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ELEVKONST I TOLITA

NYRENOVERAT I HÖGBODA

VÄLKOMMEN PÅ TORGINVIGNING
Fakturan i mobilen ● Trygghetsboende ● 1300 kvm träning

INNEHÅLL
Sid 2

Ledare

Så har Kilsborna gjort sitt val och det är glädjande att vår majoritet får

Sid 3

Smått och gott om Kil

förnyat förtroende. Målmedvetenheten och uthålligheten har utvecklat kom-

Sid 4

Spadtag för trygghetsboende

Sid 5

Rätt påse är inte fel

Sid 6

Snart inviger vi torget

Tolitaskolan har genomfört ett imponerande arbete kring värdegrund,

Sid 7

Ny träningsanläggning i Kil

mycket viktigt i dessa dagar då oroande tendenser ses överallt i vår värld.

Sid 8-9

Rundtur i biblioteket

Vi är ett rikt land med väl utbyggd välfärd och väl utvecklad demokrati, med

Sid 10

Valet, Familjecentralen

Sid 11

Tolitaskolan

pressfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Naturligtvis ska vi hjälpa och

Sid 12

Pristagare

Sid 13

Efaktura

Kil fortsätter att växa! Vi är inte långt

Sid 14

Anslagstavlan

från att bli 12 000 invånare. Trygghets-

Sid 15

Hänt sen sist

Sid 20

Sommarens evenemang

boendet har fått sitt första spadtag.

munen och kommer att göra så i minst fyra år till.

undsätta människor i nöd och ofrihet.

Ett nytt Sannerudsboende och en ny
Vikstaskola är på gång. Centrumutvecklingen rullar på och Kilsbostäder
planerar för nya bostadshus. Det nya
biblioteket är invigt och det meröppna

“Vi är inte
långt från
12 000
invånare”

biblioteket i Högboda likaså.
Kommunen har länge varit trångbodda. Vi har därför fått utöka våra lokaler
och öppnande nyligen vårt nya Samhällsbyggnadshus i gamla Nordea, där vi
samlat många av våra utåtriktade verksamheter.
Box 88, 665 23 Kil

Ett stort tack till alla er som förgyllt tillvaron i Kil under sommaren! Bland
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annat evenemang och aktiviteter under Kil hela veckan, Blåsfestivalen, Café

0554-191 11, mikael.johansson@kil.se

Freja med sina fantastiska onsdagskvällar, feriearbetarnas olika insatser och
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inte minst alla som bidrog till det underbara arrangemanget när våra äldre
fick åka raggarbil till Fryksta!
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HAR DU LETAT EFTER OSS?
Söker du bygglov, funderar över vuxenutbildning eller har frågor om miljö och hälsoskydd?
Några av de verksamheter som tidigare fanns i kommunhuset har flyttat. Numera finns vi
i före detta Nordeahuset, på Storgatan 49 (mitt emot Kronans apotek). Här hittar du
miljö- och bygg, vuxenutbildningen, GIS och mätning, samhällsplanerare
och projektingenjör. Dessutom finns arbetsförmedlingen i samma hus.
Välkommen till oss på samhällsbyggnad!

STORT TACK
FÖR INSATSEN

VI SÖKER
TIMVIKARIER

Stort tack till kommunens duktiga semestervikarier

Vi behöver fler timvikarier, framförallt inom vård och

och feriearbetare för era insatser under sommaren

omsorg. Du som är intresserad av att finnas med i vår

2018! Ni är viktiga för att vi ska kunna ge bra service

vikariebank anmäler dig genom att fylla i uppgifterna

till Kilsborna när vår ordinarie personal har semester.

på kil.se/vikarie

ÄR DU MED I VÅR MEDBORGARUNDERSÖKNING?
Vi vill veta vad du som medborgare tycker om Kils kommun. Därför deltar vi i en
medborgarundersökning.
SCB (Statistiska centralbyrån) har skickat ut en enkät till
800 slumpvis utvalda Kilsbor under hösten. Enkäten kan
besvaras digitalt eller på papper och alla svar är anonyma.
Deltagare betygsätter Kils kommun på tre områden:
• Kils kommun som plats att bo och leva på
• Kommunens verksamheter
• Medborgarnas inflytande i Kils kommun

ÄR DU UTVALD?

MEDBORGARUNDERSÖKNING
105 kommuner deltar i årets undersökning.
120 000 människor runt om i Sverige kommer
att få enkäten med frågor om sin hemkommun.
Resultaten publiceras i SCB:s statistikdatabas
den 20 december.
Läs mer om undersökningen på
www.scb.se

Vi hoppas att du som är utvald tar dig tid att svara på frågorna.
Dina åsikter är viktiga för att vi ska kunna göra Kils kommun till en ännu bättre kommun att leva och bo i.
Skicka in din postenkät senast den 31 oktober. Du kan fylla i webbenkäten till och med den 5 november klockan 13.
Därefter stängs enkäten. Tack för att du hjälper oss!
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SPADTAG FÖR TRYGGT BOENDE
Nu har vi gjort det första spadtaget för det planerade trygghetsboendet mitt i centrala Kil.
Huset, med 28 kooperativa lägenheter, är planerat att vara inflyttningsfärdigt i januari 2020.
– Trygghet söker vi alla! Det här är ett första steg till en
modern och god äldreomsorg, anpassad utifrån den nya
generationen äldres önskemål. Nästa steg i samarbetet
med Riksbyggen blir en modernisering av Sanneruds särskilda boende, säger Mikael Johansson (S), kommunalråd
och ordförande för styrelsen i den kooperativa hyresrättsföreningen Kils trygga hem.
Trygghetsboendet kommer att byggas i sju våningar och
lägenheterna blir ettor, tvåor och treor. Huset kommer
också att inrymma gemensamhetsytor och hemtjänst.

HÖGBODA OCH FRYKERUD
Politikerna i Kil vill veta hur intresset för
trygghetsboende/serviceboende ser ut i
Högboda och Frykerud.
Du som bor här och är 56 år eller äldre,
kommer att få möjlighet att svara på en enkät. Den handlar om hur och var du vill bo,

BYGGSTART UNDER HÖSTEN

om du är intresserad av trygghetsboende/

– Vår vision är att skapa samhällsnytta och rum för hela

serviceboende, vad det får kosta med mera.

livet. Den äldre befolkningens behov av speciellt utform-

Tack vare dina svar hoppas politikerna få ett

ade bostäder med viss assistans ökar. Vi är väldigt glada

bra underlag för att avgöra om intresset är

att nu gå in i skarpt läge och under hösten kunna sätta

tillräckligt stort och i så fall få möjligheter

igång med byggnationerna, säger Tore Johansson, affärs-

att presentera viktiga fakta för olika

utvecklare på Riksbyggen.

byggintressenter.

INTRESSERAD?
Du kan läsa mer om trygghetsboendet och anmäla intresse
på riksbyggen.se/tryggahemkil

Tore Johansson från Riksbyggen, Mikael Johansson (S)
kommunstyrelsens ordförande i Kil och Fredrik Berglöf,
marknadsområdeschef Riksbyggen och ledamot i föreningen Kils trygga hem, tar det gemensamma första spadtaget.
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ENKÄT

SORTERAR DU MATAVFALLET I RÄTT PÅSE?
Du som sorterar ditt matavfall i den bruna papperspåsen bidrar till en bättre miljö tack
vare ett fiffigt kretslopp. Vi använder nämligen påsen och dess innehåll till att göra biogas.
Det som blir över, rötresterna, kan användas som gödsel på åkrar.
Tyvärr sorterar många i Kil matavfallet i plastpåsar.
Plast förstör rötningsprocessen för biogas och det går inte
heller att använda rötresterna som gödsel på åkrar. Vi
tvingas då skicka det till förbränning och det blir dyrare
både för miljön och vår gemensamma plånbok.

VAR SLÄNGER JAG DEN BRUNA PÅSEN?
När du fyllt den bruna påsen med avfall lägger du
den i det lilla kärlet med brunt lock.
VAD HÄNDER MED MITT MATAVFALL?

Snälla, använd den bruna papperspåsen när du sorterar
ditt matavfall.
Tack på förhand!

VANLIGA FRÅGOR

HUSHÅLLSPAPPER
KAFFEFILTER
MATRESTER

Avfallet bryts ned av naturliga bakterier under
rötningen, och bildar biogas som sedan blir till
drivmedel.
HUR GÖR JAG NÄR PÅSARNA ÄR SLUT?
En gång om året, i september/oktober, får du som
kund papperspåsar från oss. De ska räcka hela året
om du inte tar dubbla påsar. Skulle de ändå ta slut
kan du hämta nya hos oss på Återvinningscentralen.

ÄGGSKAL

VARFÖR KAN JAG INTE ANVÄNDA BIOBAGS?

TE-SUMP

Tiden är helt enkelt för kort för att Biobags ska hinna
brytas ner i en rötningsanläggning. De stör därför
processen i rötningsanläggningen.

FRUKT

VARFÖR KAN JAG INTE SLÄNGA TRÄDGÅRDSAVFALL I MATAVFALLSKÄRLET?

BRÖD

Trädgårdsavfall innehåller föroreningar
som inte passar i en rötningsanläggning.
Det passar bättre till kompost.

ÖPPETTIDER

FRÅN 1 OKTOBER
MÅNDAG 7-19

TISDAG-FREDAG 7-15.30
LÖRDAG 9-14
KVÄLLSÖPPET PÅ MÅNDAGAR ÅRET RUNT
Från och med 1 oktober är återvinningscentralen öppen till klockan 19
på måndagskvällar - året runt, med undantag för de måndagar som infaller
på röd dag. Välkommen!
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SNART INVIGER VI

TORGET

Stenen är lagd och träd är planterade – snart är den nya torgytan klar!
Under skyltsöndagen blir det festlig invigning.
Byggnationerna av torgytorna mellan Kils bibliotek och
järnvägsstationen har pågått sedan i våras. Kils kommun
och Kilsbostäder samarbetar för att skapa en trivsammare
miljö. Centrumkärnan blir mer öppen och stationsbyggnaden får en mer framträdande plats i samhällsbilden.

GRÖNT OCH SKÖNT

VÄLKOMMEN
NING
PÅ TORG-INVIG
ockan 15-18
2 december kl
h ar tister
happenings oc
Håll utkik på kil.s

e för mer inform

ation.

– Det blir fantastiskt bra, jag hoppas Kilsborna kommer
gilla platsen. Vi vill inviga torget när allt är färdigt, men
det kommer också att få en annan karaktär under sommarhalvåret då växtligheten kommer fram, berättar Björn Ahl-

NYTT PÅ TORGYTORNA

stedt, projektingenjör på Kils kommun.

Stenläggning • Säkrare gångfartsområde • Fler sittytor
• Belysning • Växtlighet • Vattenspegel • Konstverk

Kostnaden delas mellan Kils kommun och Kilsbostäder.
Stenteknik i Karlstad AB, med bas i Kil, har upphandlats för
stenläggning, men även kommunens personal och resurser
har använts för att hålla nere kostnaderna.

TACK FÖR FÖRSTÅELSE
Parallellt med torgbyggnationerna har VA-arbeten för
trygghetsboendet pågått. Framkomligheten på Storgatan
har varit påverkad under en längre tid. Stort tack för
tålamod och förståelse!
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Skiss: Ayman Tallaj, SBK Värmland AB

FLER FÖRBÄTTRINGAR PÅ GÅNG I CENTRUM
Ny asfalt och belysning på Storgatans västra del, fram
till rondellen vid gamla Folkets hus. • Bättre och säkrare
trafiksituation för gång och cykeltrafikanter. Röd asfalt
skiljer ut cykelvägen från gångdelen av trottoaren. • Ny
asfalt och uppfräschning av apoteksparkeringen. • Värmeslingor i rampen vid järnvägsstationen. • Parkeringen
väster om stationen utökas med ett par parkeringsplatser

NY TRÄNINGSANLÄGGNING I KIL

NÄRINGSLIV

30 oktober öppnar den alldeles nya träningslokalen STC Kil Arena på Industrigatan i Kil.
STC är ett rikstäckande friskvårdsföretag och etableringen i Kil är den femte i Värmland.
De nya lokalerna byggs och ägs av European Construction
Group (ECG), där Kilsbon Marcus Hansson är vd. ECG är
också initiativtagare till etableringen av STC i Kil.

– Det här ska bli ett friskvårdsområde, berättar Marcus.
STC är den första etappen - en 1300 kvadratmeter stor
träningslokal, som snart står klar. Här blir det gym och

EFTERFRÅGAN

träningsgrupper.

– Det här känns väldigt positivt för hela kommunen. Idag

Utbudet är detsamma som i övriga STC-anläggningar och

är det många som åker till Karlstad och tränar för att få

lokalerna är förberedda för dygnet runt-öppet.

tillgång till den senaste utrustningen och träningsgrupperna, nu kommer det att finnas här, säger han.
Genom etableringen skapas också ett tiotal arbetstillfällen
– rekrytering av personal till träningsanläggningen pågår.

IDROTTSHALL
Nästa etapp är byggandet av en ny idrottshall. Det görs i
samarbete med Kils kommun och kommer att påbörjas så
snart som möjligt.

FRISKVÅRDSOMRÅDE I ETAPPER

Mer information om STC Kil Arena hittar du på

När ECG köpte marken av Kils kommun för en tid sedan

www.stc.se

var syftet klart.

FLER GYM I KIL
•

3K-Gym o hälsocenter

•

IF Stången

•

Motionshuset 4 you

•

Utegym på Fryksta

Hej
företagare!

Vill du ha besök av
kommunen?
Kontakta Bo Thunberg

0554-194 13 eller
bo.thunberg@k il.se

ANDRA FRISKVÅRDMÖJLIGHETER
Läs mer på kil.se/friskvard

Bygge pågår. Projektledarna Sten-Åke Trygg och
Robert Hansson lovar att anläggningen ska stå klar
till invigningen den 30 oktober.
Skiss: Ayman Tallaj, SBK Värmland AB
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VÄLKOMMEN TILL KILS NYA BIBLIOTEK
I juni invigde vi vårt nyrenoverade bibliotek i Kils centrum. Nu har vi ett ljust och rymligt
bibliotek med flera nyheter. Välkommen på en rundtur i de nya lokalerna!
STUDIEPLATSER

Välj dina böcker och låna

LÅNA OCH
LÄMNA SJÄLV

dem själv – allt du
Längst ner, i den

behöver är lånekort

lugnaste delen av

och en pinkod.

biblioteket, hittar

När du läst klart

du våra studie-

lämnar du dem i vår

platser. Här finns

återlämningsrobot.

uttag och uppkoppling för dig som vill sitta

Smidigt och enkelt!

och jobba med egen dator i lugn och ro.

LÅNEDATORER

Vi har flera

Koppla av med din

datorer som du

favorittidning – vi

är välkommen att

har ett flertal olika

använda på plats.

dagstidningar och

Släktforsknings-

magasin som du kan

datorerna finns

läsa i lugn och ro.

förstås också kvar.

BARN- OCH
UNGDOMSAVDELNING
I vår barnavdelning leker
barnen omgivna av en cirkelformad hylla fylld med härliga
barnböcker. För ungdomar
finns också ett stort utbud
av böcker.
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TIDNINGAR
OCH MAGASIN

KULTUR

KONFERENSLOKAL
I biblioteket finns också

HÖGBODA BIBLIOTEK
ÖPPET ALLA DAGAR

ett grupprum som du

Högboda bibliotek är nu renoverat och moderniserat.

kan boka. När det inte är

Det innebär bland annat att det är automatiserat och

bokat kan den som vill gå

det första biblioteket i Värmland som erbjuder mer-

in och njuta av friden.

öppet veckans alla dagar.
– Meröppet innebär att låntagarna, utanför skoltid
(biblioteket ligger i skolan), själva kan låna de tider som

MYSHÖRNOR

Lite här och där finns
goa kuddar där du kan
slå dig ner med en bok
eller tidning.
Se film från biblioteksinvigningen på kil.se/play

passar dem, säger biblioteksassistent Anna Ranström.
Biblioteket har fått nya hyllor, nytt utbud av böcker
och lånemaskin. Högboda byalag har varit delaktiga
i renoveringen.

MERÖPPET I HÖGBODA
Registrerade kunder kan använda biblioteket utan
förbokning måndag till fredag klockan 17-22, lördagar
och söndagar klockan 10-22. Biblioteket är bemannat

HÖSTENS PROGRAM
KULTURHUSET KILARENA
oktober

tisdagar klockan 14-16.

SÅ FUNKAR MERÖPPET

6/10 Insamlingsgala

1. SKRIV PÅ Kontakta bibliotekets personal

för Världens barn

13/10 Världens Bästa
Allan

för att skriva under en ansökan om tillträde till
biblioteket utanför öppningstider.

30/10 Thunderstruck

2. REGISTRERA Lämna lappen till bibliotek-

november

3. LÅNKORT OCH PINKOD När du kommer
till biblioteket finns en box utanför dörren. Använd
ditt lånekort och din pinkod för att komma in.

ets personal som registrerar dig i systemet.

8/11 Cafékväll
med Bengt Alsterlind

11/11 Barnteater: Schlagadoff
– en kompromisslös varieté!

4. LÅNA OCH ÅTERLÄMNA För att låna
och återlämna använder du utlåningsapparaten.

30/11 Julkonsert
0550-Big band
Gustav & Alexandra Larson

december
9/12 KilArenas julkonsert

För fler evenemang
och mer info, se

kulturhusetkilarena.se
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HÖSTENS SCHEMA

SÅ HÄR RÖSTADE
NI, KILSBOR

Vecka 41: Vi klipper, klistrar och river

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KIL

VÄLKOMMEN TILL
FAMILJECENTRALEN STJÄRNAN

MANDAT
2018 (2014)

8/10 – Öppet
9/10 – Öppet
10/10 – Öppet
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M 14, 9 %

Vecka 42: Vi klipper, klistrar och river

C 19, 9 %

15/10 – Öppet

(6)

8 +2 (6)

16/10 – Öppet
17/10 – Öppet

L 4, 6 %

2 +1 (1)

KD 1,4 %

0 -1 (1)

Vecka 43: Vi klipper, klistrar och river
22/10 – Öppet
23/10 – Öppet
24/10 – Öppet

S 32, 2 %

Vecka 44: Höstlovsöppet

14 (14)

29/10 – Öppet för alla
30/10 – Aktivitetsdag utomhus

V 5,5 %

2

(2)

MP 4, 4 %

2

(2)

31/10 – Öppet för våra minsta besökare, 0-2 år
Vecka 45: Utforska matematik tillsammans
5/11 – Öppet
6/11 – Öppet

SD 15, 8 %

7/11 – Öppet
Vecka 46: Utforska matematik tillsammans
12/11 – Öppet
13/11 – Öppet

FI 0,1 %

0

(0)

ÖVRIGA 0,1 %,

0

(0)

14/11 – Öppet

VALDELTAGANDE: 87,2%

Vecka 47: Utforska matematik tillsammans

(2014 års kommunval: 84,5 %)

19/11 – Öppet

Centerpartiet och Sverigedemokraterna ökar
mest i Kils kommun. Socialdemokraterna
backar, men behåller sina 14 mandat i kommunfullmäktige. Röstdeltagandet har ökat jämfört
med 2014.

20/11 – Öppet
21/11 – Öppet
Vecka 48: Vi målar och ritar
26/11 – Öppet
27/11 – Öppet
28/11 – Öppet
Vecka 49: Vi målar och ritar
3/12 – Öppet
4/12 – Öppet
5/12 – Öppet
Vecka 50: Julförberedelser
10/12 – Öppet
11/12 – Öppet
12/12 – Julavslutning
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7 +4 (3)

Källa: val.se

FLER MANDAT I FULLMÄKTIGE
Efter valet 2018 finns det 41 mandat i Kils kommunfullmäktige (tidigare var det 35).

VAD HÄNDER NU?
När du läser det här är troligen det slutgiltiga resultatet
klart. Partierna diskuterar och förhandlar för att komma
fram till vilka de ska samarbeta med. Innan årsskiftet
väljer kommunfullmäktige ledamöter.
Tack alla röstmottagare som ställde upp och arbetade
under valen!
Siffrorna är preliminära. Samtliga resultat hittar du
på valmyndighetens hemsida, val.se

VÄRDEGRUND BLEV KONSTVERK I TOLITA
Med värdegrundsarbete som inspiration har eleverna i årskurs 6 på Tolitaskolan skapat ett
konstverk som nu pryder skolan.
Eleverna, som gick i sexan, fick själva bestämma vad som

LÄR SIG SAKER FÖR LIVET

skulle stå och skapa en bokstav var. Konstverket monter-

– Det är kul, vi lär oss saker för livet och hjälper andra.

ades, under festliga former, i början av juni.

Man tänker inte bara på sig själv, säger Elicia Welander,

JOBBAR FÖREBYGGANDE

en av eleverna, och får medhåll av Moa Hassellund:

– Alla elever på skolan har en lektion värdegrund i veckan.

– Det blir alltid bättre stämning i klassen efter värde-

Vi jobbar förebyggande istället för att ta det som konflikt-

grundslektioner.

hantering när behovet uppstår. Multiplikationstabellen i
all ära, men vad är viktigare än värdegrund för en människa att ta med sig i livet? säger mentor Marina Kedemark.

Se film från invigningen av konstverket på kil.se/play

SÅ JOBBAR TOLITASKOLAN
MED VÄRDEGRUNDSFRÅGOR
EXEMPEL FRÅN MELLANSTADIET
“Under värdegrundlektionerna, en varje vecka,
sitter vi alltid i ring tillsammans. Vi diskuterar
dilemman som är hämtade från elevernas liv
och tänker igenom innan hur de ska hantera och
handla i olika situationer. Vi knyter också an
till de här diskussionerna vid eventuella
situationer som uppstår.”

NY UTEMILJÖ PÅ TOLITASKOLAN
Ny sand och kompisgunga, fixade grusplaner och - en nya klätterställning, som du kan du se på tidningens framsida.
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PRISTAGARE

PEDAGOGPRISET
Kils kommun delar ut pedagogpriset för att belöna
nytänkande och utveckling. Prispengarna ska
användas i verksamheten. Här är årets pristagare:

GULD, 5000 KRONOR
INGER LÖWENDAHL, SANNERUDSSKOLAN 7-9
Inger har i många år hjälpt och stöttat elever i behov av
stöd, främst i ämnet matematik. Hon arbetar med eleverna på ett framgångsrikt sätt och visar stort pedagogiskt
tålamod. Med professionalism och sitt lugna bemötande
av elever och kollegor är Inger ett föredöme för oss alla.

STEFAN HOLMSTIPENDIET

ANNA BECK
Cyklisten Anna Beck fick ta emot 2017 års Stefan Holmstipendium i samband med biblioteksinvigningen i juni.
Stipendiet ska gå till en person som uppträtt föredömligt

SILVER, 3000 KRONOR

och som en god förebild antingen genom egna idrotts-

ARBETSLAGET HUSMUSEN, DALLIDENS FÖRSKOLA

prestationer eller genom ledarinsatser inom Kils kommun.

Pedagogerna Anneli Sundholm, Anneli Arnesson och
Rose-Marie Tvetus har bland annat genomgått utbildning
i Vägledande samspel/ICDP och Lågaffektivt bemötande
(LAB) tillsammans. Personalgruppen gör praktik av teorin från utbildningarna. Det ger resultat och många positiva ringar på vattnet.

BRONS, 2000 KRONOR

MOTIVERING
Cyklisten Anna Beck har visat sig själv och världen att vilja och
hård träning kan leda till stora framgångar; guld och silver på
Paracykel-VM i Sydafrika 2017, seger i världscup och utmärkelsen
Årets kvinnliga idrottare på den svenska parasportgalan. Anna
är ett mycket gott föredöme. Hon sprider kunskap om sin funktionsvariation, sin sport och inspirerar andra att våga och vilja.

ANN THORVALDSSON, SPECIALPEDAGOG,
LANDSBYGDSSKOLORNA
Ann har strukturerat upp elevhälsoarbetet. Hon har förmåga att nå alla - oavsett om det gäller elever, personal eller
vårdnadshavare. Ann behärskar både svåra samtal och att
göra den dagliga undervisningen spännande och intressant.

ANNICA BLOM, SPECIALPEDAGOG FÖRSKOLAN
Annica är ett stort stöd till förskolan i utvecklingsarbetet.
Hon är kunnig och påläst och har alltid barns rättigheter
som målbild. Annica håller sig uppdaterad på ny forskning,
hittar andra möjligheter och ser saker från olika perspektiv.
Hon delar gärna med sig av kunskapen till sina kollegor.

BERGENFURSTIPENDIET

FANNY LANTZ
Fanny Lantz blev årets Bergenfurstipendiat.
Fanny spelar altfiol och tog studenten från Sundstagymnasiets musiklinje i våras.
Yngve och Lily Bergenfurs stipendium delas ut till
unga musiker
och sångare i
Kils kommun för
att uppmuntra
till förkovran och
utveckling.
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ELEKTRONISKA FAKTUROR FRÅN KILS KOMMUN
Fler kommunala verksamheter erbjuder e-faktura - tryggare för dig och bättre för miljön.
Sedan tidigare kan du få e-fakturor från Kils Avfallshan-

VILKA ANDRA ALTERNATIV FINNS?

tering. Från och med mitten av oktober gäller det också

Kils kommun är också ansluten till den digitala brevlådan

fakturor för exempelvis barn- och äldreomsorg i Kils

Kivra. Om du också är det kommer fakturan dit. Om du

kommun. Du kan anmäla dig hos din bank redan nu.

inte gör något alls kommer vi att fortsätta att skicka ut

Om du redan har e-faktura från Kils Avfallshantering

pappersfakturorna som vanligt.

får du med automatik alla fakturor från Kils kommun

MER INFORMATION

elektroniskt utan att behöva göra något extra.

Du kan läsa mer om e-fakturor inom Kils kommun på

FÖRDELARNA MED E-FAKTURA

kil.se/e-faktura

• TRYGGARE: Du riskerar inte att tappa bort fakturan,

Vill du veta mer om den digitala brevlådan Kivra?

eftersom den är kopplad till ditt personnummer.
• ENKLARE: Du har alltid fakturan med dig – den är

Du hittar information om hur det fungerar och hur du
ansluter dig på kivra.com

enkel att nå via din dator eller telefon. Du slipper scanna
eller knappa in OCR-koder och andra uppgifter. Allt
finns redan inlagt och det är bara att godkänna.
• MILJÖVÄNLIG: Eftersom du får fakturan direkt till din
internetbank bidrar du till minskad pappersförbrukning
och mindre transportutsläpp.

HUR GÅR DET TILL?
1. Gå in på din internetbank.
2. Välj e-faktura och anslut leverantör.
3. Skriv in Kils kommun, följ länken
och fyll i uppgifterna.
4. Från och med nu meddelar banken
när det finns en ny faktura.
5. Godkänn fakturorna (belopp, OCR
och allt annat är redan ifyllt).
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ANHÖRIGA, SE HIT!
Kommunens anhörigstöd anordnar i höst en cirkel
med rubriken När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden.

JAG
KÄNNER MIG
OFTA LEDSEN

ÄR DET
BARA JAG
SOM HAR DET
SÅ HÄR?

KOMMER DET
NÅGONSIN
ATT BLI
BÄTTRE?

JAG
KÄNNER
MIG
OFTA RÄ
DD
AR
PRAT D
FÖR
VAR N OM VA
?
INGE ÄNDER
H
M
SO

ÄR D
MITT ET
FEL?

Cirkeln riktar sig främst till dig som är anhörig till någon
vuxen med funktionsvariation. Tillsammans närmar vi oss
frågan om framtiden och får chansen att prata med andra i
liknande situation. Syftet är att du som deltar ska få stöd och
möjlighet att ta del av andras erfarenheter.
VILL DU VETA MER?
Kontakta Katharina Johansson, anhörigsamordnare
0554-192 17 • katharina.johansson@kil.se

VENTILEN
– EN STÖDGRUPP
FÖR BARN OCH UNGA
Ventilen är en stödgrupp för barn
och unga som lever nära en vuxen
som har problem. Det kan vara

VILL DU HA EN MER SOCIAL
OCH MENINGSFULL VARDAG?
Är du arbetslös, har insatser inom socialtjänsten
eller söker du helt enkelt gemenskap?
Startspåret är en ny verksamhet som vänder sig till dig som
är ”dagledig”. Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka
upp. Varje dag startar med gemensam fika/frukost, därefter
erbjuds olika aktiviteter.
ÖPPETTIDER: måndag, onsdag, fredag klockan 9-13

en separation med samarbetssvårigheter.
Den 10 oktober startar vi en grupp för
barn i åldrarna sex till tolv år. Vi fikar,
pratar, pysslar och har olika aktiviteter. Här kan den som vill ”pysa ur
sig” tillsammans med andra som har
liknande erfarenheter.
Verksamheten är ett samarbete mellan

ADRESS: Galaxen, Gröna Gränd 1

Svenska Kyrkan och Kils kommun.

KONTAKT: Kent Nylander 070-345 96 79

KONTAKT

Helen Carlström 0554-191 44
Startspåret är ett samarbete mellan Kils kommun
och Värmlands brukarråd. Värmlands
brukarråd är en ideell fristående
organisation som samverkar med
beroendecentrum i Karlstad.
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missbruk, psykisk ohälsa eller

Om du vill veta mer kan du kontakta
ledarna för gruppen:
Marie Hult 0554-195 36
Hanna Möller 0554-193 01
Maja Larsson 0554-68 80 89

HÄNT SEDAN SIST

JAPANSKA FORSKARE BESÖKTE KIL för att studera
demensvården och göra intervjuer med personal inom
kommunen. Studiebesöket är del av ett utbyte mellan
akademiker i Japan och Karlstads Universitet.

RAGGARBIL, GEMENSKAP OCH RÄKMACKA
65 äldre deltog när Kils kommun erbjöd nostalgikväll för
sina kunder inom hemtjänsten. Färden gick till Fryksta,
där det bjöds på samkväm och fika. Bakom initiativet stod
undersköterskan Anna Hilmersson, som fick fin hjälp av
sina kollegor under kvällen.
– Jag fick idén under sommaren. Flera privatpersoner
engagerade sig ideellt med bilar och hembakat bröd och
Kilsföretag ställde upp som sponsorer för att ge de äldre
en rolig upplevelse, säger Anna.
(Foto: Anna Lindholm och Anna Hilmersson)

SPRAYFÄRG OCH PLEKTRUM PÅ FERIEPRAKTIK
Kils kommun är möjligen den enda i landet som erbjudit
graffitimåleri som feriepraktik. Rasmus Österberg och
Alexander Stålhandske tog chansen och dekorerade
”Scantunneln” mot Kulturhuset KilArena. Andra
feriepraktikanter arbetade som musiker. Bandet Inga
Taggar - Hugo Högman, Daniel Aronsson, Johannes
Johansson, Bettan Vestlund, Jimmie Viding och Tove
Ordqvist - underhöll på skolor och äldreboenden och
agerade dessutom förband till Pain och Blenda under
festivalen Pop och rock på Gröna torget.

FESTLIG INVIGNING AV HÖGBODA BIBLIOTEK
Under invigningen av det nyrenoverade biblioteket bjöd
byalaget på fika och kommunalråd Mikael Johansson (S)
höll tal. För underhållningen stod Sindi Mercedes Axelsson
och Henrik Sunesson.
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Sommaren i Kil 2018
Strålande sol och många roliga evenemang
och aktiviteter. Här ser du exempel på några
av händelserna i Kil 2018. Tack till arrangörer,
deltagare och besökare!

5/6
INVIGNING BIBLIOTEKET
Under kulturdagarna invigde vi det nyrenoverade
huvudbiblioteket i Kil. Kulturskolans dansgrupper
och kören PopCorn uppträdde. Kunskapsteatern
hade världspremiär för sin föreställning Mysteriet
på biblioteket och firandet avslutades med
Andreas Jonsson och Wermlands storband

KIL HELA VECKAN
Kil hela veckan anordnades för
46:e året i rad. Under nio dagar
kunde publiken bland annat
uppleva INAS fotbolls-VM,
seniorernas dag, barnteater,
utomhusbio, motorträff och
loppis. På gratisfestivalen Pop
och rock på Gröna torget spelade
feriepraktikanterna Inga taggar,
kören Joyvoice, artisten Blenda
och metalbandet Pain.

1119/8

6/6
NATIONALDAG
Under nationaldagsfirandet på Kils hembygdsgård
uppträdde Linda Bengtzing, Staffan Hellstrand, Andreas
Jonsson och Pink Cadillac Band. Kunskapsteatern bjöd
på barnteater, Kulturskolan sjöng och dansade och
kommunalråd Georg Forsberg (C) höll tal.

Se film från några av arrangemangen på kil.se/play

GOSPELFESTIVAL I FAGERÅS 13 OKTOBER OCH FLER EVENEMANG, SE KIL.SE/KALENDER

