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En stor eloge till alla som arbetat dygnet runt med snöröjning – eller kämpat
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Kil i framkant med fiber

för goda insatser – till framgångsrika

gnister i snön när minusgraderna kommer smygande. Lite stela ryggar,
kanske, efter all skottning, men det ska vara bra träning, har man hört…
Det är inte bara musklerna som blir ansträngda. Kommunen drabbas tyvärr

Olle och Björn Goop. Och framgångarna fortsätter. Björn vann tidigare i år
världens mest prestigefyllda travlopp,
VM i trav säger många: Prix d´Amerique.
Grattis Björn och alla andra Kilsidrottare
som skördat framgångar på sistone!

“vårt mål
är bättre
service
och höjd
kvalité ”

Kils kommun är bland de första kommunerna i Värmland som har ett fullt
utbyggt fibernät! Anslut - fiber är oslagbart vad gäller internetuppkoppling
och ger tillgång till ett jätteutbud av TV-kanaler. Världen kommer närmare,
helt enkelt.
Box 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Mikael Johansson
0554-191 11, mikael.johansson@kil.se

Den nya organisationen i kommunen börjar sätta sig. Det betyder att ni Kilsbor kommer att få en bättre service och lättare att komma i kontakt med rätt
person. Syftet är också att höja kvalitén i allt vi gör.
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I sommar ser vi fram emot att få inviga av det nya biblioteket och påbörja
byggandet av den nya torgytan mellan stationshuset och biblioteket.
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KIL, VI HAR ETT RESULTAT
Ja, i alla fall ett preliminärt sådant. Enligt det preliminära bokslutet så gör Kils kommun
ett plusresultat på 15,8 miljoner kronor. Det är 1,3 miljoner kronor bättre än budget.
I nästa nummer av På rätt spår, som landar i din brevlåda 1 juni, berättar vi mer om
hur det gick. Då får du också kortversionen av vår årsredovisning.

VI INVESTERAR
FÖR 128 MILJONER

NYA
ÖPPETTIDER

Kommunfullmäktige beslutar varje år vad kommunen

Kils kommun har nya öppettider från 1 februari

ska investera i de kommande åren. Det har bland annat

Öppettider i receptionen och telefonväxeln är

lett till nya bostadsområden, landsbygdsutveckling,

måndag-torsdag klockan 8-12 och 13-16

nya förskolor och förbättringar i gator och vatten- och

fredag klockan 8-12 och 13-15

avloppsledningsnät.

Följande dagar under 2018 har vi öppet klockan 8-12:

Planerade investeringar 2018 (förslag inför politiskt beslut):

5 januari Trettondagsafton
29 mars Skärtorsdag
30 april Valborgsmässoafton
9 maj Dag före Kristihimmelsfärd
11 maj Klämdag
21 juni Dag före midsommarafton
2 november Allhelgonaafton

•
•
•
•
•

Ny skola Viksta 65 miljoner kronor
Utveckling av Kils centrum 12,1 miljoner kronor
Om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan 12 miljoner kronor
Beläggningsarbeten och VA-sanering 7,3 miljoner kronor
Ombyggnad av storkök Boda 5 miljoner kronor

GRATTIS ALLA HUNDAR
Kommunsfullmäktige har sagt ja till ett
medborgarförslag som
handlar om att anlägga
en hundrastgård i Kil.
Den tänkta platsen är en
grusplan mellan Dalliden och
Stenåsen. Läs mer och tyck till
på kil.se/hundrastgard

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK OCH INSTAGRAM
På Facebook och Instagram kan du ta del av nyheter,
tävlingar, lediga jobb och vardagsbilder från våra verksamheter. På Facebook hittar du också Kils Kulturskola,
Kils bibliotek och Familjecentralen Stjärnan. Har du inte
något eget konto, kan du följa våra flöden längst ned på
startsidan kil.se
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VI ÄR KILS KOMMUN
Från och med 1 januari 2018 har Kils kommun förändrat sin organisation. Nu är vi en
kommunstyrelseorganisation med en förvaltning istället för flera. Förändringen ska göra
det bättre för våra kunder, såväl Kilsbor som andra kunder.
HUR PÅVERKAR DET HÄR KILSBORNA?

TJÄNSTEORGANISATION – FÖRVALTNING

– Beslutsvägarna ska bli kortare, helhetssynen ska öka och

• Medarbetarna på kommunens förvaltning utför arbetet

vårt kundfokus ska bli ännu starkare. I den nya organisa-

som politikerna beslutat om. De hjälper också politikerna

tionen

professioner

att ta fram information och underlag inför politiska beslut.

från olika verksamheter när vi behöver det, säger

• Kommundirektören leder förvaltningen på uppdrag av

kommundirektör Jan-Olov Ragnarsson.

kommunstyrelsen.

Vår ledningsfilosofi, lean, går bland annat ut på att allt

• I förvaltningen jobbar kommunanställda som hand-

arbete ska vara värdeskapande för medborgare och

lägger ärenden, verkställer politiskt fattade beslut och

kunder och att vi ska arbeta med ständiga förbättringar.

driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan

kan

vi

snabbare

kraftsamla

POLITISK ORGANISATION
• Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige

bistånd, utbilda barn eller att ta hand om äldre.

och kommunstyrelse.

BOLAGSKONCERNEN

• Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för

Samhällsnytta i Kil AB är moderbolag i den kommunala

all kommunal verksamhet.

bolagskoncernen och styr dotterföretagen (de kommunala

• Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ären-

bolagen) för att uppnå optimalt utnyttjande av resurserna.

den som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommun-

• Kilsbostäder AB äger och förvaltar hyresbostäder.

styrelsen leder och samordnar kommunens verksam-

• Kils Stadsnät AB distribuerar kabel-TV och internet-

het. De har också ansvar för kommunens utveckling och

tjänster i Kils tätort.

ekonomiska ställning.
• Nämnderna har, på kommunfullmäktiges vägnar,
behörighet att besluta i de frågor som finns listade i
nämndens reglemente.
• Utskottens roll är att stödja kommunstyrelsen genom att
följa och utvärdera verksamheternas arbete och omvärldsbevaka inom respektive område.
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till exempel handla om att ge bygglov, bevilja ekonomiskt

• Hantverkshuset i Kil AB äger och förvaltar lokaler för
småindustri och hantverk.
• Kils Energi AB producerar och distribuerar värme till
hyresfastigheter och villafastigheter.
• Kils Avfallshantering AB ansvarar för kommunens
avfallshantering och verksamheten vid avfallsdeponin.

ORGANISATIONSSTRUKTUR
Den politiska organisationen har i bilden nedan mörkare blå färg. De ljusgrå nämnderna är i
samverkan med andra kommuner. Förvaltningen har ljusblå färg och de kommunala bolagen
mörkgrå färg. I högerspalten högst upp hittar du de politiskt tillsatta revisorerna.

Kils kommun har cirka 1 000 anställda. De är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner
och beslut följs. Läs mer om vår organisation på kil.se/organisation
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POSITIVT SAMSPEL MELLAN VUXNA OCH BARN
Kils kommun satsar på att stärka samspelet mellan barn och vuxna. Under en treårsperiod
får samtliga förskolepedagoger utbildning i vägledande samspel. Målet är att sprida kunskap
om barns behov av samspel och att utveckla vuxnas lyhördhet och respekt för barnet.
Under våren 2016 startade kommunen en utbildn-

utbilda föräldragrupper och ansvara för att vidare-

ingssatsning för alla pedagoger som arbetar i förskolan,

utveckla vägledande samspel på arbetsplatsen. Hittills

men även för personalgrupper inom socialtjänst, familje-

finns sex utbildade vägledare i kommunen och en ny

central och kommunens integrationsvägledare.

utbildning är planerad till hösten.

ÖVER HUNDRA PEDAGOGER UTBILDADE

FÖR BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE

ICDP – vägledande samspel – är ett förebyggande prog-

– Det positiva samspelet mellan barn och vuxna är viktigt

ram, som utgår från FN:s barnkonvention och är anpassat

för barns lärande och utveckling. Vi hoppas kunna skapa

för barn i alla åldrar. Hittills har över hundra pedagoger

ringar på vattnet, säger Helena Hvit, kommunens sam-

och flera föräldrar i kommunen fått utbildningen. En del

ordnare för föräldraskapsstöd och diplomerad ICDP-

av personalen vidareutbildas också för att själva kunna

utbildare, som håller i all utbildning.

YASMIN ALHAWAS
FÖRÄLDER
– Det är en fantastisk kurs! Barn
kan mycket mer än vi vuxna
förstår. Det handlar om att lyssna
och koncentrera sig på barnen.

ICDP FÖR FÖRÄLDRAR
Kils kommun erbjuder föräldrar med barn 0-6 år
att delta i föräldragrupper och enskilda tematräffar
utifrån programmet ICDP. Under våren anordnar
vi även en bokcirkel för föräldrar som gått utbildningen tidigare samt en serie föräldraträffar för
föräldrar med arabiska som modersmål.

ICDP PÅ FAMILJECENTRALEN STJÄRNAN
ANNE REHNBY
FÖRSKOLLÄRARE
– ICDP sätter ord på den tysta
kunskapen. Mitt ansvar som
pedagog är att vara lyhörd och
bekräfta barnets styrkor.
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• Bokcirkel, totalt sex träffar
startar 13 mars klockan 15.00–16.30
• Tematräff vägledande samspel/ ICDP
16 maj klockan 14.30 – 16.30
• Föräldraträffar med arabiska som
modersmål, pågår under våren

Deltagare i vårens utbildning i ICDP - positivt samspel. ICDP står för International
Child Development Programme. Läs mer om ICDP på www.icdp.se och www.icdp.info

SPRÅKRUMMET – EN HJÄLP ATT KOMMA VIDARE
Hur lätt är det att skriva på svenska, om du inte kan bokstäverna på ditt hemspråk?
I Språkrummet får ett gäng motiverade människor möjlighet att lära sig i sin egen takt.
Plötsligt sitter sammanhanget där. Siffrorna som du

Carin Kvarforth är projektledare för Värmlandsmodellen

mödosamt lärt dig att memorera och skriva bildar ett

och den som tagit initiativ till Språkrummet.

personnummer. Priset på en vara i affären. En tid på
kallelsen till vårdcentralen.

–Värmlandsmodellen

avslutas

i februari 2019, men projektets

– Det gör så mycket för egenvärdet att själv kunna fylla

syfte och mål är att vi ska

i sin blankett och lämna in, säger Elisabeth Engh, hand-

bygga en modell för att snabb-

ledare på Språkrummet.

are få in nyanlända i arbets-

TVÅ GRUPPER INSKRIVNA
För närvarande är två grupper inskrivna. Den ena består av
människor som går på SFI, deltagarna i den andra gruppen har avslutat SFI-utbildningen men behöver bibehålla
de svenskkunskaper de har och helst komplettera med

livet. Kils kommun har tagit
emot många kort- eller outbildade. Vi behövde något för att
ta de här personerna vidare,
berättar Carin.

praktik. I båda grupperna finns flera deltagare som aldrig

INSPIRERAR ANDRA

har fått gå i skolan, aldrig lärt sig att läsa eller skriva.

Det Kilsfödda Språkrummet har redan, sedan det startade

Utbildningen är helt grundläggande: lära sig bokstäver,
klockan och att hitta på Sverigekartan. SFI-eleverna jobbar
oftast vidare med aktuellt i sin ordinarie undervisning.
– Vid behov kan vi göra individuella lösningar, där vi
arbetar med ord och uttryck som är riktade mot ett speciellt yrke, säger Elisabeth.

i november, väckt intresse hos andra kommuner som ett
lyckat exempel. Filipstad och Storfors har varit i Kil på
studiebesök och kommer att starta liknande verksamheter.
En viktig del av utvecklingen mot anställningsbarhet är
möjligheten att få träna på språket. Därför är behovet av
praktikplatser inom arbetslivet stort. Det handlar om några
timmar eller halvdagar i veckan, med arbetsuppgifter som

ARBETSLIVET I FOKUS

inte ställer krav på skriv- och läskunnighet.

Just arbetsliv och arbetsmarknad är centralt och själva

– Vi måste hjälpas åt att utbilda de här människona,

syftet med Språkrummet. Det är en del av Värmlandsmo-

vi kommer att behöva dem alla i arbetslivet framöver.

dellen, finansierad via Europeiska socialfonden.

Har du en praktikplats att erbjuda Språkrummets deltagare?
Kontakta Carin Kvarforth, projektledare på 0554-195 43
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VAD GÖR DE PÅ GATUAVDELNINGEN EGENTLIGEN?
De är ofta vakna när vi andra sover. Jobbar i blötsnö och mörker för att laga vattenläckor,
ploga och grusa vintriga vägar och kapa snöböjda träd. Men gatuavdelningens arbete
omfattar så mycket mer än de akuta utryckningarna.

VATTEN- OCH AVLOPP (VA)

PLOGNING OCH SANDNING

Gatuavdelningen ansvarar för cirka 300 km vatten-

Mellan den 1 november och 31 mars har gatu-

och avloppsledningar. I arbetet ingår underhåll,

avdelningen full koll på väderprognoserna för

men det är också gatuavdelningens personal som

att vara beredda inför plogning och sandning.

drar fram vatten och avlopp, öppnar vattenser-

Den här vintern har
varit

ovanligt

viser och gör vissa grundarbeten i samband med

bes-

nybyggnationer och renoveringar.

värlig. Perioder med

Några av de anställda har befogenhet att arbeta

svår halka har varv-

med VA och i samband med läckor kan det bli

ats med ordentliga

många timmars arbete. Vattenläckan ska loka-

snöfall. Vid ett tillfälle kom det

liseras, ventiler ska stängas, rör ska kapas och

40 centimeter snö under några timmar i kombi-

skarvas. Innan personalen kan börja gräva måste

nation med kraftig blåst. Under några dygn var

de få klartecken från de olika ledningsägarna –

alla resurser utkallade.

fjärr-värme, fiber, el och liknande – något som kan

Utöver bortkörning

ta mellan en och fyra timmar. Under tiden knackar

av stora mängder

de dörr och berättar för drabbade att vattnet

snö var personal ute

stängs av samt informerar på kil.se/storning. Vid

och tog bort mellan

behov ställer de ut en eller flera vattentunnor på

300 och 400 snö-

strategiska platser, efter att de fyllt var och en med

tyngda träd som

1 000 liter vatten. Vid större vattenläckor arbetar

lagt sig över vägarna runt om i kommunen.

sju personer med allt från grävningsarbeten till
kundkontakt.

Gatuavdelningen sköter och underhåller 92 km
gator, 26 km gång- och cykelvägar och 200 km

När läckan är lagad

enskilda vägar.

spolar personalen i
spolposter för att

Läs mer på
kil.se
/snorojning

spola ut missfärgningar som kan ha
uppstått. Ofta rekommenderar de boende
Vanliga
frågor

att spola i sina

om vatten
hittar du på
kil.se/faqvatten
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kranar tills vattnet är klart igen.

SÅ FUNKAR DET

UNDERHÅLLER SOMMARPÄRLOR
OCH VINTERPARADIS

FELPARKERADE BILAR

Skötsel av parker och andra grönytor, totalt

24 timmar gratis i tätorterna, om inte skyltning

omkring 500 000 kvadratmeter, ingår i gatu-

säger annat. Bilar som stått för länge, felaktigt

avdelningens arbetsuppgifter.

och/eller utgör trafikfara forslar

De ansvarar och sköter också den kommunala

Enligt de lokala trafikföreskrifterna får du parkera

gatuavdelningen bort.

skogen, cirka 714 hektar. De kommunala badplatserna, Fryksta, Lövenstrand och andra populära
utflyktsplatser ska hållas fina.
Vintertid, när vädret tillåter, spolar de flera planer
till skridskoisar.

LEKPLATSER
Kils kommun ansvarar för ett
20-tal lekparker som gatuavdelningen utrustar och
underhåller.

STÖRNINGAR OCH
PÅGÅENDE ARBETEN
På kil.se/storning publicerar gatuavdelningen
information om störningar och pågående arbeten.
Du vet väl att du kan prenumerera på störningsinformation? Då får du e-post direkt när vi
publicerar och uppdaterar en ny störning,
exempelvis en vattenläcka.

kil.se/storning
GATUBELYSNING
3 940 gatubelysningsstolpar i Kil
tillhör gatuavdelningens ansvar.
Hjälp oss genom att
anmäla trasiga lampor på
kil.se/felanmalan

Just nu jobbar 17 ordinarie
personal och fem säsongsanställda på gatuavdelningen.
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VI BYGGER NY VIKSTASKOLA
Kils kommun ökar i befolkning. För att möta framtidens behov satsar kommunen
på en ny, modern skola. Här är förslaget som politikerna beslutar om under året.
Kil växer och målet är att vi ska bli 12 500 invånare år

det troligtvis en helt ny idrottshall och ett tillagningskök.

2020. Det ställer krav på att vi har bra skolor med goda

Totalkostnaden beräknas till 165-170 miljoner kronor.

förutsättningar för lärande.

Planen är att den nya skolan ska byggas på samma plats

NY SKOLA FÖR FRAMTIDENS BEHOV

som den nuvarande.

Den nuvarande Vikstaskolan, där det idag går cirka 275

– Den gamla skolan kommer att rivas del för del, under

elever, är i stort behov av renovering. Den är också alltför

tiden kommer vi ha tillgång till moduler, berättar Patrik.

liten för dagens verksamhet.
– Det har varit för trångt under lång tid, det är besvärligt för både elever och personal. Diskussionen om att göra
något åt situationen har förts i många år. Nu är det ett
gynnsamt läge att satsa på en ny skola för att möta framtida behov, säger Patrik Backman som är rektor på skolan.

FÖRSTA SPADTAG
En projektgrupp arbetar nu med att ta fram en pedagogisk verksamhetsidé, som ska ligga till grund för upphandlingen. Första spadtaget tar vi troligen under våren 2019,
beroende på när politikerna tar de formella besluten.
– Sen tar det ungefär tre läsår innan det är färdigbyggt

PLATS FÖR FLER ELEVER

och inflyttningsklart. Vi ser verkligen fram mot det här,

I den nya skolan kommer det att finnas flera olika ämnes-

det blir ett lyft för elever, personal och Kil som helhet,

specifika salar, en aula och i anslutning till skolan blir

säger Patrik.

MODULHUSEN INFLYTTADE
Innan jul var modulhusen på Ravinvägen inflyttningsklara och under
januari flyttade de första
hyresgästerna in.

Bygget var från början planerat att stå klart sommaren
2017. Kils kommun och den upphandlade entreprenören
kom dock inte överens om vissa felaktigheter som upptäcktes vid slutbesiktningen. Under hösten har kommunen därför fått åtgärda felaktigheterna med hjälp
av andra entreprenörer. Lägenheterna kommer i
första hand att användas för att fylla behovet av
stödbende för ensamkommande och boende
för flyktingar med uppehållstillstånd
som blivit kommunplacerade i Kil.
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URSÄKTA RÖRAN – VI BYGGER OM

UTVECKLING

Under våren startar ombyggnationerna av den nya torgytan som
sträcker sig mellan stationshuset och biblioteket. Tanken är att
skapa en ljus, luftig och inbjudande torgyta med gott om sittplatser
och trivsam växtlighet.
Tack alla ni som deltog i medborgardialogen och tyckte

En stor del av arbetet gör vi själva, men en entreprenör

till om skissförslaget. Många av er var positiva till skissen

är upphandlad för stenläggning. Om allt går som planerat

och era åsikter har bland annat lett till att vi kommer för-

kommer det nya torget att stå klart i slutet av året.

tydliga gångfartsområdet på Storgatan som korsar torgytan. Det innebär att gående har företräde och bilarna får

VISS STÖRNING UNDER BYGGTIDEN

anpassa sig efter gångtrafikanter.

Under byggtiden kommer det bli vissa störningar i form av

Vi har också engagerat två konstnärer för att sätta sin

byggtrafik och buller. Under några dagar i sommar kom-

prägel på torgytan. Mer om det här och planerna för torget

mer vi också att vara tvungen att leda om trafiken på Stor-

kommer vi att berätta om i nästa nummer av På rätt spår.

gatan, kring bygget.

KLART INNAN ÅRET ÄR SLUT
Kostnaden för torgytan är beräknad till 12 miljoner kronor, som fördelas mellan Kils kommun och Kilsbostäder.

Vi ber om överseende och hoppas att torgytan ska bli ett
välkommet inslag i försköningen av centrum.
Läs mer om centrumutvecklingen på kil.se/battrekil

DU BIDRAR TILL ETT LEVANDE CENTRUM I KIL
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Brottsofferjouren Värmland är en politiskt
och religiöst fristående, ideell förening.
Kontakten med brottsofferjouren är avgiftsfri och du kan vara anonym.
Brottsofferjouren Värmland erbjuder:
• Stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga
• Information om hur en polisanmälan går till
• Information om rättsprocessen och stöd i samband
med rättegång
• Hjälp i kontakten med myndigheter och
försäkringsbolag
Välkommen att kontakta oss:
Telefon: 054-18 28 88, 054-18 75 75
Besöksadress: Drottninggatan 30, Karlstad
E-post: info@varmland.boj.se
Läs mer på http://varmland.boj.se/

Välkommen till Återbruket
Är du i behov av ett köksbord? Eller flera
glas till det stundande 60-årskalaset?
Återbruket är en butik som tar emot, återvinner
och säljer secondhandvaror. Handla hos oss så
spar du både pengar och miljö.
Du hittar oss på Storgatan 6.

NYA ÖPPETTIDER
FRÅN 1 FEBRUARI
MÅNDAG: 10-15.30
TISDAG: 10-15.30
ONSDAG: 10-15.30
TORSDAG: 10-18
FREDAG: 10-14

ÅTERBRUKET

Vill du skänka något?
Du kan lämna in saker direkt
till butiken under våra öppettider eller i vår container
vid Återvinningscentralen.
Vill du att vi kommer och
hämtar något hos dig?
Kontakta Jerry
0554-192 39
(mån-fredag klockan 8-15)

KLARAR DU KRISEN?
Hur förberedd är du på att klara dig
när det uppstår en kris? Om det inte
finns ström, vatten eller mat
på flera dagar?
Årets Krisberedskapsvecka pågår
28 maj - 3 juni. Lördag 2 juni blir det
stor familjefest på Brigadmuseet och
Norra fältet i Karlstad.
Håll utkik efter fler arrangemang
i din kommun och grannkommunerna!
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KRISBEREDSKAPSVECKAN
28 MAJ-3 JUNI
www.msb.se

ÅTERVINNINGSNYTTIGT

NÄRINGSLIV

INGEN RABATT FÖR KOMPOSTERING

FÖRETAGSFREDAGAR

Det blir ingen höjning av avfallstaxan, däremot tas rabatt-

Under året fortsätter vi med våra uppskattade

en för kompostering bort. Det beslutade kommunfull-

företagsfredagar, som är ett bra tillfälle för möten

mäktige i februari. Anledningen är att det förekommer

mellan företagare och kommun. Första fredagen i

en del fusk – plockanalyser visar att många lägger kom-

varje månad besöker vi lokala företag. Vill du ha

postmaterial bland det vanliga restavfallet istället för att

besök? Kontakta Bo Thunberg, näringslivschef på

kompostera det. Omkring

0554-194 13 eller bo.thunberg@kil.se Finns det

1 000 hushåll har haft

andra önskemål om möten så ordnar vi det.

rabatten som varit 400

UNGA MÖTER ARBETSGIVARE I KIL

kronor per år.

Vilka jobb finns inom Kils kommun? Vilka företag
behöver arbetskraft framöver? Hur är det att jobba

CONTAINRAR FLYTTADE
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI har flyttat

som polis eller brandman?

sina containrar på två ställen i Kil. Containrarna som

Onsdag 11 april arrangerar Kils kommun, i sam-

tidigare fanns inne på återvinningscentralen Lersätter

arbete med bland annat näringslivet, en fram-

står numera utanför grindarna, på Volym-

tidsmässa för elever i årskurs 8. Där presenterar vi

vägen. Det ökar tillgängligheten för dig

olika yrken inom kommunen, de lokala företagen

som vill lämna till återvinning, sam-

och andra verksamheter som finns i Kil.

tid-igt som det minskar trafiken inne

Mässan arrangeras för andra gången. Den första

på återvinningscentralens område.

mässan anordnades i Närhetens kyrka i november

Containern på Karlslund har bara flyttats en liten bit, du

och blev uppskattad och lyckad. Årets framtids-

hittar den på Allégatan, på baksidan av Mekonomen.

mässa arrangeras i Sannerudsskolans idrottshall
under skoltid.

NY ENTREPRENÖR
FÖR SOPHÄMTNING
Från och med 1 april byter Kils kommun
entreprenör för sophämtningen.
Suez

Karlstad

heter

företaget

som kommer att köra dina sopor
istället för Ragn-Sells.

Visste du det här
OM FÖRETAGEN I KIL?
•
•

Det finns 1

789 jobb i Kils småföretag
Under 2017 startades 61 nya företag

•

Antalet jobb i småföretagen har totalt
ökat med 527 sedan 1990

•

Tillsammans med sina anställda
bidrar företagarna med 151 miljoner
kronor till kommunens skatteintäkter

•

HÅLL KIL RENT
Delta i kampen mot skräpet i vår! Läs mer och
anmäl dig på kil.se/hallkilrent senast den 1 april.

Nio av tio av kommunens företag har
färre än 10 anställda
Källa: Företagarnas nya rapport ”Företagandet i Kil”
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MÅNGA STOLTHETER
FRÅN KIL
Det är många Killingar som kunnat
stoltsera med idrottsliga framgångar på
sistone. Stort grattis och bra jobbat!

NYA KULTUR- OCH
FRITIDSSAMORDNARE
Elisabeth Johansson och Katarina Widell
är dina nya kultur- och fritidssamordnare
i Kils kommun.

Här är några exempel:
ANNA BECK cyklist, utsågs till årets kvinnliga idrottare
på Parasportgalan. Säsongen 2017 blev det förutom SMguld också guld och silver i VM samt guld och tre silver
i Världscupen.
BJÖRN

GOOP

travkusk,

vann

travloppet

Prix

d’Amerique med hästen Readly Express.
VAD GÖR EN KULTUR- OCH FRITIDSSAMORDNARE?
– Vi håller på med administration som rör kulturskolan, fritid, bibliotek och turism. Vi samordnar
arrangemang som kulturdagarna och samarbetar med
föreningar i Kil.
HUR ÄR DET ATT JOBBA MED DET HÄR?

JC RACING Joel Christoffersson och hans team vann
förra året två guld i Rallycross Nordic (nordiska
mästerskapen), två guld i SM och både silver och brons
i EM. De har redan flera pallplatser under årets säsong.
ALEXANDRA TERNER innebandyspelare och målgörare i Sveriges U19-landslag under Finnkampen.

– Vi är nya och har inte riktigt kommit in i jobbet,
men tycker båda att det är spännande, kul och bra med

MELWIN LYCKE HOLM höjdhoppare, satte inofficiellt

nya erfarenheter.

världsrekord för tolvåringar med 1,87 meter och som

VAD HAR NI FÖR ARBETSUPPGIFTER OCH VAD
ARBETAR NI MED JUST NU?
– Just nu söker vi bidrag för sommarlovsaktiviteter
som till exempel simskolan. Vi börjar planera kulturdagarna, Kil hela veckan och biblioteksinvigningen i
juni, med innehåll som vi väntar lite med att avslöja.
VILKA RIKTAR NI ER TILL?
– I första hand alla som bor i Kils kommun, men det är
självklart roligt om vi kan locka besökare utifrån.
VAD HAR NI FÖR MÅLSÄTTNING?
– Att Kilsborna ska få ta del av kultur. Ett av kommunfullmäktiges mål är att Kil 2018 ska vara omnämnd
som en av Värmlands främsta kulturkommuner.
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13-åring nytt personligt rekord med 1.97 meter.
HANNES HOFFMAN brottare, tog silver på USM.
Det blev 15 medaljer under säsongen, bland annat i
fristilslandslaget för ungdomar.
ANDREAS ULLER, LUKAS OLM OCH OLOF SKOGLUND
orienterare, knep tillsammans SM-brons i stafett.
Andreas tog även tre individuella SM-brons. I VM tog
Olof guld i klassiska grenen, silver i stafett och brons i
sprint. Lukas vann guld i sprint och stafett. Lukas och
Olof tog guld respektive silver i SM i orienteringsskytte
(liknar skidskytte fast med orientering i stället för
skidor). Samtliga medaljer gäller juniorklassen.
Har du tips på en framgångsrik Kilsbo som vi borde
uppmärksamma? Maila kommunikationsenheten@kil.se

B

KULTUR

okhyllan

INVIGNING AV
KILS BIBLIOTEK

MODERNARE BIBLIOTEK
EFTER RENOVERING I HÖGBODA

5 juni inviger vi det nyrenoverade biblioteket. Det blir en

måla, installera “meröppet” och byta ut böckerna mot

festlig dag för alla bokälskare. För underhållningen står

en modernare samling. Vi inviger den nya filialen i

bland andra Andreas Jonsson med storband. Kunskaps-

augusti. Välkommen med tips och idéer kring hur

teatern kommer också att framföra den specialbeställda

det uppfräschade biblioteket ska se ut och hur du vill

föreställningen Mysteriet på biblioteket. Håll utkik på

använda det! Kontakta Patrik Karlsson, kultur-och

kil.se och Facebook för mer info. Varmt välkommen!

fritidschef, 0554-192 54 eller patrik.karlsson01@kil.se

LILLA BIBLIOTEKET
– LÅNEBÖCKER PÅ PÅSE

FLER KILSFÖRFATTARE
MED NYUTGIVNA BÖCKER

Nu kan du låna böcker på flera ställen i Kil. Biblioteket

Kilsbon Gunnar Odhner gav i oktober ut boken

har placerat ut påsar med barn- och vuxenböcker på

Språklära. Enligt författaren kanske den första bok

olika ställen där många människor befinner sig. Just

som till fullo beskriver språket och medvetandets

nu finns bokpåsarna i ishallen, på vårdcentralen och

funktion för den som vill fördjupa sig. Gunnar Odhner

i Närhetens kyrka. Du behöver inte registrera lånen,

har tidigare gett ett tiotal

ta bara med dig påsen hem. Lånetiden bestämmer du

böcker - romaner,

själv - när du är klar med böckerna lämnar du tillbaka

diktsamlingar och

påsen på samma ställe eller till biblioteket.

filosofiska texter.

Nu ska biblioteksfilialen i Högboda rustas upp. Vi ska

Enkelt, eller hur?

TOLITASKOLAN I VI I FEMMAN
Tolitaskolan var en av de åtta klasser som gick vidare till kvartsfinal i årets
omgång av kunskapstävlingen Vi i femman. Totalt deltog 123 klasser från
Värmland. – Det var roligt men nervöst. Det var kul att se hur en radiosändning går till och klassen var väldigt positiv och stöttande, säger Nellie Larsson
och Mattias Hassellund, som var klassens representanter i tävlingen.
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KIL I FRAMKANT MED FIBER
2 680 anslutningar till fibernätet. Det innebär att Kil är i topp efter Karlstad,
med utbyggandet av fibernätet i Värmland.
Utbyggnaden har skett offensivt. Stadsnätet är nu

VÄLJ TJÄNSTER

väl utbyggt i både centrala Kil och på landsbygden i

Upphandlad leverantör för Kils Stadsnät är Zitius, ett

kommunen. Förutom det kommunala bolaget Kils Stads-

dotterbolag till Telia. Zitius erbjuder ett brett utbud av

nät, har fem fiberföreningar – Högboda, Lene, Stora Kil,

tjänster - allt från IP-telefoni till bredband och digital-TV.

Fagerås och Frykerud – varit delaktiga.

Alla Kilsbostäders lägenheter har indragen fiber, vilket
betyder att samtliga hyresgäster har möjlighet att utnyttja

FIBER ÄR FRAMTIDEN
Fibernätet möjliggör höghastighetsinternet. Det har också
större säkerhet än de kopparkablar som användes tidigare
och som förväntas att upphöra i framtiden.
– Framtidens digitala motorväg finns redan i hela Kil.
Och det är klart bättre att åka på motorvägen, än att gå på
stigen intill, säger Leif Östlind, VD för Kils Stadsnät, när

de olika tjänsterna.
– Fibern är en säker investering för fastighetsägare,
eftersom det höjer fastighetens värde, berättar Leif.
Du som inte har anslutit dig är välkommen att höra av
dig till Kils Stadsnät. Du som är ansluten, men ännu inte
använder tjänsterna, kan kontakta Zitius via vår hemsida.

han jämför ny och gammal teknik.

www.kilsstadsnat.se
0554-192 20 • kontakt@kilsstadsnat.se

MÅNGA FÅRÄLSKADE I KIL
Fårfestens tema var i år Fårälskad. Vi vill tacka alla, besökare och
arrangörer, för tre fina och ullrika dagar. Kils kommun fanns på
plats bland utställarna för att välkomna till och informera om Kil.

