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Kilen, efterlysningar

31 december 2018, gör jag min sista dag och Anders Johansson
tar över, förutsatt att valet går bra för partiet naturligtvis. Det har
varit en fantastisk period i Kils kommun. Kommunens ekonomi har
stärkts, trots stora satsningar som ny högstadieskola och förskola,
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ny skola. Kil har blivit populärt,
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anseendet har stärkts betydligt

Fler projekt är på gång: trygghets-

i vår omgivning och vi har fått
inflyttning. Inflyttningen betyder
att vi behöver fler bostäder, utbyggd

“Det har
varit en
fantastisk
period”

skola/förskola och planer för ytterligare bostäder och framtida
verksamhetsområden. En ny översiktsplan kommer snart och där
ser vi också behoven.
Jag är otroligt glad över att vårt kulturutbud ökar och ökar. Vår
kulturskola och Kulturhuset KilArena är några av de som anordnar
Box 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Mikael Johansson
0554 191 11, mikael.johansson@kil.se

evenemang och ser till att det händer i hela vår kommun.
Nu hoppas jag att ni alla får en härlig jul, oavsett om ni firar jul eller
inte. Ta hand om varandra och låt ingen sitta ensam över julen. Jag
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skänker också en extra tanke till många av våra anställda, som finns

Jenny Willman, kommunikations-

till hands för Kilsbor i behov av stöd, bland annat på våra äldre-

enheten, Kils kommun

boenden, varje dag - och så även på jul.
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God jul och gott nytt år!

Preliminära utgivningsdatum 2018
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Nr 3. 5 oktober
Nr 4. 14 december

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

GOD JUL

& GOTT NYTT 2018
2017 har varit ett bra år för Kil. Bostadsområdena i Lövenstrand fortsätter att växa,
liksom antalet företag. Kulturen är på frammarsch, flera stora artister har gästat
Kil och kulturskolan engagerar många. I somras invigde vi loket i Fryksta och
årets Kil hela veckan blev extra händelserik. Snart är det dags att sammanfatta
hur vi uppnått de mål som politikerna satt upp för vår verksamhet 2015-2018.
Nu önskar vi dig en fantastisk, fin och vilsam jul. Och ett storslaget 2018!

SÅ KAN KIL
SE UT I FRAMTIDEN

VÄLKOMMEN TILL
STJÄRNAN

Kils kommun har tagit fram förslag till ny över-

Stjärnan - så heter nu familjecentralen i Kil. Namn-

siktsplan. En översiktsplan visar bland annat hur

givningen firades med pyssel, sångstund och tårta.

kommunen vill använda mark- och vattenområden

– Vi utlyste en namntävling och fastnade för

i framtiden. Tre samrådsmöten är genomförda. På

Stjärnan. Namnet ska vara lekfullt och greppbart för

kil.se/nyop kan du läsa hela förslaget och hur du ska

barnen. Verksamheten ska kännas ännu mer person-

göra om du vill lämna synpunkter.

lig, säger Mattias Thorn, samordnare för familjecen-

Synpunkter kan lämnas till och med 8 januari 2018.

tralen i Kil.
Stjärnans fem uddar symboliserar familjer, kuratorer, pedagog, BVC-sköterskor och barnmorskor. Tillsammans bildar de
gemenskapen på familjecentralen Stjärnan.

FÅRÄLSKAD!
Du missar väl inte Fårfesten i Kil?
2 - 4 mars är det dags igen.
Läs mer på www.farfestikil.com

PST! Föreningen Värmlandståg visar modelltåg på Kils
bibliotek 28-29 december. Läs mer på kil.se/kalender

Du vet väl om...
...att vi finns på Facebook
och Instagram? Följ
@kilskommun för att
ta del av aktuell Kilsinformation och glimtar
från vår verksamhet.
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SNÖELDORADO I FRYKSTA
Cirka 3 000 timmar ideellt arbete och 4,2 miljoner kronor ska inom två år göra
Frykstaområdet i Kil till ett snöeldorado.
– Satsningen innebär stora förbättringar för både

Bakom satsningen Fryksta Snöeldorado

längdåkning och utförsåkning liksom för Kils

står Kils Slalomklubb och Kils OK med stöd av de

slalomklubbs träningsverksamhet, skidskola och

externa finansiärerna Leader Närheten, Allmänna

snowpark. Det öppnar även upp för nya aktiviteter

Arvsfonden och Värmlands Idrottsförbund. Klubb-

som skicross och backhoppning, säger Nicklas

arna kommer också att få stöd av specialister inom

Åslund i Kils slalomklubb.

de olika utvecklingsområdena.

Arbetet börjar denna säsong men allt ska vara klart
till vintersäsongen 2018/2019.

HÖSTEN 2017

SOMMAREN/HÖSTEN 2018

• Utbyggnad av snösystem till dubbel kapacitet

• Ny knapplift som ersätter nuvarande ponnylift

• Konstsnöläggning av längdspår på Höjda

• Ny skicrossnedfart

• ”Mini”-hoppbacke

• Åkband i ny barnbacke för nybörjare och de minsta

Vill du hjä lp
a till
med något i
backen
eller längdsp
åren?
Kontak ta Jörg
en Tränk,
K ils SLK 070590 43 40 elle
r
Lars Kvar nstr
öm, K ils OK
070-545 50 80

FRYKSTAHÖJDEN
Frykstahöjdens längdskidspår har öppet när snötillgången
är god. 4-kilometersspåret och elljusspåret, 2,5 kilometer,
är dubbelspårade och passar för både skating och klassiskt.
Det populära konstsnöspåret utökas i år till 1500 meter.
Missa inte heller att ta en picknick vid grillplatsen vid en av
Värmlands vackraste utsiktsplatser.
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VI SNÖRÖJER KIL
Nu är vintersäsongen här! Är du bilist eller fastighetsägare? Då kan du
underlätta vårt arbete med att 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 infart. Om vi ska hinna med att ploga inom rim-

Vi sandar vid behov. Vid temperatur under 12 minus-

lig 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

TOLITA

Vid ryttarklubben

NILSBY

Reningsverket

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

RENSTAD Vid slaktboden

Läs
mer på

BODETTA Vid anslagstavlan

kil.se/snorojning

Har du frågor om snöröjningen? Kontakta gatuavdelningen., klockan 07.00-16.00, på telefonnummer 0554-192 11.
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TRYGGHETSBOENDE I CENTRALA KIL
Kils kommun och Riksbyggen planerar ett trygghetsboende med 28 kooperativa
hyreslägenheter mitt i centrala Kil. Det blir ettor, tvåor och treor och inflyttning är
planerad till januari 2020.
Placeringen blir på Västra Torggatan mellan kommunhuset och Hammaren och Städet och byggstarten

KOOPERATIV HYRESRÄTT

är planerad till oktober 2018. Huset har sju våningar

En kooperativ hyresrättsförening är en eko-

och rymmer 28 lägenheter och gemensamhetsytor.

nomisk förening som äger och hyr ut sina
lägenheter till de boende. De boende blir

Det är styrelsen för den

medlemmar i föreningen när de underteck-

kooperativa hyresrätts-

nat hyreskontrakt och betalat inträdesav-

föreningen som bestäm-

giften på 100 kronor.

mer åldersgräns, men ofta
är ett trygghetsboende för
personer från 65 år

Du som är intresserad kan få mer information och

och äldre.

fylla i intresseanmälan på kil.se/trygghetsboende

Hallå där...

Mikael Kindberg, teknisk chef

NÄR BLIR DET INFLYTTNING I MODULBOENDET
MITT EMOT VÅRDCENTRALEN?

beräknar att påbörja arbetet i mars. Nya biblioteket

Vi jobbar intensivt för att det ska bli klart för inflytt

torget i slutet av sommaren. Sista etappen - gång-

under december månad.

stråket ner mot Gröna torget - gör vi om i samband

VARFÖR HAR DET TAGIT SÅDAN TID?

med trygghetsboendet som är planerat intill.

Kils kommun och entreprenören kom inte överens

HUR KOMMER ARBETET ATT PÅVERKA KILSBORNA?

om vissa felaktigheter som upptäcktes vid slutbesikt-

Ombyggnationen av biblioteket gör att centrum kan

ningen. Eftersom vi inte kunde vänta längre har vi nu

upplevas lite stökigt under vintern och vi ber alla

själva åtgärdat de flesta felaktigheterna. Vi har några

att ha överseende. Förhoppningsvis kommer allt bli

VVS-anmärkningar kvar, sen ska allt vara klart.

mycket bra när det är färdigt. Jag vill också passa på

OCH TIDSPLANEN FÖR CENTRUMUTVECKLINGEN?

att tacka för många bra synpunkter på hur torgytorna

Just nu jobbar vi främst med torgytan vid stationshuset och renoveringen av biblioteket. Vi är i slutet av

invigs i början av juni och vi fortsätter med biblioteks-

ska se ut i framtiden! Jag tror många
kommer att känna igen sina idéer.

planeringen. Målsättningen är att upphandling med
entreprenör ska vara klar i slutet av januari och vi
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Vi på jobbar hela tiden med förbättringar och tar gärna emot idéer. Har du förslag?
Kontakta Mikael Kindberg, 0554-191 34 • mikael.kindberg@kil.se

INFLYTTAT PÅ HAGAGATAN 8

UTVECKLING

15 november lämnade Kilsbostäder ut nycklarna till det nybyggda huset
på Hagagatan 8. Intresset har varit stort och samtliga lägenheter är uthyrda.
Nytt, fräscht, bekvämt och centralt - det har lockat

TRYGGT OCH TILLGÄNGLIGT

många att lämna hus eller andra lägenheter för det

På gården finns Kils första cykelkarusell, ett finurligt

nya boendet. Gunilla och

cykelförråd med roterbar golvplatta. I källaren finns

Tommy Svensson hyr en

förråd och utrymme för permobiler – de kan också

av lägenheterna. De var

laddas där – och tvättstugan

tidigt ute och fick pre-

ligger på markplan för

cis den lägenhet de ville

trygghetens skull.

ha – på femte våningen i
söderläge med ljusinsläpp
från nästan alla håll.

– Men det här är inte
tänkt som ett trygghetsboende för äldre egentli-

FLYTTADE IN DIREKT

gen, även om många tror

– Vi har bott på tredje våningen i ett hus utan hiss.

det,

Vi trivdes väldigt bra, men det var jobbigt med trap-

Samuelsson, vd för Kils-

porna och vi blir ju inte yngre, säger Gunilla.

bostäder.

Den nya lägenheten är något mindre, så den gamla

Hon och Rita Gunnarsson (S),

hörnsoffan har bytts ut mot en mer passande, men

ordförande i Kilsbostäders styrelse,

säger

Ann-Louise

det har gått förvånansvärt

hälsade de nya hyresgästerna välkomna under den

bra att få plats med allt

första inflyttningsdagen och i varje lägenhet väntade

ändå.

en blomma från Kilsbostäder.

– Och det är ju lite roligt
med nytt också.
Tommy och Gunilla var
inte bara tidigt ute med
sin intresseanmälan – de
var också bland de första att hämta ut sina nycklar
på inflyttningsdagen. Efter en vecka i sitt nya boende
känner de sig redan hemma.
– Det är fint, konstaterar Tommy och beundrar utsikten från den inglasade balkongen.

7

SÖKES:
DELTIDSBRANDMÄN

VILL DU GÖRA
EN VIKTIG INSATS?

Deltidsbrandmän är personer som har ett

POSOM ger praktiskt, socialt och psykologiskt stöd

annat jobb, men som ibland har beredskap att

till drabbade och vittnen vid olyckor och kriser.

rycka ut när larmet går. Just nu söker vi del-

POSOM söker ständigt nya stödpersoner.

tidsbrandmän till brandstationen i Högboda.

Är du intresserad av att ställa upp och stötta drabb-

Är du intresserad? Hör av dig till stationschef

ade vid kris? Insatsen är ideell. Skicka ett mejl till

Roger Hesselius, roger.hesselius@karlstad.se

posom@karlstad.se med kort information om dig

Mer information om vad som krävs för att
arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap hittar du på blideltidsbrandman.nu
Räddningstjänsten Karlstadsregionen omfattar kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil
och Munkfors.

själv. Du blir sedan kontaktad för ett kompletterande samtal med POSOM-ledningsgrupp.
Mer

information

om

POSOM

finns

på

raddningkarlstad.se/posom
Organisationen är gemensam för Forshaga, Grums, Hammarö,
Karlstads, Kils och Munkfors kommuner.

KILEN TILL

GOOP X 2
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson
(S), delade ut utmärkelsen Kilen till Olle och Björn
Goop på after work för näringslivet på kulturhuset
KilArena den 9 november 2017.
Olle tog emot båda kuskarnas utmärkelser, eftersom Björn var i Frankrike och tävlade.
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MOTIVERING
Olle och Björn Goop har
tagit sensationellt många
segrar inom travsporten. Deras
framgångsrika verksamhet på Lökene i Kil har skapat
arbetstillfällen och positiv uppmärksamhet i lokal, nationell
och internationell media. Olle och Björn är kända för att ligga
i spets, både på travbanan och som goda ambassadörer för sin
sport och hemkommun.

ANNA BECK FRÅN KIL
VANN VM FÖR PARACYKLISTER
Envishet, vilja och engagemang tog Anna Beck till landslaget i paracykling.
I år ställde hon upp i sitt första VM – och vann både silver och guld.
Cykelintresset finns i familjen. Annas pappa har

– Någon gång ska de spela nationalsången för mig

cyklat så länge hon kan minnas. Själv körde Anna

också, sa hon efter prisutdelningen.

sin första Vätternrunda 2009, efter att ha tränat så
gott hon hann, med två små barn därhemma.
Det riktiga tävlingsintresset vaknade till liv 2013.
– Då började min man Patrik hänga med och träna.
Vi började köra motionslopp, startade en Facebookgrupp, ”Cyklister i Kil”, och gick med med i en klubb,
berättar Anna.

FÖSVAGADE MUSKLER
Anna är född med en ärftlig neuromuskulär sjukdom, CMT. Sjukdomen påverkar musklerna och

Och hon behövde inte vänta länge. Anna Beck från Kil
avslutade sitt första VM med att ta guld i linjeloppet.
– En helt obeskrivlig känsla!

ENGAGEMANG OCH VILJA
Men VM-guld kommer inte gratis.
– Jag har lagt ner otroligt mycket engagemang och
vilja och jag ger mig aldrig.
Anna pendlar mellan jobbet i Sunne kommun och
familjen hemma i Kil, men träningen hinner hon

nervbanorna som går ut i händer och fötter. Även

med ändå.

underarmar och underben är försvagade.

– Jag är bra på att hitta tid och tycker att det är kul.

– Jag är mindre stark och har heller ingen känsel

Mitt stora mål är OS i Tokyo 2020.

i händer och fötter, de känns bortdomnade. Men i

Förutom timmar av cykel- och styrketräning krävs

cyklingen kan jag kompensera med låren och benen.

det också att hitta samarbetspartners och sponsorer.

Och fötterna sitter ju fast i pedalerna.

Nu laddar Anna för kommande säsong och för att

ARTIKEL VÄCKTE IDÉN
Anna läste om en kille som hade varit med om en

behålla sin plats i landslaget.
– Tävlingar är den bästa träningen!

MC-olycka. Reportaget öppnade ögonen att tävla
inom paracykling och hon fick kontakt med förbundskaptenen för paracykellandslaget.
2016 fick Anna följa med på Europacup i Prag. Det
gav blodad tand. Under världscupen 2017 tog Anna
ett guld och tre silver. I början av hösten var det
dags för VM i Sydafrika. Lite överraskande lyckades
Anna ta silver i tempoloppet.

Anna Beck och Henrik Marvig tog varsitt guld i linjelopp
under VM. Anna tog dessutom silver i tempoloppet.
Foto: Emma Stenberg
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Med framtidsdrömmar i Kil

Sedan 2011 tar vi emot ensamkommande flyktingbarn i vår kommun. Nazir,
Hossein Ali och Ebrima har alla hamnat i Kil efter att ha lämnat sina hemländer. Här berättar de om sina liv och framtidsdrömmar.

SVÅR RESA LEDDE TILL NYTT LIV OCH FAST JOBB
2011 öppnade det första hemmet för ensamkommande flyktingbarn i
Kil. En av de första som kom var Nazir Ibrahimi. Då var han 16 år och
hade en lång, svår resa bakom sig. Idag har han fått fast jobb på Ikea.
Nazir Ibrahimi var bara

För att komma ut fick han ringa en släkting som inte

en liten pojke när hans

ens visste vem han var. Men han fick bo hos släkting-

mamma bad honom att

arna och kunde jobba en del.

lämna Afghanistan.
– Det var krig, de bomNas i r Ibra h i m i

bade mycket. ”Du måste
flytta” sa mamma.

FRÅN IRAN TILL GREKLAND
Från Iran gick färden vidare till Grekland via Turkiet.
Ännu en svår resa över berg och genom skogar, mot
ovisshet och med hungern ständigt gnagande.

FAST UNDER JORDEN

– Jag hamnade i Aten och det var bra. Vi bodde nästan

Där började Nazirs långa resa. Smugglare fick betalt

15 personer i en tvårummare med kök och toalett.

och tog med honom på en lång och svår resa mot Iran.
De satt på flaket på en lastbil, solen stekte och det var
45 grader varmt. Resan tog mellan två och tre veckor
och slutade i en plats under jorden.
– Jag grät och var ledsen och ångrade att jag hade åkt.
Vi visste inte vad som väntade.

Nasir minns tiden i Grekland med glädje, men det
fanns ingen framtid där.
– Vi hoppades ju på att någon gång få komma till ett
land där man kan vara trygg och säker, där man kan
skaffa ett liv.

VI ÄR
KILS KOMMUN
Se film om hur det
är att arbeta som
integrationshandledare på
kil.se/play
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TVÅ DYGN UNDER EN LASTBIL

timmar senare befann han sig i Malmö, där han flytt-

Nazir flyttade till en hamnstad. Från hamnen utgick

ades till ett tillfälligt boende.

stora transportbåtar som forslade lastbilar ut i

I augusti kom han till Kil, där han träffade andra en-

världen. Planen var att försöka gömma sig i någon
av lastbilarna. De försökte flera gånger, men det slutade alltid med att de blev upptäckta, bortjagade och
ibland även slagna och sparkade.

samkommande ungdomar.
– Vi klagade på varandra och på personalen. Men vi
hade det allra bästa, säger han.

– En eftermiddag kom en kompis och sa ”nu finns

LÄRDE SIG SVENSKA

det en båt, vi måste försöka”. Vi fick med oss en liten

Nazir började på Nobelgymnasiet och läste språkin-

flaska vatten och sprang dit. Ingen var där och vi tog

troduktion i tre år. Efter det gick han på folkhögskola

oss under en av bilarna.

i Ransäter där han pluggade engelska, svenska och

I två dygn låg de hopkrupna under lastbilen med den

måleri. Där fick han en vän för livet i Kajsa, 70 år.

lilla vattenflaskan som enda proviant och rädsla för

– Hon är fantastisk!

att bli upptäckta och tillbakaskickade. Nazir minns

Nazir var en av de första som flyttade till utsluss-

hur kroppen domnade bort. När de hoppade av last-

boende, en tid som var jobbig för honom. Men 2015

bilen, på italiensk mark, kunde de inte stå på benen

öppnade samlingslokalen Galaxen, där kommunen

och var helt svarta av smuts.

erbjöd social samvaro, hjälp med läxor och annat.

VIA DANMARK TILL KIL

Sedan tre år bor Nazir i egen lägenhet. Han har läst

En tid bodde de i tältläger och med hjälp av en katolsk

in handelsprogrammet och efter praktik har han fått

kyrka, flyttades de till ett boende för minderåriga.

fast heltidsanställning på Ikea.

– Det tog lång tid innan vi fick ihop nog med pengar

– Jag har alltid kämpat och försökt, säger Nazir och

för att ta oss vidare.

riktar stor tacksamhet mot personalen som följt

Men så en dag stod Nazir i Danmark. Klockan var
fem på morgonen, regnet öste ner och kompisarna var
bortttappade. Han letade upp en tågstation och några

honom sedan han kom till Kil. De har betytt mycket
för mig. Jag har goda känslor för varje person. Det är
tack vare dem jag har fått jobb efter sex år i Sverige.

Galaxen är en samlingslokal för ensamkommande ungdomar. Personalen här hjälper
till med läxor, ansökningar och annat praktiskt. Det är också en viktig samlingspunkt
för social gemenskap och möjlighet att träna svenska
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Med framtidsdrömmar i Kil

DEN BÄSTA KÄNSLAN
– ATT FÅ SKRATTA MED MÄNNISKOR
– Jag vill jobba med människor. Det är det bästa sättet att hjälpa,
säger Hossein Ali Hasani.

i Has a n i
Hoss e i n Al

Hossein Ali kom till

I somras hade han semestervikariat och kanske kom-

Sverige 2014. I maj

mer han tillbaka även nästa sommar. Just nu tar

fyllde han 18 och bor

studierna all tid - drömmen är att kunna utbilda sig

sedan ett och ett halvt

till sjuksköterska.

år i egen lägenhet.
Han pluggar till undersköterska och jobbar extra
på Sannerudshemmet.
När Hossein Ali kom till Sannerudshemmet som
praktikant blev han överraskad. Medelåldern i
Afghanistan ligger på cirka 60 år. I Sverige är motsvarande siffra 80 år.
– Jag mötte många gamla, över 90 år, som klarar sig
själva. Jag trodde inte det var sant, säger han.

PERSONALEN VIKTIG
Men att flytta till Sverige innebar också att Hossein Ali tvingades lämna sin familj i Afghanistan.
Saknaden bär han alltid med sig, men i Kil har han
fått mycket kärlek och värme.
– Personalen här betyder mycket för mig. Jag får
samma kärlek som man får av en mamma. De har
hjälpt mig med allt jag behöver, de har lärt mig massor av saker och de gör så att saknaden inte blir lika

MÖTER MÅNGA MÄNNISKOR

stor, säger han.

Det Hossein Ali tycker mest om med sitt arbete är

Flera gånger i veckan kommer han till samlingslo-

mötet med människor.

kalen Galaxen för att få hjälp med läxor och för det

– Jag var väldigt nervös i början, men sen hade jag

sociala med vänner och personal.

den bästa känslan jag har haft i mitt liv – att få sitta

– Jag tycker om att sitta och prata, jag lär mig nya ord

och prata och skratta med människor.

och hör om vad som händer i världen.

Hossein Ali är uppskattad på Sannerudshemmet.
Både personal och boende skiner upp när han kommer på besök, det blir många kramar och glada utrop.

VISSTE DU ATT...
...cirka en promille av de ensamkommande asylsökande
barnen som kommer till Sverige placeras i Kil. Enligt
prognosen kommer 1500 ensamkommande att söka asyl
i Sverige 2018.
...samtliga Kilsungdomar som fått uppehållstillstånd
har idag egen försörjning, genom studier eller jobb.
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Med framtidsdrömmar i Kil

DRÖMMER OM ATT BLI KOCK
Ebrima Seckam bor på HVB-hemmet Stinsen sedan början av
september. Han är en av de många afrikanska flyktingar som har
tagit sig till Europa med båt över Medelhavet.
–

Det

var

många

människor på båten
am
Eb ri m a Se ck

och vi visste inte om
vi skulle överleva.
Jag kan inte simma,

så det handlade om att leva eller dö, säger han.

TYCKER OM ATT LAGA MAT
HVB-hemmet är bemannat dygnet runt, men ungdomarna lagar egen mat i det gemensamma köket och
sköter det mesta själva. Ebrima tycker om att laga mat
och drömmer om att bli kock.
– Jag vet inte än om jag får stanna men jag vill gärna.

UPPSKATTAR SVERIGE
Ebrima lämnade hemlandet Gambia 2016, via bland
annat Senegal, Libyen, Italien och Tyskland. I slutet
av augusti i år kom han till Malmö och några dagar
senare flyttade han in på HVB-hemmet Stinsen, där
han trivs bra.
– Det är bra här i Kil. Inte så mycket folk och inte så
mycket problem.

SVENSKAR ÄR HJÄLPSAMMA
Efter en vecka fick Ebrima börja skolan i Forshaga.
Han tycker att svenskan är svår, men förstår redan
mycket och uppskattar det Sverige han hittills mött.
– Jag gillar svenskar. De är öppna och vill verkligen
hjälpa människor som behöver det. Jag får mat och
kläder, en plats att sova på och möjlighet att gå i skola.

ENSAMKOMMANDE I KILS KOMMUN
• Kilsbo HVB har två HVB-hem och ett stödboende. Tidigare under 2017 hade Kilsbo fem
HVB-hem i kommunen.
• I HVB-hemmen bor ensamkommande som
blivit kommunplacerade av Migrationsverket.
HVB-hemmen är bemannade dygnet runt.
• Från 16 års ålder finns möjlighet att flytta till
eget boende eller stödboende om bedömningen är att personen
klarar det. Stödboende är ett eget
boende, där det
finns individuellt
utformat stöd från
personal.

Här kan alla göra vad de vill, säger han.
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H änt sedan sist
Novemberfest i Högboda

Thriller
Filmgala
Den allra första filmgalan arrangerades på Kulturhuset KilArena.
Filmer gjorda av barn och ungdomar
i Kil visades upp och prisades inför en
entusiastisk publik.

Enklare Zombies och spökjakt,
dans och musik.
Hundra barn och ungdomar deltog i
Thriller, en föreställning med skräcktema som spelades för publik på Kulturhuset KilArena.

Kils kulturskola arrangerade
Novemberfest med kulturaktiviteter i Högboda Folkets hus.
Under fem kvällar fick barn och ungdomar uppleva och prova på teater,
trickfilmning och musikinstrument.
– Vi vill att barn och unga i hela kommunen ska få uppleva kultur. Vi har
alltid bedrivit musikundervisning i
Högboda, men det här är ett sätt att
öka vår närvaro, säger Patrik Karlsson,
kulturchef i Kils kommun.
Kils kulturskola har fått en miljon
kronor av Statens kulturråd för att nå ut
med kulturaktiviteter till nya målgrupper. Tidigare i år arrangerades kvartersfest i bostadsområdet Gränderna.

Seniormässa
Fika, spännande samtal och underhållning - årets Seniormässa
på Närhetens kyrka lockade
många besökare.
Det är fjärde året i rad som Kils kommun anordnar seniormässa. Årets
mässa var välbesökt och fokus låg på
balans och livskvalité.
– Att hitta balans är viktigt för oss alla,
men kan också förlänga de goda åren,
säger Katharina Johansson,
anhörigsamordnare i Kils kommun.
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After work
Företagarrådet anordnade after
work på Kulturhuset KilArena.
Ett femtiotal Kilsföretagare samlade.
På programmet stod trendspaning,
musik, mingel och utdelning av utmärkelser. Företagarrådet uppmärksammade Ing-Britt Bergström för hennes
långa gärning som företagare i Kil.

Höstlovsbio
Kils kommun bjöd fritidsbarnen
på film på Högboda bio.
Biobesöket blev mycket uppskattat.

Framtidsmässa
Vad ska jag bli när jag
bli stor? Finns min
framtid i Kil?
Elever ur årskurs åtta
och nio fick chans att se
vilka jobb som finns på
hemmaplan under en framtidsmässa i Närhetens kyrka.
Mässan arrangerades av Kils kommun i samarbete med
andra lokala arbetsgivare, bland annat polisen, räddningstjänsten och folktandvården. Två gymnasieskolor fanns
också på plats.
– Vi vill visa upp bredden av yrken som finns på den lokala
arbetsmarknaden. Bara inom Kils kommun finns det drygt
150 olika befattningar, säger Ann-Katrin Eriksson, HRkonsult i Kils kommun.

Kilsförfatt are
GER UT BÖCKER

Under året har vi kunnat glädja oss
åt tre fina boksläpp från Kilsförfattare.
CAROLA JANSSON har debuterat med kåserier

kring livets mörka och ljusa stunder skrivet med
härlig blandning av humor och allvar i boken
Livet är…
BENGT KARLSSON har gett ut sin andra barnbok

om valpen Oggy. Oggy på Älgjakt är illustrerad
av Charlotta Karlsson. Boken riktar sig främst till
barn som börjat läsa på egen hand.

Studiebesök på
reningsverket
Varför renar man
vattnet? Vart tar det
vägen sedan? Vad
får man slänga i
toaletten?
Barn och personal från Norrgårdens förskola har
varit på studiebesök hos Kils reningsverk. Ann Fryksenius om hur det går till när vattnet tas emot och renas.
Barnen ställde många kloka frågor och självklart visste
de vad man får spola ner: kiss, bajs och toapapper inget annat.
Vill du också komma på studiebesök med din klass
eller förening? Kontakta Ann Fryksenius 0554-196 09
eller ann.fryksenius@kil.se

MARTIN BÄRJED har släppt första romanen i

en serie om tre delar. Ni som gillar spekulativ
fiktion och realistisk fantasy kan i Saga från ett
skogsbryn, möta det paradoxala värmländska
skämtlynnet i en livsvarm skröna. Den första
och helt fristående boken i serien heter Rotskott
och utspelar sig delvis i ”Värmelandets skogar”.
Del två kommer enligt planeringen ut under
vårvintern 2018.
PST! Grattis Annie Torstensson från Fagerås till segern i
Värmländska Akademiens novellpristävling. Novellen Korsa
vägen försiktigt vann med motiveringen ”En stark, välskriven
och elegant berättelse om ett gåtfullt möte.”
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AL
Kil fortsätter att klättra i Svenskt näringslivs ranking av de svenska kommunernas
företagsklimat. På fyra år har Kil klättrat 165 placeringar och är 2017 rankad på plats 70
i Sverige. Det är den bästa placeringen som Kil haft sedan rankingen startade.
– När vi 2013 började arbeta mer organiserat med

– Nu sätter vi sökarljuset på vilka frågor vi behöver

näringslivsfrågor och de lokala företagen, låg vi på

jobba extra med för att Kil ska nå nästa nivå i före-

plats 235 i rankingen. Vi är helt klart nöjda med att

tagarnas bedömning av det lokala företagsklimatet.

ha klättrat 165 platser på fyra år men vi vill mer och

Vi kommer att göra det i nära dialog med företagen

förutsättningarna är bra med tanke på hur många

och vi kommer att ta hjälp av Företagarrådet och

duktiga och framåt företagare som finns i Kil, säger,

företagarföreningarna för att pricka än mer rätt,

Georg Forsberg (C), kommunalråd med inriktning

säger Bo Thunberg, näringslivschef i Kils kommun.

på näringslivsfrågor och tillväxt.

VÄRMLAND OCH NÄSTA ENKÄT

VILL NÅ TILL NÄSTA NIVÅ

Kil hamnar på 4:e plats i företagsrankingen i Värm-

Varje år skickar Svenskt näringsliv ut en enkät till

land. Överst kommer Grums på plats 31. Grums

företagare i varje kommun, en enkät som ställer

petar därmed ner Sunne från den topposition man

frågor vad företagarna tycker om olika saker. Det

haft i många år. Sunne ligger nu på plats 38 åtföljd

handlar om kommunpolitikers och tjänstemäns atti-

av Munkfors på plats 53.

tyder, tillämpning av lagar och regler, infrastruktur
med mera.

Nästa enkät genomförs under perioden januari –
början av april 2018.

Kil går framåt inom de flesta områden.

1 208
aktiva företag i Kil

16

4

PLATS
i Värmland

70

PLATS
i Sverige

PÅ BESÖK HOS KILSFÖRETAG

NÄRINGSLIV

Varje månad genomför kommunen besök hos Kilsföretag. De lokala företagarna får tillfälle att
berätta för både politiker och kommunanställda om sin verksamhet och planer för framtiden.
– Syftet är att kommunen och det lokala näringslivet ska lära känna varandra. Vi vill också ge medarbetare i
kommunen möjlighet att bättre förstå företagarnas vardag och verklighet, säger näringslivschef Bo Thunberg.

HALLQUIST ÅTERVINNING
Hallquist Återvinning köper skrot
från industrier, återvinningsföretag,
rivningsfirmor, bönder, entreprenadföretag och andra skrotfirmor runt
om i landet. Företaget importerar och
exporterar också från andra länder.
Främst sker handel med Norge, men
även Tyskland är en stor mottagare av skrot. Totalt omsätter
företaget mellan 20 och 30 000 ton skrot och mellan 80 och 120
miljoner kronor per år. 16 personer arbetar i företaget.
– Det är både miljömässigt och mycket billigare att producera
från järnskrot än från malm, berättar Anders Hallquist, VD.

TIPRO AB
Tipro AB är ett familjeföretag och en av
Sveriges ledande grossistföretag inom
billackering, med återförsäljare runt om
i landet. Tipro driver också webbutik.
Förutom lackeringsvaror säljer företaget
lackboxar och hjälper till att skapa
lackanläggningar. Idag finns ungefär 150
lackboxar runt om i Sverige som Kilsföretaget står bakom. Företaget startades 1992 och har idag 16
anställda, varav flera utesäljare runt om i landet. 2016 omsatte
Tipro 26 miljoner.
– Lackering är ett hantverk som kräver stort kunnande,
berättar Åke Andersson, som startade företaget.

KILS LEKSAKSBUTIK

SMÅKLÄDER I KIL
I december 2015 avvecklades en tidigare
klädbutik på Storgatan. Lokalen blev ledig
och AnnGreth Eriksson startade Småkläder
i Kil.
– Jag fick in starka klädmärken som jag
ville ha. Märken med bra kvalitet som inte
går att köpa hos de stora kedjorna, säger hon.
I butiken finns kläder för barn i storlekar från 44 (för för tidigt
födda barn) till 176. Nyföddpresenter är populärt att köpa här,
men det som säljs mest är kläder till barn från fem år och uppåt.

KOMPOSITHALLEN
Komposithallen producerar och levererar
färdiga byggskivor i komposit, som sätts
samman till färdiga, mobila byggnader.
Hallarna är livsmedelsklassade, fuktmotståndiga och isolerade.
– Byggnaderna har samma tekniska
fördelar som tält, men med prestanda som en isolerad plåthall,
säger VD Marcus Nordström.
Byggmaterialet är enkelt att frakta och monteringen kräver
bara en mindre hjullastare. Rutinerade montörer kan bygga 15
kvadratmeter färdig byggnad på ungefär 30 minuter. Sex personer arbetar i företaget och det finns planer på att rekrytera fler.

SILAS GARAGE

Kils leksaksbutik öppnade i mars 2016
och i höstas flyttade verksamheten till
nya, större lokaler. Butiken har över 1000
artiklar från 20-25 olika leverantörer.
Sortimentet utökas varje vecka. För att
marknadsföra sig använder Karin sociala
medier och försöker hitta på happenings i
och kring butiken. Omsättningen är cirka
1,5 miljoner per år. Kunderna är Kilsbor, men de kommer också
från Munkfors, Karlstad och Hammarö.

Silas garage har tre ben – service,
försäljning och biltvätt med hjälp av ånga.
Ett miljövänligt och skonsamt sätt att
tvätta, enligt företagets ägare Sila Homsi
- och ännu ganska nytt i Sverige. Totalt
två liter vatten går åt för att tvätta bilen
både ut- och invändigt. Sila köper också
in, fräschar upp och lagar bilar innan han
säljer dem vidare. Han har tidigare drivit butik på Storgatan och
är varsam om förtroendet hos sina kunder.

– Kvalité och den personliga servicen är våra främsta konkurrensmedel. Folk vill ha service, berättar Karin Löfberg, VD.

– Kundnöjdheten är extra viktigt på en liten ort som Kil. Ryktet
från en missnöjd kund skulle sprida sig snabbt, konstaterar Sila.

Vill du ha besök? Kontakta Bo Thunberg på 0554-194 13 eller bo.thunberg@kil.se för att boka in ett möte. 17

KIL REPRESENTERAR
SVERIGE

HEMTJÄNSTEN BLIR
MER SPECIALISERAD

Solidarity The Only Way är ett EU-projekt med

Hemtjänsten inom Kils kommun ska bli mer
specialiserad och få mer kontinuitet i arbetet.
I början av 2018 startar därför två nya
arbetsgrupper - en hemtjänstgrupp riktad
mot personer med demensdiagnos samt ett
mottagningsteam.

syfte att sprida kunskaper om hur det är att
vara EU-medborgare. Kils kommun representerar Sverige och i oktober reste Britt Nilsson,
utredare, till Italien på nätverksträff.
Sju olika EU-länder fanns på plats för att diskutera och utbyta erfarenheter, bland annat
om hur de olika länderna agerat och påverkats

DEMENSHEMTJÄNST

av flyktingkrisen. Britt berättade om hur vi

Syftet med den nya gruppen är att öka kvaliteteten

arbetar med HVB-hem och skolgång för ens-

och kontinuiteten hos brukare med demensdiagnos.

amkommande barn och ungdomar.

Demenshemtjänsten består av ett team med under-

– Det är viktigt med förståelse för att det
ser olika ut i världen, att vi alla har olika
förutsättningar, men att alla på bästa sätt

sköterskor som utbildas i demens samt får kontinuerlig
handledning. De kommer att ingå i team med biståndshandläggare och kommunens minnesteam.

försöker att lösa situationer och utmaningar på

Demenshemtjänsten utför alla hemtjänstinsatser och

sitt sätt, säger Britt.

kommer att arbeta över hela kommunen. Gruppen börjar arbeta 5 februari 2018. Brukare med demensdiag-

SPRÅKRUMMET - STÖD I
NYANLÄNDAS STUDIER
Språkrummet är en del av Värmlandsmodellen, ett projekt som syftar till att förkorta nyanländas väg till egen försörjning. Språkrummet

MOTTAGNINGSTEAMET
Mottagningsteamet ska skapa en trygg hemgång och
tillvaro i hemmet efter sjukhusvistelse. Teamet består
av undersköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.

är ett komplement till SFI. Här kan nyanlända

Teamet möter upp vid hemgång från sjukhusvistelse

och utrikesfödda få hjälp med läxläsning, lära

och gör därefter en bedömning av det stöd som bruk-

sig mer om hur man fyller i blanketter och

aren behöver i hemmet. Stödet från mottagningsteamet

träna på att prata svenska.

startar omgående.

Språkrummet är öppet varje dag för de som

Mottagningsteamet kommer att arbeta över hela kom-

är inskrivna via arbetsförmedlingen eller

munen och utför alla hemtjänstinsatser, men kommer

socialförvaltningen.

att vara specialiserade på rehabilitering i hemmet.

Vill du veta mer om Språkrummet?
Kontakta

Carin

Kvarforth,

projektledare

Värmlandsmodellen, 0554-195 43
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nos övergår då till Demenshemtjänsten.

Insatserna från mottagningsteamet varar i upp till
högst tre veckor. Vid fortsatt behov av insatser övergår
brukaren till ordinarie hemtjänstgrupp.
Mer information finns på kil.se

SÅ SORTERAR DU DINA JULSOPOR
FRIGOLIT
plastförpackningar

PRESENTSNÖREN
hushållssoporna

JULKLAPPSPAPPER
OCH KARTONG
pappersförpackningar

JULGRAN
Återvinningscentralen,
vid grovt trädgårdsavfall på lilla kajen

ELEKTRISK JULSTJÄRNA,
LJUSSTAKE, LUCIAKRONA
OCH JULGRANSBELYSNING
elavfall, Återvinningscentralen

SOPHÄMTNING Ställ ut kärlet någon dag
tidigare än ordinarie hämtningsdag då det kan bli
ändrad tömningsdag under jul- och nyårshelgen.
Om det blir fullt i ditt sopkärl innan nästa tömning
kan du beställa en extratömning för 150 kronor per
tömning. Ring kundtjänst 0554-19 122 eller RagnSells 010-723 30 00

VÄLKOMMEN TILL
ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Ordinarie öppettider:
Vardagar: 07.00-15.30
Lördagar: 09.00-14.00

FASTFRUSET AVFALL Om matavfallet fryser
fast kan sopbilen inte tömma kärlet helt. Låt avfallet rinna
av i slasken innan du lägger det i papperspåsen eller låt
påsen ”förfrysa” en stund utomhus innan du lägger
den i kärlet. Du kan försöka lossa avfallet från kärlets
väggar innan sopbilen kommer eller ställa in kärlet i
ett varmt utrymme.

INSAMLING AV FÖRPACKNINGAR
Är det fullt i behållarna för förpackningar och tidningar
på återvinningsstationen? Eller är det skräpigt omkring
behållarna? Ring förpacknings- och tidningsinsamlingen
0200-88 03 11

Helger och helgdagar
Återvinningscentralen är stängd på
söndagar, helgdagar samt
påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton,
men öppen ordinarie öppettider på
trettondagsafton, skärtorsdag och
valborgsafton (om ej söndag).

Besök gärna vår hemsida
www.kils-avfallshantering.se
Telefon 0554-192 79

God jul och gott nytt år önskar
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Julbordsrecept
FRÅN BODASKOLANS KÖK

JESSICAS GRÄDDKOLA
2 msk smör eller margarin
2 dl strösocker
1 dl sirap
2 dl vispgrädde
1 krm salt

Laga
sött och
syrligt
i jul

2 krm ättiksprit
Smält matfettet i en kastrull. Blanda i socker,
sirap, grädde och salt. Rör om och koka upp
blandningen. Blanda ner ättikspriten.
Koka utan lock på medelvärme, så det inte
kokar över, tills termometern visar 125
grader (eller gör ett kulprov).
Klä eller gör en form med bakplåtspapper
så att kanterna sticker upp (cirka 15 x 18 cm
och med 2 cm höga kanter). Smörj formen
lätt med lite olja. Häll upp och låt stå svalt så
smeten stelnar.
Stjälp upp kolan på ett skärbräde och skär i
lagom bitar.

JUL-COLESLAW
1 kg finstrimlad rödkål
100 gram grön paprika
50 gram röd paprika (tärnad)
25 gram rödlök (finhackad)
250 gram majonnäs
1/2 dl vitvinsvinäger
1 tsk socker
1 tsk salt
1/2 peppar
10 gram hackad persilja

Strimla grön paprika, tärna röd paprika och
finhacka gräslök. Blanda ihop allt - klart.
Står sig flera dagar i kylskåp.

Recept: Jessica Bergsten och
Pia-Lena Rosenberg, Bodaskolans kök

