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FRUKOSTMÖTEN HOS KILSFÖRETAG
Glädje med sittgympa ● Återvinn matfettet ● Graffiti och e-sport
e-sport

INNEHÅLL
Sid 2

Ledare

Nu är resecentrum invigt – det ska bli enklare att resa kollektivt,

Sid 3

Smått och gott om Kil

Sid 4

Graffiti och e-sport

men också tryggare för gående och cyklister som rör sig i centrum.

Sid 5

Återvinn matfettet

Sid 6

Grattis Kils GK

Sid 7-9

Centrumutveckling

roligare att få leda utvecklingen i Kil.

Sid 10

Sök bygglov i tid

Sid 11

Notiser

Kils kommun gör återigen ett gott ekonomiskt resultat enligt det

Sid 12

Äldreministern på besök

Sid 13

Träningsglädje hos seniorer

Sid 14-15 Företagsfredagar
Sid 16

Kulturtips inför våren

Fårfesten fortsätter att dra mycket folk till kommunen och vi har fått
det första testet på konstsnöspår på Höjda. Det blir bara roligare och

preliminära bokslutet - fantastiskt
jobb av alla verksamheter och bolag!
Enligt expertprognoser kommer
intäkter att minska och kostnader att
stiga i framtiden. Att vi stärker kommunen inför det här känns tryggt och
bra. Vi fortsätter dessutom att investera ganska rejält. Nu är det skolor,
gator, vatten- och avloppsledningar
som ska renoveras och byggas om.

“vi fortsätter att
investera
ganska
rejält”

Kulturskolan utvecklas med fler, spännande konstgrenar, som nu senast - graffiti och e-sport. Jättekul,
tycker jag. Musiken har varit med länge och nu kan man även dansa,
filma, måla och spela teater. Vilka goda möjligheter för våra unga!
Box 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Mikael Johansson
0554 191 11, mikael.johansson@kil.se

Du passar väl på att delta i medborgardialogen kring den nya torgytan i centrum? Det är nu du kan påverka hur vårt gemensamma
framtida Kil tar form. Fram till den 31 mars kan du se skissförslagen
och tycka till på kil.se/torg.

Produktion: Roger Kvarnlöv, Lina Nyåker
Jenny Willman, kommunikations-

Ha en riktigt skön vår!

enheten, Kils kommun

Själv ser jag redan fram mot en händelserik sommar
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Mikael Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 191 11
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VI INVESTERAR FÖR
67 MILJONER KRONOR
Kommunfullmäktige beslutar varje år vad komm-

Det har bland annat lett till bio i Högboda, mack och

FJÄRDE BÄSTA
KLÄTTRARE I SVERIGE

pizzeria i Fagerås, utbyggnad av Lövenstrand, ny och

Kils kommun har förbättrat sig i genom-

unen ska investera i de kommande åren.

ombyggd Sannerudsskola, nya resecentrum, ny förskola på Mons Backe och flera förbättringar i gator
samt vatten- och avloppsledningsnät.
Under 2017 planerar vi att investera i bland annat:
• Ombyggnad av Stenåsenskolan (15,8 mnkr) 2017-2018

snitt 32 placeringar per år mellan 20112016 i Svenskt näringslivs undersökning
av näringslivsklimatet.
Det är den fjärde bästa årliga förbättringen bland Sveriges kommuner.

• Utbyggnad, Vikstaskolan (15,5 mnkr)
• Personalrum + passage, Sannerudsskolan (2,0 mnkr)
• Asfaltering, gator och vägar (3,6 mnkr)
• Investeringar inom vatten- och avlopp (5,1 mnkr)
• Ny värmeanläggning till Fageråsskolan (1,8 mnkr)
• Asfaltering och sarg till ishockeyplan i Fagerås (560 tkr)

VILL DU HA FERIEPRAKTIK HOS OSS?
Du som är skriven i Kils kommun och född 2000
är välkommen att söka feriepraktik hos kommunen.

FÅR VI LOV
ATT TACKA?
Tack alla som bidrog till att göra årets Fårfest till
ännu en bräksuccé! Tack också ni som besökte Kils
kommuns monter för att ta bilder i Kilsmiljöer,

Vi erbjuder arbete bland annat inom vård och omsorg, barnomsorg samt olika föreningar. Under en
treveckorsperiod arbetar du sex timmar per dag.
De flesta arbetsplatserna har följande perioder:
PERIOD 1: 12 juni-30 juni
PERIOD 2: 24 juli-11 aug

delta i medborgardialogen och få en goodiebag.

Sista ansökningsdag är 18 april.

Vi ses nästa år!

Läs mer på kil.se/feriepraktik
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GRAFFITI OCH E-SPORT PÅ KULTURSKOLAN
Nu erbjuder Kils kulturskola gratis kurser i graffiti och e-sport.
Välkommen med din ansökan!

Graffiti och e-sport är nya inriktningar på Kultur-

ANSÖKAN

skolan från och med vårterminen 2017. Kulturskolan

På kil.se/kulturskolan hittar du ansökningsblankett.

har anställt en graffitikonstnär och en tävlingsaktiv
inom e-sport för att leda undervisningen.

Bild är också en ny inriktning på Kulturskolan. Kursledare i bild är konstnären Olga Karlsson. Sedan

EXTRA BIDRAG

tidigare erbjuder Kulturskolan också kurser i musik,

Satsningen är möjlig tack vare 500 000 kronor som

dans, teater och film.

Kulturskolan fått från staten. Pengarna ska gå till
att utöka kulturskoleverksamheten och att hitta nya
målgrupper.
– Vi följer den naturliga utvecklingen. Graffiti är
en modern konstform med högt anseende runt

VAD ÄR E-SPORT?

om i Europa. E-sport engagerar många, vi har

E-sport är en tävlingsform där del-

flera framgångsrika spelare i Sverige, säger Patrik
Karlsson, chef för Kulturskolan i Kil.

VILL DU DELTA?
Kurserna vänder sig till dig som är folkbordförd i Kil
och under 21 år gammal. E-sport är för deltagare från

tagarna tävlar mot varandra i olika
sorters datorspel. Tävlingarna spelas
ofta som en lagsport via internet eller
LAN i spel där strategi och taktik är
betydande.

tolv års ålder med spelen Overwatch och League of
Legends och från 15 års ålder med Counter Strike. Det
kan också bli aktuellt med andra spel även för yngre.

DALLIDENSKOLANS NYA RESTAURANG
Nu har Dallidenskolans elever och personal börjat använda sitt nya kök. I februari var det officiell invigning av de upprustade
lokalerna. Ombyggnationen av skolköket har pågått sedan början av november. Under byggtiden har eleverna ätit i sina klassrum på
papptallrikar. Fritids- och förskoleeleverna har ätit frukost och mellanmål i en tillfällig servering i skolans bibliotek. Bra jobbat av
tålmodiga barn, kreativ kökspersonal, flitiga byggarbetare och alla andra inblandade.
Och grattis till ert nya kök - smaklig spis!
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ENKEL TRATT GER FLER MILJÖWATT
Miljötratten gör det enkelt för hushållen att återvinna matfett. Projektet börjar
i Gränderna. Om det faller väl ut kan miljötratten bli varje Kilsbos egendom.
Kilsbostäder har tagit initiativet till ett samarbete
med Kils kommun och Kils avfallshantering om
införande av miljötratten.
– Vi tror att miljötratten gör det enklare att återvinna
matfett och hoppas att kampanjen ska bidra till ökad
medvetenhet och bättre miljö, säger Ann-Louise
Samuelsson, VD på Kilsbostäder.

SÅ UNDVIKER DU MATFETT I AVLOPPET
• Ta för vana att torka ur stekpannan
med hushållspapper innan du sköljer
den. Släng pappret i matavfallspåsen.
• Om du använder större mängder olja,
till exempel om du friterar mat, ska du

Ett viktigt delmål är att få Kilsborna att sluta hälla

hälla den använda frityroljan i en

matfett i avloppet eftersom det kan orsaka stopp i

förslutningsbar förpackning. Använd

avloppsrören.

gärna miljötratten för att undvika spill.

– Olja och matfett stelnar när det kyls ner och kan
orsaka stopp i ledningarna. Det innebär ofta dyra
och onödiga reparationer i avloppsnätet, säger Jan
Westerberg, teknisk chef i Kils kommun.
Återvunnet matfettet ger också en positiv miljöeffekt.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU TRATTEN
• Skruva fast tratten på en tetraförpackning eller pet-flaska. Tetraförpackningen är
bättre för miljön, men tänk på att den kan
börja läcka – låt den inte stå för länge.

– Det matfett du återvinner ser vi till att göra biogas

• Häll i din olja eller ditt matfett när det

av. På så sätt hjälps vi åt att skapa ny energi, berättar

har svalnat.

Leif Östlind, VD på Kils avfallshantering.

• Lämna den fyllda förpackningen till

PROJEKT I GRÄNDERNA

återvinning eller i matavfallskärlet.

Den 13 maj startar projektet för hyresgästerna i

• På så sätt blir ditt överblivna matfett ny

Gränderna. De kommer från och med då att lämna

energi istället för stopp i avloppsnätet.

förpackningar med fett och olja i speciella skåp på
sopgården, där de lämnar sina övriga sopor.

Tack!

Om projektet faller väl ut kommer troligen övriga
hushåll i kommunen att få sin miljötratt tillsammans
med utdelning av matavfallspåsarna i september.

Häll aldrig ut matfett
eller olja i avloppet
Fett stelnar när det kyls ner och
kan orsaka stopp i ledningarna. Samla
istället oljan och bidra till miljövinster.
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GRATTIS
KILS GK
Kil har många föreningar med bra verksamhet
som skapar positiva vibbar för sin förening
och vår ort. När 95 000 golfare med Golfhäftet
sagt sitt rankar de Kils GK på 9:e plats bland
Sveriges 400 golfbanor.
Tage Nordqvist, ordförande i Kils GK, varför tror
du att Kils GK hamnar så högt upp i Sverigelistan?
– Vi har många lojala medlemmar som ställer upp och
hjälper till med banskötsel och som värdar vid olika evenemang. Sen har vi kompetent personal som gör ett bra
arbete både på och utanför banan. Tack vare detta får vi
en välskött bana och en positiv klubbkänsla som gör att
våra gäster trivs, säger Tage Nordqvist.

tipsa oss
GÄRNA OM DIN FÖRENING
Skicka ett mejl till oss på
kommunikationsenheten@kil.se

ÄR DU SUGEN PÅ ATT BÖRJA SPELA GOLF?

och berätta något om eller från

Läs mer på kilsgk.se eller ring kansliet på 0554-407 05

din förening.

SUCCÉ OCH LÄNGRE ÖPPETTIDER

FÖR

FRITIDSBANKEN

Fritidsbanken i Kil öppnade i höstas. Här kan du låna sport- och fritidsartiklar gratis.
Lånet gäller två veckor till att börja med. Därefter kan du förlänga lånet veckovis.
- När vinterkylan kom tog det fart. Intresset har varit mycket större än vi vågat hoppats på, säger
Mikael Kindberg, VD för Projektilen som driver Fritidsbanken.
Nu utökar också Fritidsbanken sina öppettider. Välkommen tisdagar och torsdagar klockan 13-18.
Du hittar oss på Storgatan 6.

SOMMARARTIKLAR SÖKES!
Vi tar tacksamt emot fotbollsskor, benskydd, ryggsäckar – ja allt som har med sommaraktivitet att
göra. Har du frågor? Kontakta Tommy Fager på 076-133 21 20
6

NU SKAPAR VI KILS NYA HJÄRTA

UTVECKLING

Var med och påverka torgytan mellan järnvägsstationen och biblioteket!
Gröna torget står klart och resecentrum är invigt.
Nu har vi kommit till etapp 3 i centrumutvecklingen
– torgytan mellan järnvägsstationen och biblioteket.
Vi vill skapa en grön mötesplats med hög trivsel.
Därför vill vi ha in dina synpunkter:
• Det här tycker jag om förslaget
• Det här vill jag ändra/saknar jag
• Övriga synpunkter
Titta igenom skissen på nästkommande sida och fyll
i formuläret på kil.se/torg för att delta i medborgardialogen kring torgytan.

Bibliotek st
orget. Du se
r entrén ti
hög ra hör n
ll biblioteke
et och Storg
ti
atan med P
ek ås ti ll vä
nster.

Lämna dina synpunkter senast den 31 mars.

VINN BILJETTER TILL DIGGILOO
Vi delar också ut biljetter till Diggiloo bland er som
besvarat enkäten på hemsidan. Ange e-postadress
för att få chansen att vinna Diggiloobiljetter. Din
mailadress kan inte kopplas ihop med svaren som
du angett.

Vi kommer att samla ihop och utvärdera inkomna
synpunkter för fortsatt dialog med arkitekterna.
Förhoppningen är att kunna göra skissen ännu
bättre. Vi planerar att starta ombyggnationen
från stationssidan under 2017 och vara klar med
torgytan innan sommaren 2018.

Du kan också fylla i frågeformuläret på Kils
bibliotek, men då deltar du inte i utlottningen.

Påverka
TORGYTAN
MELLAN
BIBLIOTEK
OCH STATIO
N

Delta på
k il.se/torg

Så här skulle det kunna se ut när du står vid Kils järnvägsstation och tittar ned mot
biblioteket. Hur skulle du trivas , vilka smarta lösningar och förbättringsförslag har du?
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get.

SKISSFÖRSLAG NYA TORGYTAN
Storgatan

Se skissen i större format på kil.se/battrekil och på Kils bibliotek.
För utvecklingen av torgytan ansvarar Kils kommun och Kilsbostäder.

Körbana
höjs upp

Gångbana

Pekås

Gångbana
Cykelbana

Östra Torggatan

BAKGRUND
Dagens torg utanför biblioteket är slitet, mörkt och
i stort behov av en upprustning. I samband med att
resecentrum byggs om förändras trafikrörelserna och
ger möjlighet för en annan
användning av ytan framför
Busstationen
stationsbyggnaden. Kommunen och Kilsbostäder genomför
en centrumutveckling och ombyggnaden av torgytorna är
det tredje steget.

Planteringar och
klätterväxter

Café
Uteservering

Bänk

Gångstråk

Sittplatser

Solflak
Vattenspegel

Järnvägsstationen
Bänkar
Befintligt
träd sparas

Yta för
torghandel

Lekskulptur

Fontän

Scen
Solflak

Planteringar
Gångstråk
Bänk

Gångstråk

Bänk

Butiker

NING
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Parkering

Körbana
höjs upp

SMÅSKALIGT OCH TRIVSAMT BIBLIOTEKSTORG
Det nya torget vid biblioteket omgärdas av låga byggApoteketnader och bildar ett småskaligt och trivsamt rum. Det
upplevs luftigt och är lätt att överblicka, samtidigt
som det fyller många funktioner. Här kan man fika på
uteserveringen, läsa en bok på solflaken, leka i vattenfontänen eller handla i butikerna. Plats för torghandel
skapas och det finns gott om sittplatser. Vid större
evenemang som Kil hela veckan kan en scen placeras
i östra delen av torget, bredvid uteserveringen. Nya
och funktionella cykelställ skapas. TrädenI på
torget är
anslutning
till torget s
nyplanterade med bra förutsättningar för att växa och
sänka bilarnas hastighe
frodas. De bidrar med blomning på våren, skugga under
och bilarna kör på de g
heta sommardagar och vackra färger på hösten.

Storgatan

GRÖNSKANDE OCH PULSERANDE
JÄRNVÄGSPARK
På norra sidan Storgatan skapas en grön
oas med stora planteringar som knyter an
till gamla tidens järnvägsparker. Järnvägsparken var förr det första besökaren mötte
när de klev ut från stationen. Staden ville ju
visa upp sig från sin bästa sida! Och nu får
Kil åter en järnvägspark att stoltsera med!
Här kan man slå sig ned i väntan på tåget
eller bussen, njuta av blomsterprakten och
leka på de stora solflaken i trä eller i lekskulpturen. Ett av solflaken kan användas
som scen. De böljande formerna skapar en
varierad miljö att vistas i och det finns gott
om sittplatser. Vattenspegeln skapar lugn
och reflekterar ljus och markbeläggningen
sparken, Bibliotekstorget
och gröna stråket får
av stenmjöl signalerar park. Den stora
m belysning. Den
skalinden
varaupp
funktionell
och
bidra
befintliga
mot stationen
sparas
het samtidigtsom
som
den ska varaträd.
stämningsfull
karaktärsskapande
De andra
träden är nyplanterade

STORGATAN PÅ DE

torgytan och asfalten b
Gångstråken över gata

med! Här kan man slå sig ned i väntan på tåget eller bussen,
sittplatser. Vid stö
njuta av blomsterprakten och leka på de stora solflaken
scen placeras i ös
i trä eller i lekskulpturen. Ett av solflaken kan användas
Nya och funktione
som scen. De böljande formerna skapar en varierad miljö
tter Träden på torget ä
att vistas i och det finns gott om
sittplatser. Vattenspegeln
Tyck till och vinn Diggiloobilje
skapar lugn och reflekterar ljus och markbeläggningen
av
31 mars
a åsikter på kil.se/torg senast för att växa och fr
na din
Läm
stenmjöl signalerar park. Den
stora
befintliga linden upp mot
skugga under het
stationen
sparas
som
karaktärsskapande
träd.
De
andra
hösten.
ETT GEMENSAMT GOLV
träden
är
nyplanterade.
Ny och återbrukad betongsten lagd
i mönster bidrar till identiteten på platsen
och håller samman intrycket. Den återbrukade betongstenen från dagens gångytor bidrar med en historisk anknytning
och en tydlig hållbar inriktning

Kommunhuset

Biblioteket
Cykelparkering
Rosenträdgården
Bänkar

Folktandvård
Cykelparkering

Planket tas bort

Bänk

Bänk

Lekskulptur

Lekskulptur

Befintliga träd stammas upp
Möjligt framtida
nytt bostadshus

Västra Torggatan

STORGATAN PÅ DE GÅENDES VILLKOR
I anslutning till torget smalnas Storgatan av till sex
meter, för att sänka bilarnas hastighet. Över torget
är körbanan 5, 5 meter och bilarna kör på de gåendes
villkor. Bilarna kör upp på torgytan och asfalten byts
ut mot små gatsten i litet format. Gångstråken över
gatan utformas för att vara tillgängliga, trygga, säkra
smalnas Storgatan
avvisa
tillbåde
6m,gående
för att
och tydligt
och bilister att de ska vara
uppmärksamma.
et. Över torget är körbanan 5,5 meter

E GÅENDES VILLKOR

gåendes villkor. Bilarna kör upp på
byts mot smågatsten i litet format.
an utformas för att vara tillgängliga,

Parkering
NY BELYSNING
Både järnvägsparken, bibliotekstorget och gångstråket
ned mot Gröna torget får ny belysning. Den ska bidra
till ökad trygghet samtidigt som den ska vara stämningsfull och vacker.

LÄNKANDE OCH LEKFULLT GRÖNT STRÅK
Gångstråket ned mot Gröna torget knyter ihop alla
platser och rustas med nya bänkar, lekskulpturer och ny
belysning för att öka tryggheten. Träden stammas upp för
att öka sikten och ljuset. Planket mot Rosengården vid
Stråketbiblioteket
ned mot
torget knyter ihop alla platser
tasGröna
bort.

LÄNKANDE OCH LEKFULLT GRÖNT STRÅK

och
rustas med nya bänkar, lekskulpturer och ny belysning för at
öka tryggheten. Träden stammas upp för att öka sikten och
ljuset. Planket mot Rosengården vid biblioteket
tas bort.
Skiss: White
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Det byggs mycket i Kil! 155 nya bostäder i Lövenstrand och utvecklingen av centrum är
bara två exempel. Bygglovsavdelningen tog hand om 355 bygglovsansökningar 2016.
Har du byggplaner eller förändringar på gång – kontakta oss i ett tidigt skede.

BOKA TID FÖR BÄSTA SERVICE

DU SOM ÄR FÖRETAGARE

Förra året införde vi telefontider på bygglovsavdel-

Visste du att det krävs bygglov för att ta en lokal i

ningen. Det är ett steg i vårt förbättringsarbete. Vi

anspråk för ett annat ändamål än vad den sist använ-

vill på detta sätt garantera att vi finns på plats när

des till, till exempel från butik till restaurang?

ni besöker oss. För att kunna hjälpa till på bästa sätt
vill vi också vara förberedda inför vårt möte med er.
Vi önskar en tidig dialog för att kunna hantera ditt
ärende snabbare när vi får din ansökan.

BYGGLOVSAVDELNINGEN
• handlägger ärenden för nybyggnationer, till- och ombyggnader
• utfärdar skylt-, rivningsoch marklov
• handlägger strandskyddsärenden och ärenden kring
ovårdade tomter
• utför tillsyn över hissar och
ventilationsanläggningar
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Du behöver också lov för att sätta upp skyltar. Om du
har byggplaner eller vill sätta upp en skylt för företaget
kontakta oss gärna så går vi igenom era önskemål.

Välkommen att ringa oss
måndag, onsdag, torsdag och fredag
klockan 10-12 via växeln 0554-191 00
På kil.se/bygga kan du läsa mer om när du
behöver kontakta oss

FÖRETAGARE
MÖTS ÖVER FRUKOST
Varje onsdagsmorgon serverar Kils
hotell frukost till ett antal företagare
från Kil och Karlstad.

GRATTIS ALLA PENDLARE!

Företagsfrukostarna startade i november förra

I slutet av februari invigde vi

året och är ett bra tillfälle att utbyta

resecentrum.

erfarenheter och knyta kontakter.

Naturligtvis var det en buss som

10-20 personer brukar delta varje gång.

klippte invigningsbandet.

NÄR? Onsdagar klockan 8.00-8.45

Resecentrum ska göra

VAR? Kils Hotell & Restaurang

det enklare att

Företagsfrukostarna kommer att fortsätta tills

pendla till

i juni, sedan ska de utvärderas.

och från

Arrangörer är Centrumföreningen i Kil

Kil.

i samarbete med Närverket.
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FRAMGÅNGSRIKT ARBETE LOCKADE
ÄLDREMINISTERN TILL KIL
Kils kommun går mot strömmen när det gäller kontinuiteten inom hemtjänsten. Det
handlar om ett medvetet arbete för att de äldre ska möta så få nya ansikten som möjligt.
Det framgångsrika arbetssättet lockade äldreminister Åsa Regnér till Kil i februari.
2014 mötte personer över 65 år som har hemtjänst

Ett planeringssystem och en ny planerarenhet har

minst två gånger i veckan i snitt 18 olika personer

gjort det hela mer överskådligt. Personalen har

under två veckor. Förra året hade siffran minskat

varit engagerad och tillsammans har enhetschefer

till tolv, efter medvetet arbete av enhetscheferna

och medarbetare pusslat och strävar fortsatt mot

Marlene Piper Ekström och Annika Björn. Och deras

bättre kontinuitet.

personal förstås.
– Det är de som gör jobbet. De är fantastiska och

enda kommun där de äldre möter färre ansikten

mycket ansvarstagande.

istället för fler.

NYTT SYSTEM UNDERLÄTTAR
Äldreminister Åsa Regnér ville veta mer om arbetet
och besökte därför Kil och seniorboendet Smeden.
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Arbetet har gett resultat. Kil går mot strömmen som

Glada miner! Hans Lindblom väckte munterhet när han kom in
i samlingslokalen på Smeden. Han berömde personalen, maten
och tja, det mesta faktiskt.

TRÄNINGSGLÄDJE
HOS KILS SENIORER
– Knyt näven framför er, är ni redo?
Nu boxar vi!
Fika på Smeden. Äldreminister Åsa Regnér i samtal med
Doris Lagnemar och Louise Olsson.

STATSBIDRAG HJÄLPER TILL
Regeringen har avsatt två miljarder kronor per år
2016-2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Åsa Regnér fick veta att Kils kommun använt
en stor del av dem just till hemtjänsten, där behovet
är stort.

NÖJDA MED PERSONALEN
Att personalen gör ett strålande jobb intygade
Hans Lindblom och Doris Lagnemar som båda
deltog vid fikastunden med äldreministern. Det
gjorde också bland andra kommunalrådet Mikael
Johansson (S), socialnämndens ordförande Peter
Pettersson (C) samt undersköterskorna Louise Olsson och Pauline Bergman.

Varje måndag och tisdag kommer ett femtiotal
seniorer till Smeden för att träna sittgympa.
Alla deltar efter egen förmåga, i entrén står både
stavar och rullatorer. Passet avslutas med en
gemensam sång och därefter en fikastund.
– Syftet är att förebygga skador, få bättre rörlighet och balans. Men gemenskapen är förstås
lika viktig, det här är en samlingpunkt dit alla är
välkomna, berättar Monika Åhlberg, motionsledare från Kils kommun.
Välkommen att delta i sittgympan!
PLATS: Smeden
TID: Måndagar och tisdagar klockan 13.
Se film från Sittgympan på kil.se/play

FLER AKTIVITETER FÖR SENIORER
Varje vecka anordnas fler aktiviteter och träffar
för seniorer i Kil. Månadens schema hittar du på
kil.se/senioraktiviteter

HEMTJÄNSTEN
Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna kan du få hjälp från hemtjänsten.
Det är kommunens biståndshandläggare
som bedömer om du har rätt till hemtjänst.
Hemtjänst består av omsorg, stöd och service
i ditt hem. Du kan till exempel få hjälp med
av- och påklädning, toalettbesök, dusch,
inköp, städning och tvätt. Läs mer på
kil.se/hemtjanst eller kontakta biståndshandläggare via vår växel 0554-191 00
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FÖRETAGSFREDAGAR
– NYFIKNA NEDSLAG I DET LOKALA NÄRINGSLIVET
Kil har ett brett och aktivt näringsliv, med inte mindre än 1 200 aktiva företag. För att
utveckla kommunen är det värdefullt att utbyta erfarenheter. En gång i månaden besöker
vi därför olika Kilsföretag.
– Företagsfredagar är ett initiativ för att öka dialo-

STÖRST INOM HÅLTAGNING

gen med våra lokala företag, ett sätt att lära känna

Arnessons Betongborrning AB är Värmlands - och

varandra och få kunskap om varandras verksam-

ett av Sveriges - största företag inom rivning och hål-

heter. Samtidigt är det ett bra tillfälle att diskutera

tagning. Företaget grundades 1979 av Bo Arnesson.

frågor som det enskilda företaget tycker är viktiga,

Sedan 2015 samäger åtta personer företaget. Inom

säger Bo Thunberg, näringslivschef i Kils kommun.

Arnessons finns också två dotterbolag: Arnessons

Konceptet med Företagsfredagar är inte nytt, men

Service i Karlstad och KBD Betongdemolering, som

vidareutvecklat.
– Vi har breddat upplägget och ser nu till att fler inom

anställda inom företaget.

kommunen följer med och träffar företagen. Det är

STORA PROJEKT

politiker, förvaltningschefer och andra medarbetare

I lokalerna i Kil finns bland annat verkstad med

inom olika specialområden.

reparation och service av maskiner inom betonghål-

Den 3 februari var det dags för nypremiär med besök
hos Arnessons Betongborrning AB och Pretak AB.
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ligger i Karlskoga. Omkring 75 personer är idag

tagningsbranschen. De största jobben utförs runt
om i landet, till exempel på stora byggarbetsplatser.

Lennart Österwald, Mario Larsson (vd), Marianne Jonsson (ekonomiansvarig) och Arne
Andersson tog emot intresserade besökare från Kils kommun i samband med den första
upplagan av Företagsfredag. I bakgrunden syns Alija Tandirovic (förvaltningschef miljö
och bygg), Jan-Olov Ragnarsson (kommunchef), Mikael Johansson (kommunalråd), Bo
Thunberg (näringslivschef), Tobias Axnemon (rektor) och Georg Forsberg (kommunalråd).

Några stora projekt som Arnessons har deltagit i är:
• demontering av totalt 720 balkonger i Salem/Rön-

inte hade hunnit få in den i någon lokal. Lars-Åke
stod ute på gatan och kunde göra klart jobbet i tid.

ninge (balkongsågning är en av företagets special-

Idag är hela familjen engagerad i företaget. Totalt

iteter)

arbetar 17 personer här och Pretak AB är numera en

• dammförstärkning i Höljesdammen

välrenommerad aktör på den internationella

• renovering av vattenkraftverket i Stora Skedvi i

marknaden. Maskinparken är ständigt uppdaterad

Dalälven

och möjliggör produktion av unika detaljer för

Nyligen invigde Billerud Korsnäs bygget av den nya

kundernas olika behov.

kartongmaskinen på Gruvöns bruk i Grums. En

– Vi har dessutom välutbildade och hängivna an-

satsning som kommer att få positiva följder för många

ställda med stor erfarenhet, säger Lars-Åke.

entreprenörer, även Arnessons Betongborrning AB.

VÄRDEFULLT ATT TRÄFFAS

– Även om inte vi skulle få något uppdrag just där

Bo Thunberg är nöjd med den nya formen av Före-

kommer det att bli många andra hål som ska borras,

tagsfredagar:

säger vd Mario Larsson.

– Den här sortens möten visar tydligt hur bra och

HÖGTEKNOLOGISK MASKINPARK

värdefullt det är att träffas. De som medverkar

Pretak AB är ytterligare ett framgångsrikt och spe-

det aktuella företaget och företagandets villkor och

cialiserat Kilsföretag som har fått kommunbesök.
Här finns idag en komplett mekanisk verkstad med
modern, högteknologisk maskinpark.
Annat var det när Lars-Åke Fredriksson startade
sin firma 1983. Det första jobbet gjorde han med en
begagnad, nyinköpt svarv – så pass nyinköpt att han

från kommunen får möjlighet lära mer både om
förutsättningar. Och företagsrepresentanterna får
en inblick i vad som är på gång inom kommunen och
ökad kunskap om vad som gäller för specifika frågor.
Företagsfredagarna återkommer en gång i månaden.
Nästa tillfälle är den 7 april.

Vill du ha besök?
Kontakta Bo Thunberg
på 0554-194 13 eller

Therese Fredriksson (ekonomi) och
Lars-Åke Fredriksson (vd) visade sin
verksamhet och sina lokaler för
intresserade besökare från Kils kommun

bo.thunberg@k il.se
för att boka in ett möte.
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KIL BUBBLAR AV KULTUR
2018 ska Kil vara omnämnd som en av de främsta kulturkommunerna i Värmland.*
Och det händer en hel del på kultursidan. Här är några av vårens evenemang.

HÖGBODA FILMKLUBB
Välkommen att delta i Högboda Filmklubb!

VÅRENS PROGRAM
KULTURHUSET KILARENA

Filmklubben träffas måndagar jämna veckor
klockan 18 för att välja, se och prata film till
en mycket låg kostnad. Vid intresse, kontakta
Annalena Arvidsson 076-095 79 38

mars
18/3 0550 Big band
med Karin Hammar

24/3 Toni Holgersson

SE VÅRENS BIOPROGRAM PÅ
WWW.HÖGBODAFOLKETSHUS.SE

(Vendel Guitar)

25/3 Wermland Big Band
med Rigmor Gustafsson
& Andreas Jonsson

30/3 Ewert Ljusberg
SANNERUDSVALLEN
18 AUGUSTI

april
6/4 Cafékväll
8/4 Tomas Andersson Wij

ÄGGLUNKEN
SÖNDAG 9 APRIL
KLOCKAN 10-12
START VID
BIBLIOTEKSTORGET
Familjepromenad i centrala
Kil. Tipspromenad och bingo.
Försäljning av korv, saft
och kaffe utmed banan.

9/4 Barnkultursöndag
Tompa & Mackan, en
musikalisk Sjörrövarresa
För fler
evenemang
och mer info, se

kulturhusetkilarena.se
eller

www.facebook.com/
kulturhusetkilarena

VAD HÄNDER I KIL? På kil.se/kalender hittar du fler kommande evenemang.
ÄR DU ARRANGÖR? Fyll i ditt evenemang på kil.se/kalender. Ur kalendern väljer vi ut evenemang
som vi lyfter i våra övriga kanaler; på Facebook och de digitala ljusskyltarna.
* Kulturmålet är ett av de övergripande mål som kommunfullmäktige i Kil beslutat om. Läs mer på kil.se/bingo

