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“Kil är
verkligen
ett värmländskt
Gnosjö”

Näringslivet i Kil mår väldigt bra. Det
ser och hör vi när vi är ute och hälsar på företagen. Jag blir ständigt imponerad av vilka skickliga och
framgångsrika företagare som finns i Kil. Dessutom får vi många
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del av det senaste. Och du – passa på att gå ut på
upptäcktsfärd i sommaren! Det finns mycket att
göra, se och uppleva i hela kommunen.

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

GLAD
MIDSOMMAR
I Kil finns flera möjligheter att fira traditionsenlig
midsommar. På Orrnäset i Högboda börjar firandet
klockan 14 och på Fornminnesgården i Säldebråten
drar firandet igång klockan 15. Läs mer på kil.se/

TJURAR BETAR
I LÖVENSTRAND
Under hela sommaren betar tjurar av rasen Highland cattle i Lövenstrands naturområde. Platsen
har blivit ett populärt utflyktsmål - välkommen du
med!

kalender

KILS KOMMUN
I SOCIALA MEDIER
Du vet väl vi finns på Facebook, Instagram och Twitter? Följ #kilskommun för att ta del av aktuell information och glimtar från vår verksamhet.

SOMMARLOVSFINAL
FÖR DIG 6-15 ÅR

ÅRSREDOVISNING
I KORTVERSION

Precis som förra året har staten beviljat Kils

Tillsammans med det här numret av tidningen

kommun drygt 220 000 öronmärkta kronor.

skickar vi ut vår kortversion av årsredovisningen

Pengarna ska oavkortat gå till föreningar i Kil

2016 till alla hushåll i Kil. I den kan du läsa hur

som väljer att skapa sommarlovsaktiviteter för

det gick för kommunen med ekonomi och målupp-

barn och unga mellan 6-15 år i Kils kommun.

fyllelse förra året. Du som vill läsa hela årsredovisningen hittar den på kil.se/ekonomi

Årets sommarlovsfinal sker under vecka 32 och
precis som förra året kommer det att finnas
mycket kul att göra för alla skollediga. Volleybollkvällar, scoutaktiviteter och mycket annat
står på schemat.
Programmet är ännu inte helt klart – håll utkik
på kil.se under sommaren!
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RESAN
ÖPPNAR ÖGON OCH SINNEN
För andra året i rad ordnade Sannerudsskolans hög-

– Vi ledare har med glädje och stolthet kunnat följa

stadium en resa till Polen, där eleverna på nära håll

hur de här ungdomarna har växt tillsammans och

fick ta del av ett mörkt avsnitt av vår historia.

för oss blir det allt tydligare att det är i möten mellan

PROJEKT FÖR TOLERANS
Projektet Resan är en del av det nationella Toler-
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”Resan har fått mig att förstå
vilka stora konsekvenser våra
fördomar kan få” skriver Emma,
en av de 21 elever som i början
av april åkte till Polen för att
uppleva spåren av Förintelsen.

människor som förståelse och tolerans för det som
känns främmande blir till, säger Jens Tollskog.

ansprojektet som startade på 1990-talet efter mor-

DELAR SINA UPPLEVELSER

det på John Hron. Projektet finansieras till största

Efter resan har eleverna fått redovisa sina upplev-

del av Kils kommun efter ett politiskt beslut om att

elser i olika sammanhang.

satsa på ungdomarna i Kil.

Under tiden i Polen skrev de också en resedagbok.

Lärarna Jens Tollskog och Kent Gustafsson var med

Du kan läsa dagboken och se bilder från resan på

på resan både förra året och den här gången.

www.devote.se/Sannerudspolenresa

ELEVERNAS EGNA ORD OM RESAN
Det var en väldigt stark och lärorik resa med många starka
intryck. Alexander

Jag har fått minnen för livet och jag har fått en förståelse för
hur judarna hade det. Alva

Jag lärde mig att alla är lika mycket värda. Emil

För mig var resan väldigt gripande. Jag förstod hur bra jag
har det och hur mycket det finns som man inte kan ta för givet
i livet. Johanna

Det som var mest betydelsefullt och det som påverkade mig
mest var i Treblinka. Då kände jag att familj är det bästa man
har och måste ta hand om. Amanda
Jag har fått förståelse för hur fort livet kan förändras och fått
en annan syn på människor. Oscar
Det var en resa som alla borde få göra. Det som hänt blev
till verklighet och man förstår bättre vad hat kan göra i ett
samhälle. Det var inte bara en fysisk resa utan en psykisk resa
i mig själv. Hanna
Resan väckte starka känslor hos mig och det är en resa som
alla borde göra för den förståelse man får av den. Alfred

Jag lärde mig att man inte ska ha fördomar. Ella
Att inte känna när man stod där mitt i allt det värsta var
jobbigt. Det fanns bara tomhet, både i mig och på platsen.
Cornelia
Det har varit en lärorik vecka och vi har varit med om mycket
som har påverkat alla på många olika sätt. Jag tycker att
det har varit en helt underbar grupp att åka med och i svåra
stunder har vi alltid stöttat varandra. Tuva
Resan har gett mig mer förståelse för andra och jag har börjat
se på saker från ett annat perspektiv. Filippa

Jag tycker att det har varit bra för att vi har fått en bra gemenskap. Ernst

Det var en rolig och lärorik resa. Mohammed

Resan har varit en fantastisk upplevelse där jag träffat personer som jag sent kommer glömma. Hannes

Resan gav mig en känsla av kommunitet och ett hopp för
framtiden. Bettan

Jag har insett hur otroligt lyckligt lottad jag är. Att kärlek,
respekt och tolerans är extremt viktigt. Miranda

Resan har fått mig att förstå vilka stora konsekvenser våra
fördomar kan få. Emma
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FLERFAMILJSHUS PÅ RAVINVÄGEN
Kils kommun bygger nya bostäder på västra sidan om Ravinvägen, i höjd med
Vårdcentralen i Kil. I bygglovet har tekniska nämnden ansökt om att få bygga 13 lägenheter,
ettor och tvåor i ett flerfamiljshus.
Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt ett tillfäl-

– Vi har bostadsbrist i Kil och framförallt när det

ligt bygglov för fem år. Om allt går som planerat är

gäller små lägenheter. Det här huset gör att vi kan ta

det tänkt att lägenheterna ska vara klara för in-

hand om de människor med uppehållstillstånd som

flyttning under sommaren.

blivit kommunplacerade i Kil. Vi kan också erbjuda

Till en början kommer kommunen erbjuda lägenheterna till nya Kilsbor med permanent uppehållstillstånd, som enligt avtal med länsstyrelsen blir
kommunplacerade i Kil, och som stödboende för

några av våra ungdomar ett stödboende. Placeringen gör att det är nära till kommunikationer och service för de boende, säger Berndt Björkman (C), ordförande i tekniska nämnden.

ungdomar i åldrarna 16-20 år.

TACK ALLA SOM TYCKT TILL OM TORGET
Vi fick in totalt 304 svar på enkäten. De allra flesta verkar vara nöjda med skisserna över
den nya torgytan. Nu arbetar vi med att sammanställa de synpunkter som kommit in och
ser hur vi kan förbättra torgytan ytterligare med hjälp av era förslag.
Vinnare av Diggiloobiljetter blev Therese Rosén, Pernilla
Tomasson och Anna Nilsson. Grattis!

NÄR ÄR DET DAGS?
Enligt planeringen startar vi byggandet av den nya torgytan
i augusti. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar i form
av ljud och påverkad framkomlighet under byggtiden. Följ
centrumutvecklingen på kil.se/battrekil

KIL HAR FÅTT FÖRNYAD STATUS SOM FAIRTRADE CITY

Stort tack till alla er som väljer Fairtrade-märkta varor och har gjort
diplomeringen möjlig! Läs mer om Fairtrade på fairtrade.se
6

UTVECKLING

NYTT BIBLIOTEK NÄSTA SOMMAR

FASAD MOT NORR

Kils bibliotek ska renoveras och få större lokaler. I alla fall om allt går enligt plan.
Kilsbostäder, som äger fastigheten, jämför just nu anbud som kommit in från byggfirmor.
Under renoveringen flyttar biblioteket till tillfälliga lokaler och har inför flytten öppet med
begränsad service.

FASAD MOT SÖDER

Om allt går i lås är du välkommen till det tillfälliga
biblioteket i Kulturhuset KilArena från och med sep-

SERVICE UNDER RENOVERING

tember.

FASAD MOT VÄSTER

K:\2016\Kils Bibliotek (1026711)\A\A-modell_BIM\Arkiv\Kilsbibliotek 01.pln (senast sparad: 2017-04-26/TB0282)

– Vi hoppas att du, precis som vi, ser fram emot

• Sommar 2017 - biblioteket har
A

BET

ny fasadbeklädnad

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

aspr

2017-04-07

SIGN

DATUM

ett nytt fräscht bibliotek och att du inför och under

öppet med begränsad service
KOMMUNHUSET 1

renoveringen har förståelse för viss begränsning i

• Augusti 2017 - biblioteket stän-

vår service, säger Lena Hassellund, bibliotekschef i

ger ett par veckor för packning

Kils kommun.

och flytt

FASAD MOT ÖSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
KILS KOMMUN

Tengbom Våxnäsgatan 9 56340 Karlstad
0544 400 50 50

UPPDRAG NR

RITAD AV
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ANSVARIG

1026711
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2017-03-31
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OMBYGGNAD KILS BIBLIOTEK
FASADER 1
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SKALA

1:100 (A1)
1:200 (A3)

NUMMER

A40-3-110

BET

A

BUSS, FRÅGOR OCH SYNPUNKTER

• September 2017 – biblioteket

För att fler ska ha möjlighet att ta sig till biblioteket

öppnar i sina tillfälliga lokaler i

och de tillfälliga lokalerna planerar vi att anlita skol-

Kulturhuset KilArena

bussar som kör ett par turer från järnvägsstationen

• 2018 - invigning av det nyre-

till Kulturhuset Kilarena.

noverade biblioteket

Har du frågor och synpunkter? Hör av dig till bib-

Planeringen är preliminär. Du hit-

liotekschef Lena Hassellund på 0554-191 63 eller
lena.hassellund@kil.se

tar uppdaterad information i biblioteket och på kil.se

FLER BESÖKER MÖTESPLATSEN
BIBLIOTEKET Under 2016 besökte

60 698 personer Kils bibliotek. En
ökning med 1 904 personer jämfört
med året innan.
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Kulturdagarna i Kil pågår 3– 6 juni. Passa på att ta del av Kils rika kulturliv!
För programpunkterna står både föreningslivet och kommunen. Alla tider är preliminära.
För uppdaterat och aktuellt program, se kil.se/kulturdagarna

3 juni

5 juni

STEFAN HOLM-SPELEN

INVIGNING AV ÅNGLOK,
DET STORA TÅGLÅNET & TOMAS DI LEVA

Hela dagen, Sannerudsvallen

KALLBLODSKAMPEN
Kl 8-17 Hannäs hästcenter

Kl 12.30-15 Fryksta
(festen fortsätter, se nästa punkt)

10-ÅRSJUBILEUM, FESTDAG I NATUREN

KULTURKVÄLL I FRYKSTA:
KULTURSKOLAN, KÖREN KÖREN,
TEATERGRUPPEN HÄR OCH NU,
BACKA BANDET & COVER AGE

Kl 14-17 Kilsravinerna

Kl 18-23 Forskningsstationen i Fryksta

HEMJORD

FILM: SPEGLINGAR
SAMTAL MED REGISSÖR
SARA BROOS

MULLE 60 ÅR
Kl 10.30-13 Frykstahöjden

Kl 19.30 Fagerås bygdegård

4 juni
DANSUPPVISNING
ANTON EWALD & KULTURSKOLAN
Sannerudsskolans aula

TIPSPROMENAD
Kl 14-17 Frykstahöjden

Kl 18.30 Högboda bio

6 juni
KUNSKAPSTEATERN,
BRÖDERNA RONGEDAL,
ANDREAS JONSSON
Kl 11-15 Kils hembygdgård

NATIONALDAGSFIRANDE, HÖGBODA
Kl 17-20 Orrnäset, Högboda
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FAMILJEDAG
I TROPISKA
KIL 3 JUNI
ORD
HEMJ

FESTDAG I NATUREN KL 14-17
Välkommen på 10års-jubileum för naturreservatet Kilsravinerna!
Musikunderhållning med Hemjord. Skattjakt för alla barn. Fika.
Tipspromenad. Parkera gärna bilen i Kil och gå via Sannerudsvallen,
stigen till Kilsravinerna är skyltad.
SE HELA PROGRAMMET PÅ - WWW.KIL.SE/KULTURDAGARNA

KIL.SE
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1849 INVIGDE KUNG OSCAR I SVERIGES FÖRSTA JÄRNVÄG FÖR ALLMÄN TRAFIK MELLAN SJÖN FRYKEN I KIL
OCH LYCKAN I FORSHAGA. NU ÄR DET DAGS FÖR YTTERLIGARE EN INVIGNING I FRYKSTA!

STOR LOKINVIGNING I FRYKSTA
Måndag 5 juni är du välkommen på en tågfest som förhoppningsvis
inte spårar ur! Festen börjar klockan 12.30 och fortsätter på kvällen.
I höstas flyttade vi 71,2 ton ånglok och 32,7 ton kolvagn från gamla Scanområdet till Fryksta. Ångloket
från 1913 ska påminna om platsens betydelse för
resande - inte minst järnvägshistorien.

FRYKSTA 5 JUNI
KL 12.30-15 LOKINVIGNING

Nu vill vi bjuda in dig till lokinvigning. Programmet
drar igång klockan 12.30. Kunskapsteatern spelar
en specialskriven familjeföreställning och Tomas
Di Leva underhåller. På kvällen fortsätter festligheterna i Fryksta. Då är det premiär för kulturkväll i
forskningsstationen i Fryksta.

DET STORA TÅGLÅNET
TOMAS DI LEVA,

KL 18-23 KULTURKVÄLL
FORSKNINGSSTATIONEN
(NEDANFÖR SKÖNA RUM)
KULTURSKOLAN, KÖREN KÖREN,
TEATERGRUPPEN HÄR OCH NU,
BACKA BANDET & COVER AGE

NYSKRIVEN FAMILJEFÖRESTÄLLNING
”Det stora tåglånet” är en nyskriven pjäs om när
tågen kom till Sverige och Kil blev en knutpunkt.
Publiken får följa med på ett hissnande äventyr i jakt
på den gyllene rälsen men också lära sig en del om
järnvägar och 1870-talets Värmland.

Fakta om loket
Modell: Ånglok SJ B 1143
Byggt: 1913 på Motala Verkstad
Tidigare ägare: Värmlands tågförening

Kunskapsteatern spelar familjeföreställningen vid
ångloket på perrongen vid Fryksta station. Efter

Kuriosa: Även Freja af Fryken byggdes på Motala
verkstad cirka 50 år innan ångloket.

premiären 5 juni, blir det föreställningar 11 och 18
juni klockan 12 och 15.

Bakom föreställningen står Kunskapsteatern. I rollerna ser vi
bland andra Kasper Walan, Lia Örnborn, Lena Persson Sligman,
Mattias Walan och Gunilla Fält. Manus och regi: Johan Fält
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BARNTEATER, ANDREAS JONSSON
OCH BRÖDERNA RONGEDAL
Välkommen till Kils hembygdsgård den 6 juni! Även i år bjuder vi in till ett
gemensamt nationaldagsfirande med barnteater och musikunderhållning.
Firandet startar klockan 11.

BOKA
IN

6
jun

i

Det är politikerna i Kil som bestämt att vi ska fira
6 juni med en riktig kulturfest. 6 juni blir finalen på
kulturdagarna.
– Kultur binder samman oss alla, säger Mikael
Johansson (S), kommunalråd. Alla ska känna sig
välkomna när vi firar friheten och vårt land.

NATIONALDAGSFIRANDET
PÅ KILS HEMBYGDSGÅRD
Det var en gång – sagor du aldrig sett
Kunskapsteatern
Bröderna Rongedal
Nationaldagstal
av kommunalråd Mikael Johansson (S)
Gemensam sång
Bergenfursstipendiat
Andreas Jonsson och Ingvar Karlsson
med Pink cadillac band

HÄR KAN DU OCKSÅ FIRA

Vi hälsar även våra nya medborgare välkomna
från scenen.

LUNDAVALLEN, FAGERÅS

För tider och aktuellt program, se

Nationaldagstipset - tipspromenad för barn och vuxna.
Fina priser utlovas. Servering med fika och enklare mat.
Tid: Start mellan klockan 10-12, därefter prisutdelning.
Arrangör: PRO Frykerud och Fagerås BK

kil.se/kulturdagarna

ORRNÄSET, HÖGBODA
Nationaldagsfirande. Kils Paradorkester uppträder.
Servering och kiosk. Tid: 17.
Arrangör: Boda Hembygdsförening

HÄR KAN DU OCKSÅ FIRA
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KIL HELA VECKAN 12-20 AUGUSTI
Från och med i år tar Kils kommun över ansvaret för Kil hela veckan. Årets program landar
i din brevlådan i mitten av juli. Du hittar det också på kil.se/kilhelaveckan

UTDRAG UR PROGRAMMET
12/8

KILSMÂRTEN

13/8

GUDSTJÄNST, STORA KILS KYRKA

14/8

PARADEN

15/8

SENIORDAG, GRÖNA TORGET

16/8

BABBLARNA, KILARENA

17/8

BARNKALAS, NÄRHETENS KYRKA

18/8

DIGGILOO, SANNERUDSVALLEN

19/8

POP & ROCK, GRÖNA TORGET

Pop & Rock på Gröna torget. I år är målsättningen

20/8

GUD I CENTRUM

att skapa en riktig folkfest - locka fler besökare och

MAXIDA OCH TIMO
TILL GRÖNA TORGET
Lördag 19 augusti är det dags för
gratisfestivalen Pop & Rock på Gröna
torget. På scenen står Maxida Märak och
Timo Räisinen.
Förra året var det smygpremiär för gratisfestivalen

fylla området med aktiviteter och mat.
– Vi vill locka en bred publik, med fokus på ungHar du aktiviteter som du vill anmäla

domar, säger Malin Lövendal festivalgeneral, Kils

till Kil hela veckan?

kommun.

Kontakta Malin Lövendal på 0554-191
89 eller malin.lovendal@kil.se. För att

VILL DU FIXA KÄK UNDER FESTIVALEN?

vara med i det tryckta programbladet

Vill du vara med och bidra till matupplevelsen för

behöver vi ha information om ditt

festivalbesökarna? Kils kommun står för platsen,

evenemang senast 15 juni.

vatten och el. Alla intäkter du gör på matfestivalen
går oavkortat till dig.
Ditt företag ska vara registrerat som livsmedelsverksamhet och du ska kunna visa att lagar och
bestämmelser kring livsmedelshantering uppfylls.
För intresseanmälan och frågor, kontakta Malin
Lövendal, festivalgeneral Kils kommun 0554-191 89
eller malin.lovendal@kil.se.
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Vinn biljetter till
Diggiloo i Kil
Vem vill du ta med dig till Diggiloo och
varför?
Maila ditt svar till malin.lovendal@kil.se
senast 30 juni. Du kan också skicka in svaret på
ett vykort till Malin Lövendal, Kils kommun,

DIGGILOO - STOR FAMILJESHOW MED
HUMOR, ROCK, SCHLAGER OCH POP
Nästan 1,5 miljoner personer runt om i
landet har sett showen sedan starten 2003.
Den 18 augusti kommer Diggiloo till Kil och
Sannerudsvallen.
”Familjeunderhållning med ett aldrig sinande högtryck. Hits, humor och en sällsynt smittande spelglädje, fördelat på tre underhållande timmar."

Box 88, 665 23 Kil. Glöm inte att ange namn och
kontaktuppgifter.

BABBLARNA – FÖRSTA MUSIKALEN
Äntligen kommer barnens favoriter Babblarna till
Kil och KilArena med sin populära föreställning
som handlar om kärlek och omtanke om varandra,
om äventyr, om mod och om att annorlunda är bra
det med.

Så beskriver Diggilooproduktionen sin show. I år
deltar artister som Tommy Nilsson, David Lindgren, Wiktoria, Charlotte Perrelli, Jessica Andersson, Bruno Mitsogiannis, Robin Bengtsson, Andreas
Johnson och komikern Özz Nûjen. För underhållkommunalrådet ningen står också ett stort band,
dansare och kör.

FAMILJEVÄNLIGT
På arenaområdet på Sannerudsvallen kommer det
finnas en hel del för barn, bland annat lekland och
annat spännande.
– På varje sittbiljett till det gröna (särskild kategori)
får man ta med sig två barn/ungdomar upp till och
med 14 år, tipsar Dennis Hall, lokal koordinator för
Diggiloo.
För mer info om biljetter, program och annat, se
diggiloo.com/ort/kil
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FEM FRÅGOR TILL NÄRINGSLIVSCHEFEN
VARFÖR JOBBAR VI MED FÖRETAGSETABLERING OCH NÄRINGSLIV?

Vi behöver också fortsätta det målmedvetna interna

– Företagen är jätteviktiga motorer för den lokala

som högkvalitativa när det gäller service, bemötande

utvecklingen. De ser till att vi som bor här har till-

och enkelhet. Och vi måste, tillsammans med pri-

gång till nödvändigheter och nyttigheter, som livs-

vata aktörer, arbeta för att kunna erbjuda bra lokaler,

medel, drivmedel, kläder, blommor och inredning.

mark och samarbeten. Både för lokala företag som

De förser också andra företag och den offentliga sek-

växer och har behov att flytta och för nya företag

torn med efterfrågade produkter och tjänster.

som ser Kil som en bra konkurrenskraftig etabler-

Om det går bra för företagen skapas det tillväxt. Fler
jobb ger fler skattebetalare och större skatteintäkter till kommunen. På så sätt blir det mer pengar till
välfärd och stabilare utveckling för framtiden. Det
blir helt enkelt en bättre kommun att leva i nu - och
i framtiden.

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT MED ETT
LOKALT, EGET NÄRINGSLIV?
– En kommun med ett lokalt näringsliv på nedåtgående skulle bli svagare och svagare och få rejäla
svårigheter att klara allt som åligger en kommun.
Attraktiviteten skulle förmodligen minska radikalt.
Bakom begrepp som ”lokalt näringsliv” och ”Kilsföretag” så finns det också människor. Människor
som startat företagen och arbetar där. Många av
dem bor i Kils kommun och är engagerade i kommu-

förbättringsarbetet i kommunen för att uppfattas

ingsort.

HUR STÅR VI OSS I KONKURRENSEN?
– Jag tycker vi står oss bra, men det gäller att
fortsätta jobba och bli ännu bättre.
Fler och fler kommuner vässar sitt näringslivsarbete
rejält. De gör det för att stärka den egna kommunens
attraktivitet men också för att de inser vad företagen
betyder för en bra samhällsutveckling.
Det finns tydliga samband mellan gott företagsklimat och starkare befolkningsutveckling, fler jobb
och ökade skatteintäkter. Vi måste alltså jobba ännu
hårdare för att klara konkurrensen.

VILKA ÄR KILS STYRKOR?
– Vårt starkaste kort är företagarandan i Kil. Den är
kanske lite lågmäld och till viss del anonym lokalt,

nens framtid. Alla tjänar på ett bra företagsklimat.

men väldigt stark. Vi har många företagare - engag-

HUR GÖR VI FÖR ATT VARA EN ATTRAKTIV FÖRETAGARKOMMUN?

utvecklas. Jag önskar att vi alla skulle bli lite kaxig-

– Vi måste fortsätta ha en aktiv och levande dialog

och företagare så de syns tydligare i vardagen.

erade företagare och företagare som vill utveckla och
are och tillsammans lyfta fram våra lokala företag

med företagen för att förstå vad som är viktigt för
både företagen och kommunen.

Bo Thunberg
Näringslivschef
0554 194 13
bo.thunberg@kil.se
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FLER FÖRETAG HAR FÅTT BESÖK

NÄRINGSLIV

Våra företagsfredagar startade i februari och har fortsatt under våren.
Vid besöken – ett i månaden – deltar politiker och tjänstemän från kommunen.
KILS
AUTOMATSVARNING
levererar 13 miljoner
detaljer om året till
fordonsindustrin
i 15 länder. De gör
bland annat detaljer
till kamaxlar i vissa
Volvomodeller. Företaget grundades 1963 och har 24 anställda.

WENMEC är en av Kils
största privata arbetsgivare
med 120 anställda. De
tillverkar och levererar
komponenter och produkter
för industrin men har
också legotillverkning.
Företaget har
en stor produktionsanläggning i Kil och en mindre
produktionsanläggning i Kina sedan några år tillbaks.

MOELVEN BYGGMODUL (bild nedan) tillverkar baracker
för byggarbetsplatser. Bodarna är märkta med Kilsboden.
Nästan varje del till skapas och monteras i lokalerna i Kil – även
inredningen. Moelven byggmodul är numer Kils största privata
företag med 150 anställda.

EO STÅL AB i Kil är det
enda stållagret i länet. I
sina lokaler på Lersäters
industriområde, har företaget
ungefär 500 ton stål. EO
Stål AB har tio anställda och
säljer material till verkstad-,
process-, byggindustri och
privatpersoner.

PLÅTLAGRET AB grundades
i början av 2000-talet och är
en liten men framgångsrik
grossistfirma inom plåt. I
verkstaden görs också diverse
plåtarbeten på beställning.

STENTEKNIK I KARLSTAD AB
grundades och har sitt huvudkontor
i Kil, men jobbar i bland annat
Ystad och Stockholm. Stentekniks
huvudområden är stenläggning
i offentlig miljö, maskinläggning
på industriytor och trafikhinder i
modulform.

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

bo.thunberg@k il.se
för att boka in ett möte.
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MVG FÖR
KEAB OCH KAHAB

KIL STÄRKER
ELEVHÄLSOARBETET

De kommunala bolagen Kils Energi och Kils

Kils kommun satsar på fler skolsköterskor, kura-

avfallshantering har fått betyget mycket väl god-

torer och specialpedagoger för att ännu bättre

känt i den senaste kundundersökningen.

kunna stödja barns och elevers lärande.

– Vi får ett högre betyg för fjärrvärmens pris-

Ett exempel är att varje rektorsområde, från och

värdhet än tidigare. Det är fler som upplever

med augusti 2017, kommer att ha en specialpeda-

den prisvärd, driftsäker och bekväm. Bemötan-

gog i sin verksamhet.

det på återvinningscentralen får väldigt högt
betyg, vilket vi är glada och stolta över. Vi jobbar
naturligtvis vidare för att förbättra prisvärdhet
och service för våra kunder, berättar Leif Östlind

– Det innebär en dubblering från tre till sex specialpedagoger i kommunen, säger Patrik Backman, kvalitetsutvecklare i Kils kommun.

som är VD för bolagen.

Elevhälsoarbetet ska vara en naturlig del av

HAR DU PENGAR
I MADRASSEN?

Personalförstärkningen handlar mycket om att att

Dessa sedlar och mynt blir ogiltiga efter den 30

SKOLA 2.0

juni 2017.

verksamheten och börja redan i klassrummet.
stödja elever och personal.

Skolan inleder under hösten 2017 en IT-satsning.
Målet är att öka tillgången till datorer för eleverna
i grundskolan.
Läs mer på riksbank.se

Planen är att elever i alla åldrar ska ha god tilllgång till datorer. I årskurs 4-9 ska alla ha tillgång till varsin dator. Kils kommun vill genom

HAR DU
ELLER KÄNNER DU
NÅGON SOM HAR
ALKOHOLPROBLEM?
Välkommen till Kilsgruppen för anonyma alkoholister. Vi träffas varje torsdag klockan 19-20
i Sannerudskyrkan. Första torsdagen i varje
månad är mötena öppna för allmänheten. Ingång
är på baksidan av kyrkan.
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IT-satsningen, Skola 2.0, skapa förutsättningar
för en likvärdig utbildning i digital miljö. Det
uppfyller skolverkets nationella IT-strategi på ett
bra sätt.
– Vi kommer också att se över och uppdatera våra
mjukvaror för att få en mer användarvänlig och
funktionell miljö för elever, vårdnadshavare och
personal, säger Torbjörn Magnusson, rektor.
Från och med hösten 2017 blir det nya system för
frånvaroanmälan, ledigheter, elevdokumentation
och information. Mer information kommer inför
skolstarten.

HÄNT I KIL

TÅRTKALAS och invigning av miljötratten i Gränderna.
Istrabek som bor i området och Rita, som är Kilsbostäders
ordförande, visar hur tratten fungerar.

SPORTLOVSBIO för alla fritidsbarn.
Kils kommun bjöd på en filmupplevelse
på bio. Efter en busstur till Högboda
folkets hus såg barnen Mitt liv som
Zucchini.

DANSVECKA PÅ SANNERUDSSKOLAN – Vi har
vanligtvis positiva elever, men att se så här många
leenden samtidigt gör vi nog bara under den här veckan,
sa idrottsläraren Sofia Byström efter Sannerudsskolan
dansvecka. Alla högstadieelever fick två pass med
zumbainstruktören Banke Brattström.

FRITIDSHEMMENS DAG firades i år med stor parad! Efter
gemensam parad från Gröna torget till Sannerudsvallen
blev det sång, lek och aktiviteter för elever och personal från
kommunens fritidshem.

KVARTERSFEST I GRÄNDERNA blev en succé.
Kulturskolan, Integration Kil och Nilsby IK anordnade en fest
med teaterlekar, musik, dans och konst.
– Det är ett sätt för oss att nå ut med kulturella verksamheter
till nya målgrupper, sa kulturskolechef Patrik Karlsson.
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NU ÄR ÅRETS STOLPJAKT/FRISKA KIL IGÅNG
• Grundkartan för Friska Kil har 40 stolpar i områ-

Stolparna sitter ute till 30 september.

det Fryksta-Lökeneskogen.

Du kan köpa dina kartor på Kils bibliotek,

• Kring midsommar släpper Kils orienteringsklubb

Frykstastugan, Apoteket Kronan och Audio Video.

en separat extrakarta med 15 nya stolpar i området
kring Stenåsen.
• Det finns också en stolpjakt med 30 stolpar nordost
om Fagerås, som träning inför O-ringen.

På https://kil.stolpjakten.se kan du läsa mer, registrera
stolparna digitalt eller ladda ner stolpjaktens
app för att registrera stolparnas QR-koder med
mobilkameran. Du kan även registrera
koderna från stolparna manuellt på
startkortet.

HJÄLP OSS ATT SKAPA TRYGGHET
Vi i socialtjänstens förebyggargrupp rör oss ute på gator och i områden där ungdomar
befinner sig. När fler vuxna finns ute i Kil under kvällstid skapar vi trygghet tillsammans.
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BESÖK PLATSER DÄR UNGA SAMLAS

KONTAKTA OSS GÄRNA

Vuxennärvaro skapar trygghet för våra ungdomar

Kom gärna fram och prata med oss, om du ser oss

och minskar risken att de dricker alkohol. Ungdomar

ute. Du känner igen oss på våra Kilsblå jackor med

samlas ofta på platser där de kan sitta ostört, som

texten Kils kommun. Dagtid kan du också ringa

badplatser, skolgårdar eller grillplatser.

0554 - 194 50 och fråga efter oss.

Tillsammans kan vi bidra till att våra unga får en min-

Hur kan du stötta din ungdom ytterligare? Läs mer

nesfylld och glädjerik skolavslutning och sommar!

på kil.se/faltverksamhet och tänkom.nu

VM-EKIPAGE OCH LANDSLAGSCOACH
FRÅN KILS BRUKSHUNDKLUBB
26-åriga Louise Jonsson, Kils Brukshundsklubb, ska snart tävla VM i lydnad med sin
border collie Snipe. Det svenska landslagets ledare är en annan Kilsbo - Heidi Billkvam.
Louise bor i Fagerås med sambo, bebis och femåriga

– Vi har lyckats tack vare envishet och målmed-

Snipe. I mitten av juni byts familjelivet tillfälligt ut

vetenhet. Snipe har också en otrolig arbetsmoral,

mot andra äventyr– då flyger Louise och Snipe till

han älskar att jobba! säger Louise

Belgien för att tävla i VM i lydnad.
– Jag och Snipe är förstareserver till landslaget och
kommer att tävla individuellt. Det känns roligt och
utmanande och jag är jätteförväntansfull, säger hon.

TÄVLINGSAKTIV KLUBB
Kils Brukshundklubb har många tävlande i flera
olika grenar. Ordföranden Mari Andersson är glad
över att två av medlemmarna kommer att represen-

RANKINGTÄVLINGAR OCH BRA NERVER

tera Sverige under lydnads-VM.

Heidi Billkvam är landslagsledare för andra året i rad.

– Det känns jätteroligt, säger hon.

– Det krävs förare med bra nerver och störningståliga hundar för att nå såhär högt. Dessutom behöver
både förare och hund vara villiga att träna mycket –
det är träning som skapar mästare, säger Heidi.

Kils Brukshundklubb…

När Louise köpte Snipe för fem år sedan var målet

… bildades 1981 och har runt 200 medlemmar

att någon gång kvala in till SM.

… har aktiva tävlingsekipage inom bland annat
bruks, lydnad, agility och rally.
… erbjuder bland annat valp-, allmänlydnads-,
tävlingskurser vid klubbstugan i Lökeneskogen.
… hittar du också via: www.kilsbhk.com och på
Facebook: www.facebook.com/kilsbhk.

Följ VM via brukshundklubben.se/lydnadslandslaget eller Facebook: Landslaget i lydnad
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SOMMAR I KIL 2017
ETT URVAL AV SOMMARENS EVENEMANG

INVIGNING, ÅNGLOK FRÅN 1913
5 JUNI
FRYKSTA

DIGGILOO
18 AUGUSTI
SANNERUDSVALLEN

PACKMOPEDSTURNÉN
30 JUNI
FRYKSTA
KIL HELA VECKAN
12-20 AUGUSTI

POP OCH ROCK
19 AUGUSTI
GRÖNA TORGET

RAVINER MED TROPISKT KLIMAT • VANDRINGSLEDER • 18-HÅLS GOLFBANA • BADPLATSER
CAMPING • VANDRARHEM • BED AND BREAKFAST • HOTELL

SE FLER EVENEMANG PÅ KIL.SE/KALENDER

