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Nyligen blev det klart med ett nytt förvärv - Kils kommun köper
lokstallarna och den så kallad överliggningen av Jernhusen. Förutom
byggnaderna ingår ett ganska stort grönområde intill järnvägen fram
till viadukten innan Kulturhuset KilArena. Marken öppnar ytterligare
möjligheter för utvecklingen av centrum, vilket känns spännande.
Box 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Mikael Johansson
0554 191 11, mikael.johansson@kil.se

Det är verkligen jätteroligt att jobba i Kils kommun! Vi har så många
duktiga och engagerade medarbetare, vilket jag får höra inte minst
från nöjda och glada Kilsbor. Det byggs för fullt och fler byggen är på
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gång, den nya Kulturskolan tar form och vi jobbar för fullt med den

Jenny Willman, kommunikations-

framtida äldreomsorgen. Det ska bli skönt med lite

enheten, Kils kommun

andhämtning under helgerna.
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Vi önskar dig en fin jul och ett fantastiskt nytt år!
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GOD JUL

& GOTT NYTT 2017

2016 har varit ett spännande år för Kil. Flera familjer har flyttat in i bostadsområdena i Lövenstrand och nya Gröna torget har blivit en välbesökt mötesplats. Som vi tidigare berättat har politikerna i Kil formulerat mål för vår
verksamhet 2015-2018. Nu har halva perioden gått och i vår målbilaga kan
du läsa om hur det gått och vad vi hittills gjort för att uppnå målen. Nu önskar vi dig en fantastisk, fin och vilsam jul. Och ett riktigt storslaget 2017!

KILS KOMMUN PÅ

ACEBOOK

Du har väl inte missat att Kils kommun nu även finns på Facebook?
I oktober startade vi vår Facebooksida. Där lägger vi ut aktuell information
om exempelvis snöröjning och sandning, eventuella vattenläckor och annat
som du behöver veta. Vi tipsar dessutom om lediga jobb och olika aktiviteter.
Du kan också följa oss på Instagram (instagram.com/kilskommun),
Twitter (twitter.com/kilskommun) och Youtube (kil.se/play).

FÅR SVERIGE
I TIDEN!
Du missar väl inte Fårfesten
i Kil 3 - 5 mars? Läs mer på
www.farfestikil.com

HURRA! Två glada
kulturklappar till Kil
- Tomas Andersson Wij
8/4 och Digiloo 18/8
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LÖVENSTRAND

Jonathan och Linda Jern
tillsammans med barnen
Julia 2 år och Ella 1 år

Drömmen OM ETT NYBYGGT HUS BLEV SANN
Efter några intensiva månader har familjen Jern flyttat in i sin nya enplansvilla på Tallåsen
i Lövenstrand.
– Nu kan jag komma hem och slappna av och har

RYMLIG ENPLANSVILLA

tid att leka med barnen, säger Jonathan Jern, snick-

Två badrum, kök och vardagsrum i öppen planlösning,

aren som själv byggt familjens hus tillsammans med

tre sovrum, ett arbetsrum, lekrum och tvättstuga

kompisar och släktingar.

ryms i det 16o kvadratmeter stora huset. Tvättmaskin,

NÄRHET TILL DET MESTA
I vintras köpte Jonathan och Linda tomt på Tallåsen

badkar och att slippa trappor är de största fördelarna
med villan, tycker både Linda och Jonathan.

i Lövenstrand. Här fick de både närhet till naturen,

FLER PROJEKT VÄNTAR

centrum och busshållplats. De hittade en hustyp

Till våren väntar altanbygge och anläggning av

som de ville ha och beställde därefter byggmate-

trädgård och pool. För projekt har paret inte fått nog

rial. 16 veckor tog det från att grunden lagts till att

av, trots alla varningar om separationer som kan följa

familjen kunde flytta in.

i husbyggandets spår.

– Jag tycker det har gått väldigt smidigt och bra med

– Det var intensivt, men har man ett bra förhållande

tanke på att det är jag som privatperson som byggt

med god kommunikation, så rekommenderar jag fler

huset, säger Jonathan.

att bygga nytt. Nu slipper vi ständiga renoveringar och
så får man precis som man vill ha det, säger Linda.

det nya
s bygge och se
Följ fa miljen
på ki l.se/play
t
it
made avsn
huset i fy ra fil
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HÖJD VA-TAXA
Från och med årsskiftet får Kilsborna
ny vatten- och avloppstaxa. Kommunfullmäktige har beslutat att höja
VA-taxan med tre procent. För en
normalvilla blir prisökningen ungefär
250 kronor per år.
– Vårt nya reningsverk med energieffektiv och
modern teknik har sänkt våra driftkostnader och
tack vare det har taxorna varit oförändrade några
Högt i tak och öppen planlösning i familjen Jerns villa.

år. Men vårt gamla vattenledningssystem behöver
bytas ut successivt. Därför har vi gjort investeringar för att kunna framtidssäkra vattenledning-

HALVTID I LÖVENSTRAND
2018 är målet. Då ska samtliga områden i Lövenstrand
vara utbyggda. Så här har satsningen gått i halvtid:
•

alla markarbeten med tomter och vägar är klara

•

på Runnevål finns en tomt ledig*

•

på Skommita finns tre tomter lediga*

•

på Tallåsen finns sex tomter lediga*

•

radhusexploatören på Skommita har börjat med
sin första etapp

•

radhusexploatörer på Skommita och Viksta by
räknar med att komma igång kring årsskiftet

*info från slutet av november. Aktuell info, nyheter
och kontaktuppgifter, se kil.se/lovenstrand

arna och vattenleveransen till Kilsborna, därav
höjningen av taxan, säger Berndt Björkman (C),
ordförande i tekniska nämnden.

SÄNKT
FJÄRRVÄRMETAXA
Efter två år med oförändrad taxa på
fjärrvärmen i Kil sänks taxan med 2,2
öre per kilowatt från och med årsskiftet.
För en normalvilla motsvarar det mellan
300-400 kronor per år.
– Kils Energi har efter flera framgångsrika
åtgärder och investeringar sänkt sina kostnader
så att det kan komma våra kunder till del i form av
en taxesänkning, vilket bolaget eftersträvat, säger
Georg Forsberg (C), ordförande i Kils Energi.
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CENTRUMUTVECKLINGEN
Värmeslingor i marken minskar halkrisken vid nya resecentrum, stor yta med möjligheter
inköpt vid stationsområdet och ny asfalt vid Kulturhuset KilArena. Nu vill vi ha din hjälp
med utformningen av en ny torgyta mellan järnvägsstationen och biblioteket.
RESECENTRUM
Om allt gått som planerat, ska du som resenär nu

Köpet för en miljon kronor innefattar lokstallar, ett

kunna ta bussen från resecentrum. Du ska också

antal mindre byggnader samt en övernattningsbygg-

kunna parkera vid järnvägsstationen igen. För allas

nad. Den kommer temporärt att användas för att lösa

trygghet kommer resecentrum att vara väl upplyst

behovet av flyktingboenden.

och för att minska halkrisken vintertid har vi lagt
värmeslingor i marken.

– Marken är strategiskt belägen och vi kommer att
diskutera hur vi kan utnyttja den i samband med cen-

– Det har funnits oro att byggnationen av resecen-

trumutvecklingen. Det är fin parkmark och det finns

trum skulle påverka antalet parkeringsplatser, men

bland annat stort behov och efterfrågan av kontors-

tack vare ombyggnationen får vi fler parkerings-

lokaler med centralt läge, säger Mikael Johansson.

platser än vad som funnits tidigare, säger kommunalråd Mikael Johansson (S).
En officiell invigning av resecentrum kommer att
ske under 2017.

UTEMILJÖ VID KULTURHUSET KILARENA
Det ska bli enklare att ta sig fram till Kulturhuset
KilArena. Parkeringen har nu ny asfalt och det finns
också en ny gång- och cykelinfart.

EN HEKTAR MARK INKÖPT
Kils kommun har köpt en hektar mark med centralt
läge väster om järnvägsstationen. Markremsan

Påverka

sträcker sig från den övernattningsbyggnad som

TORGYTAN MELLAN BIBLIOTEK

järnvägspersonalen tidigare använt sig av fram till

OCH STATION

järnvägsundergången vid Kulturhuset KilArena.

Nu drar vi igång nästa etapp av
centrumutvecklingen. Var med och
påverka torgy tan mellan järnvägsstationen och biblioteket. Delta i medborgardialog under början av 2017.
Håll utkik på kil.se
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KILSBOSTÄDER BYGGER NYTT

UTVECKLING

Just nu bygger Kilsbostäder ett nytt hyreshus på Hagagatan 8 i centrala Kil.
I november nästa år är det dags för inflyttning.
Huset, som byggs i fem våningar, kommer att inne-

KLART I NOVEMBER 2017

hålla 29 lägenheter – tvåor och treor i olika storlekar.

Entreprenören NCC har arbetat med byggandet

Alla lägenheter har öppen planlösning och inglasad

sedan augusti.

balkong på cirka fem kvadratmeter.

– Det känns superkul att det är igång, säger Ann-

STORT BEHOV AV LÄGENHETER

Louise Samuelsson

Det är stor efterfrågan på bostäder i Kils kommun,

I november 2017 ska lägenheterna vara klara för

ett behov som Kilsbostäder vill bidra till att till-

inflyttning.

godose vid sidan av satsningen på bostadsområden
i Lövenstrand.

– Lägenhetsfördelningen är igång och sker utifrån
den befintliga bostadskön.

– Tillsammans bygger vi Kil, säger Ann-Louise
Samuelsson, vd för Kilsbostäder.

STORLEK OCH HYROR
De minsta lägenheterna är tvåor på 51,5 kvadratmeter, de största är treor på 65,4 kvadratmeter.
Hyrorna kommer att hamna på mellan 6 596 och
8 056 kronor i månaden beroende på lägenhetens
storlek och placering. Hyrorna kommer inte att höjas
förrän tidigast 1 januari 2019.

VILL DU BO PÅ HAGAGATAN 8?
Mer information om de nya hyreslägenheterna hittar du på kilsbostader.se
Vill du ställa dig i bostadskön kontaktar
du Kilsbostäder på 0554-192 20 eller
fyller i en ansökan via hemsidan.

Lena-Maria Önehag, arbetsledare NCC, Bo Hällsten, fastighetsingenjör och Ann-Louise Samuelsson, VD för Kilsbostäder i
bottenvåningen på bygget av det nya hyreshuset på Hagagatan 8.
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VI SNÖRÖJER KIL
Nu är vintersäsongen här! Är du bilist eller fastighetsägare? Då kan du
underlätta vårt arbete med göra vägarna i Kil trygga och snöfria.
Vanligtvis snöröjer vi gatorna när snödjupet är

SNÖVALL FRAMFÖR DIN INFART

över sju centimeter och gång- och cykelvägarna när

När vi plogar kan det ibland bli en snövall framför

snödjupet är över fyra centimeter.

din fastighetsinfart. Om vi ska hinna med att ploga

Vi sandar vid behov. Vid temperatur under 12 minus-

inom rimlig tid kan vi tyvärr inte undvika det.

grader sandar vi normalt inte eftersom kylan skapar

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan

en naturlig strävhet. Kylan gör dessutom att

snön vid din infart, även om snövallen har uppstått

det är svårt att få sanden att fastna.

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

PRIORITERING

den istället på din tomt.

Vi prioriterar följande typer av vägar när det gäller

PARKERADE BILAR

snöröjning och sandning:

Du kan underlätta kommunens snöröjning genom

•

att parkera bilar på egen uppfart eller på anvisade

Enskilda vägar som skolskjuts och hemtjänst
använder.

•

Inom centralorten prioriteras gång- och cykelvägar

parkeringsplatser. Undvik att parkera längs gatan
när vi snöröjer.

(skolvägar) samt så kallade ”matargator”. Med
matargator menar vi de vägar som går ihop till
större utfartsvägar inom samhället till exempel
Västra Torggatan ut mot Ravinvägen.

BEHÖVER DU
HÄMTA SANDNINGSSAND FÖR PRIVAT BRUK
KIL

Montörsgatan 1 vid kommunförrådet

FAGERÅS Gamla Sunnevägen vid vändplanen
BODA

Bensinmacken samt Folkets hus

TOLITA

Vid ryttarklubben

NILSBY

Nikkebo idrottsförening

RENSTAD Vid slaktboden
BODETTA Vid anslagstavlan

HJÄLP?

Du kan få hjäl
p at t skot ta di
n infart
om det finns
särskilda skäl
som till
exempel sjuk
dom. Sk icka in
din ansökan
till: Tekniska
förvaltningen,
Box 88,
665 23 K il elle
r via e-post til
l
mikael.olofsso
n2@kil.se

Läs
mer på
kil.se/snorojning

Har du frågor om snöröjningen? Kontakta LBC Frakt i Värmland AB, som sköter snöröjningen i Kils kommun, på 054-68 85 02
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VAR REDO FÖR ATT KLARA KRISEN
Det är tack och lov inte så vanligt, men ibland händer oförutsedda saker i samhället. En
stor vattenläcka, en ordentlig storm som slår ut elen – det är sådant som kan hända i vår
kommun. Hur väl förberedd är du?
Tänk dig att elen eller vattnet, eller både och, försvinner under några dygn. Vad behöver du för att
klara tillvaron för dig och din familj?

DET KAN HÄNDA MIG
Jonas Gerborn är säkerhetskoordinator på räddningstjänsten. Han rekommenderar alla hushåll att skaffa
sig ett förråd av bra-att-ha-saker.
– Det bästa tipset är att faktiskt våga tänka att det

FIXA DIN EGEN KRISLÅDA
□□ Vattendunkar med skruvkork att häm
ta och
förvara vatten i

□□ Vattenkokare för kokning av förorenat
vatten
□□ Mat med lång hållbarhet
□□ Campingkök med bränsle
□□ Grill och grillkol för matlagning utom

kan hända och mentalt förbereda sig. Strömmen

□□ Alternativ värmekälla som gasol
och

eller vattnet kan vara borta i några dygn och det

□□ Fick lampa med extra batterier

offentliga kan behöva några dygn för att ställa om

□□ Stearinljus, värmeljus och tändstick
or

sig. En kris i samhället behöver dock inte bli en kris
i hushållet, säger han.

CHOKLAD LIVAR UPP
Vad man ska hemma är väldigt individbaserat, men
alla har vissa basbehov.
– Försök att tänka att du ska ha det så bra som
möjligt. Våga lagra riktigt goda konserver och
planera för efterrätter till varje måltid. En chokladkaka livar upp mer i en kris än i vardagen. Våtservetter löser väldigt mycket av bashygienen och det
är bättre att kunna gå på toaletten hemma. Det löser

hus

sprit värmare

□□ Varma kläder och filtar
□□ Radio med batteri
□□ Telefonlista på papper med viktiga
nummer
□□ Powerbanks för laddning av mob
iltelefone
surf plattor

□□ Husapotek, läkemedel som är vikti
ga

för dig

□□ Hygienartiklar som handsprit, våts
erve
liknande

r och

tter och

□□ Kontanter
□□ Foder till husdjur

man enklast genom att till exempel ha sopsäckar och
trä över toalettsitsen. Knyt sen ihop och lämna på
återvinningscentralen, säger Jonas Gerborn.

KLARA KRISEN
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har tagit fram
informationsmaterial som ska hjälpa dig och
andra att vara redo om något händer.

Mer information hittar du på
raddningkarlstad.se

Läs mer på
raddningkarlstad.se/klarakrisen
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KULTURSKOLAN

MER VALFRIHET OCH MER RESURSER
Musik- och kulturskolan utökar sin verksamhet och blir Kulturskolan.
Under vårterminen startar nya grupper i film, dans och teater.
– Att bredda verksamheten är grund-

– Personer i alla åldrar som studerar kreativa

läggande för att kunna följa med tidens

ämnen som musik, dans, bild och även idrott

förändringar. Vi vill kunna möta barns och

utvecklas mer och blir skarpare i tanken och

ungdomars krav på en vettig och utvecklande fritid, säger kulturskolechef Patrik
Karlsson.

NYA ÄMNEN
Kulturskolan har under hösten anställt tre
nya pedagoger inom dans, teater och film.

friskare än vad de skulle varit annars.

HALV MILJON EXTRA
Nyligen beviljades Kulturskolan också en halv
miljon kronor i stöd från Statens kulturråd.
– Pengarna ska vi använda till att nå fler och
nya målgrupper. Känner du att något saknas

Sedan tidigare erbjuder skolan bland annat

i vårt utbud så finns det stor möjlighet att

utbildning i alla orkesterinstrument samt

påverka vad vi ska satsa på nästa år, hör gärna

gitarr, piano, sång och funktionsinriktad

av dig om du har idéer, säger Patrik Karlsson.

musikterapi. Inom dans finns redan flera
inriktningar, men utbildningen får nu mer
resurser - fler timmar och mer personal.

FÖR ALLA ÅLDRAR

ANMÄLNINGSBLANKETTER,

Kulturskolan vänder sig till barn och unga

AVGIFTER OCH ÖVRIG INFORMATION

i åldrarna 4-20 år. I mån av plats kan även

hittar du på kil.se/kulturskolan

äldre elever delta.
Alla mår bra av att få uttrycka sig kreativt,
påpekar Patrik Karlsson.
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NYTT PÅ KULTURSKOLAN
De nya pedagogerna hälsar dig välkommen.

FILM
EVELYN FRANKEL
Evelyn Frankel har arbetat som film- och medielärare under många
år och gör också egna filmer.
– Det är viktigt att barn och ungdomar får utveckla sitt intresse för
filmskapande. Här kan du lära dig skriva filmmanus, göra specialeffekter, reportage, spelfilm, animation och musikvideos. Tekniken
är mycket enklare idag och verktygen är en del av de ungas vardag.
Eleverna får öva upp bildseende och berättarförmåga. Vi arbetar både
med enkla appar och avancerade filmredigeringsprogram.

TEATER
MARIE-LOUISE LIND
Marie-Louise Lind är nyutbildad teaterpedagog, jobbar även på Säffleoperans scenverkstad och är aktiv i Värmlandsteatern.
– Teater handlar om att utforska livet och det komplexa med att vara människa med hjälp av kroppen, sinnena och rösten. Vi använder oss av berättelser och dyker in i en magisk värld där allt kan hända. Teater är ett språk
där vi använder oss av alla medel och alla konstarter för att gestalta det vi vill
förmedla. Det är fantastiskt roligt!

DANS
TANJA KORTELAINEN
Tanja Kortelainen har jobbat med dans, musik, tv och teater i hela Norden.
– Nu vill jag bidra till att sätta färg på kulturlivet i Kil - att dansa är det
roligaste jag vet! På mina lektioner får man testa olika dansstilar, prova på
utmaningar och lära känna sig själv.
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VinterAKTIVITETER

Det finns mycket att hitta på i Kil vintertid - både utomhus och inomhus.
Här är några exempel. Fler aktiviteter hittar du på kil.se/kalender.

KILARENA

ISHALLEN

Den 18 december klockan 18 är det dags för Kulturhuset
KilArenas traditionella julkonsert med sångare och
musiker från Kil med omnejd. Kaffeservering i pausen.

Allmänhetens åkning, se tider på
www.laget.se/kilsaikishockey

FRYKSTAHÖJDEN
Frykstahöjdens längdskidspår har öppet om snötillgången är god. 4-kilometersspåret och elljusspåret, 2, 5 kilometer, är dubbelspårade och passar för både skating och
spår. Missa inte heller att ta en picknick vid grillplatsen
vid en av Värmlands vackraste utsiktsplatser.

FRYKSTABACKEN
Frykstabacken är öppen klockan 10-16 om det finns
tillräckligt med snö under jullovet.
SKIDSKOLAN beräknas dra igång på vardagar vecka 3
och håller på till vecka 10.
HELGSKIDSKOLAN - preliminärt lördagar och söndagar
vecka 4, 5 och 6.
VUXENSKIDSKOLAN för den som behöver fila lite på
skidåkningen – preliminär start 21 januari.
SNOWBOARD OCH OPEN PARK lär dig grunderna samt
hur du åker på rails och boxar, både på snowboard och
twintipskidor. Kurserna startar vecka 3 och håller på
fram till vecka 10, med uppehåll för sportlovet.
TRÄNINGSGRUPP riktar sig till barn och ungdomar som
kan åka skidor och vill fortsätta åka och ha kul! Under
snösäsong tränar vi 2-3 gånger i veckan.

Läs mer på www.kilsslk.com och följ gärna
@kilsslalomklubb på Instagram.

KOMMUNENS SPOLADE PLANER
Kommunen har hyvlat följande planer för eventuell
spolning om vädret tillåter:
Vikstaskolan
Mons backe
Norra Runnevål
Karlslundsparken
Västra lersäter
Dalliden (3 eller södra)
Frykstahöjden (del av grusplanen)
Gröna torget
Andra planer kan bli aktuella efter önskemål.

SE FAGERÅS STATION I MINIATYR
Den 30 december klockan 12-16 och 2 januari klockan
12-18 visar föreningen Värmlandståg modelltåg och
modellbyggen på Kils bibliotek.
Kom och titta på tågen som körs hela tiden och se fina
modellbyggen. Bland annat kan du se Fagerås station
i miniatyr. Du kan ställa frågor om tåg och järnvägar
och det kommer att finnas BRIO-tåg, böcker, bilder och
annat som har med järnväg att göra.
För mer information, kontakta Värmlandstågs ordförande Dan Carlsson 070–624 15 33 eller prata med
personalen på biblioteket.
Se också www.facebook.com/varmlandstag
och www.varmlandstag.se

Fritidsbanken
har öppnat
Nu kan du låna sport
- och fritidsutrustning gratis i
Kil. Fritidsbanken är öppen på
tisdagar och
torsdagar klockan
13-17
i lokaler vid
Återbruket på
Storgatan 6.
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NÄRINGSLIV

ÄR DU MELLAN
16 OCH 35 ÅR
OCH HAR EN IDÉ?
1201 FÖRETAG I KIL
+ 41 PÅ ETT ÅR
Ung Digital Idé är ett projekt som riktar sig
till unga personer som vill starta företag.
Du som bor i Kil kan boka kostnadsfri
coaching med affärsutvecklare och
digitala rådgivare.

Kil har fått fler företag. Mellan
september 2015 och september 2016
ökade antalet företag i kommunen med
41 stycken. Det betyder att det nu finns
1 201 företag i Kils kommun.

Vi hjälper dig att tänka mer digitalt kring din idé när

Intresset för att starta företag i Kil är stort.

det gäller allt från marknadsföring till betalningsoch ordersystem. Digitala hjälpmedel kan göra ditt
företagande mer effektivt och mindre komplicerat –
vi vet hur och kan hjälpa dig på vägen.
Vi anordnar också event och föreläsningar där du kan
få inspiration, hjälp och information. Du som redan
har ett nystartat företag är också välkommen.
Hör av dig, så berättar vi mer!

– Under perioden har det startats 68 företag
vilket är mycket bra, säger näringslivschef Bo
Thunberg.
Under samma period flyttade det ut 43 företag
och ett gick i konkurs, men totalt har Kil alltså
ökat med 41 företag. Ökningen är fördelad på 17
aktiebolag och 26 enskilda firmor.

KLÄTTRAR I RANKING
– Ökningen av antalet företag i Kil är positiv

Elin Tienvieri

och i Svenskt näringslivs ranking av närings-

076-259 48 50

livsklimatet når vi plats 74 av Sveriges samtliga

elin.tienvieri@compare.se

kommuner. Det är den bästa rankingen så här
långt för oss. Nu fortsätter vi resan mot vårt

Stefan Skoglund
070-607 08 67
stefan.skoglund@compare.se

Projektet Ung digital idé drivs av Compare och elva värmländska kommuner, däribland Kil. Målet är att få fler nystartade
företag och ökad sysselsättning i Värmland.

mål - att Kil 2o18 ska vara omnämnd som den
kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat, säger Georg Forsberg (C), kommunalråd med inriktning näringslivsfrågor.

Siffrorna bygger på en analys från affärs- och kreditupplysningsföretag UC.
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SMÅTT & GOTT
HAR DU ELLER KÄN
NER
NÅGON SOM HAR

ALKOHOLPROBLE
M?

Vä lkommen till Ki
lsgruppen för anon
yma
alkoholister, torsdag
ar klockan 19-20
i Sannerudsky rkan
(ingång ba ksidan).

RÅD OM DISKRIMINERING
Känner du dig diskriminerad eller
trakasserad? Då kan du kontakta
Brottsförebyggande centrum (BFC)
i Värmland.
Brottsförebyggande centrum (BFC) i
Värmland driver Antidiskrimineringsverksamheten vars syfte är att motverka
och förebygga diskriminering på grund
av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Organisationen arbetar med opinionsbildning och utbildning, men erbjuder
också kostnadsfri rådgivning.
KONTAKT

TEKNIK I FOKUS PÅ SENIORMÄSSAN

070-788 59 31
diskriminering@bfciv.se

Runt 300 seniorer besökte årets seniormässa i Närhetens kyrka i
oktober. Det är tredje året i rad som kommunen anordnar mässan.
– Mässan är en del av vårt förebyggande arbete. Vi vill hjälpa till att
förlänga de goda åren, säger Maria Engström, enhetschef.
Årets tema var välfärdsteknologi – senior i tiden. Under dagen kunde
besökarna ta del av utställare och föreläsningar om hur teknik kan
underlätta vardagen.

NY ENTRÉ TILL

SPORTHALLEN
För din och andras trygghet är ingången till sporthallarna
ändrad. Alla ska nu gå in via Sannerudsskolans huvudentré.
- Vi vill ha bättre koll på vilka som befinner sig i lokalerna och därför
har vi ändrat rutinerna. Huvudentrén är bemannad med personal
som välkomnar, hjälper till att svara på frågor och lotsa besökare
rätt, berättar Jan Westerberg, chef för tekniska förvaltningen.

rs 5 eller 6?
Ha r du ba rn i årsku
lta i föräld raVä lkommen att de
Enough,
prog rammet Good
på att få
dig
er
red
som förbe
.
set
hu
i
ng
en tonåri
gar
Vi träffas fyra månda
pp startar
gru
klockan 18-20. En
gruppen
ra
30 januar i, den and
drar igång 13 mars.
Läs mer och anmäl dig
kil.se/goodenough

på

HAR DU FRÅGOR?
ta
Vä lkommen att kontak
36
95
4-1
Marie Hult, 055
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KILSQUIZ – VAD KAN DU OM KIL?
Får du gäster till jul eller kommer du resa bort och vill plocka med dig en bit av din
hemkommun? Här har du ett Kilsquiz att underhålla dig och ditt sällskap med. Lycka till!
LÄGE

TV

Kils kommun bildades genom en kommun-

En rikskänd programledare med stor uppfinnings-

sammanslagning 1971.

rikedom har sina rötter i Kil.

1. Vilka tre kommuner slogs samman?

9. Vad heter programledaren?

2. Vilka fem andra kommuner gränsar till Kil?

10. Programledaren är bland annat känd för att
ha myntat "Tjipp och välkommen till..." Ja, vad då?

RESANDE
Kil är en järnvägsknut och har lång historia som
ett nav för resande. Bland annat i Fryksta finns

3. Sedan 1849 kan Kil ståta med att haft Sveriges
4. Hur lyder Kils kommuns slogan?

filmer om en tecknad stenåldersfigur. Figurens
skapare Kenneth Hamberg kom från Kil och lät

minnen av historien.

första – ja vaddå?

I ett av programledarens program ingick korta

också figuren bo här.
11. Vad heter figuren?
12. Figuren har ett förtrollat verktyg, vilket?
FILM

CENTRUM

En välkänd, dansk regissör valde år 1999 Kil,

Kil är för många utomstående förknippat med

Fryksdalsbanan och tågbron i Gunnita för en

den långa huvudgata som bildar Kils centrum.

scen i sin film Dancer in the dark.

5. Vad heter gatan?

13. Vad heter regissören?

6. Hur lång är gatan från rondell till rondell?

14. Vad heter artisten som spelar huvudrollen

IDROTT

En annan filmregissör, med förkärlek till action,

Höjdhopparen Stefan Holm har framgångsrikt

är född och uppväxt i Kil.

tävlat för Kils AIK.

15. Vad heter hen?

7. Hur högt har han hoppat?

16. I genombrottsfilmen från 1999 finns repliken

8. Idag har han skaffat sig en ny, lekfull hobby.
Vilken?

och sjunger på tågbron?

”Om det här hade hänt i Kil i Värmland där alla
känner alla nästan, då hade alla ställt upp
direkt från början, trots hot och skit”.
Vad heter filmen?
Rätt svar, längst ned på sidan

12. Yxa 13. Lars von Trier 14. Björk 15. Anders Nilsson 16. Noll tolerans
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Rätt svar: 1. Frykerud, Stora Kil och Högboda, 2. Karlstad, Arvika, Sunne, Forshaga och Grums 3. Sveriges första järnväg för
allmäntrafik/persontrafik 4. På rätt spår 5. Storgatan 6.1 236 m 7. 2, 40 meter 8. Legobygge 9. Bengt Alsterlind 10. Hajk 11. Goliat

Julbordsrecept

FRÅN SKOGSGLÄNTANS KÖK

KLIMATSMARTA
JULKÖTTBULLAR
400 gram nötfärs
100 gram bönor
(kidneybönor eller smörbönor)
1 stor gul lök
1 ägg

Laga
klimatsmart
i jul

150 gram grönkål

1 ½ dl grädde

2 dl riven ost (prästost eller parmesan)

¾ dl ströbröd
1 ½ - 2 tsk salt
2-3 krm malen kryddpeppar
1 krm malen vitpeppar
Häll upp grädden i en bunke och ha i ströbrödet. Låt det stå och svälla i några minuter.
Mixa under tiden löken med bönorna till en
smet. Blanda sedan ihop alla ingredienser
och forma till runda bullar.
Stek köttbullarna i smör.
Servera på julbordet eller med kokt potatis,
gräddsås och lingon eller en kall örtsås
(majonäs, gräddfil, örter, salt och peppar)

GRÖNKÅLSPESTO

1 1/2 dl solrosfrön

Mindre
kött,

lika
gott

2 -3 vitlöksklyftor
1 tsk salt
1 ½ dl rapsolja
Skölj kålen och ta bort den hårda stjälken. Mixa
alla ingredienser, utom oljan, i en matberedare.
Tillsätt oljan och rör ihop till en krämig smet.
TIPS! Använd peston för att smaksätta gräddmjölken till potatisgratängen.

GRÖNKÅLSCHIPS
100- 150 gram grönkål
1 1/2 msk rapsolja
flingsalt efter behag
Skölj kålen, torka ordentligt. Ta bort den hårda
stjälken och bryt kålen i lagom stora bitar.
Blanda med olja och salt i en bunke. Rosta
grönkålschipsen på en ugnsplåt med papper på
i ugnen på 185 grader, i 5-8 minuter.

Recept: Maria Halth

