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GOD JUL

& GOTT NYTT 2016

2015 har varit ett spänannde år för Kil. Vi har kommit igång på allvar med
bostadsområdena i Lövenstrand, flyttat in i den nya förskolan på Mons Backe
och påbörjat förvandlingen av Gröna torget. I november fick vi också besök
av Kronprinsessparet, som ville veta mer om vårt arbete med ensamkommande flyktingbarn. Nu önskar vi dig en fantastisk, fin och vilsam jul.
Och ett riktigt storslaget 2016!

KIL KLÄTTRAR
MEST I VÄRMLAND

DU HAR VÄL
INTE MISSAT...

Varje år genomför Svenskt näringsliv en under-

…Kils levande julkalender? Varje dag till och med

sökning om hur företagare i varje kommun bedömer

julafton pågår aktiviteter och kulturevenemang

näringslivsklimatet, vad de tycker ska förbättras och

runt om i Kil. Bakom de 40 luckorna i kalendern

vad de tycker går i rätt riktning. I årets näringslivs-

står församlingar, föreningar och privatpersoner.

ranking klättrar Kils kommun 93 placeringar och är

Vad sägs om konståkning, julkonserter och parkour?

nu på plats 90 av Sveriges 290 kommuner. Kil är den

Eller pulkadag med tipspromenad i Frykstabacken?

kommun som klättrat mest i Värmland och hamnar

Se alla programpunkter på kil.se/julkalender eller

på 6:e plats bland årets klättrare i hela landet.

hämta ditt programblad på Kils bibliotek.

Följ oss, @kilskommun, på Instagram
och Twitter! Där hittar du nyheter,
bildtävlingar och annat kul. Vi ses!

Sugen på skidor? Frykstahöjden har öppet om
snötillgången är god. 4-kilometersspåret och
elljusspåret, 2, 5 kilometer, är dubbelspårade
och passar för både skating och spår.
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I början av sin vistelse i Sverige
behöver många särskilt stöd. Som

Fler på flykt
behöver hjälp

privatperson kan du hjälpa till
genom att bli särskilt förordnad
vårdnadshavare, god man eller
familjehem. Läs mer på
kil.se/guld

Människor flyr från oroligheter och krig - en situation som berör oss alla.
Varje dag kommer omkring 1 000 asylsökande till Sverige och trycket ökar på kommunerna.
I slutet av november fanns det i Kil 60 ensamkommande barn* och 48 flyktingar** som
kommunen ansvarar för att etablera i samhället.
Det är en tuff situation för de nyanlända. De ska

NY LAGSTIFTNING

anpassa sig till ny kultur, nytt språk och försöka

Den nya tvångslagstiftning som träder i kraft 1

skaffa sig vänner och så småningom jobb. Det gäller

mars 2016 innebär att kommuner som tidigare inte

för oss att ta hand om dem på ett sätt som gör att de

tagit emot så många flyktingar måste göra det. Med

vill stanna och bidra till vår gemensamma välfärd.

största sannolikhet innebär det att Kil behöver ta

BEHOV AV BOENDEN
På grund av bostadsbrist i Kil är det svårt att hitta
boenden i den utsträckning som behövs. Kommunen
behöver anställa kompetent personal och hitta fler
boenden i takt med den ökade flyktingströmmen.
Idag kommer det ungefär fyra nya ensamkommande
barn i veckan till Kil. Det innebär att kommunen
behöver hitta fler boenden.

EN VIKTIG JULKLAPP SOM GÖR SKILLNAD

emot fler ensamkommande barn och flyktingar.
– Jag har tillsatt en utredningsgrupp som ska ta
fram förslag för hur vi kan hantera olika scenarion
utifrån den nya lagstiftningen, säger Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef i Kils kommun.
* Av de totalt 60 ensamkommande barnen har 18 permanent
uppehållstillstånd och 42 är asylsökande.
** Totalt 20 vuxna och 28 barn.

Läs mer på hjälporganisationernas hemsidor, till exempel:
UNHCR, ActionAid, Läkare utan gränser, Radiohjälpen, Rädda barnen, Röda Korset, SOS Barnbyar, Svenska kyrkan
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När snön är på väg
Förra vintern hade vi ett mycket besvärligt väglag och vi fick in en del
synpunkter på snöröjningen. I år kommer vi åka ut tidigare för att
försöka hålla en jämnare kvalitet.

SNÖRÖJNING
Vanligtvis snöröjer vi gatorna när snödjupet är

HÄMTA SANDNINGSSAND
FÖR PRIVAT BRUK

över 7 cm och gång- och cykelvägarna när snö-

Kil

djupet är över 5 cm.

Fagerås Gamla Sunnevägen vid vändplanen

I år påbörjar vi snöröjning när snödjupet är
mindre än så. Bedömningen sker från gång till
gång och beror också på temperaturen.

HALKBEKÄMPNING

Montörsgatan 1 vid kommunförrådet

Boda

Bensinmacken samt brandstationen

Tolita

Vid ryttarklubben

Nilsby

Nikkebo idrottsförening

Renstad Vid slaktboden

Vi sandar vid behov. Vid temperaturer som är
kallare än 12 minusgrader sandar vi normalt
inte, eftersom kylan skapar en naturlig strävhet.
Kylan gör dessutom att det är svårt att få sanden
att fastna på underlaget.

SNÖVALL FRAMFÖR DIN INFART
När vi plogar kan det ibland bli en snövall framför din infart. Om vi ska hinna med att ploga
inom rimlig tid kan vi tyvärr inte undvika det.
Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja
undan snön vid din infart, även om snövallen

Har du frågor
om snöröjningen?
LBC Frakt i Värmland AB sköter
snöröjningen i Kils kommun.
Kontakta dem på 054-68 85 02
eller bam@lbcfrakt.com

har uppstått av plogbilen. Du får inte köra ut
snön i gatan, lägg den istället på din tomt.

BEHÖVER DU HJÄLP?
Du kan få hjälp att skotta din infart om det
finns särskilda skäl som till exempel sjukdom.
Skicka in din ansökan till
Tekniska förvaltningen, Box 88, 665 23 Kil
eller via e-post till andreas.andersson@kil.se

på
Läs mer
rojning

o
kil.se/sn
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Värmlands Framtid för Kils unga
Värmlands Framtid riktar sig till ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 24 år som
varken arbetar eller studerar. Syftet är att hjälpa deltagarna att komma närmare arbete
eller studier och så småningom egen försörjning.
– Det är inte så enkelt att gå hemma utan syssel-

– Alla har olika behov och förutsättningar. En del

sättning eller försörjning. Du kan tappa både driv

behöver praktisk hjälp för att komma upp på morg-

och självförtroende. Vår uppgift är att hjälpa till att

onen och ta sig ut, medan andra kanske behöver

bryta den cirkeln, säger Stephanie Vagnetoft, en av

arbetspraktik eller vägledning inför studier. Vi finns

projektledarna i Värmland Framtid.

där oavsett vilken hjälp du behöver, säger Stephanie.

INDIVUDUELLT
Projektet håller till i en lägenhet på Gränderna i
Kil. Här råder en avslappnad stämning, man kommer som man är och en dag i veckan bjuder projektledarna deltagarna på frukost. Tiden i projektet ser
olika ut för varje person och utgår från vilka behov
deltagaren har. Det kan vara gruppträffar, inspirationsföreläsningar, friskvård, individuella samtal,
studievägledning och arbetsplatsbesök.

Peter Johansson och Stephanie Vagnetoft stöttar
ungdomar och unga vuxna i Kil att komma framåt
och uppleva en bättre livskvalité.
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EU-PROJEKT
Värmlands framtid är ett länsövergripande projekt med
finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet
syftar till att alla länets kommuner gemensamt ska arbeta
för att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga
i Värmland.

Ta kontroll

över din ekonomi
Separation, sjukdom, pensionering eller
arbetslöshet. Livsförändringar kan drabba
alla och påverkar ofta ekonomin. Handla i
tid och ta kontrollen, så slipper du många
orosmoment.
– Kom till mig i tid – innan du fått problem! Det
uppmanar Anna-Maria Nordlander, budget- och
skuldrådgivare i Kils kommun. Anna-Maria erbjuder
rådgivning och hjälper dig att ta kontroll över din
vardagsekonomi.

KARTLÄGGNING
Många som kommer till kommunens budget- och
skuldrådgivare har inte riktigt själva koll på hur

Känner du osäker
het kr ing din bu
dget eller har du
funderar du över
ekonomin, kontak
ta:

A nna-Maria N
ordlander

Budget- och sk

uldrådgiva re
0554-194 52
anna-mar ia.n
ordlander@ki
l.se
Besöksadress: Ro
sengränd 12
Postadress: Budg
et- och skuldrådg
ivning,
Box 88, 665 23 Ki
l

situationen ser ut och breven med räkningar ligger
oöppnade. Budget- och skuldrådgivaren kartlägger
skulderna och hjälper dig att få en helhetsbild för att
lättare hitta lösningar till en bättre ekonomi.

SKULDSANERING FÖR DIG I KNIPA
Har din ekonomi gått helt utom kontroll kan skuldsanering vara ett alternativ. Skuldsanering betyder
att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar helt eller delvis kan befrias från skyldig-

Skuldrådgivaren
hjälper dig att
• göra en budget för ditt hushåll
• gå igenom hur din ekonomi
behöver förändras

heten att betala sina skulder.

• se hur du kan undvika att hamna
i en ohållbar skuldsituation

Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd

• hitta lösningar, steg för steg

och stöd före och under skuldsaneringsprocessen.

• kontakta dem som har fordringar på dig,
till exempel inkassobolag och kronofogden

Du kan också få hjälp med att ansöka,
överklaga eller begära omprövning.

gratis
Det är helt gratis att ta
hjälp av vår budget- och
skuldrådgivare och det
sker anonymt och med
tystnadsplikt.
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LÖVENSTRAND

Positiv utveckling
i Lövenstrand

Nya hållplatser
FÖR BUSSRESENÄRER

Byggnationerna i Lövenstrand fortsätter
enligt planerna. Det första huset är rest
på Lärarinnevägen och försäljningen av
villatomter och parhus pågår på Viksta by,
Tallåsen och Skommita.

Grattis gamla och nya kollektivtrafikresenärer! Den 4 december invigde
Kils kommun och Värmlandstrafik nya
busshållplatser vid Mons backe, Viksta by
och Gamla Runnevål.

För parhuslösningarna på Viksta by, Tallåsen och

– Hållplatserna är placerade utmed den sträcka där

Skommita har kommunen skrivit avtal med externa

Kil växer mest. Det är viktigt för oss att ge Kilsborna

husleverantörer. Det handlar om totalt 70 par- och

goda möjligheter till kollektivresande. Placering och

radhus i sluttningen ner mot Fryken. Du som är

utformning bidrar till säkra trafiklösningar och de

intresserad ska kontakta respektive husleverantörs

som väntar på bussen får väderskydd, säger Georg

mäklare eller kontaktperson.

Forsberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

VILLATOMTER

UPPRUSTNING

Kils kommun sköter försäljningen av villatomterna

De nya busshållplatserna är placerade vid Mons

på Skommita, Tallåsen och Runnevål. Intresset är

Backe och Viksta by. Dessutom har hållplatserna vid

stort - i slutet av november fanns färre än hälften av

Runnevål rustats upp. Det innebär totalt 6 fräscha

de totalt 38 tomterna kvar till försäljning.

hållplatser. Kils kommun och Värmlandstrafik har

– Du som är intresserad av villatomt ska kontakta
mig. Jag svarar på dina frågor och skriver avtal med
intresserade köpare, säger Kent Svensson som är
exploateringschef i Kils kommun.

Kommunen håller även på att ta fram detaljplan för
flerbostadshus nära Viksta by, eftersom intresset för att
bo i lägenhet är stort. Kontakta Kent för information.

ge

str and
kil.se/loven
Konta kt person
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Investeringen uppgår till cirka 4 miljoner kronor,
varav hälften finansieras av kommunen och hälften
av statlig medfinansiering via Värmlandstrafik.

LINJETRAFIK

FLERBOSTADSHUS

h bokningslä
Senaste ny tt oc

tillsammans utformat hållplatser och utrustning.

0554-191 12
Kent Svensson

De linjer som kommer att trafikera hållplatserna är
ordinarie bussar 201 och 216 samt på helger nattbuss 260 och linje 200.

BILDTÄVLINGEN AVGJORD

#VÄLKOMMENHEM
Vi uppmanade våra följare på
Instagram att tagga sina bilder med
#välkommenhem och #kilskommun samt
berätta vad de tycker är det bästa med Kil.
Nu har vi korat tre vinnare som får ett var
sitt biobesök tillsammans med en vän.

STORT Grattis

VARMT TACK
för alla fina, roliga och spännande bilder!

Andreas Delvert

Inger Malm

EUROPEISKA UNIONEN

Anne-Marie Andersson
Europeiska socialfonden

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden

Gör du ingenting?
Då kan du vara

Är du 15-24 år? Går du utan sysselsättning? Då är du perfekt!
Vi tror att just DU är Värmlands framtid. Och kanske behöver du
lite hjälp på vägen dit.
Vill du ha förändring i ditt liv? Vi kan hjälpa dig att fullfölja dina
gymnasiebetyg, skaffa en praktikplats, ordna ett spännande studiebesök, betala en utbildning eller få in dig på gymmet.
Jo – det är faktiskt sant.
EUROPEISKA UNIONEN

Och det är helt gratis.
Europeiska socialfonden

Kontakta osS

så berättar vi mer

Stephanie Vagnetoft, projektledare
0554-191 47
stephanie.vagnetoft@kil.se

Peter Johansson, projektledare
0554-191 35
peter.johansson@kil.se

Du kan också fylla i dina kontaktuppgifter på kil.se/varmlandsframtid, så kontaktar VI dig!

Läs mer på sid 6
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Kronprinsessparet på besök i Kil
Kronprinsessan Viktoria och Prins Daniel besökte Kil och Sanneruds äldreboende onsdag
den 18 november. Där träffade Kronprinsessparet ensamkommande ungdomar och
personal för att få veta hur Kil arbetar med integration.
Vid ankomsten hälsade kommunledningen paret
officiellt välkomna till Kil och elever från musik- och
kulturskolan bjöd på fin musik.

TRÄFFADE MÅNGA

Tre olika snittar på bröd bakat av kostenhetens kök:

Kronprinsessparet tog god tid på sig att hälsa och

• Tonfiskröra

prata med de som kommit för att följa besökarna på

• Lammkorv från Fryksdalens fårfarm med balsamico

väg in till boendet.

• Rökt nötinnanlår från Kils slakteri med pepparrotskräm

Inne på boendet mötte personal och ungdomar upp.

Till detta serverades Wermlandsvatten från Solbacka
källa, té och kaffe

Alla bjöds på snittar från kostenhetens kök och
Kronprinsessparet fick chans att prata med äldre,
unga och personal.
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M eny

Så tyckte ungdomarna
HUSSEIN ALI HOSSEIN
– Vi var välkomna hit från flera olika boenden i Kil.
Det var roligt att de hälsade på oss, vi blev så glada
Nazir Ibrahimi
– Jag tog ledigt från skolan för att få träffa dem. Vi
umgicks och hade jättetrevligt - de var så vackra. Vi
pratade träning och Victoria berättade att hon tränade löpning och gick på gym. Det är ett minne som
jag kommer att bära med mig för resten av livet.

DELAD GLÄDJE Turki Alkesham, som bott i Kil
i elva månader, tog en selfie tillsammans med
kronprinsessparet. Ett initiativ som gjorde att Turki
blev intervjuad av både Kils kommun och Aftonbladet.
Bilden ska han skicka till familj och släktingar i Syrien.

ASMA JAFARI
– Vi pratade om mina länder, min skola och min

Se film FRÅN Kronprinsessparets

familj. Victoria frågade om mina framtidsplaner,

besök på kil.se/play

jag berättade att jag vill bli frisör och makeup-artist.
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OM BESÖKET Landshövdingeparet Kenneth och Viola Johansson var värdpar under Värmlandsbesöket där också Värmlands museum,
Karlstad universitet och Centralsjukhuset visade delar av sina verksamheter. Från Länsstyrelsen i Värmland deltog länsråd Pia Karlsson
och länsledningskoordinator Arman Teimouri. Från Kils kommun deltog kommunalråden Mikael Johansson (S) och Georg Forsberg (C)
samt kommunchef Jan-Olov Ragnarsson och socialchef Torbjörn Bood. Foton: Simone Syversson/Länsstyrelsen Värmland och Agneta
Hultin Karlsson, Kils kommun.
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För många är språkcafét en bra möjlighet att lära sig svenska,
men också att skapa trygghet och få information om hur
samhället i Sverige fungerar.

Välkommen på språkcafé
Språkcafén är mötesplatser där människor från olika kulturer träffas under avslappnade
former för att prata, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Har du en stund över?
Alla är varmt välkomna att delta på språkcaféerna i Kil.
Språkcafé i Fagerås församlingshem

Språkcafe HOS Studieförbundet Vuxenskolan

måndagar och torsdagar klockan 13-15. Kontakt:

Gärdesgatan 12, torsdagar klockan 13-15.30. Kontakt:

Birgitta Wallin 070-752 40 06, birgitta.wallin@

Marie Eriksson, 076-834 77 01, marie@guldjobbet.se

svenskakyrkan.se

Språkcafét i Kil är ett samarbete mellan Yalla Värmland och
Studieförbundet Vuxenskolan.

Språkcafét i Fagerås är ett samarbete mellan Kils pastorat
och Röda Korset.

En skattkista för behövande
Skattkistan på Kyrkans gård, i Närhetens kyrka, är till för de som har det svårt.
LÄMNA DINA KLÄDER

HÄMTA KLÄDER

Många har det tufft, inte minst så här före jul. Har

I Skattkistan kan du som behöver, hämta kläder

du urväxta kläder liggande hemma? Lämna in dem

och skor - främst till barn i alla åldrar. Kläderna är

och hjälp någon annan.

begagnade och gratis. Skattkistan drivs ideellt och

Kläderna ska vara tvättade och hela när du lämnar

har därför begränsade öppettider.

dem. Bebiskläder efterfrågas inte i samma utsträck-

Skattkistan har öppet vid förfrågan. Om du inte hittar

ning som kläder för de lite större barnen.

just de kläder du har behov av, finns möjlighet att

Skattkistan eftersöker just nu vinterkläder, främst i
storlek 130 och uppåt.
Inlämning sker på Kyrkans gård alla vardagar i
veckan mellan klockan 9 och 16.

lägga ut efterlysningar.
KONTAKT Ring diakon Ann
Bjerknes, Svenska kyrkan
0554-68 80 86 eller se
Skattkistan i Kil på Facebook
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Gröna torget i förvandling
Gröna torget förvandlas från gräsyta till en park för upplevelser, möten och rekreation.
Arbetet är igång och enligt tidplanen ska den nya parken stå klar i maj.
– Gröna torget har diskuterats i många år, det

värdefulla synpunkter, som gjort att vi ändrat vissa

känns jättekul att äntligen vara igång! Vi är nöjda

saker i ursprungsförslaget. Vi har bland annat tagit

med skisserna och hoppas att parken ska bli en av-

bort muren och lagt till gungor, efter önskemål från

kopplande mötesplats för gammal som ung, säger

Kilsborna.

Berndt Björkman (C), ordförande för tekniska
nämnden, som tog det första grävtaget till nya Gröna
torget i början av november.

KLAR TILL SOMMAREN
Parken kommer att kosta 8,5 miljoner och ska enligt
tidsplanen vara klar i maj. Det är företaget NCC som

LEKPARKSOMRÖSTNING

utför arbetet som startat med en omfattande dräner-

I lekparksomröstningen vann förslag 3, den blå lek-

ing för att få en så bra parkyta som möjligt.

parken. I samband med omröstningen inkom många

Parken på Gröna torget
kommer bland annat att innehålla
• Lekplats med interaktiv tavla, som
Kils kommun är först i Sverige med
• Två boulebanor, som kan spolas
för skridskoåkning vintertid
• Offentlig toalett
• Grillplats
• Torgyta med bänkar, planteringar
och belysning
• En mindre kulle för pulkaåkning
• Parkeringar
• Planteringar
• Handikappramp mellan torgyta
och lekplats
Såhär är det tänkt att den nya parken ska se ut.
Skiss: NCC/Kils kommun

tack
FÖR IDÈER...
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...alla Kilsbor som påverkat utformningen av parken genom förslag,
önskemål och deltagande i omröstningen!

ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Heja sorterande Kilsbor!
Förra året lämnade ni ungefär 6 kg kläder per
person i Myrornas insamlingslådor. Totalt
kom 70 ton, av totalt 7800 ton textil, från Kil.
Det betyder att vi är bra på sortering. Enligt
Myrorna skänker vi i Sverige i genomsnitt
Vinnarförslaget fick nästan hälften av de totalt 260 rösterna.

2,4 kg textil per person till välgörenhet och
slänger 8 kg i hushållssoporna. I Kil lämnar
vi istället kläderna till välgörande ändamål.
Bra jobbat!

ORDINARIE ÖPPETTIDER
Vardagar 7-15.30
Lördagar 9-14
Söndagar stängt
Dagcenter bevittnade första spadtaget på Gröna torget.

FLER PÅGÅENDE ARBETEN

HELGER OCH HELGDAGAR

Vi har lagt ut massor för en bullervall vid Runnevål mot
befintligt industriområde. Utformning sker stegvis och
ljudvallen är planerad att vara klar under våren 2016.

Återvinningscentralen är stängd på söndagar,
helgdagar samt påskafton, pingstafton,
midsommarafton, julafton och nyårsafton.
Ordinarie öppettider gäller för trettondagsafton,
skärtorsdag och valborgsafton (förutom när de
infaller på söndagar)

parkering Sannerudsvallen

KONTAKTA ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Vi utökar med 60 nya p-platser. Arbetet pågår fram till
vecka 50 och slutförs våren 2016.

Vid frågor gällande öppettider och sortering av
avfall vänligen ring 0554 - 192 79 eller besök
www.kils-avfallshantering.se

Bullervall Runnevål

PLANERAT RESECENTRUM
Vi beräknar att starta bygget av resecentrum
under våren 2016. Upphandling av entreprenör pågår och detaljplanen kommer
snart ställas ut för granskning. I planen
finns en torgyta som sträcker sig mellan
biblioteket och järnvägsstationen, men
Storgatan kommer att vara öppen för trafik
som idag. Du hittar planen på kil.se/planer,
i biblioteket och i kommunhuset.

HJÄLP OSS - FELANMÄL
Upptäcker du något som är trasigt,
felanmäl på kil.se/felanmalan

Patrik Skoglund på Kils Avfallshantering
är glad och stolt över berömmet som
Kilsborna får av Myrorna.
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Det stora sedelbytet
Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Sedlarna får nya säkerhetsdetaljer
med bättre skydd mot förfalskningar och mynten blir mindre, lättare och nickelfria.
Under en period kommer både nuvarande och nya

NYA SEDLAR

sedlarna och mynt att finnas i samhället samtidigt.

Introducerades 1 oktober 2015

De nuvarande sedlarna och mynten blir så småningom ogiltiga (utom 10-kronan som inte byts ut).

KONTROLLERA ÄKTHET
När du får en ny sedel i din hand, vicka på sedeln

20-kronorssedel

50-kronorssedel

200-kronorssedel

1000-kronorssedel

för att kontrollera att den är äkta. Du kommer då att
se bilder som skiftar färg och bilder som rör sig och
växlar motiv.

GÖR DIG AV MED OGILTIGA PENGAR
För att inte riskera att du har ogiltiga sedlar och
mynt kvar hemma, betala med dem eller sätt in dem

Introduceras 3 oktober 2016

på bankkonto redan nu.

Ogiltiga efter den 30 juni 2016
20-, 50- och 1 000-kronorssedlar

100-kronorssedel

500-kronorssedel

Ogiltiga efter den 30 juni 2017
100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2- och 5-kronor
1-, 2- och 5-krona

MER INFO
• På www.riksbank.se/kollapengarna eller
facebook.com/kollapengarna
• Via en sms-funktion för den som vill bli
påmind om viktiga datum kring nya sedlar och
mynt: Sms:a riksbanken start till 71120.
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• Via appen ”Kolla pengarna”: sök efter ”Kolla
pengarna” i Google Play eller App Store.
• Informationsbroschyren finns översatt till
30 olika språk. Du hittar dessa på riksbank.se
eller i appen.
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Snart öppnar
Fritidsbanken
Har du behov av fritidsgrejer till barnen?
Eller har du rensat i garaget?
Projektilen öppnar i början av 2016 en fritidsbank i Kil.
Där kan du lämna in idrotts- eller fritidsprylar som
Fritidsbanken sedan lånar ut gratis till Kilsbor.

HITTA HIT
Du hittar Fritidsbanken på
Allégatan 1. Håll utkik på
kil.se och projektilen.com
för att se när de börjar
med verksamheten.

Modelltåg på biblioteket
Den 29-30 december klockan 12-18 visar föreningen
Värmlandståg modelltåg på Kils bibliotek.
Kom och titta på tågen, se fina modellbyggen och ställ
frågor om tåg och järnvägar. Det kommer att finnas böcker,
bilder och annat som har med järnväg att göra och de
mindre kan köra med BRIO-tåg.

För mer information
Gratt is
K ils
Lotta kår
år!

7o

Kontakta Värmlandstågs ordförande Dan Carlsson
070–624 1533 eller prata med personalen på biblioteket.
Varmt välkomna!
Se också www.varmlandstag.se och
www.facebook.com/varmlandstag
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Sveriges golfare har god smak
Kils Golfrestaurang är den restaurang som golfarna i Sverige rekommenderar i högst
utsträckning. Detta enligt en nationell undersökning som tidningen Golf genomförde
sommaren 2015.
– Att besökarna är så nöjda känns fantastiskt, säger
Karin Sohl Ljunglöf som äger Kils Golfrestaurang.

UNDERSÖKNINGEN
Det är tiotusentals golfare som svarat på enkätfrågorna där även Kils Golfklubb hamnar högt, sexa
i Sverige, när man summerar golfgästernas totala
omdöme av bana, service, bemötande, spelupplevelse,
övningsområden och golfrestaurang.

FÖRETAGET
Golfrestaurangen serverar i snitt 200 portioner per
dag med en topp i juli då det blir 300. Restaurangen
har två heltidsanställda och sju säsongsanställda
samt fyra i kiosken under sommarperioden. Kils
Golfrestaurang omsätter 6 miljoner kronor per år.

– Jag får träffa så många trevliga människor från olika delar av
världen och läget är perfekt med härligt natur och sjön Fryken
inpå knuten, säger Karin Sohl Ljunglöf.

Många matställen i Kil
Det finns många restauranger matställen i kommunen. På kil.se/restauranger hittar du
de vi känner till. Saknar du någon eller behöver vi ändra något? Surfa in på sidan och
klicka Kommentera för att lämna meddelande.
Följande restauranger är omnämnda med webbadresser och/eller telefonnummer:
Apertin Herrgård Restaurang, Dumplings, Fryksta Trädgårdscafé, Glada Killingen, Järnvägscafét,
Kil Thairestaurang, Kils Golfrestaurang, Kils grillhus, Kils Hotell & Restaurang, Kilspizzan,
Lilla Asien, Pizzeria Sultan och Snabbtugget.

18

NÄRINGSLIV

Föreningen med ett
mer attraktivt Kil i
centrum

Företagarrådet
bygger broar till
näringslivet i Kil
Företagarrådet består av representanter för
kommunen och företagen i Kil.
Rådet ska vara öra och öga mot de lokala företagen
men också ta initiativ till insatser som kan stärka

Kil i centrum - så heter den nybildade
centrumföreningen. Namnet ska visa att
hela Kil är i centrum för att förbättra ortens
attraktivitet, handel och marknadsföring.
Bakom centrumföreningen står handlare, företagare, fastighetsägare och Kils kommun.
– Tillsammans ska vi verka för ett ännu mer
attraktivt Kil. Vi vill att invånare och besökare ska
mötas i en trivsam miljö, att de gynnar Kils handel
och pratar gott om Kil med vänner och bekanta,
säger Malin Lövendal, ordförande i föreningen.

företagandet i kommunen. Kontakt: Bo Thunberg,

BLI MEDLEM

näringslivschef, 0554-194 13 eller bo.thunberg@kil.se

Ju fler medlemmar föreningen får desto större möjlighet har Kil i Centrum att ordna attraktiva aktiviteter för att locka fler besökare till Kil.

FÖRETAGARRÅDET 2016

Som medlem kan du påverka aktiviteterna, få bra

•

Therèse Fredriksson, Pretak

pris vid samordnad marknadsföring och möjlighet

•

Alexandra Larsson, Ostingekompaniet

att synas på Facebooksidan Kil i centrum.

•

Michael Svedlund, Rörtjänst

– Butikerna i Kil har bra kundfokus, service och

•

Mikael Kindberg, Projektilen

bemötande, men vi vill försöka ta ytterligare ett

•

Joakim Wändel, Kils Automatsvarvning

steg för att bli ännu bättre på värdskap, säger Malin

•

Sofie Wadelius, Lycka Hud, Kropp & Själ

Lövendal.

•

Jan-Erik Larsson, Haglunds Fastighetsbyrå

•

Ing-Britt Bergström, Garn- och Tyghörnan

Vill du veta mer eller bli medlem? Kontakta Malin

•

Catarina Segersten Larsson,
Eskebohl Måltid & Mångfald

Lövendal, 0554-191 89 eller malin.lovendal@kil.se

•

Jan-Olov Ragnarsson, Kils kommun

•

Georg Forsberg, Kils kommun

KONTAKT
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Julbordsrecept

FRÅN DALLIDENSKOLANS KÖK

LINSBULLAR (ca 30 bullar)
1 liten rödlök
2 vitlöksklyftor (finrivna)

GRILJERAD KÅLROT

4 medelstora potatisar

en jämn fin kålrot på ca 1 kg

2 dl röda linser
lite olja
4 dl grönsaksbuljong

Vegetarisk

(vatten+tärning)
1/2 dl rågmjöl
3 dl rågmjöl att rulla i
1 krm mald kryddpeppar

julbuffé

grönsaksbuljong
vitpepparkorn
kryddpepparkorn
lagerblad
Koka allt tillsammans i ca 90 minuter,
låt svalna i spadet.

salt och peppar

1/4 dl sirap

smör eller margarin att steka i

1/4 dl tomatpuré
3/4 dl senap

Hacka löken och fräs tillsammans med
vitlöken i oljan en liten stund. Skala och
tärna potatisen, låt den och linserna fräsa
med löken snabbt. Häll på buljongen och
koka på svag värme under lock tills det går
att mosa med gaffel. Späd med vätska om det
kokar torrt (inte för mycket, då går det inte
att rulla).
Låt svalna (gärna i kylskåp över natten)
och blanda i rågmjölet. Rulla till bollar i
resterande rågmjöl för att få fin skorpa vid
stekning.

Blanda, klappa in och strö ströbröd över.
Griljera tills den får fin färg i 180-200 grader.

Rostad grönkål
Hacka grönkål och lägg på plåt, strö över
flingsalt och ringla över olja. Stek i ugnen,
ca 10 min i 175 grader. Hacka soltorkade
tomater och strössla över.

Marinerade Bönor
Blanda 2 dl olja med ca 2 msk italiensk
salladskrydda och 1 dl sweet chilisås,
rör ned en tetraförpackning blandade bönor.

Recept: Kristina Gunnarsson
och Anna Johansson

