut till person som uppträtt föredöm-

till dig, Irene. Jag har sett dig springa många gånger

ligt och som en god förebild antingen genom egna

och känt att du är en talang utöver det vanliga, men

idrottsprestationer eller genom ledarinsatser.

att det så snabbt skulle leda till så stora framgångar
hade jag inte kunnat förutse - stort grattis, sa Stefan
Holm när han delade ut stipendiet på 10 000 kronor.

FIN SÄSONGSDEBUT
Tävlingarna för året har redan börjat. Irene gjorde
säsongsdebut i Malmö – Pallasspelen följt av Kilsspelen och därefter XL-galan i Globen, där hon vann
200 m och satte årsbästa med tiden 23,48.

MOTIVERING
“Irene Ekelund, Kils AIK friidrott, får 2013 års Stefan Holmstipendium för sina sprintframgångar. Under året har 16-åriga
Irene bland annat vunnit 100 m och 200 m vid SM för seniorer
både inomhus och utomhus, tagit guld och satt världsungdomsbästa på 200 m vid ungdoms-VM i Ukraina och satt nytt
finnkampsrekord för seniorer på 200 m. Irene spås en lysande
framtid och är med sin ödmjuka framtoning ett föredöme för
ungdomar i Kil, Sverige och världen.”
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FRISKA KIL
Nu kommer den succéartade friskvårdssatsningen, som de senaste åren genomförts i Karlstad, till Kil. Under perioden maj
till oktober kan du med hjälp av en orienteringskarta leta stolpar med koder. Koderna
registrerar du på en hemsida och deltar då i
utlottningen av fina priser.
Årets område är Lövenstrand och Frykstahöjden strax nordost om Kil. Det kommer
även att finnas stolpar att leta upp i Högboda och Fagerås. Stolparna har olika
svårighetsgrad där du kan nå de lättaste
med barnvagn och rullstol.
I början av maj dimper kartan ner i
din postlåda. Kils Orienteringsklubb är
arrangörer.

VÄLKOMMEN TILL
Ungdomsgården
Är du i högstadieåldern eller äldre och vill ha någonting
att göra efter skolan?

Vill du utveckla
dig som löpare?

nya lokaler.

Vi har öppet

Varje tisdag året runt kl 18 har vi intervall-

Tisdagar 17-21

träning på Höjda. Vi samlas vid Fryksta-

Onsdagar 17-21

stugan där vi kör ett gemensamt pass. Alla
med lite träningsbakgrund kan delta oavsett
förmåga, gammal som ung motionär eller
elit. Ibland har vi även löpteknik och lite
styrka efter passet.
Du kan duscha, bada bastu och fika i Frykstastugan efter passet om du vill.
Vi ses på Höjda! /Helen och Christer Skoog
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Välkommen till Ungdomsgården, i Sannerudsskolans

Fredagar 19-23
Hos oss kan du fika, kolla på film, spela TV-spel och
pingis eller bara vara. Varje kväll anordnar vi dessutom
olika aktiviteter. För aktuellt program – kolla in kil.se/
ungdomsgarden
Och du – det är du som bestämmer utbudet på Ungdomsgården. Prata med oss om vad just du vill göra!

Var med och skapa
Kils kulturdagar

Tyck till om KilArenas framtid!

Bor du i Kil och kan spela gitarr, joddla eller måla?

Vad ska ske med KilArena och hur kan vi

Kils kulturdagar drar igång den 2 juni, men redan nu kan
du fundera över hur du kan bidra med innehåll. Hjälp till
att visa bredden i Kil - alla kulturformer är välkomna!
Anmäl intresse hos Anna Åberg
anna.aberg@kil.se eller 0554-191 15

tillsammans utveckla ett kulturhus?
Alla intresserade är välkomna till stormöte

DATUM: 19 Mars
TID: 19
PLATS: KilArena
Vid frågor, kontakta
Henrik Nyåker, KilArenas Vänner
070-567 22 64

Välkommen på
barnkalas!
Familjecentralen firar 10 år och bjuder in till
ett riktigt barnkalas med ballonger, tårta, fiskdamm och underhållning från musikskolan.

Öppet hus hos
Energirådgivningen!

DATUM: 19 MaJ
TID: 13-15.30
PLATS: VÅRDCENTRALEN

Kom till oss för att få allmänna energispartips eller bli
upplyst om energieffektiva lampor. Vi kan också berätta
om hur du kan producera egen el med solceller. Självklart
bjuder vi på fika och för leksugna barn har vi experimentstationer.

DATUM: 19 MARS
TID: 16-19
PLATS: Kils Järnvägsstation
Välkommen!
Dörren till höger om stationshuset stora entré, vi finns en trappa upp.
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Ny meny för elever
Måndagen den 31 mars stänger Sannerudsskolans kök för renovering. Då
kommer övriga kök att få laga fler portioner än tidigare. Det innebär att skolluncherna under resten av den här terminen kommer att bestå av en dagens
rätt, tre sallader och specialkost.
Eftersom belastningen i köken blir högre

Dallidenskolans kök kommer att laga mat

behöver vi minska antalet rätter för att bibe-

till Dallidenskolan och Dallidens förskola

hålla hög kvalitet på det vi serverar.

samt till förskolorna Lunden, Kristallen

FÖRÄNDRINGAR PÅ SANNERUDSSKOLAN UNDER RENOVERINGEN

och Vitlöken från och med 26 mars.
Skogsgläntans kök kommer att laga mat

Vi lagar maten i köket på Sanneruds äldre-

till Skogsgläntan, Regnbågen och Lyktan.

boende och kör den till Sannerudsskolan.

När höstterminen startar återgår vi till

Serveringen sker i Bistron. F-9 kommer att

gamla rutiner. Då har personalen i köket

äta i Bersån och Café. F-6 kommer att äta i

på Sannerudsskolan ett nytt fräscht kök

Klubben. Lunchgästerna får under perioden

att arbeta i.

använda engångsartiklar, eftersom vi även
renoverar diskavdelningen.

ÖVRIGA SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
FRÅN OCH MED 31 MARS
Vi öppnar tillfälligt Stenåsenskolans kök den
24 mars och kommer där att laga mat till
Stenåsensskolans elever och från 31 mars till

Vid frågor eller synpunkter får du gärna
höra av dig.
Med vänlig hälsning

Norrgården, Färgdroppen och Graniten.

Agneta Hedlund

Fageråsskolans kök kommer att laga mat till

Kostchef

Fagerås skola, Fagerås förskola samt till förskolorna Karlslund och Lövängen.

smaklig måltid
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Från maktlös till kontroll
“Föräldradialogen har hjälpt mig i min relation till mitt barn.
Jag har gått från att känna mig maktlös till att ha kontroll och
nu vet mer hur jag kan göra i olika situationer”, säger en av de
föräldrar som fått stöd hos Föräldradialogen i Kil.

Sedan starten i november 2012 har 91 familjer vänt

hjälpta och när nöjda föräldrar kommer tillbaks.

sig till Föräldradialogen. Just nu är det 23 familjer

”Föräldradialogen betyder mycket för mig. Jag får ett

som har kontinuerlig kontakt. Hur många gånger

enormt stöd i min roll som förälder och goda råd om

man har kontakt varierar utifrån föräldrarnas

hur jag ska hantera min situation Det ger mig styrka

önskemål.

att fortsätta”, berättar en förälder.

– Vi erbjuder peppning, inspiration och rådgivning

– Det finns så otroligt många föräldrar som kämpar

i föräldraskapet. Ingen blir registrerad och vi doku-

och sliter för att få sin vardag att gå ihop, samtidigt

menterar inte besöken, berättar Susanne Olsson på

som de vill sina barns bästa. Jag är helt övertygad om

Föräldradialogen.

att de flesta föräldrar, någon gång, har ett behov av

Ett tydligt bevis på att Föräldradialogen har lyckats är

stöd och råd, säger Susanne.

när föräldrar hör av sig för att de hört hur andra blivit

Text Roger Kvarnlöv

JAG FÅR INTE IVÄG MITT BARN
TILL SKOLAN I TID PÅ MORGONEN?

VI BARA BRÅKAR HEMMA, JAG TJATAR
OCH BARNET ÄR ARGT, VAD SKA JAG GÖRA?

Titta på kvälls- och morgonrutinerna om ditt barn har rätt
förutsättningar att komma i tid på morgonen. Prata om
vilka lösningar som är genomförbara. Låt barnet komma
med förslag och välj tillsammans ett som ni kör 1-2 veckor.
Diskutera vad som fungerade bra och mindre bra. Ge massor
av positiv uppmärksamhet när barnet lyckas. Barnet fortsätter
oftast med beteendet som ger mest positiv uppmärksamhet.

Barn vill, precis som vi vuxna, bli sedda och få
positiv uppmärksamhet. Bråk orsakas ofta av negativ
uppmärksamhet och tjat. Försök att uppmärksamma det
som barnet gör bra. Du kan vinna väldigt mycket på att
aktivt delta i något ditt barn gör, det kan räcka md 10
minuter per dag. Det skapar positiva stunder som gör det
lättare att bryta en negativ spiral.

VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRADIALOGEN
Föräldradialogen erbjuder stöd och rådgivning till föräldrar i Kil som har barn i åldern 0-18 år. Du väljer själv
om du vill ha telefonkontakt eller boka en tid för att träffas. Hos oss har personalen tystnadsplikt.
Välkommen att höra av dig, vi finns här för dig!
0554-193 25 eller susanne.olsson01@kil.se
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Kilvision byggde under 2013 ut kommunens
stamnät med 50 0000 meter stamnätsslang
och under slutet av februari kommer de första
kunderna i Fagerås fiberförening att anslutas
till internet, TV och telefoni.
– I Lene har de snart grävt det som behövs för att
kunna ansluta sina medlemmar och vi kan då leverera
fibern under senvintern. I Högboda räknar vi med att
leverera fiber under mars-april, säger Anders Forsberg
som är projektansvarig hos Kilvision.
Fiberföreningarna i Frykerud och Stora Kil har ännu
inte tagit beslut om grävning.
– Vi kommer att börja vårt arbete så snart Frykerud
och Stora Kil tagit beslut om grävning. Allt arbete
måste vara klart innan årets slut, säger Anders
Forsberg.
I tätorten Kil är 16 kunder inkopplade på Västra
Lersätter. Där har Kilvision grävt till 74 av 214 fastigheter och kommer att bygga ut nätet vartefter fler
kunder ansluter sig.
– I övriga delar av tätorten Kil är intresset ännu för
lågt för att vi ska kunna sätta igång. Det är därför
viktigt att du som är intresserad anmäler det på
kilvision.qmarket.se. Det kostar inget och din intresseanmälan är inte bindande, säger Anders Forsberg.
När tillräckligt många anmält intresse (60 % av de
boende i området) bjuder Kilvision in till informationsmöte och skickar efter mötet ut avtal.
– Det är först när du får avtalet som du bestämmer
dig för om du vill ansluta ditt hushåll eller inte.
I tätorten ligger anslutningsavgiften för en villa på
14 500 kr, berättar Anders.
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I avgiften ingår grävning fram till din tomtgräns
och installation. Det du behöver göra är att gräva
ned fiberkabeln från tomtgränsen till din husgrund.
Sedan väljer du bland fem internetleverantörer
som erbjuder bredband upp till 100Mbps, TV från
Sappa och telefoni från ett antal olika operatörer.
Anslutningsavgiften, som är en engångsavgift,
betalar du till nätägaren Kilvision och avgiften för
tjänsterna till de leverantörer du väljer.
– Våra leverantörer har större resurser för
felavhjälpning och mer generösa supporttider än
Kilvision har möjlighet att erbjuda. Det gynnar dig
som kund. Om felet ligger i Kilvisions nät blir vi
kontaktade av din tjänsteleverantör för bredband,
TV eller telefoni så att vi kan åtgärda problemet,
berättar Anders Forsberg.
Anmäl intresse på www.kilvision.se

NÄRINGSLIV

Tobias Karlsson, Henrik Fredriksson, Gert-Ove Sundman och Lars-Åke Fredriksson berättar om långhålsborrning.

Pretak – från 0 - 40 miljoner
Lars-Åke Fredriksson blev arbetslös och bestämde sig för att starta eget företag inom
mekanisk verkstad. Den första kunden, från Deje, ville ha några bussningar svarvade.
Lars-Åke åtog sig uppdraget trots att han inte hade någon svarv.
Han beställde snabbt en svarv och när kunden några

sig och har idag kunder inom bland annat propeller-

dagar senare otåligt meddelade att han behövde

tillverkning, läkemedels- och livsmedelsindustri, off-

bussningarna, svarade Lars-Åke att de var på gång.

shore och racing.

Svarven levererades och eftersom det var så bråttom,
hämtade Lars-Åke förlängningssladd och svarvade de
första bussningarna på plats, mitt i gatan.
Kunden blev nöjd och idag, 31 år senare, har företaget
20 anställda och en omsättning på 30-40 miljoner
kronor per år.

I BEHOV AV KOMPETENS
Att jobba på Pretak innebär ett stort ansvar
för att produkterna ska hålla högsta kvalité.
Personalen verkar trivas bra.
– Ja, det stämmer, mitt enda problem är att jag
aldrig verkar bli av med dem som börjat, säger Lars-

BRETT UTBUD

Åke skämtsamt – men blir snabbt allvarlig. Det är

– Idag är Pretak en toppmodern mekanisk verkstad

svårt att få tag på rätt kompetens och det är många

med en högteknologisk maskinpark. Vi erbjuder

som fortfarande tror att mekanisk verkstad innebär

ett komplett spektra av verkstadstjänster – från

stampat jordgolv, monotont arbete och skitiga gubbar.

kapning, svarvning, fräsning och svetsning, till

Våra medarbetare måste hantera specialmaskiner,

arborrning, balansering och vår specialitet – lång-

nya utmaningar och många olika sorters uppdrag.

hålsborrning, säger Lars-Åke som idag är VD.

Det tar i snitt sju år innan vi lärt upp nya med-

Pretak levererar sina produkter mestadels inom

arbetare så att de är igång ordentligt. Den viktigaste

Norden, men deras produkter är spridda över hela
världen. Företaget har aldrig behövt marknadsföra

egenskapen hos personal är viljan att jobba!
Text & foto: Roger Kvarnlöv
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KILSBON

“Alla är trevliga
och hälsar på
varandra“
Xiaoyu Li torkar bort lite slipdamm från
kinden och ursäktar röran. Det är i den här
lokalen, på Storgatan 37 i Kil, som han ska
förverkliga en dröm.

Namn: Xiaoyu Li
Bor: På Skogsvägen
Gör: Driver restaurang och galleri i Kil

De senaste veckorna har Xiaoyu jobbat de flesta av

Xiaoyu kom hit med sin son Annan för ett år sen. Han

dygnets vakna timmar. Öppningen av hans restau-

hade en kompis i Karlstad och gillade Sverige. Först

rang närmar sig och han måste få allt klart i tid. Än

bodde familjen i Högboda. Annan, som är nio år, fick

så länge är väggarna spacklade, en bardisk byggd och

snart kompisar och när de nu flyttat till lägenhet på

han har börjat kakla. Här kommer Xiaoyu kombinera

Skogsvägen väljer han att ta tåget till Högboda varje

sin passion för mat med sitt konstnärskap.

morgon, eftersom han trivs så bra i skolan.

– Jag älskar att laga mat, säger Xiaoyu. Jag vill servera
Kilsborna riktig kinesisk mat; dumplings och wok.

FRÅN STORSTAD TILL KIL
Tidigare bodde Xiaoyu och Annan i den kinesiska

GALLERI

staden Chongqing med 30 miljoner invånare. Men

Xiaoyu kommer att ställa ut sin och andras konst i

att ta steget till ett betydligt mindre Kil är bara

lokalen.

skönt, tycker Xiaoyu.

Själv använder han flera olika uttrycksformer – bland

– Det är lagom här. Dessutom är alla trevliga och

annat foto, bläck och akvarell. Och han motivlackerar

hälsar på varann, det gillar jag.

lika gärna som han skapar hantverk.

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
Du vet väl om att du kan följa @kilskommun på Twitter? Här kan du läsa om nyheter
från Kil och komma med synpunkter. Vi svarar på dina frågor så snabbt vi kan
vardagar 8-16. Har du inte Twitter? Kolla in twitter.com/kilskommun

