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rykte!

Gospelfestivalen

i

Fagerås

Nr 3. 24 september
Nr 4. 17 december

exempel.

engagemang har bland annat lyft samarbetet mellan föreningarna
på Sannerudsvallen. Samarbetet handlar om att bygga broar mellan
människor. En hoppfull och god tanke, tycker jag.
Framför oss ligger fortsatt arbete, bland annat med att forma
centrum och att färdigställa Lövenstrand.
Tillsammans gör vi att Kil fortsätter på rätt spår!

Preliminära utgivningsdatum 2015
Nr 2. 28 maj

ett

Årets föreningsperson, Dennis Johansson Hall, likaså. Dennis

Tryckt på Multifine 130 g.

Nr 1. 12 mars

är

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

KILSBOR MED
HJÄRTAN AV GULD

STÄNDIGA
FÖRBÄTTRINGAR

Tack alla ni som hör av er till oss och undrar hur ni

Letar du aktivt efter förbättringar som gör vardagen

kan hjälpa människor på flykt! På kil.se/guld kan du

enklare för dig, din familj eller dina kunder?

läsa mer och anmäla intresse för att bli till exempel

Politikerna i Kil har funderat kring det här och beslutat

familjehem, kontaktperson eller god man.

att ”alla verksamheter från 2016 ska arbeta med

Just nu har vi högt tryck och svarar på mail så snabbt

ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet

vi kan. Vi ber om överseende med dröjsmål.

LEAN. Förbättringsarbetet ska utveckla ledarskapet
och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att

BILDTÄVLING
#VÄLKOMMENHEM

arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och
möjlighet att utvecklas.”

KUNDANPASSNING

Vad tycker du är det bästa med Kil? Ta en bild och

Kils kommun har anställt en förbättringsledare,

skriv en förklarande rad så har du chans att vinna

tidigare skolchef Dan Granström, som ska se till

biobiljetter. Det kan vara en bild på någon du tycker

att alla arbetsgrupper får LEAN-utbildning till-

om, ditt promenadstråk i skogen eller möjligheten att

sammans med sin chef. Efter utbildningen ska

kunna parkera gratis utanför banken.

arbetsgrupperna börja arbeta med de verktyg och
kunskaper de fått. Målet är att kundanpassa verksam-

•

Maila din bild till lina.nyaker@kil.se eller

•

Instagramma. Tagga med #välkommenhem och

smartare och ta vara på resurserna på bästa sätt.

#kilskommun för att vara med och tävla. Har du

– Det handlar inte om att göra saker fortare och mer

privat profil – följ @kilskommun, så följer vi dig
och kan se dina bilder.

heten ännu mer och att alla medarbetare ska jobba

på samma tid, utan få ett större fokus på vem och vad
vi är till för, berättar Dan Granström.

Tävlingen avslutas 30 november. När du deltar ger du Kils kommun
rätt att använda din bild i olika typer av marknadsföring.
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Fagerås – gospelns mecka
35 konserter av 12 olika akter. Glädje, värme och sammanhållning. Lördag den 3 oktober är
det återigen dags för gospelfestival i Fagerås.
– Vi vill inte klaga på att det inte händer något här.

– Vi vill bredda begreppet. Gospel är egentligen inte

Vi anordnar själva det vi vill uppleva istället. Det

en genre, utan handlar om det glada budskapet,

säger Ove Fager, en av de ideella krafter som under

berättar Ove Fager. Jag hoppas besökarna ska få

en lördag i oktober varje år förvandlar Fagerås till

nya infallsvinklar musikaliskt. Och uppleva mycket

Gospelns Mecka för en dag.

glädje - att gå på festival är härligt!

UNIKT SAMARBETE
Gospelfestivalen i Fagerås arrangerades för första
gången 2010 och i år är förhoppningen att locka
500 besökare. Tolv lokala föreningar - Röda korset,
byalag och församlingar - samarbetar för att genomföra festivalen. Föreningarna serverar mat och
hjälper till på plats.

MÅNGA OLIKA STILAR
Totalt blir det 35 konserter och besökarna har gångavstånd mellan de sex olika scenerna i Fagerås.
Tanken är att det ska finnas något för alla smaker
och i år satsar festivalledningen extra mycket på
ungdomar. Hansam kommer att spela och alla som
går i grundskolan går in gratis på festivalen.
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Good enough för Namibiska lärare
Doktor Janet Ananias och lecturer Ester Muiniangue från universitetet i Namibia besökte
Familjecentralen och Kils kommuns förebyggargrupp för att lära mer om bland annat
föräldrautbildningen Good enough. Anledningen till besöket är att Karlstad universitet
uppmärksammat det förebyggande arbetet i Kil.
– Föräldrautbildningen Good enough, skapad i Kil,

för Fagerås, Boda och Tolita. Vårterminen 2016: Vecka

handlar hur man som förälder förbereder sig på att få

4-7 Viksta och Stenåsen samt vecka 14-17 då föräldrar

en tonåring i huset. Det är en uppskattad utbildning

från samtliga skolor har möjlighet att anmäla sig.

som vänder sig till föräldrar med barn i årskurs fem
och sex, berättar Karin Aronsson från förebyggargruppen i Kils kommun.

VILL DU ANMÄLA DIG ELLER VETA MER?

LÄSÅRETS TRÄFFAR

Gå in på kil.se/goodenough för att anmäla dig,

Gruppträffarna är på måndagar klockan 18-20. Det
är fyra tillfällen per grupp. Höstterminen 2015: Vecka

läsa mer eller se filmen där föräldrar som gått
utbildningen berättar hur det var.

40-43 för Sannerud och Dalliden samt vecka 45-48

Från vänster Helena Hvit och Karin Aronsson från Kils kommun,
Janet Ananias och Ester Muiniangue University of Namibia, ÅseBritt Falch och Karin Lundqvist från Karlstad universitet.
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KONSTRUNDA
MED KILSBOSTÄDER
Kilsbostäder använder konst för
att försköna och skapa trivsel i
sina områden.
Bakom konsten står boende hos Kilsbostäder. En av dem är Xiaoyu Li, som till
vardags arbetar som konstnär och dessutom driver galleri i sin dumplingsrestaurang på Storgatan.
2 Konstnären och Kilsbon
Xiaoyu Li är en av dem som
engagerats för att smycka ut
väggarna och miljön.

– Vi ville också skapa något för resande
som kommer in i Kil. Graffitimålningen,
som vi beställde av Johan Björk, knyter an
till Kils tradition som knutpunkt för tåg,
berättar Anki Persson på Kilsbostäder.

1
Här kan du se de senaste tillskotten
1 Glaskonst Konstnärer: Håkan Blomkvist
och Karin Westman, Högboda. Var? Utomhus,
mellan Hammaren och Städet, Västra Torggatan
4 och 6
2 Målningar Konstnär: Xiaoyu Li, Kil.
Var? Västra Torggatan 1, andra våningen
3 Målningar. Konstnär: Xiaoyu Li, Kil

3

Var? Hammarens entré, Västra Torggatan 4

4

4 Fotokollage över husbygget av Hammaren
och Städet. Konstnär: Foto av Gösta Eriksson,
Kil, sammanfogat av Sigurd Wapfelhorst.
Var? Städets entré, Västra Torggatan 6
5 Graffitimålning Konstnär: Johan Björk,
Stockholm Var? Gamla Shellmacken på Storgatan 8,
på baksidan mot järnvägsspåret
5
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Friskvård och
aktiviteter

Frendo löser
kontanthantering

Passa på att aktivera dig! Här är fler
satsningar som Kilsbostäder gjort.

Nu är det möjligt att hantera
kontanter i Kil igen. Företaget Frendo
löser kontantfrågan för föreningar,
företag och privatpersoner genom ett
samarbetsavtal med Kassagirot.

•

Nya lekplatser på Gränderna och Skogsvägen

•

Frisbeegolfbana och multiarena på Gränderna

•

Utegym vid de vita höghusen på Skogsvägen

På Frendo kan du nu betala räkningar, lösa in

– Vi arbetar också för att försköna utemiljön. Under

värdeavier, göra kontantinsättningar, skicka/ta

året som gått har vi förbättrat asfalt och stenlägg-

emot pengar i hela världen och beställa resevaluta

ningar. Vi har anlitat en trädgårdsarkitekt för fram-

(som levereras via REK direkt till kund inom

tida plantering och fortsatt utveckling av utemiljön,

2 bankdagar).

berättar Anki Persson.

SÅ FUNKAR DET

ALLA ÄR VÄLKOMNA

Företagare och föreningar går in på kassagirot.se

Du får naturligtvis använda anläggningarna även
om du inte är hyresgäst hos Kilsbostäder.
Välkommen!

för att anmäla intresse och för att kunna lämna
dagskassor, måste de kontakta Marie-Louise
på Frendo innan de tecknar avtal med kassagirot. De föreningar/företag som vill sätta in mynt
måste leverera dem i rör.
För privatpersoner fungerar det ungefär på
samma sätt som när de förr gick in på banken
för att lösa kontanthanteringen. Skillnaden är att
man inte kan ta ut pengar från kontot.

UPPMÄRKSAMMAD FRÅGA
Kontantfrågan har diskuterats intensivt. Många
har reagerat över problemen som uppstår när det
blivit svårare att hantera kontanter lokalt. I maj
var förre rikspolischefen Björn Eriksson med på
informationskvällen “Cash is King!” på KilArena,
ett arrangemang som drog mycket folk och även
uppmärksammades på seminarium i Almedalen.
Men, nu är problemet åtgärdat i Kil.

KONTAKT
Marie-Louise Orre, Frendo
070-481 13 06 frendo.kil@gmail.com
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LÖVENSTRAND

Lövenstrand växer och tar form
I första området, nya Runnevål, förbereder sig tomtägarna för husleverans och efter
gallring av skog har alla tomter en härlig sjöutsikt. Vi inviger Viksta by den 26 september
klockan 11 och passar då även på att visa områdena Skommita och Tallåsen. De är snart
klara för försäljning.
MER ÄN VANLIGT INGÅR I TOMTPRISET
– Vi erbjuder ett paketpris där vi bakat in service-

VARMT VÄLKOMMEN

avgifter som i vanliga fall tillkommer. Oftast ingår

26 september klockan 11

tomt och avstyckning, men i vårt tomtpris ingår även
anslutning av vatten och avlopp, grundundersökning

•

Invigning, Viksta by

och utsättning av hus. Det gör att våra kunder får

•

Guidad vandring till

del av våra rabatter och en bra ekonomisk helhetsbild utan överraskningar, säger Georg Forsberg (C),
kommunalråd i Kil.

kommun

tar

fram

en

detaljplan

för

flerbostadshus. De kommer att placeras närmare
Viksta by än ursprungsplanen (se skissbilden på
nästa sida).

h bokningslä
Senaste ny tt oc

ge

str and
kil.se/loven
Konta kt person
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•

Vi bjuder på fika

Parkera bilen vid Vikstaskolan eller

FLERBOSTADSHUS
Kils

Skommita och Tallåsen

0554-191 12
Kent Svensson

Lövängens förskola. Använd den nya
cykel- och gångtunneln under väg 715
för att komma till Lövenstrand.

Anmäl först
slipp tråkiga avgifter

Enligt lagen ska byggnadsnämnden ingripa
så snart de får veta att något skett som strider
mot Plan- och bygglagen. Om någon bryter
RUNNEVÅL (VILLATOMTER) 407 000 – 490 000 KR

mot en bestämmelse eller börjar bygga utan

De första villaägarna har börjat bygga och utsikten

lov eller startbesked ska byggnadsnämnden

mot Fryken är, efter avverkning av skog, bra från alla

ta ut en särskild avgift, sanktionsavgift.

tomter. Tomter finns kvar för omgående byggstart.
VIKSTA BY (PARHUS) 270 000 - 310 000 KR

Exempel på sanktionsavgifter

Markentreprenören är klar med vägar och
ledningsdragningar och vi inviger området lördagen
den 26 september klockan 11. Vi kommer att bjuda

Ansökan eller
anmälan inlämnad
men påbörjat
innan startbesked

Ingen ansökan
eller anmälan
men påbörjat
byggnation

in intressenter på listan till föräljningsträff i början

Attefallshus

6 675 kr

13 350 kr

av oktober. Då presenterar vi de husleverantörer
som kan bli aktuella.

Tillbyggnad
bostadshus,
15 kvm

11 125 kr

22 250 kr

SKOMMITA OCH TALLÅSEN (PARHUS/VILLOR)
290 000 – 520 000 KR

Fasadändring

fr. 2 781 kr

fr. 5 562 kr

Vi har avverkat skog, påbörjat tomtutsättningar och
markarbeten. Försäljning i dessa områden startar i
oktober.

Utöver sanktionsavgiften tillkommer ordinarie avgift
för hantering av bygglov och anmälan.

Invänta alltid slutbesked innan du tar bygget i
bruk. För mer information, se kil.se/bygga

lperinspdekitög
rerna först
Vi hjä
nads
t med bygg
ra
Ta kontak
du tänkt gö
ion om det
at
rm
fo
in
att
för att få
anmälan, så
sökan eller
an
n
go
nå
kräver
raskningar.
äntade över
du slipper ov
jörk man
0554-192 13
Fredrik B
an@kil.se ●
km
or
bj
k.
ri
fred
dersson
95
Helena An
e ● 0554-191
sson04@kil.s
er
nd
helena.a
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Hallå där,
Jan Westerberg

UTVECKLING

chef för tekniska förvaltningen
centrumutveckling, vad händer?

HUR GÅR DET med resecentrum?

Vi har referensgrupper med politiker, tjänstemän

Just nu arbetar vi med en skiss där vi leder om

och privatpersoner som diskuterar och tar ställning

trafiken till järnvägsstationen via en ny väg genom

till olika förslag. Vi planerar för resecentrum och

området där OKQ8-macken tidigare låg. I skissen är

under hösten kommer Kilsborna att se första etappen

det av- och påstigningsplatser med placering mellan

av Gröna torget ta form.

järnvägsstationen och Pekås. Utfarten är tänkt väster

Varför tar det så lång tid?
En stor del av arbetet är förberedelser som inte syns
utåt. Det är precis som för privatpersoner som måste
söka bygglov innan byggstart. Det är upphandlingar,
specifikationer, detaljplaner som ska ändras – saker

När skissen är klar ställer vi ut den så att allmänheten
får komma med synpunkter. Många förbättringar gör
att det blir säkrare att gå och cykla i centrum – ett av
målen som politikerna satt upp. Vi hoppas kunna

vi enligt lag måste ha klart innan vi kan börja.

börja ombyggnation under 2016 och beräknar kost-

Vad händer med Gröna Torget?

trafik står för fyra miljoner var.

Upphandlingen är klar och NCC kommer att göra
jobbet. De börjar med att dränera och bombera hela
ytan, så att vatten rinner bort istället för att samlas
på mitten. Det blir två större boulebanor, grillplatser,
en offentlig toalett, lekplats* och ett förråd för boulespelarna. Vi skapar dessutom förutsättningar för att
kunna spola boulebanorna vintertid för skridskoåkning. Fyra miljoner kronor är avsatta till etapp ett.

parkering vid Sannerudsvallen
60 nya parkeringsplatser och två parkeringar
för bussar ska underlätta evenemang på
Sannerudsvallen. Skissen är framtagen
tillsammans med en medborgargrupp,
bestående av boende i området. Arbetet
startar under hösten och
målet är att vara klar
med parkeringarna
innan årsskiftet.
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om Icas parkering.

naden till 8 miljoner kronor, där vi och Värmlands-

Resten av centrum då?
Politikerna har avsatt 28 miljoner kronor (18 miljoner 2016 och 10 miljoner 2017), så det finns goda
möjligheter att rusta upp och förbättra centrum.
I år jobbar vi med planering och när vi är klara med
Gröna Torget och resecentrum kommer förändringar
att ske efter hand.

*Vilken lekplats väljer

Du?

För att välja hur lekplatsen ska se ut
vill vi ha hjälp av alla barn. På
kil.se presenterar vi snart
olika alternativ som du
kan rösta på.
Håll utkik!

Delta i Kils levande
julkalender
Nu är det åter dags för
Kils levande julkalender,
succén från förra året.
Anmäl ditt intresse
och skapa upplevelser
för besökarna.
Varje dag från första advent till
julafton sker aktiviteter runt om i Kils kommun. Vad
vill du visa upp? Musik, eldshow, trolleri, konst- och
hantverk, poesi, pyssel, gudstjänst, spelkonvent,
sport, workshop, bingo, luciatåg eller något helt
annat - du bestämmer vad din lucka ska innehålla!

VAD VILL DU VISA?
Hör av dig med idéer till
Sindi Axelsson,
0730-24 15 96 sindi.axelsson@kil.se
Och du, kan du inte bidra med en egen lucka är du såklart varmt
välkommen på aktiviteterna i december - allt är helt gratis.

LEV NYKTER
OCH DROGFRI
Vi ger dig verktyg för att leva nykter och drogfri.
Kursen ”Återfallsprevention” drar igång under hösten.
Välkommen att kontakta oss om du vill anmäla dig,
har frågor eller vill ha mer information.
Eva Brunstein
0554-195 39
Josefine Weiteschat

Tack

för årets Kil hela veckan
I början av augusti anordnades Kil hela
veckan för 43:a året. Stort tack till alla ideella
krafter, deltagare och besökare!
Fler bilder och film hittar du på
kil.se/kilhelaveckan

Grattis
DENNIS JOHANSSON HALL…
…årets Föreningsperson i Kil
Dennis har ett stort engagemang för föreningslivet.
Han är ordförande i IF Kil och initiativtagare till
Vallenrådet - ett samarbete mellan flera föreningar
på Sannerudsvallen. Arbetet som Dennis gör för
IF Kil och Vallenrådet leder till att Kil stärker
sitt varumärke och ökar attraktionskraften för
inflyttning och hemvändare.

0554-193 33 josefine.weiteschat@kil.se
Gratis höstlovsidrottsskola
via Vallenrådet. Läs mer på kil.se
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31 augusti flyttade barn och personal
in på den nya förskolan. Och
välkomnades med sång och glass.
– Det är en jättebra förskola. Här tar man
mjölk. Kristian, 4 år, visar den ”stora kossan”,
mjölkbehållaren. På Mons Backe förskola
hämtar barnen själva både mat och dryck och
skrapar av tallriken när de ätit klart.
– Inflytande är grunden för all vår pedagogik,
berättar förskolechef Håkan Engmalm.

PEDAGOGISKA LOKALER
Varje rum är unikt. Här finns teater med
utklädningskläder och scener, sagohörna och
skaparateljéer – varav en med mäktig utsikt
över Fryken. I ”lilla lägenheten” finns kök,
bord, stolar och låga fönster – allt anpassat
till barnens storlek. Och redan andra dagen
invigde barnen den lilla spaavdelningen – ett
dusch- och plaskrum för de minsta.
– Det är otroligt roligt att se rummen fyllas
med verksamhet. Det är glada barn och glad
personal, säger Håkan.
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INFLYTTADE FÅR INFLYTANDE
PÅ MONS BACKE FÖRSKOLA

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

FÖRFRÅGNINGSHANDLING
Monsbacke Förskola, Kil
VIKSTAD 3:10

Magasin 2
Löfbergskajen
652 24 KARLSTAD
05422 22 80
karlstad@mondo.se
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Grattis till pedagogpriset 2015

PRISTAGARE

Guld
Helene Balkåsen, Sannerudsskolan 7-9
för utsmyckningen av Sannerudsskolan och förmågan att genom konstnärligt arbete och stor kreativitet få elever att växa och utvecklas som människor.
Silver
Ann-Britt Nilsson, Bodaskolan
för arbetet med likabehandling, rastaktiviteter och
förebyggande insatser mot diskriminering och kränkande behandling.
Brons (delat)
Förskolan Regnbågen
för arbetet med interkulturalitet och flerspråkighet
på förskolan.
Ann-Louise Hall, pedagogisk omsorg
för arbetet med årets mål: matematik och bemötande. I samtalen används också “tecken som
stöd” för att även de minsta barnen skall få möjlighet att uttrycka sig.
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MEDBORGARFÖRSLAG BLEV NATURLEKPARK
Två Kilsbor, Helene Hjalmarsson och Robert Norman, lämnade in var sitt
medborgarförslag om naturlek för barn. Kils kommun beslutade att genomföra
förslagen och nu har stora och små börjat använda den.
– Det känns jättebra när vi kan förverkliga bra idéer. Granne till

Friskvård
för alla
barn!

naturlekparken är utegymmet, också det ett medborgarförslag, och
snart är även vår frisbeegolfbana klar. Frykstahöjden är en plats som
gör det enkelt för unga, vuxna och äldre att genomföra aktiviteter på
sin nivå och utifrån intresse, säger Mikael Johansson (S), kommunalråd i Kils kommun.
Kils kommun och förslagsställarna har arbetat tillsammans för att
bestämma innehållet. Naturlekparken innehåller linor, betongtunnel, klätterställning, stockar att gå balansgång på och ett naturquiz
för nyfikna barn.
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– Vi omsatte 24 miljoner 2014. Målet är att vi inom fem år ska ha fördubblat omsättningen, berättar Mats Lindström och Håkan
Jernberg på Kilsföretaget Coldwater Jocell.

Sugvalstätning en framgångssaga
Företaget Coldwater Jocell finns på Montörsgatan i Kil sedan mitten av 80-talet. Med sin
sugvalstätning, som du hittar i pappersmaskiner, har de ungefär 50 % av världsmarknaden.
– Vi är störst i världen på sugvalstätningar och det
är den produkt som företaget byggdes upp kring när
Pekka Levonen och Johan Olsson startade företaget
i ett garage i Forshaga 1980, berättar platschefen
Mats Lindström

SUGER UR PAPPERSINDUSTRIN
Sugvalstätningarna är gjorda av en gummi- och
grafitblandning och Coldwater Jocell levererar dem
i olika längder beroende på maskin. Alla företagets
produkter är inriktade mot pappersindustrin och
används för att få bort vattnet från papperet.

JOBBMÖJLIGHETER
Företaget har idag 17 anställda. Här jobbar säljare,
maskinoperatörer, verkstadsoperatörer, verkstadspersonal och administrativ personal.
– Svårast är att få tag på CNC-operatörer, så om
någon funderar kring yrkesval så kan jag varmt rekommendera det, säger platschef Mats Lindström.

Nu letar vi efter Sveriges ungdomsentreprenör 2015. Nominera dig själv eller en vän!
Läs mer på communicare.nu
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Ett Friskare Kil
Prova på aktiviteter
kostnadsfritt
Måndag 28 september
kl 10 prova på boule vid Gröna torget
kl 12-13 prova på ryggmotion, Kyrkans gård
Tisdag 29 september
kl 10-12 prova på alternativa övningar
i utegymmet vid Höjda
Onsdag 30 september
kl 7-20.30 prova på gymträning, 3K
(ej pass, endast gym)
kl 10-11 prova på hjärtmotion, Kyrkans gård
Torsdag 1 oktober
kl 10-15 seniormässa med må bra-tips,
Närhetens kyrka
Vecka 39-40
utställning om socker och dess påverkan,
Kils bibliotek
Ett Friskare Kil anordnas av Kils kommun
och Friskvården i Värmland
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Henrik Sköld. Foto: Emil Wesolowski

Våga vara förälder – även på nätet
En hårfin gräns mellan integritet och föräldraansvar. Den 29 september
kommer föreläsaren Henrik Sköld till Kil för att prata om barns nätvanor.
– Vi kan inte skylla på att vi inte hänger med tekniskt.
Om mitt barn börjar spela fotboll, måste jag lära mig

FRÅN HENRIK

•

Var delaktig och närvarande.
Titta tillsammans med barnet.

•

Var öppen och tydlig med spelreglerna
från början. Berätta att du kommer att gå
in och titta vad ditt barn gör på nätet.

•

Lita på magkänslan. Du känner ditt barn
allra bäst. Ett barn som far illa på nätet visar
samma varningstecken som vid traditionell
mobbning. Var vaksam på om ditt barn drar
sig undan eller ändrar beteende.

•

Håll ihop om barnet visar dig något.
Reagera inte för mycket inför barnen, vänta
ut informationen. Oftast kommer inte hela
historien direkt.

•

Håll dig uppdaterad om vad som gäller.
Föräldrar är juridiskt ansvariga för det som
barnen gör. Det finns fall där föräldrar fått
betala skadestånd för att deras barn begått
brott på nätet.
Läs mer på hnrkskld.com

grundreglerna. Det är samma sak med barnens närvaro på Internet.
Många föräldrar undrar om de måste vara oroliga.
– Det finns ett inslag av fara på nätet, som överallt
annars i samhället. Vi sätter på våra barn hjälm
och lär dem trafikregler när de ska ut och cykla –
på samma sätt behöver vi förbereda barnen och ha
regler för hur de agerar på nätet.

VILL DU VETA MER?
29 september klockan 18.30 i Sannerudsskolan ger
Henrik konkreta tips och svarar på frågor. Han berättar också om lagstiftningen – vad är det som gäller?
Samma dag föreläser Henrik för skolpersonal och
alla elever i årskurs 4-9 om hur man är en bra kompis

tips

och agerar på nätet.

#NoHateSE

