PÅ RÄTT SPÅR
KILS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING

NR 3 / 2017

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
BILDER FRÅN SOMMARENS EVENEMANG

ANDERS OCH VERONICA - I 13 ÅR
Seniormässan ● Tillfälligt bibliotek ● Pristagare ● Skola 2.0

INNEHÅLL
Sid 2

Ledare

Årets Kil hela veckan blev en verklig succé - många inslag, många

Sid 3

Smått och gott om Kil

Sid 4

Byggnationer i centrala Kil

som deltog och många som bidrog. För kommunens del höll festival-

Sid 5

Läget på Hagagatan 8

Sid 6

Anders och Veronica

Sid 7

Jobbmässa och arbete

andra inblandade Kilsbor!

Sid 8-9

Sommarens evenemang

Vi är stolta över att Värmlands Pridevecka inleddes i Kil. Några av

Sid 10-11 Pristagare
Sid 12-13 Notiser

general Malin Lövendal i trådarna, assisterad av kulturskolechef
Patrik Karlsson. Tack för ett fantastiskt arbete Malin, Patrik och alla

våra medarbetare deltog också i Prideparaden. Kil är en kommun där
alla ska känna sig välkomna.
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dragit igång och biblioteket har
flyttat tillfälligt till Kulturhuset
KilArena. Det blir spännande att
se hur det nya tar form. Snart har
vi inte bara ett fräscht bibliotek
utan också ett stort fint torg!

“Alla ska
känna sig
välkomna
i Kil”

Kil fortsätter att växa och bostadsfrågan är fortfarande het. Hagagatan 8 är snart klart, klart är också modulhuset på Ravinvägen.
Nu planerar vi för ett trygghetsboende intill kommunhuset som
nästa etapp. Beslut ska tas under hösten.
Vi fortsätter dessutom med våra företagsbesök och i höst kommer
Box 88, 665 23 Kil

vi att arrangera en framtidsmässa för högstadieelever tillsammans

Ansvarig utgivare: Mikael Johansson

med företagare i Kil. Syftet är att understryka vikten av ett rikt

0554 191 11, mikael.johansson@kil.se

näringsliv i gott samarbete med kommunen.

Produktion: Roger Kvarnlöv, Lina Nyåker

Nästa sommar kommer fotbolls-VM till Kil! Världsmästerskapet är

Jenny Willman, kommunikations-

för lag som består av spelare med intellektuella funktionshinder. De

enheten, Kils kommun

kallar sig för ”det okända landslaget” och har nått goda resultat i tid-
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igare mästerskap. Välkommen hem, välkommen till Kil - vi ser fram

Omslagsfoto: Lina Nyåker

emot en riktig fotbollsfest!

Tryckeri: Strokirk-Landströms, Karlstad
Tryckt på Multifine 130 g.

Med hopp om en innehållsrik och fin höst.

Preliminära utgivningsdatum 2016
Nr 1. 12 mars
Nr 2. 3 juni
Nr 3. 23 september
Nr 4. 16 december

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

LEVANDE LANDSBYGD TILLSAMMANS
Vi fortsätter att fokusera på landsbygden! I början av augusti besökte representanter från
byalag och Kils kommun Kiladalen i Nyköpings kommun. Syftet var att inspireras och lära oss
av deras framgångsrika arbete med närservice genom digital lanthandel och boendealternativ på landsbygden. Under hösten kommer vi att bjuda in byalagen för diskussion kring hur vi
kan använda deras erfarenheter.

FÖLJ KILS KOMMUN
PÅ FACEBOOK

STORT TACK
FÖR INSATSEN

Du vet väl om att vi finns på Facebook och Insta-

Stort tack till kommunens duktiga

gram. Följ @kilskommun för att ta del av aktuell

semestervikarier och feriearbetare för era

information och glimtar från vår verksamhet.

insatser under sommaren 2017! Ni är

Du som inte har egna konton i sociala medier hittar
inläggen i våra sociala flöden om du scrollar längst
ned på startsidan www.kil.se

viktiga för att vi ska kunna ge bra service
till Kilsborna även under sommaren
då vår ordinarie personal har semester.

VÄLKOMMEN TILL KILS TILLFÄLLIGA BIBLIOTEK
Nu drar renoveringen av nytt bibliotek igång och därför har Kils bibliotek tillfälligt flyttat till Kulturhuset KilArena. För att ge så många som möjligt tillgång till det tillfälliga biblioteket anordnar kommunen gratis bussturer några dagar i veckan. Bussen avgår måndagar, onsdagar och fredagar från resecentrum klockan 10 och
går tillbaka från Kulturhuset KilArena klockan 11.
Biblioteket finns i Kulturhuset KilArena, Industrigatan 1, tills det är dags att flytta tillbaka till de nya lokalerna
på Storgatan i Kil. Invigning av Kils nya bibliotek är planerad till den 5 juni 2018.

ÖPPETTIDER
Kils bibliotek har öppet
måndag-torsdag klockan 10-18
fredag klockan 10-16
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UTVECKLING

BYGGNATIONER I CENTRALA KIL

Centrumutvecklingen fortsätter. Just nu renoverar vi biblioteket, upphandlar arbetet
med nytt torg och Kilsbostäders nya hus på Hagagatan 8 är snart klart för inflyttning. Vi
förändrar också några detaljplaner för att göra det möjligt att bygga mer i centrala Kil och
snyggar till den västra infarten till Storgatan.

1 KILS BIBLIOTEK

TOMTEN MITT EMOT KILS HOTELL

Renoveringen av Kils bibliotek är påbörjad och

Kilsbostäder har ansökt om att ändra detaljplanen

planen är att vi ska öppna i de nyrenoverade

för tomten mitt emot Kils hotell (idag grusparkering)

lokalerna igen den 5 juni 2018. Läs mer på sidan 3.

för att kunna ha möjligheten att bygga bostadshus

2 TORGYTAN

med fler än två våningar. Detaljplaneprocessen

Upphandling av torgytan mellan järnvägsstationen
och biblioteket ska göras under hösten. När entreprenör är kontrakterad ska arbetet igång, troligen

pågår.
Gå in på kil.se/planer för att få mer information om
planerna.

under våren 2018.

3 HAGAGATAN 8
Hyresgästerna i Kilsbostäders flerfamiljshus på
Hagagatan 8 flyttar in 15 november. Läs mer på
sidan 5.

ÖVRIGT PÅ GÅNG
SANNERUDS ÄLDREBOENDE
Sanneruds äldreboende är gammalt och slitet.
Därför planerar vi för ett nytt särskilt boende. En
arbetsgrupp inom Kils kommun tar fram förslaget.

AKTUELLA DETALJPLANER

Boendet kommer med största sannolikhet ha samma

4 KVARTERET KOMMUNHUSET

placering som idag.

Genom en förändring i detaljplanen för kvarteret
Kommunhuset vill kommunen göra det möjligt att
bygga ett trygghetsboende, med max sju våningar,
på gräsytan mellan tandvården och Västra Torggatan. Riksbyggen, Kils kommun och Kilsbostäder
samarbetar om det nya trygghetsboendet. Detalj-

5 VÄLKOMNANDE INFART
Vi förskönar bullervallen på södra sidan Storgatan,
väster om lilla rondellen. Syftet är att skapa en snygg,
välkomnande infart där växtligheten harmonierar
och byter skepnad mellan årstiderna.

planeprocessen pågår.
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SNART INFLYTTNING PÅ HAGAGATAN 8
Den 15 november är det dags för inflyttning i Kilsbostäders nybyggda hus på Hagagatan 8.
Så gott som alla lägenheterna är uthyrda.
I det nybyggda huset finns 29 lägenheter, varav

ARBETETS GÅNG

19 är tvåor och tio är treor. Samtliga lägenheter

Tidsplanen har följts och projektledare Bosse Häll-

har inglasad balkong och gemensam tvättstuga finns
på entréplan.

KILS KOMMUN HYRESGÄST
Fem av lägenheterna har Kils kommun hyrt till LSSboende och ytterligare en för LSS-personalen. (LSS
står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – det är kommunens ansvar att se till

sten är mycket nöjd så här i sluttampen av byggtiden.
– Arbetet har flutit på bra och med hög kvalitet,
säger han.
Under september och oktober pågår bland annat
installation av kök med vitvaror och en del markarbeten utanför huset.

att behoven för funktionshindrade tillgodoses.)

Är du
int resserad av
boende på Hagagat
an

8
eller i något av Kilsbostäders övr iga hus?
Konta kta Kilsbostäder
på
0554-192 20 eller skicka
in
intresseanmälan på
kilsbostader.se

SKOLTAK - RISKFYLLDA LEKPLATSER
Tyvärr är det personer som förstört ventilationshuvar och slängt ned takpannor från flera kommunala byggnader, främst skolor. Lagning och städning kostar pengar och risken finns att någon skadar sig själv, andra eller
i värsta fall mister livet. Kils kommun har därför ökat bevakningen av sina fastigheter och polisanmäler skadegörelse som förekommer. Planering pågår också för att sätta upp värmekameror som varnar när någon går upp
på taken.
– Vi uppmanar allmänheten att hjälpa till. Prata om det här med närstående och andra. Larma polis på 112
om du ser pågående skadegörelse så vi kan stoppa detta i tid, för andras och de inblandades skull, säger Mikael
Kindberg som är teknisk chef i Kils kommun.
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ANDERS OCH VERONICA HAR HÄNGT IHOP I 13 ÅR
– Det här är världens bästa jobb, säger Veronica Mellgren. I 13 år har hon funnits vid
Anders sida. Hon är en av hans personliga assistenter, men också en vän som finns med
i vardag och fest.
Anders har personlig assistans dygnet runt och får

Flera av assistenterna har jobbat hos Anders under

hjälp med allt i sitt dagliga liv.

många år. Veronica har varit med i 13.

– Jag ser till att han kommer upp på morgonen, lagar

– Det är det bästa arbetet man kan ha. Det är fritt,

mat, städar – ja allt, säger Veronica.

omväxlande och roligt – helt enkelt världens bästa jobb!

Hon och Anders övriga tre assistenter är i högsta
grad delaktiga i både vardag och fest.
– Anders är så social och glad och vill göra så mycket,
så vi får ju vara med på många olika saker.

AKTIV FRITID
I en klippbok finns små och stora äventyr dokumenterade. Anders bläddrar, minns och berättar. Om den
efterlängtade Kiss-konserten i Göteborg i våras, om
golfdagen med föräldrarna, om träningen på Friskis
och Svettis och om en massa annat som händer
i livet.
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MÄSSA OM JOBB FÖR
HÖGSTADIEELEVER
Vilka jobb finns inom Kils kommun?
Vilka företag behöver arbetskraft
framöver? Hur är det att jobba som polis
eller brandman?
Under skoltid den 20 november arrangerar Kils
kommun, i samarbete med bland annat näringslivet, för första gången en framtidsmässa för
elever i årskurs 8 och 9. Där presenterar vi olika
yrken inom kommunen, lokala företag och andra

FAKTA
Ett 50-tal personer arbetar som personliga
assistenter inom Kils kommun. Därtill

verksamheter som är representerade i Kil.
Framtidsmässan är i Närhetens kyrka.

finns ett antal vikarier som går in vid behov.
I dagsläget är det omkring 15 kunder inom
kommunen som får stöd genom personlig
assistans.
ÄR DU NYFIKEN PÅ YRKET OCH VILL
VETA MER?

Kontakta gärna någon av enhetscheferna
inom LSS:
Linda Grimmtorp
0554-199 81, linda.grimmtorp@kil.se
Petra Brunstein
0554-199 59, petra.brunstein@kil.se

VILL DU JOBBA
HOS OSS?
Vi är ungefär 1 000 personer som
arbetar inom Kils kommun med att ge
Kils invånare så bra service som möjligt.
Inom kommunen finns många olika yrken inom
exempelvis vård, omsorg, skola, barnomsorg och

På kil.se/personligassistans hittar du
film, bilder och mer information om
personlig assistans i Kils kommun.

gatuavdelning – alla yrken är lika viktiga och all
vår personal är lika värdefull.
Vill du bli en av oss?
Håll utkik på kil.se/jobb

Värmland Pride ägde rum 4-9 september. Turnén inleddes med besök av pridevagnen
på Sannerudsskolan. Medarbetare från Kils kommun deltog också i finaldagens Prideparad.

7

Sommaren i Kil 2017
Många evenemang och aktiviteter – så
sammanfattar vi sommaren som gick. Här ser
du exempel på några av händelserna i Kil 2017.

3/6

INVIGNING ÅNGLOK I FRYKSTA

10-ÅRSJUBILEUM FÖR KILSRAVINERNA
En riktig festdag i naturen var det när vårt
kommunala naturreservat fyllde 10 år. Många
kom för att fira med tipspromenad, skattjakt och
konsert med Hemjord under bar himmel.

DANSUPPVISNING MED

4/6

ANTON EWALD OCH
KULTURSKOLAN
En minnesvärd upplevelse blev det både för
publik och de elever som fick möjlighet att
dansa och uppträda med Anton Ewald, känd
från bland annat Melodifestivalen.

7-11/8

Både solen och blåsten kom till tåginvigningen
i Fryksta. Dagen bjöd på premiär av Kunskapsteaterns specialskrivna föreställning “Det stora
tåglånet” och Tomas Di Leva bjöd på akustisk
musik och allsång.

6/6
NATIONALDAG
Blå himmel och skinande sol var det när
nationaldagen firades på Kils hembygdsgård.
Kommunalråd Mikael Johansson (S) höll tal och
välkomnade både nya och gamla invånare. För
underhållningen stod Kunskapsteatern, Bröderna
Rongedal och Andreas Jonsson med Ingvar Karlsson
och Pink Cadillac band.

SOMMARLOVSFINAL
Den andra veckan i augusti
arrangerade Kils kommun Sommarlovsfinal för
barn mellan 6 och 15 år. En mängd olika aktiviteter tog plats i Högboda,
på Sannerudsskolan och Sannerudsvallen. Allt var gratis och det fanns inga krav på
föranmälan. Varje dag kom sommarlovslediga barn och unga för att umgås och delta
i någon eller några av aktiviteterna. Under finalen kunde den som ville roa sig med
bumperballs, hinderbana och annat kul. Fotbollsspelaren och artisten Boris René
underhöll med både sång och bollspel.
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KIL HELA VECKAN
Årets Kil hela veckan blev en höjdpunkt för många!
I år var det första gången som Kils kommun tog över
ansvaret för samordning och marknadsföring.
Publikdragaren Paraden är en av programpunkterna som
återkommer från år till år. Kommunen valde också att satsa
på lite större arrangemang och hitta ett program som skulle
passa olika åldrar och intressen.
Bland annat kom Maxida Märak och Timo Räisänen till
gratisfestivalen Pop och rock på Gröna torget, 800 gratisbiljetter till barnens favoriter Babblarna delades ut och
seniorerna hade en helt egen dag på Gröna torget. Dessutom
lyckades den lokala koordinatorn Dennis Johansson Hall
få hit Diggilooturnén, som gjorde sitt enda Värmlandsstopp
i Kil. Över 6200 personer kom till Sannerudsvallen för att
uppleva Diggiloo.
Bakom Kil hela veckan står kommunen, Centrumföreningen
Kil, handlarna, kyrkan och föreningslivet. Festivalgeneral
Malin Lövendal är mycket nöjd med engagemanget från
både arrangörer och besökare.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla besökare och alla som
engagerat sig i att fixa programpunkter, säger Malin. Nu ska
vi utvärdera årets Kil hela veckan för att se vad vi ska satsa
på nästa år. Vi tar gärna emot tips och förslag, bland annat på
vilka artister som Kilsborna vill ha hit.

Hur
v ill du se
K il hela vec
k an
2018?

Delta i ut värd
er ingen – gå
in på
ki l.se/ ki lhel
avecka n och
fyll i
vår enkät. Du
kan också fylla
i den
med penna på
K ils bibliotek
eller i
kommunhuse
ts reception.
Tack på förhan
d!
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ENGAGERADE

PEDAGOGER
Engagemang går som en röd tråd genom de pedagogiska insatser som Kils kommun belönar
med diplom och pengar att använda i verksamheten. Nio pedagoger får pris för sitt fina arbete
under 2016.
– Det här är ett sätt för oss att uppmärksamma och belöna våra pedagogers arbete, säger Jessica Hildén,
ordförande i Kils barn- och utbildningsnämnd.

GULD, 5000 KRONOR

BRONS, 1000 KRONOR

MARTIJN OOMS, SANNERUDSSKOLAN F-6

HELENA BAD, SANNERUDSSKOLAN 7-9

utvecklar ständigt ämnet idrott och hälsa. Med nya och spännande undervisningsmetoder ger han eleverna många olika
möjligheter att ta till sig ämnet.

gör korta instruktionsfilmer över arbetsmoment i slöjdämnet.
Eleverna kan se filmerna innan lektionen, för att få förförståelse
för momentet eller uppgiften.

SILVER, 3000 KRONOR

BRONS, 1000 KRONOR

KENT GUSTAFSSON OCH JENS TOLLSKOG,
SANNERUDSSKOLAN 7-9

ARBETSLAG F-3 PÅ STENÅSENSKOLAN

har under två års tid ägnat både arbetstid och fritid till att driva
Toleransprojektet för att Kils ungdomar ska utveckla sitt bemötande av andra och varandra.
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Hanna Nyström, Jenny Forsberg, Birgitta Sälgeback, Erika
Bruzen och Marina Hjalmarsson arbetar med Genrepedagogik.
Eleverna får bygga upp modeller runt olika typer av texter,
vilket ökar elevernas förmåga att uttrycka sig.

PRISTAGARE

MILJÖPRISET

BENGT KOLTHOFF
Bengt Kolthoff får Kils kommuns miljöpris 2017.
Med sitt stora engagemang och kunnande är
Bengt en viktig resurs för både miljön och
invånarna i Kil.
Miljö- och byggnadsnämndens miljöpris delas
ut för att uppmuntra och belöna insatser inom
miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och naturvård.
Förutom diplom och blommor får pristagaren
5000 kronor.

STEFAN HOLM-STIPENDIET

BERGENFURSTIPENDIET

ANDREAS ULLER

LINNEA ÖSTLUND

Andreas Uller, Kils Orienteringsklubb, har under

Yngve och Lilly Bergenfurs stipendium går till

2016 visat imponerande jämnhet med bra placerin-

unga musiker och sångare i Kils kommun att

gar vid SM-tävlingar och uttagning till Junior-EM.

uppmuntra till förkovran och utveckling.

Andreas har under flera år visat en stigande utveck-

Flöjtisten Linnea Östlund får stipendiet för visat

lingskurva där målmedvetenhet och träningsvilja

engagemang, teknisk mognad, musikalisk bredd

gjort att han nu är väldigt nära den absoluta toppen.

och intresse för klassisk repertoar.
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ÄR DU PENSIONÄR
MED LEDIGA STUNDER?
Vill du bidra med din kunskap och erfarenhet och
dela med dig till barnen i förskolan eller skolan?

SENIORMÄSSAN
5 OKTOBER KL 9.30-15
I NÄRHETENS KYRKA
Förläng de goda åren
Program, utställare och gratis fika.
Få din rollator servad under mässan.

Nu kan du som är senior delta ideellt och finnas med
som en extra vuxen bland våra barn och ungdomar.
Välkommen att anmäla ditt intresse!
Du väljer själv i vilken utsträckning du vill vara med
och inom vilken verksamhet – förskolan för barn 1-5
år eller skolan för barn 6-15 år.
Du kommer att bli inbjuden till
en introduktionsträff där du
får mer information om våra

Läs mer på kil.se/seniormassa eller
hämta programblad på biblioteket,
vårdcentralen och i kommunhuset.

verksamheter.

ÄR DU INTRESSERAD?
För mer information kontakta
Förskola: 0554-194 25 Skola: 0554-191 04

FÖR ALLA PÅ HÖJDA
Nu breddar vi friskvårdsutbudet på Höjda. Sedan
tidigare finns en naturlekpark för barnen och ett
utegym. Friskvården i Värmland, kommunens
sjukgymnaster och sjukgymnastgruppen på vårdcentralen erbjuder också en komplettering för dig
som är äldre eller i behov av lättare träning.
Du som vill kan träna balans och styrka på
trädäcket vid utegymmet. Du kan också ta en stavmotionsrunda och avsluta med att stretcha. Bilder
på övningar finns uppsatta.
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ANHÖRIGA SE HIT!
- förberedelser och funderingar inför framtiden.

VILL DU GÖRA EN INSATS? VI BEHÖVER
FLER GODE MÄN

Cirkeln riktar sig främst till dig som är anhörig

En god man hjälper personer som på grund

till någon vuxen med funktionsnedsättning. Till-

av sjukdom, försvagad hälsa, funktionshinder

sammans närmar vi oss frågan om framtiden och

eller liknande behöver hjälp med bevakande av

får chans att prata med andra i liknande situation.

rättigheter, ekonomi eller personlig omvårdnad.

Syftet är att du som deltar ska få stöd och

Som god man bör du ha en empatisk förmåga,

möjlighet att ta del av andras erfarenheter

vara van vid myndighetskontakter och kunna

Kommunens anhörigstöd anordnar i höst en
cirkel med rubriken När jag inte längre är med

VILL DU VETA MER?
Kontakta
Katharina Johansson, anhörigsamordnare
0554-192 17, katharina.johansson@kil.se

bistå huvudmannen med dennes ekonomi.
Hjälpbehovet är stort och vi har brist på gode män
för vuxna. Ring oss på 054-17 20 22 (måndagtorsdag klockan 10-12) så får du veta mer.

ÄR DU ANHÖRIG TILL
NÅGON MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING?
Välkommen på en mötesdag med inspiration,
erfarenhetsutbyte och intressanta möten.
Medverkar gör bland andra Maths Wensmark,

PÅ GÅNG
PÅ TRÄFFPUNKT SMEDEN

psykolog och psykoterapeut, Monica Klasén

26/9 - sittgympa

McGrath, författare till boken ”Annorlunda

27/9 -berättarlya, trivselstund och skaparcafé

barnbarn” och Malte och Ida Hallquist.

28/9 - underhållning med trubadur Thomas G

TID: 14 oktober klockan 9-16.30
PLATS: Forshaga Folkets hus
Kostnad: Anhöriga 250 kronor, personal från

29/9 - läsglädje för äldre
Kolla in månadens program på
kil.se/senioraktiviteter

kommun och landsting 350 kronor.
Avgiften inkluderar kaffe och lunch.

ANMÄLAN
Anmäl dig senast 26 september via
kil.se/motesdagforanhoriga eller till
Katharina Johansson, anhörigsamordnare
0554-192 17, katharina.johansson@kil.se
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NÄRINGSLIV

FLER FÖRETAGSBESÖK

Varje månad hälsar politiker och tjänstemän från kommunen på hos olika Kilsföretag.
KILS GOLFKLUBB

I Värmland finns två fabriker. I Kilsfabriken, med

Kils golfklubb bildades 1984

ett fyrtiotal anställda,

och 18-hålsanläggningen med

betong – rör, brunnar, avskiljare och en hel del

klubbhus blev klar 1990.

specialbeställda produkter.

görs främst VA-system i

Klubben hade ifjol 837 medlemmar, tre heltidsanställda och fyra

GÅRDARNA I VÄRMLAND

säsongsanställda.

Gårdarna i Värmland är en

Syftet med besöket var att hitta former för samverkan, utveckling och gemensam service, inte minst
till de drygt 4000 gäster utifrån som golfklubben
lockar varje år.

säljkanal där flera gårdar
kan samarbeta. Idag ingår
tolv gårdar som erbjuder allt
från uthyrning av boende
till hantverk och närproducerade livsmedel. Via den gemensamma hem-

ST. ERIKS

sidan marknadsför och säljer medlemmarna sina

St Eriks är ett av Sveriges
ledande företag inom mark- och

produkter.
Gårdarna i Värmland deltar också på mässor för att

VA-system.
Kunderna består till största del

nå privatpersoner, butiker och restauranger.

av entreprenadföretag i byggoch anläggningsbranschen, kommuner, statliga
verk och återförsäljare.

Vill du ha besök?
Kontakta Bo Thunberg
på 0554-194 13 eller
Initiativtagare och vd för Gårdarna i Värmland
är entreprenören Kikki Ahlstedt Karlsson.

14

bo.thunberg@kil.se
för att boka in ett möte.

grattis

SKOLA 2.0
FÖR ELEVER, VÅRDNADSHAVARE OCH LÄRARE
Skola 2.0 är Kils kommuns satsning på
utveckling av skolans IT-miljö och innehåller frånvaro, omdömen, ledighetsan-

DANIEL
ÅRETS FÖRETAGARE

sökan, informationsrum och pedagogiska
appar. Satsningen ska leda till förbättrad service, pedagogiska verktyg och fler
datorer till eleverna.

Årets Kilsföretagare 2017, utsedd av Före-

Nya system - Skola 24 och G-suite - ersätter

tagarna Kilsam, är Daniel Thorén, på Thoréns

vår tidigare plattform Fronter. Systemen

i Kil. Daniel startade eget företag 2007 och har

är under uppbyggnad.

byggt upp ett företag med stark position i sitt
segment, med bra tillväxt.

SKOLA 24
I skola 24 kan du som vårdnadshavare,

Under 2016 levererade Thoréns i Kil till över

via webb eller app på smartphone, följa

3 300 kunder och omsatte ca 34 miljoner.

ditt barns omdömen, scheman och från-

– Daniel är en riktig entreprenör och nydanare

varo – du får ett SMS när ditt barn är från-

och en mycket bra ambassadör för näringslivet

varande utan orsak. Du kan också ansöka

i Kil. Vi gratulerar till utnämningen, säger

om ledighet direkt i skola 24.

Georg Forsberg (C) kommunalråd med ansvar

G-SUITE

för näringslivsutveckling i Kils kommun.

G-suite är Googles skolpaket med appar

Utmärkelsen Årets Företagare utses av Före-

för det pedagogiska arbetet. Det innehåller

tagarna på lokal, regional och nationell nivå.

även hemsidor som vi tänkt använda som
informationsrum för elever, personal och
föräldrar.

MER OM SKOLA 2.0
Planen är att alla elever i årskurs 4-9 ska
MOTIVERING

ha egen dator och att tillgången till datorer

“Med en gedigen praktisk erfarenhet har
Daniel Thorén tillsammans med hustrun
Hanna, sina medarbetare samt lokala samarbetspartners under 10 år utvecklat företaget
till en stor branschaktör.”

för de yngre åldrarna ska vara god. Kils
kommun vill genom IT-satsningen skapa
förutsättningar för en likvärdig utbildning i
digital miljö. Det uppfyller skolverkets nationella IT-strategi på ett bra sätt.
Du som är vårdnadshavare hittar inloggning och mer information på kil.se/skola20
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BOKA IN I KALENDERN
GOSPELFESTIVAL I FAGERÅS

HÖSTEN I KULTURHUSET KILARENA

LÖRDAG 14 OKTOBER KLOCKAN 11-22
Över trettio konserter på sex olika scener,
allt inom bekvämt gångavstånd i Fagerås.
Läs mer på www.gospelfestival.se

HÖSTENS BIOPROGRAM
www.högbodafolketshus.se

oktober
7/10 Insamlingsgala för
Världens barn
21/10 Tina Ahlin möter
Copperhead Run
25/10 Teater:
Var är mitt hem?

FOTBOLLS-VM I KIL NÄSTA ÅR
Den 4-19 augusti 2018 avgörs fotbolls-VM
för spelare med intellektuella funktionshinder. Fyra matcher spelas på Sannerudsvallen i Kil!
Centrum och värdkommun är Karlstad, där lagen
från de tolv deltagande länderna kommer att bo
under VM-veckan.
Mästerskapet har tidigare hållits i samma länder
som FIFA har arrangerat fotbolls-VM. Nu vill
INAS, Internationella federationen för paraidrottare med intellektuell funktionsnedsättning,
skapa en egen identitet för sitt arrangemang och
väljer därför värdland själva. Den här gången blir
det alltså Sverige och Värmland som får äran att
ta emot VM-trupperna.
Mästerskapet anordnas av Svenska parasportförbundet och Svenska Paralympiska kommittén
i samarbete med Karlstads, Arvikas och Kils
kommuner. Sverige får, i egenskap av värdland,
automatiskt en plats i turneringen. Det får också
regerande världsmästarnationen Saudiarabien.
Övriga tio lag kvalificerar sig från EM som avgörs
i Frankrike under september och oktober.
Sveriges landslag kallas också Det okända
landslaget. Självaste Zlatan Ibrahimovic
är supporter och har sponsrat laget.

november
3/11 Lokal filmgala
4/11 Familjedubbel:
Trolleri Illusionistens
assistent
Dans - Little
Women, Big Balls!
För fler
evenemang
och mer info, se

kulturhusetkilarena.se
eller

www.facebook.com/
kulturhusetkilarena

VÄRLDENS BARNGALA I KIL
LÖRDAG 7 OKTOBER KL 18
KULTURHUSET KILARENA
Malte & Ida Hallquist, Andreas Jonsson &
The Pink Cadillac Band, Kils körer, elever
från Kulturskolan, Agnes & Simon Larson

Läs mer och se fler evenemang på kil.se/kalender

