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“Tack för
förtroendet”

Kommunen växer i invånarantal
och SCB:s medborgarundersökning visar att vi Kilsbor är rätt nöjda - vi
ligger över genomsnittet i många viktiga frågor. Vi har ett brett företagande
i kommunen och Kil klättrar i rankingen avseende företagsklimatet. Jag
gläds också åt att vi ska bygga en ny Vikstaskola. Något annat som gör mig
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glad är när en nyinflyttad skriver till kommunen och är nöjd med kontakter
med kommunen, kommunala bolag och öppna förskolan. Och avslutar med
att familjen känner sig ”välkommen hem” trots de aldrig bott i kommunen
tidigare. Det sista är vad vi skapar tillsammans vi som lever, bor och verkar
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här i kommunen.
Politik är viljan att förändra. Det som gör mig glad kan någon annan bli orolig
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för eller rent ut sagt förbannad över. Därför kräver vi en demokratisk ordning
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där vi lyfter våra förslag och idéer och diskuterar dem innan vi fattar beslut.

Tryckeri: Strokirk-Landströms, Karlstad

Vi kan tycka olika men det viktiga är att vi har respekt för
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varandra och en dialog som för oss framåt. Målet är att
ständigt förbättra och ta ansvar för helheten.
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TACK ALLA NI SOM DELTOG I
MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN
Tack alla ni som deltog i vår medborgarundersökning under hösten. Vi är glada över
de positiva resultaten och tacksamma över att få reda på vad vi behöver se över för att
bli bättre. Läs mer på kil.se/medborgarundersokning

FRAMTIDSMÄSSA
FÖR HÖGSTADIEELEVER

KIL UTÖKAR TOLERANSPROJEKTET RESAN

Vilka jobb finns inom Kils kommun? Vilka sorters

I tre år har elever och lärare från Sannerudsskolans

arbetskraft behöver företag och andra arbetsgivare

högstadium åkt till Polen som en del i Toleransprojektet

framöver? Den 10 april arrangerar Kils kommun,

Resan. Nu har skolan blivit pilotkommun. Sanneruds-

i samarbete med bland annat näringslivet i Kil, för

skolan beviljas ett bidrag på 430 000 kronor och kan

andra gången en framtidsmässa för högstadieelever.

utöka projektet med ytterligare två destinationer under

Under mässan får eleverna möjlighet att möta represent-

höstterminen 2019 – Bosnien och Israel.

anter från olika yrken inom kommunen, lokala företag
och andra verksamheter som finns i Kil.

Sannerudsskolan har inlett ett samarbete med Friends. Utbildare från antimobbningsorganisationen har
träffat elevrådet och skolpersonal för att diskutera hur man kan jobba för elevers trygghet och studiero.

BABYBOKPRAT PÅ BIBLIOTEKET
Kils bibliotek kommer att anordna träffar med babybokprat - böcker, sång och ramsor för barn
5-12 månader. Syftet är att erbjuda en mysig stund för föräldrar och barn och inspirera till tidig
högläsning i hemmet.
– Högläsning redan innan tre års ålder ger positiva effekter på läs- och skrivutvecklingen.
Det kan påverka skolresultaten i flera år, berättar Lena Åkerman, bibliotekarie.
TID: torsdagar 7 mars, 11 april, 2 maj, 23 maj och 13 juni klockan 11.00-11.30
PLATS: Glasrummet, Kils bibliotek
Ingen anmälan krävs. Välkommen!
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STRATEGISKA MÅL 2019-2022
De strategiska målen anger färdriktningen för alla kommunens
verksamheter. Det här är Kils kommuns strategiska mål för 2019-2022.
EKONOMI

MEDARBETARE

En ordnad ekonomi är en förutsättning
för välfärd och kommunal verksamhet.
Det ekonomiska perspektivet är överordnat
övriga perspektiv.

Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats
som ger medarbetare möjlighet att utveckla
sig själva och verksamheten.

MÅL

MÅL

• Soliditeten har ökat.

• Medarbetarna är stolta över att arbeta
i Kils kommun.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLET

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN

• Vi har ett årligt ekonomiskt överskott som skapar
utrymme för finansiering av reinvesteringar.

• Sjukfrånvaron bland kommunens anställda
är lägre än riksgenomsnittet.

• Högsta möjliga kostnadstäckning via taxor och avgifter.

• Medarbetarna i Kil förstår sitt uppdrag
och är goda ambassadörer.

• All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och bibehållen kvalitet ska genomföras.

• Ledarskapet i Kil bygger på tillit.
• Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor.
• Medarbetarna erbjuds önskad sysselsättningsgrad.

MEDBORGARE
Kils kommun är en trygg och attraktiv
kommun att leva och bo i.

• Vi arbetar med delaktighet utifrån förändringskonceptet Lean.

MÅL
• Kunder och medborgare är nöjda med den
kommunala servicen.
• Vi har Karlstadsregionens bästa företagsklimat.
• Vi har underlättat för egenförsörjning.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN
• Dialogen med kunderna är aktiv och de får
ett gott bemötande.
• Medborgarna vet vilken service och kvalitet
de kan förvänta sig.
• De strategiska målen och kommunens värdegrund
är kända för allmänheten.
• Vi erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
• Vi arbetar aktivt med integration och mot utanförskap.
• Medborgare och kunder inbjuds till det årliga
nationaldagsfirandet.
• Vi har förskolor och skolor kvar på landsbygden.
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MILJÖ
Samhällsplaneringen ska vara inriktad
på hållbar utveckling för miljö och
kommande generationer.

MÅL
• Kil har inbjudande utemiljöer
(ren-hälsosam-skräpfri miljö).
• Kils kommun prioriterar närproducerat,
och ekologiskt, i möjligaste mån.
• Kils kommun har ett utbyggt nät av
gång- och cykelvägar.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN
• Vi handlar närproducerat, ekologiskt och miljövänligt.
• Vi har en inbjudande utemiljö med en ren och
skräpfri miljö.

MINSKAD BUDGET MED
4 MILJONER KRONOR

UTVECKLING
Kil växer i en takt som är hållbar utifrån
ekonomiska, sociala och miljömässiga
förutsättningar. Befolkningen har ökat liksom
antalet arbetstillfällen och antalet besökare.

MÅL
• Befolkningen har ökat.
• Antalet företag är fler.
• Antalet besökare i kommunen har ökat.
STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN
• I nära samarbete med civilsamhället skapar vi
förutsättningar för delaktighet.
• Aktiv dialog med besöksnäringen i kommunen.
• Kil har god tillgång på planlagd mark för bostäder
och verksamheter.
• Vi bygger en ny modern skola i Kils tätort.
• Vi skapar nya bostäder för äldre i Kils tätort,
och på landsbygden.
• Vi erbjuder mångfald genom att öka antalet
alternativa utförare av kommunal verksamhet,
i första hand intraprenader.
• Kommunalskatten är oförändrad under
mandatperioden.

Kils kommun har under tolv år stärkt
ekonomin och investerat i nya skolor,
förskolor, bostadsområden samt utvecklat
centrum och landsbygd. Vi behöver fortsätta
satsa men också sänka våra driftkostnader
för att fortsätta att ha en stabil ekonomi
i framtiden.
För 2019 betyder det att Kils kommun behöver sänka sina driftkostnader med 4,4 miljoner för att nå det beslutade överskottsmålet. Att gå med överskott är viktigt för att kunna investera
mer med egna pengar och låna mindre.
Många kommuner behöver göra anpassningar för att klara och
helst stärka ekonomin på kort och lång sikt. Det gäller även för
Kils kommun. Målet för vår del är att hitta smarta lösningar för
att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla kvalité
och personal.

FÖR ATT NÅ ÖVERSKOTTSMÅL
För att nå det ekonomiska överskott på 1,7 % (ungefär 11,8
miljoner kronor av totalbudgeten) som kommunfullmäktige
beslutat har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att
minska budgeten för 2019 med 4,4 miljoner kronor,
enligt följande prioriteringsordning:
•
•
•
•

I första hand minska kostnader inom verksamheter
(utan uppsägningar)
I andra hand utreda alternativ vid återbesättningar
av vakanser.
I tredje hand utreda alternativ vid pensionsavgångar.
I sista hand utreda uppsägningar av personal.

I riktlinjerna för vad förvaltningen inte får röra har kommunstyrelsen beslutat att Kil ska fortsätta vara en Fairtrade city,
att kommunen ska fortsätta annonsera i NWT och VF inför
kommunfullmäktiges sammanträden och att badet på Smeden
ska vara kvar.

FORTSATTA SATSNINGAR PÅ BARN OCH ÄLDRE

LÄS GÄRNA MER PÅ KIL.SE/MAL

Samtidigt med neddragning i driftbudgeten satsar kommunen
på investeringar i skolor, förskolor och boenden för äldre för att
möte dagens och framtidens behov.
Kils kommun har beslutat att under 2019 investera
med egna medel för 21 miljoner kronor,
vilket är 9 miljoner kronor mindre än
ursprungsplanen. Pengarna ska
användas för att minska
belåningen vid byggnation
av ny Vikstaskola.
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HOPPFULL KAMPANJ
Enbart 14 procent av de svenska skoleleverna rör dagligen på sig så att pulsen går
upp. Få barn kommer upp i den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk
aktivitet om dagen. Det här ville Sannerudsskolans elever och personal
uppmärksamma genom att skapa hopp för folkhälsan.
Upp och hoppa-dagen är ett initiativ från organisationen
Generation Pep. Under kampanjdagen engagerade sig
skolor, företag och andra aktörer runt om i Sverige. Syftet
var att sprida budskapet om barns och ungas rätt till
ett hälsosamt liv.

tips

Martijn Ooms, idrottslärare på
Sannerudsskolan, ger enkla tips
för dig som jobbar på kontor.

SKAPA RÖRELSE I VARDAGEN
•

Kontorsstolssquats (benböj): Håll fötterna
axelbrett och ett halvt steg framför stolen, böj
dina ben tills du nuddar stolen med rumpan.
Sträck ut dina ben och börja om. (10 gånger)

•

Kontorsstolsbenlyft: Sitt på stolen med rak
rygg, sträck ut och lyft upp höger ben och ställ
tillbaka foten på golvet. Upprepa med vänster
ben. (10 gånger per ben)

•

Dörrkarmsgympa: Nudda varje hörna i
dörrkarmen sex gånger med dina händer.
(24 rörelser. En helkroppsövning eftersom du
måste böja ner, stå upp och röra hela kroppen.)

•

Skuggboxning vid kaffeautomaten:
Skuggboxa själv eller med en arbetskamrat.
Snabba korta slag med lätt böjda armar och
ben. (OBS - akta så att du inte träffar någon.)

•

Upp och hoppa: Efter varje telefonsamtal
står du upp och hoppar 20 gånger.

SANNERUDSSKOLAN F-6
Sannerudsskolan F-6 var en av de som deltog i kampanjen. Elever och personal avbröt den ordinarie skolundervisningen och under tio minuter fylldes skolgården av
dansande, shufflande och hopp i alla möjliga varianter
och - inte minst - många glada skratt. Aktiviteten var en
kick off för en tvåveckorsperiod med fokus på rörelseglädje
och vikten av fysisk aktivitet.

MÅNGA FÖRDELAR
– Både forskning och vår egen upplevelse visar att barns
koncentrationsförmåga förbättras av fysisk aktivitet. Våra
rörelseaktiviteter bidrar också till bra sammanhållning på
skolan, säger Aron Åslund, rektor på Sannerudsskolan.
På kil.se/play kan du se en kort film från Upp och hoppadagen på Sannerudsskolan.
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FRÅN MARTIJN

STORT INTRESSE FÖR
NYSTARTAD GYMNASTIKFÖRENING
Sandra Wirvéns dotter ville börja med gymnastik, men det fanns ingen
gymnastikförening i kommunen. Sandra började undersöka möjligheterna och idag,
ett halvår efter starten, har föreningen Kils gymnaster 150 aktiva medlemmar.
Sandra, som själv höll på med gymnastik under uppväxt-

– Vi har ingen övre åldersgräns och alla är med och tränar

en i Borensberg, lade ut krokar på sociala medier. Några

utifrån sin egen förmåga, oavsett funktionsnedsättning

andra inflyttade mammor hörde av sig och snart var för-

eller fysiska möjligheter. Det enda barnen behöver är

beredelserna igång. Att starta en förening visade sig vara

gympakläder, på fötterna har man antihalkstrumpor eller

ganska komplicerat och det var svårt att hitta halltider i

så kör man barfota, säger Sandra.

föreningstäta Kil. När anmälningssidan öppnade tog det
bara sju timmar innan de då sextio platserna var fulla.

MOTORIK PÅVERKAR POSITIVT
Gymnastik handlar mycket om att öva upp rörligheten

– Vi ville att så många som möjligt skulle få möjligheten

i kroppen. Uppvärmning och förövningar är viktiga för att

att vara med och lyckades få tag i ytterligare en halltid,

klara av de kommande momenten. Träningarna kan bestå

berättar Sandra som är en av de fyra ledarna i föreningen.

av allt från musikstopp till hjulningar och handstående.

VÄXANDE FÖRENING

Trampetten är populär och föreningen har nyligen köpt in

Idag har Kils gymnaster sex aktiva grupper, med totalt 150
barn. När föreningen hade sin första uppvisning i slutet av
förra terminen var Sannerudsskolans A-hall fullsatt.
På söndagar är det träningar i B-hallen och på onsdagar
tränar två grupper på Viksta. Deltagarna är från fyra år
och uppåt.

en uppblåsbar matta som har svikt och ger mjukare landningar, för de som vill träna på till exempel handvolter.
– Alla har nytta av gymnastik. Att röra sig motoriskt
påverkar till exempel även läsinlärningen positivt. Vi ställer
gärna barn i kö, men har behov av fler vuxna och ledare. Vi
utbildar gärna de som vill vara behjälpliga, säger Sandra.

VILL DU VETA MER? Se föreningens
sida facebook.se/kilsgymnaster
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NY SKOLA OCH FÖRSKOLA I TÄTORTEN
Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en ny skola på Viksta (klar 2022) och renovera
Stenåsenskolan till en renodlad förskola (klar 2023). För att eleverna ska få närhet till sin
skola blir det en ny skolområdesindelning i tätorten.
VARFÖR NY SKOLA OCH SATSNING PÅ
FÖRSKOLA PÅ STENÅSEN?

• En ny idrottshall inbyggd i skolan ger möjligheter till

Vikstaskolan är idag sliten och för liten. Även skollokalerna

dela av så att två klasser kan ha idrott samtidigt.

på Stenåsen är slitna och förskolans verksamhet är utspridd
på flera fastigheter. Alla lokaler är inte heller ändamålsenliga och några av förskolelokalerna är i dåligt skick.
Syftet är att förbättra lär- och lekmiljöer och höja kvalitén
för barn och elever.

• I framtiden kommer konkurrensen om pedagoger att
öka. En ny attraktiv skola gör det lättare att rekrytera och
bibehålla rätt personal.
• Underlätta samverkan inom förskolan med till exempel öppning, stängning och pedagogisk utveckling.

Fördelarna med en ny skola är många:

Resurssmart jämfört med att ha det utspritt som idag.

• Vi kan erbjuda ämnesspecifika salar, till exempel i NO,

OM DEN NYA SKOLAN

slöjd, musik, bild och teknik. De nya salarna ger möjligheter

De senaste åren har trycket på Vikstaskolan ökat.

som vi tidigare saknat, som laborationer i NO-ämnen.
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rörelse under hela skoldagen och vid behov möjlighet att

Den nya skolan tillgodoser det behov som redan finns men

• Skolsköterska, kurator, specialpedagog och speciallärare

ger också beredskap för kommande nybyggnation inom

jobbar heltid på skolan och finns närmare eleverna.

Vikstaskolans upptagningsområde.

• Fritidshem och förskoleklasser får ändamålsenliga lokaler.

Den nya Vikstaskolan byggs för att klara maximalt 525

• Vi får en genomtänkt utemiljö som är bättre anpassad för

elever men kommer när den är färdigbyggd att ha knappt

antal barn, olika åldrar och behov.

400 elever.

Skolan blir tillräckligt stor för att vi ska kunna anställa
lärare på heltid med behörighet att undervisa i ett eller
ett fåtal ämnen på en och samma skola. Det är viktigt
eftersom prognoserna visar att det kommer att råda
brist på behöriga lärare i framtiden.

BYGGER FÖR FRAMTIDEN
– Kommunen satsar i och med beslutet 202
miljoner kronor på skolutveckling i tätorten.
Kil växer i den norra delen av tätorten tack
vare expansionen av Lövenstrandsområdet
och vi har fler planer på gång norröver.
Det här är en satsning som ska möta
framtidens behov, säger Anders
Johansson (S), kommunstyrelsens
ordförande.

LÄS MER PÅ KIL.SE/NYSKOLA
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Hur ska vi komma till rätta med stigande temperaturer och plast i haven?
Kulturskolans elever tog dansen till hjälp för att sprida medvetenhet kring
klimathotet.
Save The Planet är en skapande skola-föreställning,

– Ni barn har bra koll på det här med att vi måste

specialskriven för Kil. Bakom föreställningen

ta hand om vår planet, mycket bättre koll än vi

står dansgruppen Clude Dance Company i ett

vuxna, sa Monika von Wachenfeldt, som till-

samarbete med Kils kulturskola.

sammans med dansläraren Tanja Kortelainen

Efter månader av repetitioner var det dags för

ansvarat för Kils medverkan i föreställningen.

uppvisning i Kulturhuset KilArena i början av
februari. Från kulturskolan deltog ett femtontal
elever från grupperna hip hop för killar 7-12 år.
– Det var jättekul, jag har lärt mig flera nya danser,
berättade Mio Lidén, en av de unga dansstjärnorna från Kil.
Föreställningen visades för kommunens samtliga
elever i årskurs 1-4. Publiken applåderade i takt
och hejade på sina kompisar på scenen.
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Projektet finansieras av Kulturrådet genom Skapande skola.

CLUDE DANCE COMPANY från Karlstad
är en dansgrupp som kombinerar dans
med fart, rörelse och attityd. De arbetar i
olika projekt med barn och ungdomar.
KILS KULTURSKOLA erbjuder barn och
ungdomar kurser i musik, dans, teater,
film, e-sport, graffiti och fordonsmek.

VAD HÄNDER MED DITT MATAVFALL?
Bananskal, kaffesump och äggskal – allt passar fint i den bruna matavfallspåsen.
Det gör däremot inte plastförpackningen runt de utgångna grillkorvarna,
fimpar eller kattsand.

Lätt

Det du inte vill äta innehåller fortfarande mycket näring
som kan användas som biogödsel till åkermark och bränsle
i form av biogas. Biogödsel är ett bra och klimatsmart
alternativ till importerad mineralgödsel, så ditt matavfall

Genom att sortera ditt matavfall
på rätt sätt bidrar du till minskat
resursslöseri och en bättre miljö.
Och det är ganska lätt att göra rätt.

ATT GÖRA RÄTT

är värdefullt på många sätt.

LÄGG DET HÄR I MATAVFALLET
• Skal, rens och kärnor från grönsaker,
rotfrukter och frukt
• Kaffesump och kaffefilter
• Tesump och tepåsar
• Äggskal
Bild från plockanalys i Kil. Bilden visar vad folk slänger i matavfallet. När det ser ut så här måste även innehållet i matavfallsbehållarna brännas istället för att rötas till biogödsel/biogas.

VI KAN BÄTTRE
Plockanalyser visar att det finns stor förbättringspotential i Kils kommun. Av det som läggs i påsarna och de
bruna kärlen är bara 87 procent rent matavfall, där är vi
betydligt sämre än många andra kommuner. Det största

• Skal från skaldjur
• Oätbara matrester
• Rens och mindre ben från kött, fisk
och fågel
• Blommor och blad – men inte jord

DET HÄR ÄR INTE MATAVFALL

problemet är att många lägger plast bland matavfallet.

• Kattsand

PLAST FÖRSTÖR

• Hundbajspåsar

För att det ska vara möjligt att återvinna matavfallet
måste det vara rent – det vill säga enbart bestå av sådant
material som går att röta. Plast och liknade material fastnar i maskinerna på rötningsanläggningarna och orsakar
stopp och andra problem. I förlängningen får det både
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. För dig som
kund kan det på sikt leda till högre avgifter.

11

HOS KILSBOSTÄDER STÄDAR BAKTERIER
ISTÄLLET FÖR KEMIKALIER
Renare, mer lättstädat och hälsosamt för såväl miljö som människor – när bakterierna gör
kemikaliernas jobb finns det bara fördelar, konstaterar Kilsbostäder.
Att vara lokalvårdare innebär en hel del tungt arbete,

STÄDAR VIDARE PÅ EGEN HAND

dessutom använder personalen olika typer av kemiska

Det fiffiga med de biologiskt nedbrytbara bakterierna är

medel. När Ann-Christine ”Anki” Svensson, enhets-

att de fortsätter att städa även efter att Sandra och hennes

chef för Kilsbostäders lokalvård, läste en artikel om att

kollegor har moppat klart. Resultatet blir renare och

Malmös fastighetsbolag städade med bioteknologiska

ljusare ytor med mindre friktion.

rengöringsmedel blev hon nyfiken.

alen bara sett fördelar. På sikt hoppas de kunna byta till

att förbättra städningen och minska miljöpåverkan. Det

bioteknologiska städmedel i alla Kilsbostäders lokaler.

verkade intressant, så jag tog reda på mer och frågade om
vi inte kunde testa det här, säger hon.

PILOTPROJEKT I TRAPPHUS
Bostadsbolagets vd var med på noterna och sedan i maj
2018 pågår ett pilotprojekt i Kil. Några av lokalvårdarna
testar de nedbrytningsbara rengöringsmedlen i ett antal
trapphus. Sandra Dahlén är en av dem som gått över till
att städa med bakterier.
– Det fungerar väldigt bra! Det har blivit mycket mer lättstädat och är inte lika ingrott och lortigt längre. Dessutom
är det skönt att slippa andas in kemikalier, säger hon.
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Efter snart ett års testande har Anki och pilotperson-

– De städar med bakterier istället för kemikalier både för

– Vi ser egentligen inga hinder. Medlet är lite dyrare att
köpa in, men å andra sidan är koncentrationen hög och
svinnet lågt – man använder allt vatten i hinken.

MALMÖ STÄDAR GRÖNT
För Malmös fastighetsbolag har behovet av de ordinarie
kemisksyntetiska rengöringsprodukterna minskat med
ungefär 5 000 liter per år och idag är 98 procent av deras
städprodukter biologiskt nedbrytbara.
– Vi skulle kunna ersätta alla rengöringsmedel med bakterier eller kemfritt städ oavsett var vi städar, säger Anki.

– Det känns väldigt bra att kunna använda naturliga medel i jobbet, inte
bara för egen del utan också med tanke på de som vistas i lokalerna och
för miljön i stort. Vi vet att allergierna ökar och det här kanske kan bidra
till att minska besvären, säger Anki Svensson och Sandra Dahlén.

ANHÖRIGCAFÉ OCH SPA-RUM
PÅ SANNERUDSHEMMET
Nu ska det bli ännu mer trivsamt för de boende på hemmet.
Vad sägs om att gå på café eller få en avkopplande massage?
I januari invigdes Hjärtepunkten. Café- och kioskverksam-

– Hit kan man ta med sig personal eller anhöriga för att få

heten är ett samarbete mellan daglig verksamhet och

en avkopplande och skön stund, berättar Andrea.

Sanneruds äldreboende.
Deltagare i daglig verksamhet är behjälpliga i kiosken, som
har öppet två dagar i veckan. På tisdagar går kioskpersonal
runt bland de boende för de som önskar göra inköp. På onsdagar är det café, med hembakat fika och tipspromenader.
De boende ska kunna ta med sina anhöriga, men personalen på boendet kan också följa med som sällskap.
– Vi vill erbjuda en trivsam stund för de boende och deras
anhöriga, så att det finns något trevligt att hitta på tillsammans utan att behöva ta sig från boendet, säger Andrea
Backlund, aktivitetssamordnare på Sannerudshemmet.
Caféet har öppet onsdagar klockan 10.30-13.30. För de
boende är fikat gratis, anhöriga betalar självkostnadspris.

SPA-RUM FÖR DE BOENDE
Under hösten har anhörigsamordnarna också inrett en
salong för omvårdnad. Här kan boendepersonalen erbjuda

Spa-rummet är tillgängligt alla dagar utom torsdagar,
då det används som tandvårdsrum.

MER PÅ GÅNG PÅ SANNERUDSHEMMET
I februari anordnades en hantverksmässa för de boende
och under en helg i mars kommer Wolfgang Rankes kulbanor att finnas på plats. Ibland är det filmvisning och en
fredag i månaden är det också fredagspub för de boende.
Seniorshopen, med kläder för seniorer, kommer att besöka
Sannerudshemmet 23 april.
– Vi som jobbar på Sannerudshemmet arbetar ständigt
med att skapa en meningsfull vardag för de som bor hos
oss. Bland annat har vi aktivitetslådor med roliga spel
och tidningar från förr som väcker minnen. I en populär
låda har vi roliga hattar - en så enkel grej som en hattfika,
där alla får en var sin huvudbonad, leder till många skratt
bland både boende och personal.

de äldre allt från fotbad, till hårtvätt och ansiktsmasker.
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POLISEN VARNAR
FÖR FALSKA
TELEFONSAMTAL
KILSBOSTÄDER
NOMINERADE
Kilsbostäder var en av de nominerade när
Sveriges bästa hyresvärdar utsågs vid en
gala på Berns i början av februari.
I Kundkristallen belönas de hyresvärdar, både privata
och kommunala, som lyckats extra bra inom utvalda
områden. Bakom nomineringen står en kundundersökning, där hyresgästerna själva fått ge sina hyresvärdar betyg.

HÖGT BETYG I KUNDUNDERSÖKNING
Kilsbostäder var nominerade inom kategorin Produkt-

Polisen ger tips för att undvika att du ska drabbas.
Sprid budskapet till alla som du bryr dig om.

SÅ SKYDDAR DU DINA UPPGIFTER
• Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på
uppmaning av någon som kontaktar dig. Ingen
seriös aktör skulle be dig om det per telefon.
• Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller
andra känsliga uppgifter till någon. Kortuppgifter
och koder är nycklar till dina pengar.

index, som visar hur nöjda hyresgästerna är med sin

• Om någon du inte känner ringer och du blir osäker,

bostad och sitt område. Årets undersökning visar att

lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på

83 % av Kilsbostäders kunder är nöjda eller mycket

ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller

nöjda, jämfört med ett genomsnitt på 77,4 %. Kils-

oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller

bostäder får höga betyg främst när det gäller trivsel

från banken, ett företag eller en myndighet.

i lägenheten, planlösning och tillgången till dagsljus
i boendet, men även de allmänna utrymmena och
skötseln av dessa ger Kilsbostäder höga poäng.

• Lita inte på den som kontaktar dig bara för att
den har personliga uppgifter om dig. Bedragare
kan hitta information på nätet

HEDRANDE ANDRAPLATS

för att lura dig.

Priset gick till Simrishamns Bostäder AB, som till-

• Om du drabbas av

sammans med Kilsbostäder och Skövdebostäder var de

eller misstänker bed-

nominerade inom kategorin.

rägeri, kontakta din

– Det är första gången vi gjort en heltäckande hyres-

bank omgående.

gästundersökning och blev glatt överraskade av att vi

Polisanmäl alltid och

nominerades. Det här är ett positivt kvitto på hur hyres-

ta stöd av människor i

gästerna upplever och värderar våra arbetsinsatser.

din närhet.

Vi är stolta och glada, säger Ann-Louise Samuelsson,
VD för det kommunala hyresbolaget.
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Bedrägerier via falska telefonsamtal
ökar kraftigt och många förlorar sina
pengar genom att de luras att lämna ut
kortuppgifter och koder eller logga in på
sin bank.

HÄNT SEN SIST

LEKLAND I SPORTHALLEN Under två dagar på jullovet
förvandlades sporthallen i Kil till ett lekland med hinderbanor och hoppborgar. Många glada barn besökte
aktiviteterna, som var gratis för alla upp till tolv år.
– Det blir ofta mycket stillasittande under julhelgerna.
Vi ville erbjuda barnen något kul som inte var väderberoende och då kom den här idén upp, berättar Katarina
Widell, kultur- och fritidssamordnare på Kils kommun.

GRATTIS ÅRETS DJURTRANSPORTÖR
Kils Djurtransporter AB i Kil har utsetts till Årets
djurtransportör 2018 av företaget HK Scan Agri.
Bra djuröga och professionalism ska känneteckna
vinnaren, något som Kilsföretaget har visat sig ha.
Motiveringen lyder:
”Tomas och Peter Lantz, som kör nöt, får/lamm till
slakteriet i Linköping, samt förmedlingssmågrisar,
är mycket lätta att samarbeta med. De kör och
levererar enligt överenskommelse, håller tiderna och
meddelar alltid eventuella förändringar på lassen.
Dessutom är de glada och gör alltid sitt bästa för att
det skall fungera på ett bra sätt för både djurleverantör
och slakteri.”
Kils Djurtransporter AB grundades år 1937 av Wiking
Lantz. Idag ägs och drivs åkeriet av bröderna Peter
och Tomas Lantz. Kils kommun gratulerade företaget
till den fina utmärkelsen med blommor.
Foto: HK Scan Agri

KORP-SM I INNEBANDY Lag från nio kvalorter kom till
Kil för att göra upp om titeln som Sveriges bästa korplag
i innebandy när Kilskorpen arrangerade finalerna i
Sweden Floorball Cup.
– Vi i lilla Kil har visat att vi kan det här med innebandy
och arrangemang. Alla funktionärer har slitit, domarna
har hållit bra nivå och det har varit högkvalitativ innebandy på planen. Det har varit världsklass och jag är
riktigt stolt, säger Jonas Snäll från Kilskorpen.
After Work från Linköping blev segrare i damklassen och
Buskhyttan Indians från Nyköping vann herrklassen.

FÅR, FOLK OCH FEST Årets
Fårfest, med temat FÅRnyelse,
lockade många besökare - både
nyfikna och inbitna ullentusiaster.
Kils kommun fanns på plats bland
utställarna för att välkomna till
Kil och prata med både Kilsbor
och mer långväga gäster.
Tack till arrangörer,
utställare och alla som
besökte vår monter!
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KILS KONSTFÖRENING FLYTTAR
TILL FRYKSTA TRÄDGÅRDSCAFÉ
Fryksta Trädgårdscafé och Kils konstförening har inlett ett samarbete.
Konstföreningen har tidigare varit i Galleri
Runnevålen, logen på Stora Kils hembygdsgård, men flyttar nu in i krukmakeriets
gamla lokaler. På våren och hösten
har konstföreningen utställningar och på sommaren är
det trädgårdscafé som
tidigare år.
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Vå rens utstä l l n inga r
30 mars - 14 april
Margareta Mattsson - Akvareller
www.konst.se/margaretasakvareller
27 april -12 maj
Fiona Kear -Återbruk
Fantasifull trädgårdskonst
av loppisfynd.
http://hantverksrundanisunne.
blogspot.com/2015/08/18-skinni-sunne.html
ÖPPETTIDER
Lördag- söndag kl 12-16
Onsdag kl 18-20
Valborgsmässoafton - extraöppet
1:a maj - ändrade öppettider
Enklare fika finns till försäljning.

”DET ÄR LUGNT SYRRAN”
En föreläsning av med Carola Jansson
“Min lillebror dog hösten 2016 som en följd av sitt
missbruk. Han blev 27 år. Jag som anhörig berättar
min lillebrors historia. Det jag kan berätta. Om hur
min lillebror i grunden var en alldeles vanlig kille utan
vare sig dåliga hemförhållanden eller annan uppenbar
problematik. Ändå blev han fast i drogerna och avslutade sitt liv som
en följd av det. Jag berättar om hans och vår kamp mot drogerna och
livsstilen som kommer med ett missbruk. Om att vilja rädda honom
men inte klara av det. Om skam och skuldkänslor. Om det svåra och smärtsamma med ett missbruk. Om att ständigt fråga sig själv vad man kunde gjort annorlunda eller mer.
Om vi bara fick en chans till. Hade det sett annorlunda ut?”
KULTURHUSET KILARENA , LÖRDAGEN 9 MARS KLOCKAN 13

