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Kommunens hemsida kil.se har fått en

inleder ett nytt stort projekt i kommunen - bostadsbyggandet på
Runnevål och Viksta. Det är ett stort intresse för att boka tomter,
vilket är glädjande!

och bra service har gjort det till en
värdefull mötesplats - en tillgång för

ansiktslyftning och är väl värd besök.
Missa inte heller alla filmer från olika
händelser och evenemang i Kil.
Fårfesten fick utmärkelsen Kilen 2014,
vilket de är väl värda. De jobbar hårt
och gör stor reklam för vår kommun,
grattis till er! Grattis också till Anders

“målet
är nu
satt till
12 500
Kilsbor
år 2020”

Jansson, som fick 2014 års Stefan Holmstipendium och grattis även
Box 88, 665 23 Kil

till Maja Örnberg från Kil, som vann junior-SM i tennis!

Ansvarig utgivare: Mikael Johansson

Det är mycket som går bra just nu och vi fortsätter att se

0554 191 11, mikael.johansson@kil.se

positivt på Kils utveckling. Därför har vi i kommunfullmäktige
också omarbetat vårt mål när det gäller invånartillväxten. Istället
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för 12 000 invånare är målet nu satt till 12 500 Kilsbor år 2020.
Och DU är en av våra viktigaste ambassadörer för att vi ska bli fler.
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VI SIKTAR UPPÅT
12 500 Kilsbor år 2020 - så lyder ett av de nya mål som vi i kommunen jobbar för att
uppnå. Vi är alla viktiga ambassadörer. Som aktiv i föreningsverksamhet, i näringslivet
eller som granne - tillsammans skapar vi bilden av Kil. Tack för att du är med på resan!

Discgolfbana vid
Frykstahöjden

TWITTER
& INSTAGRAM

Under våren kommer vi att bygga en 9-håls

Vad händer egentligen i kommunen?

discgolfbana vid Frykstahöjden.

Följ @kilskommun på Instagram och Twitter!

Banan ska vara klar till sommaren. Mer infor-

Här hittar du nyheter, bilder och evene-

mation kommer i nästa nummer av På rätt spår.

mangstips. Du kan också ställa frågor eller

Läs mer om sporten på discgolfsweden.se

lämna synpunkter. Vi ses!

Feriearbete för dig född -98
Du som är skriven i Kils kommun och född 1998 är välkommen att söka feriearbete hos
kommunen. Vi erbjuder arbete bland annat inom vård- och omsorg, barnomsorg samt olika
föreningar. Under en treveckorsperiod arbetar du 6 timmar per dag. De flesta arbetsplatserna har följande perioder:
Period 1 15 juni-3 juli
Period 2 27 juli-14 aug
Sista ansökningsdag är 13 april. Läs mer på kil.se/feriearbete
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Ännu bättre fritids för Kilsbarnen
Fritidspedagogerna i Kil vill inspirera varandra och ge eleverna ännu mer kvalitet i
vardagen. I februari anordnade de en minimässa där de delade med sig av bra idéer.
Kreativitet, inspiration och samarbete är några av

barnen gjort med hjälp av gamla böcker. På en Ipad

ledorden. Alla skolor i kommunen finns representer-

rullar en film som barnen själva skapat med ett enkelt

ade med varsitt bord. Här ligger allt från bra litteratur

redigeringsprogram.

till roligt pyssel och bilder från verksamheten.
– Det gäller att se möjligheter. Det finns lösningar på
det mesta, säger Veronica Myrefur, Fagerås fritidshem. Verksamheten är jätteviktig, vi vill inte bara ha
förvaring av barnen.

MOBILKONTRAKT
På Fageråsskolans bord ligger ett kontrakt som är
undertecknat av barn och personal.
– Ett mobilkontrakt, berättar Veronica. Tekniken är
viktig och vi vill använda den på ett bra sätt, inte bara

PEDAGOGERNA VIKTIGA

låta barnen ha den som tidsfördriv när de är hos oss.

Läroplanen för fritidshemmen ger personalen möj-

Därför utformade vi mobilkontraktet tillsammans.

lighet att själva styra ganska mycket av verksam-

Barnen följer reglerna utan problem och det är lättare

heten. Ofta är det personliga intressen som färgar av

att påminna om kontraktet än att bli tjatig.

sig på inriktningen.
– På Stenåsen har vi jobbat en hel del med pyssel och
återbruk, berättar Olle Härdelin och visar en vas som

LÄR AV VARANDRA
Minimässan är ett eget initiativ och pedagogerna
hoppas att dagen ska ge dem inspiration.
– Det finns otroligt mycket bra verksamhet på fritidshemmen i Kil. Vi har alla spännande och kreativa
lösningar på liknande situationer. Vi behöver inte
uppfinna hjulet allihop, säger Olle Härdelin. Jag
har hittat flera bra saker som jag kommer att
ta med mig till vårt fritidshem.

Olle Härdelin, från
Stenåsenskolans
fritidshem är en av
initiativtagarna till
minimässan.

Benny Falk och Veronica Myrefur anordnar med jämna
mellanrum ”gulddagar” på Fageråsskolans fritidshem.
Under dessa oannonserade dagar överraskar de barnen
med något extra, klär ut sig eller hittar på något annat utöver
den vanliga verksamheten
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tips för nya hemsidan
Från och med december har kil.se nytt utseende som anpassar sig till din dator, telefon eller
surfplatta. Här är en snabbguide för dig. Siffrorna i bilden förklaras i texten till höger.
1 Logotypen tar dig alltid tillbaka till startsidan.
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1

2 Sök och hjälpfunktioner.

3

4

5

3 Huvudmeny med mer information under varje
rubrik.
4 Rullande bildspel med kort information, klicka på
den bild som visas för att få mer information.

6

7

5 Störningsinformation: Röd eller gul markering
visar att det finns mer att läsa. Klicka för att öppna.

8

9

6 Genvägar till efterfrågad information.
7 Klicka på knappen “Fler” för övriga genvägar.
8 Huvudnyhet
9 Klickbara bilder med mer information.

10

10 De fyra senaste nyheterna.
11 “Visa alla nyheter” visar alla nyheter på ny sida.
12 “Tipsa om nyheter”.

11
14

13 Knappen “Fler” öppnar flera nyheter.

12

13

14 Kalender visar det som är på gång i Kil.

Kalender

15 “Alla händelser” visar hela kalendern.
16 “Tipsa om händelser” (till kalendern på kil.se)

15

16

17 Här kan du se senaste filmen från Kils kommun

17

och hur många visningar våra filmer har just nu.

18

18 Prenumerera tar dig till kil.se/play se alla filmer
och prenumerera om du vill.

19
19 I den grå sidfoten hittar du adressuppgifter och
de senaste inläggen från våra sociala medier.
Twitter, Instagram och Facebook har varsin flik.
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SÅ FUNKAR DET

Du kan kontakta Rita på rita.gunnarsson@kil.se

?

Vad är allmänhetens frågestund?
Kommunfullmäktige bjuder fyra gånger
per år in till allmänhetens frågestund. Rita
Gunnarsson (S), kommunfullmäktiges
ordförande berättar vad det är och hur
du gör när du vill ställa frågor.

?

VARFÖR ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND?
Kil ska vara bra och attraktivt att leva och bo i.
Allmänhetens frågestund är ett, av flera sätt, för
medborgarna att ha en dialog med kommunens

Nej, det är bara att dyka upp och begära ordet när
ordföranden har inlett allmänhetens frågestund.
Det går också bra att lämna frågan skriftligt till ordföranden vid mötet och få den uppläst.

KAN JAG FRÅGA OM VAD SOM HELST?

Frågorna ska handla om kommunal verksamhet, om
sådant som är aktuellt just nu eller om kommunens
planer för framtiden. Oftast är det ordföranden i
nämnderna som svarar men fullmäktiges ordförande

förtroendevalda.

kan också lämna frågan till någon annan.

NÄR, VAR OCH HUR ?

Det är allmänhetens frågestund fyra gånger per år:

HUR KAN JAG TA DEL AV POLITIKEN?

Vi försöker ständigt hitta fler kanaler för snabb och

26 mars i Högboda Folkets Hus

bra dialog med medborgarna. Att träffa Kilsbor i var-

16 juni i Kulturhuset KilArena

dagen är viktigt. Vi planerar dialogmöten i de olika

24 september i Fagerås bygdegård

bostadsområdena. Du kan lämna in medborgar-

26 november i Kulturhuset KilArena

förslag. Alla kan komma och lyssna på fullmäktige-

Mötena är kvällstid och börjar oftast klockan 19, men
du kan se tiden på hemsidan samt i NWT och VF.
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MÅSTE JAG LÄMNA FRÅGOR I FÖRVÄG?

mötena, men vi utreder också frågan om att sända
dem på webben.

OM KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De bestämmer om de
stora viktiga frågorna, till exempel mål för vad verksamheterna ska uppnå och hur
pengarna ska fördelas. De 35 ledamöterna är direkt valda av kommuninvånarna vid
allmänna val. Kommunfullmäktige har möte en gång i månaden, utom i juli.
På kil.se/fortroendevalda kan du se vilka som sitter i Kils kommunfullmäktige.

Kastar du dina pengar i soporna?
Om alla Kilsbor kastade rätt saker i restavfallskärlet skulle vi spara
omkring 1 miljon kronor i transport- och förbränningskostnader varje
år. Vi skulle då återvinna fler saker vilket är en stor vinst för miljön
och vår framtid men det finns också framtida vinster
för dig som betalar avfallstaxa.
Även du kan göra en vinst på att sortera rätt eftersom rätt
sortering gör att kostnaderna för Kils Avfallshantering AB
minskar vilket påverkar avfallstaxan positivt.
– Ja, en bättre sortering minskar utgifterna vilket gör
att vi kan hålla nere soptaxan. De senaste 10 åren har vi
lyckats med det och det vill vi fortsätta göra och hoppas
att du bidrar med bättre sortering, berättar Leif Östlind
som är VD i Kils Energi och Kils Avfallshantering.

DET HÄR INNEHÅLLER RESTAVFALLet I KIL

VAD ÄR RESTAVFALL?

Övrigt

Restavfall är det som blir kvar efter du har sorterat
ut förpackningar, matavfall, grovavfall, elavfall och
farligt avfall. Restavfallet skickas till förbränning på
Heden i Karlstad, vilket vi får betala för. Exempel på
saker du får kasta i restavfallet är fimpar, tobak och
snus, ljusstumpar, utnötta kläder och skor, kuvert
och postitlappar, tandborstar, disktrasor, dammsugarpåsar, tops, blöjor, bindor och kondomer.

brännbart
33,8 %

Matavfall
13,6 %

Trädgårdsavfall
8,3 %

Förpackningar och tidningar (till återvinningsstationerna), farligt avfall, trädgårdsavfall, grus, stenar,
kattsand, el och elektronik (till återvinningscentralen),
matavfall – (matavfallspåsen).

Farligt
avfall
0,04 %
El och
elektronik
0,22 %
Inert
material 3,2 %

DE HÄR SAKERNA SKA I ANNAT KÄRL
ELLER TILL ANNAN PLATS

Bilden till vänster illustrerar plockanalys från
hushållen i Kil.
Tidningar och förpackningar 40,9 %

Övrigt brännbart är det som ska vara i restavfallet.
Resten är felsorterat. Inert material är till exempel jord,
grus, betong, tegel och asfalt.
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En förskola i världsklass
på Mons backe I KIL

Nu är arbete i full gång med byggande av den nya förskolan på Mons backe. Förskolan ska
rymma 108 barn och stå klar i september.

Lokaler för nyfikenhet
Det är entreprenören Byggdialog som fått uppdraget
att genom partnering bygga den nya förskolan.
Arkitekt Ylva Matikainen, från Mondo arkitektbyrå,
har samarbetat mycket med pedagogerna för att
få till lokaler som stimulerar barns nyfikenhet, är

TEATER OCH SPA
– Vi vill skapa en förskola i världsklass - pedagogiskt,

BET

SIGN

VIKSTAD 3:10

Magasin 2
Löfbergskajen
652 24 KARLSTAD
05422 22 80
karlstad@mondo.se
UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR AV

DATUM

ANSVARIG

04718A

YM

UPPDRAGSLEDARE

YM

20140220
Ylva Matikainen
NYBYGGNAD
3D VYER EXTERIÖR
SKALA

A1
A3

jobba utifrån läroplanen och barnen får lokaler som
passar många olika lärstilar. Barnen får bland annat
tillgång till interaktiva bord och rum för teater, film
och spa, säger Dan Granström, chef för barn- och
utbildningsförvaltningen i Kils kommun.
VILL DU HA
PLATS I FÖRSKOLAN?
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DATUM

Monsbacke Förskola, Kil

planmässigt och miljömässigt. Det ska bli enklare att

Förskolechef Håkan Engmalm har många tankar kring
pedagogiken i den nya förskolan. Mer om detta berättar
vi i nästa På rätt spår i slutet av maj.

ÄNDRINGEN AVSER

FÖRFRÅGNINGSHANDLING

20140218 16:55:09

sätt att lära.

C:\Users\YlvaM\Documents\04718A_Monsbacke_Alt2_YlvaM.rvt

anpassade för olika utvecklingsstadier och för olika

Förskolan finns med som
alternativ för alla boende i
Kils kommun. Fyll i Mons
backe förskola på din
ansökningsblankett.

NUMMER

A11

BET

UTVECKLING

LÖVENSTRAND
snart börjar byggandet

Så här kan Lövenstrand se ut om några år. Vår entreprenör NCC har börjat med markarbeten
och i maj ger vi klartecken till de nya tomtägarna på Runnevål att de kan börja bygga.
– I maj är infartsväg, vatten- och avloppsledningar,
el och fiber framdraget till tomterna i Runnevål.
Parallellt fortsätter vi med Viksta by, säger
exploateringschef Kent Svensson.

FÖRSTA SPRÄNGTAGET
Den 26 februari invigde kommunalråd Georg Forsberg (C) starten på markarbetena genom att spränga

OMRÅDESFAKTA
Runnevål: 15 villatomter,
byggstart våren 2015
Viksta by: 38 st parhus/radhus,
byggstart sommaren 2015

för vägen ned till Runnevål.

Skommita: 29 villatomter,
byggstart tidigast hösten 2015

– Det här är riktigt häftigt. Vi bygger 155 nya bostäder

Tallåsen:

i sjönära, naturnära och centralt läge vid sjön Fryken,
nära platsen där Kil för många tusen år sedan började

13 villatomter och flerbostadshus med max 60 lägenheter,
byggstart tidigast hösten 2015

ta form. Vi hör historiens vingslag och ser samtidigt
framtidens samhälle växa fram, säger Georg Forsberg.

Vill du veta mer eller boka dig för boende? Läs mer på kil.se/lovenstrand
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På väg mot ett kulturhus
I mars 2014, övergick driften av KilArena, till föreningen
KilArenas Vänner. Medlemmarna i föreningen såg potential
i lokalerna och ville skapa en levande mötesplats. Nu har ett år
gått och huset har bytt namn till Kulturhuset KilArena.

Logerna är ett av de utrymmen
i huset som fått ett rejält lyft.

HUR HAR DET GÅTT MED PLANERNA?

VAD ÄR PÅ GÅNG I HUSET?

-Det har gått långsammare än planerat. Tanken var

Vi hoppas att föreningarna i Kil ska hitta på saker i

att fylla huset med kulturaktivitet direkt, men vi fick

huset. Föreningen Yalla har en hel del arrangemang

börja med att lära oss konferensbiten. Vi försöker att

(se exempel på nästa sida). Under våren är det Lilla

inte ”bita för stort”, utan tar ett steg i taget.

Artistskolan. 24 april kommer Alabama Lovesnakes.

VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET?

VAD ÄR MÅLET?

Vi har haft en hel del konferenser i huset, både större

Vi vill samla fler med kulturintresse i kommunen.

och mindre sällskap. Vi har uppgraderat tekniken och

Alla som vill bidra eller har idéer får gärna höra av

lokalerna - nu finns bättre ljud och ändamålsenliga

sig till oss. Drömmen är ett hus fyllt av folk, liv och

loger. Vi anordnar också barnprogram och musik-

aktiviteter dygnet runt. Ett hus där alla är välkomna!

kvällar en gång i månaden. Julkonserten med Kilsbor

tips!

på scenen var en höjdpunkt.

Barnkultursöndag

HÄNT I KILARENA 2014
Varför är det så ont om Q • FJK • Bove & Bova
Jazzkväll • Kjell-Åke i Myra • Lilla Artistskolan
Konstutställningar • Famnen full av solsken
Julkonsert • Cafékvällar • Ungdomsteater
Proggafton • Stört • Majas Alfabetssånger
Jankas Blågräs • med flera

en gång i månaden är det teater, musik eller
dans som riktar sig till barn. Efter föreställningarna finns möjlighet att fika.

uset Ki lA rena?
nder i Ku lturh
Vad hä
Långkalsong,
barnprogram
ena
/k ulturhuset ki lar
Se facebook.com

Henrik Nyåker och Gustav Larson från KilArenas Vänner fick i uppdrag
att få igång kulturverksamhet i lokalerna på det gamla Scanområdet.
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En kulturell mötesplats
”Kom och möt människor från olika länder! Fika, umgås, skaffa nya
vänner och dela med er av varandras kulturer och traditioner.” Så stod
det på lappen som Helena såg på affärens anslagstavla. Nu sitter hon och
dricker kaffe tillsammans med tolv andra inne i kulturhusets kafeteria.

Helena Q
uevdo Sta

hre

Runt bordet sitter tre kvinnor från Afghanistan, en tjej

OTVUNGEN MÖTESPLATS

från Somalia, en lärare från SFI och flera andra med

Kring bordet ryms många olika livsöden.

svensk bakgrund. Helena Quevedo Stahre själv kallar

– Vi hade en tolk här och delade varandras bakgrund,

sig invandrad invandrare – hon är född i Mexico,
kom till Sverige för fyrtio år sen och till Kil flyttade
hon för sex månader sedan.
– Jag var engagerad i något liknande i Stockholm och
blev glatt överraskad. Jag känner ingen här i Kil, så
det är trevligt med umgänget. Jag vill bygga broar och
ger gärna en stund av glädje till människor som lider.

berättar Mariann Ryd. Det blev många tårar.
Språkcafét drog i gång i höstas och Mariann har
varit här alla gånger utom en, då hon var sjuk. Varje
torsdag träffas deltagarna i KilArena, fikar och samtalar. En del använder tiden till att sy, sticka eller
pyssla med handarbeten.
– Vi har inte ett gemensamt språk, men vi hjälps åt

TRÄFFARNA GER GLÄDJE

att förstå varandra. Och vi hälsar på varandra när vi

Helena nickar mot Nasiba och Aziza som sitter och

ses på Kil, det är väldigt trevligt, berättar Mariann.

broderar tillsammans på en duk. Under deras händer
växer blommor och bladrankor fram på tyget. Naziba
kom från Afghanistan för 14 månader sen. Hon har
två barn kvar i sitt gamla hemland och oron för dem
är stark och tärande.

VILL DU VARA MED PÅ SPRÅKCAFÉ?
Föreningen Yalla anordnar språkcafé varje torsdag
klockan 13-15 i Kulturhuset KilArena. – Alla är
välkomna, kom som du är! hälsar Marie Eriksson
från föreningen Yalla.

– Träffarna är bra, de gör mig glad, säger Nasiba.

Cafét ska fungera som en mötesplats för alla som vill lära känna nya människor och ha en trevlig stund.
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Jeanette

har Kils mest
omväxlande jobb

– Vi gör sånt som folk oftast inte lägger
märke till. Om vi inte utför de här sakerna,
först då blir det väldigt påtagligt och
märkbart. Så sammanfattar Jeanette
Werme sitt jobb på gatuavdelningen i Kils kommun.
Tillsammans med sina arbetskamrater sköter hon

LEKPARKER

kommunens vägar, gång- och cykelvägar, gatubelys-

En av Jeanettes uppgifter är att hålla koll på och

ning, vatten- och avloppsledningar, lekparker och

byta ut utslitna saker på lekplatserna i kommunen.

grönytor.
– Det är ett väldigt konkret och omväxlande jobb. En

– När vi färdigställt en lekpark och får se barnens
glädje och lek. Då känns det riktigt bra i magen.

dag lagar jag potthål i en vägkorsning, nästa klipper
jag häckar eller hjälper till vid ett grävarbete.

UTE I ALLA VÄDER

GATUAVDELNINGEN

Att jobba på gatuavdelningen betyder annorlunda

SKÖTER OCH UNDERHÅLLER

arbetstider och oförutsägbarhet. Ibland blir det
vattenläckor – och under snösäsongen har Jeanette
och hennes kollegor ibland tunga nattpass för att
handskotta kring förskolor och skolor.
Vädret styr till stor del arbetsdagen eftersom nästan
allt arbete sker utomhus. Men just oförutsägbarheten gillar Jeanette, som tycker att det är roligt
att åka till jobbet - varje dag.

•

92 km gator

•

26 km gång- och cykelvägar

•

200 km enskilda vägar

•

3 940 gatubelysningsstolpar

•

300 km vatten- och
avloppsledningar

•

21 lekparker

•

cirka 500 000 kvm grönytor

Se film om Jeanette och gatuavdelningen på kil.se/play

318 km

– ungefär lika långt som mellan Kil och Stockholm – så mycket väg ansvarar Kils
kommun för att snöröja och halkbekämpa. Gatuchef Andreas Andersson säger att årets väder gav rejäla utmaningar och avtryck i budgeten. Det ostadiga vädret och de stora temperaturväxlingarna mellan plus- och minusgrader har gjort
väglaget extra besvärligt. Det har också varit många och stora snöfall. – Vi använder plogstål längst fram på våra plogbilar. Vanligtvis
byter vi ut dem vartannat år. I år var vi tvungna att köpa nya redan i januari, berättar Andreas. Under snösäsongen har Kilsborna
kunnat följa dagens insatser under kil.se/storning.
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Anders JANSSON

PRISTAGARE

Stefan Holmstipendiat 2014
2014 års Stefan Holmstipendium tilldelas
22-årige Anders Jansson från Fagerås.
MOTIVERING

Anders Jansson är med sin härliga inställning till
sin idrott och sina medmänniskor ett föredöme.
Han har genom sina framgångar med det okända
landslaget, under EM 2012 och VM 2014, visat
att hinder inte är ett problem. Anders Jansson får
Stefan Holm-stipendiet för sina framgångar och sin

Anders spelar i Ulvsbys A-lag, Värmlandslaget och
fotbollslandslaget för spelare med intellektuellt
funktionshinder.

föredömliga inställning.
Stefan Holmstipendiet delas ut för förtjänstfull verksamhet inom idrott. Stipendiet på 10 00 kronor ska gå till person som
uppträtt föredömligt och som en god förebild antingen genom egna idrottsprestationer eller genom ledarinsatser inom Kils kommun.

Fårfesten

fick UTMÄRKELSEN KILEN 2014
2014 års Kilen tilldelas
Fåreningen fårfesten i Kil.
MOTIVERING

Entusiasm, kunskap, mod, organisationsförmåga,
vilja. Det är svårt att göra rättvisa med bara ord
om “fåreningen fårfesten i Kil” Föreningen är helt
enkelt lysande. Föreningens arbete kan stå som ett
bra exempel för de som vill anordna evenemang i
Från vänster Karin Granström, Kate Isenberg-Larsson
och Marianne Andersson från Fåreningen Fårfest i Kil.
Vill du se bilder från årets fårfest 27 feb-1 mars?
Se www.farfestikil.com

världsklass. Med eufåria har Fåreningen fårfesten
i Kil skapat ett evenemang som gjort Kil känt i en
stor del av Världen. En fest i världsklass.

Utmärkelsen Kilen delas ut som kommunens bevis på uppskattning för extraordinär insats inom till exempel föreningsverksamhet.

Grattis

och bra jobbat Fagerås missionsförsamling, som nu är diplomerade som Kyrka för
Fairtrade. Frykeruds missionsförsamling har i många år valt fairtrade-märkt kyrkkaffe och på andra sätt verkat
för rättvisa genom ord och handling. Kyrka för Fairtrade är ett samarbete mellan Sveriges Kristna råd och Fairtrade Sverige.
Över 100 församlingar i Sverige är Fairtradediplomerade.
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NÄRINGSLIV

Titti production blev Tipro AB
Lackeringsföretaget Tipro AB, på Gjuterigatan 8 i Kil, har sitt ursprung i Titti Anderssons
rallysatsning Titti production. Idag är det ett familjeföretag med pappa Åke, sonen Patrick,
dottern Tina och mamma Titti.
Tipro AB är en komplett billackeringsgrossist som

300 ÅRS erfarenhet

hjälper till att planera nya lackeringsanläggningar och

Företaget har idag 15 anställda, varav 5 är resande

utrusta dem med den senaste tekniken. Personalen

säljare, och har återförsäljare i hela landet från

tar fram kalkyler, beräknar kapacitet och levererar

Trelleborg till Umeå. Tipro AB omsatte 28 miljoner

all utrustning. De har över 3000 produkter, från

kronor 2014 men målet är att om 5-6 år ha ökat

förbrukningsmaterial till sprutboxar.

omsättningen till 40-50 miljoner kronor och erfar-

PROFESSIONELLA OCH PRIVATKUNDER

enhet saknas inte i företaget.

Många av kunderna är professionella billackerings-

– Tillsammans har vi nästan 300 års erfarenhet.

verkstäder men de har också privatkunder. De flesta

Vi är kända för snabba leveranser, bra service och

köper lackburkar till sina bilar men en del vill också

god kunskap, säger Patrick Andersson.

ha hjälp med lackering, vilket de får i mån av tid.
– Vi har varit i Kil i 10 år nu. Det var läget med
närheten till järnväg, flygplats och Karlstad som
var avgörande när vi valde etableringsort men även
markpriset spelade in, berättar Åke Andersson.
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Vad vill du läsa om
i På rätt spår?
Tipsa redaktionen, maila lina.nyaker@kil.se

Thorens i Kil skapar förtroende
Daniel Thorén arbetade som grävmaskinist 2007 men kände att han ville starta något eget.
Han bestämde möte med en revisor och berättade att han ville ha en F-skattsedel men inte
riktigt till vad. Sju år senare, driver han verkstadsföretaget Thoréns i Kil med 9 anställda
och en omsättning på 20,5 miljoner.
– Jag började med en liten grävmaskin och hyrde
ut mig själv men efter en skada fick jag tänka om.
Idag levererar vi redskap och tillbehör till grävare,
lastare, jordbruksmaskiner med mera - mestadels i
Sverige men även till andra länder.

OMSÄTTER 20 MILJONER
Företaget säljer även gasol och servar husbilar, husvagnar och släp. Thoréns i Kil har nio anställda och
Benjamin Jenssen, en av de anställda, har nu gått in
som delägare. Utvecklingskurvan vad gäller lokaler,
anställda och omsättning pekar nästan rakt uppåt.
2009 omsatte företaget 1 miljon, 2010 7 miljoner,
2013 16 miljoner och 2014 20,5 miljoner.

STEGET FÖRE
I verkstaden på Industrigatan i Kil har företaget sin
kärnverksamhet och den växande serietillverkningen
sker i två fabriker i Polen.
– Vi jobbar mycket med säkerhetsrutiner och rätt
utrustning för att ha en bra och säker arbetsmiljö.
Konkurrensen är stenhård så det gäller att vara
steget före och hela tiden förbättra våra produkter.
Kvalité är superviktigt och det är det vi är kända för.
När någon säger Thoréns i Kil så vill jag att namnet

Daniel Thorén ångrar inte att han tog steget till egenföretagare
för åtta år sedan.

ska inge förtroende.

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 till
exempel läsa om Karlstad Business Region, Entreprenörspodden och småföretagarlån.
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Har du lite tid över?
Nu söker vi kontaktpersoner och ledsagare. Insatsen handlar om några gånger i månaden.
Din tid kan göra skillnad för en annan människa.
kontaktperson ska fungera som en vän. Uppdragen kan vara att umgås, ge enklare råd i vardagen
och finnas till hands i vardagssituationer.
ledsagare kan till exempel hjälpa den enskilde att komma till olika platser för att besöka vänner,
delta i fritidsaktiviteter eller komma ut på en promenad.
Det finns inget krav på yrkeskompetens, men du bör ha stort engagemang och intresse för människor.
Arvode och omkostnadsersättning utgår till kontaktperson. Som ledsagare får du betalt per timme.
Läs mer och ansök på kil.se/kontaktperson och kil.se/ledsagare
Du kan också kontakta Elisabeth Lindelöf, LSS-handläggare, på 0554-192 86

