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NYTT I FRYKSTA
SOMMARENS EVENEMANG
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2018
Startspåret
Startspåret ●● Framtidsmässa
Framtidsmässa ●● Företagarrådet
Företagarrådet ●● Utflyktstips
Utflyktstips

INNEHÅLL
Sid 2

Ledare

När jag formulerar denna text är majvädret svalt och ostadigt. Till och med

Sid 3

Smått och gott om Kil

kallt och med nattfrost. Säkert går många och funderar på vad det innebär

Sid 4

Kulturdagarna

Sid 5

Nationaldagen

för sommarens väder, för många liktydigt med semester. Ska fjolårets hetta

Sid 6

Startspåret

Sid 7

Startspåret, resan

Sid 8-9

Bokslut 2018

Det är nog en god idé att försöka planera flexibelt så att semesterperioden,

Sid 10

Nytt i Fryksta

oavsett väder, kan bli ett avbrott från den vanliga inrutade tillvaron. Att bara

Sid 11

Utflyktstips, hitta ut i Kil

Sid 12

Ny tobakslag, tipsa polisen

Sid 13

Butik i Fagerås, företagarrådet

Sid 14

Framtidsmässan

Samtidigt är det många som inte har förmånen med lång sammanhållen

Sid 15

Hänt sen sist, gratulationer

sommarledighet. Jag tänker till exempel på alla de som arbetar inom vård och

Sid 16

Kil hela veckan

omsorg, polis och räddningstjänst. Som,

och torka upprepas eller blir det en mer traditionell svensk sommar med en
blandning av sol och regn?

vara lat med en god bok en regnig dag eller ett dopp i närmsta sjö när sol och
värme lockar till det. Fri för att fånga tillfället helt enkelt.

mer eller mindre synligt för oss andra, gör
att tillvaron fungerar. Från den uppenbara
nyttan med äldreomsorg under semesterperioden till den bakomliggande nödvändiga servicen med tvätt, mat, postgång och

“Kil har
mycket att
erbjuda”

inte minst att löneutbetalning sker lika punktligt som vanligt.
För alla dem som vågar satsa på den svenska sommaren har Kil mycket
att erbjuda. Midsommarfirande i hembygdsgården, kulturdagarna eller Kil
Box 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Anders Johansson
0554-191 70, anders.johansson@kil.se

hela veckans programpunkter. Beundra naturen i Kilsravinerna eller utsikten från Rennstadsnipan. Upplev Fryken vid badplatsen, från båt eller efter
vandringsleden.
Den tidning du just nu håller i handen kan ge uppslag till besök och aktiv-

Produktion: Roger Kvarnlöv, Lina Nyåker
Jenny Willman
kommunikationsenheten, Kils kommun
Layout: Lina Nyåker
Omslagsfoto: Lina Nyåker

iteter. Till det kommer alla våra lokala näringsidkare med sitt stora utbud. Det
ger anledning till en liten reflektion: ”Tack för att du handlar i Kil, då bidrar
du till tillväxten här”.
Trevlig sommar!

Tryckeri: Strokirk-Landströms, Karlstad
Tryckt på Multifine 130 g.
Preliminära utgivningsdatum 2019
Nr 1. 8 mars
Nr 2. 31 maj

Georg Forsberg (C)

Nr 3.27 september

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Nr 4. 13 december

0554-191 26
georg.forsberg@kil.se

GLAD MIDSOMMAR
I Kil finns flera möjligheter att fira traditionsenlig midsommar.
Vid Kils hembygdsgård pågår firandet mellan klockan 13 och 16.
På Orrnäset i Högboda börjar firandet klockan 14.
Läs mer på kil.se/kalender
Och du - vi vill gärna passa på att önska dig en riktigt trevlig sommar.

SOMMARLOVSFINAL
FÖR DIG 6-12 ÅR

FOTA DIN SOMMAR
VINN BIOBILJETTER

Årets sommarlovsfinal sker under vecka 32 och precis som

Nu kan du som har ett Instagramkonto vara med och tävla

förra året kommer det att finnas mycket kul att göra för

med din Kilsbild! Tagga din sommarbild med

skollediga barn. 10 augusti avslutas sommarlovsfinalen

#sommarkil2019 och #kilskommun (Har du inte en öppen

med en aktivitetsdag på Gröna torget. Det blir hoppborgar,

profil, följ @kilskommun så följer vi dig tillbaks så att vi

ponnyridning och teaterföreställning med clownerna

kan se dina bilder)

Manne och Maria. Programmet är ännu inte helt klart

Tävlingen pågår till och med den 31 augusti.

– håll utkik på kil.se under sommaren!

ANMÄL DIG TILL
KULTURSKOLAN

TJURAR BETAR
I LÖVENSTRAND

Missa inte att anmäla dig till höstens

Under hela sommaren betar tjurar och kalvar av rasen

kurser på Kulturskolan! Vi har flera roliga

Highland cattle i Lövenstrands naturområde. Deras

kurser för både vuxna och barn.

uppdrag är att återställa de gamla hagmarkerna som

Läs mer och anmäl dig redan idag

en gång fanns i området. Platsen har också blivit

på kil.se/kulturskolan

ett populärt utflyktsmål - välkommen du med!
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Kulturdagarna i Kil pågår 27 maj – 6 juni. Passa på att ta del av Kils rika kulturliv!
För programpunkterna står både föreningslivet och kommunen. Alla tider är preliminära.
För uppdaterat och aktuellt program, se kil.se/kulturdagarna

27 maj

2 juni

BLÅSPARAD, VIKSTASKOLANS BLÅSKLASSER
Kl 13 Centrala Kil

EKUMENISK GUDSTJÄNST

6-ÅRSYRA, KULTURSKOLAN

HÖGMÄSSA, UTDELNING BERGENFURSTIPENDIET

Kl 18 Kulturhuset KilArena

MOUNTAINBIKE-ORIENTERING
Kl 18 Frykstahöjden

28 maj

Kl 10 Equmeniakyrkan Fagerås
Kl 11 Stora Kils kyrka

PILGRIMSVANDRING
Kl 16 Equmeniakyrkan Fagerås

KONSERT JOYVOICE
Kl 18 Kulturhuset KilArena

KULTURSKOLANS VÅRSHOW

FILM: RAGGARJÄVLAR

Kl 18.30 Sannerudsskolans aula

Kl 18.30 Högboda bio

29 maj

5 juni

MOTORTRÄFF

INVIGNING VATTENSPEGELN

Kl 17.30-20.30 Café Freja

Kl 17 Stationstorget

30 maj

MOTORTRÄFF

LOPPISRUNDA OCH FORDONSTRÄFF
Kl 11-16 Frykåsen

Kl 17.30-20.30 Café Freja

6 juni

1 juni

NATIONALDAGSTIPSET

STEFAN HOLM-SPELEN

NATIONALDAGSFIRANDE

Kl 9-17 Sannerudsvallen

Kl 11-15 Kils hembygdsgård
Kl 14 Orrnäset, Högboda
Kl 17 Fryksta Forskningsstation

Kl 10 Lundavallen, Fagerås

INVIGNING AV VATTENSPEGELN PÅ TORGET
Mellan klockan 16 och 18 är det tipspromenad och lekaktiviteter för barn och vuxna. Klockan 17 inviger
vi vattenspegeln med musikframträdande och tal. Kommunen bjuder på glass, så långt lagret räcker.
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TEATER, DANS, SAXOFON
OCH CECILIA KALLIN

BOKA
IN

6
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Välkommen till Kils hembygdsgård den 6 juni! Även i år bjuder
vi in till nationaldagsfirande med barnteater och musikunderhållning.
Firandet startar klockan 11.
Nationaldagen på hembygdsgården är en riktig kul-

– Vi vill skapa en kulturfest med gemenskap för alla, säger

turfest med fri entré för alla besökare. 6 juni är också

Anders Johansson (S), kommunalråd. Alla ska känna sig

själva finalen för kulturdagarna.

välkomna när vi firar friheten och vårt land.

NATIONALDAGSFIRANDET
PÅ KILS HEMBYGDSGÅRD

HÄR KAN DU OCKSÅ FIRA
NATIONALDAGEN

11.00 Improvisationsteater, Kunskapsteatern

LUNDAVALLEN, FAGERÅS

11.25 BOOST, Kils kulturskolas danskompani
11.30 Tal av kommunalråd Anders Johansson
Utdelning av Stefan Holm-stipendiet

Nationaldagstipset - tipspromenad för barn och vuxna.
Servering.
Tid: 10-12.
Arrangör: PRO Frykerud och Fagerås BK

12.00 Nya medborgare välkomnas

ORRNÄSET, HÖGBODA

13.00 Cecilia Kallin från Timotej

Nationaldagsfirande med flaggparad.
Kils Paradorkester uppträder.
Kiosk, grill och servering.
Tid: 14-18
Arrangör: Boda Hembygdsförening

13.40 Showdansgrupp från Kulturskolan

FRYKSTA FORSKNINGSSTATION

12.15 Kils Paradorkester
12.30 Carl Henrik Fernandi, saxofon

14.00 Andreas Jonsson och Pink Cadillac Band
gästas av Cecilia Kallin
Med reservation för ändringar. Alla tider är preliminära.

Fira nationaldagen i Fryksta.
Musikframträdande av Kören Kören, UnameiT,
Backa bandet, Duo Cofradia. Servering.
Tid: 17
Arrangör: Kören Kören

FÖR TIDER OCH AKTUELLT PROGRAM, SE
KIL.SE/NATIONALDAGEN
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STARTSPÅRET TILL EN MER MENINGSFULL VARDAG
Kaffekopparna klirrar. I en soffa i en källarlokal på Gränderna har besökarna samlats.
Samtalsämnet är Färjestads senaste hockeymatch och på tv:n rullar förmiddagsprogram
med Malou von Sivers.
Startspåret är en samlingspunkt för daglediga Kilsbor.

det kommunen som själva står för verksamheten. Helen

Här kan man under otvungna former få en fast punkt,

Carlström är ansvarig och finns på plats några timmar i

vardagsstruktur och gemenskap. Hos Startspåret finns

veckan. Hon fixar fika, umgås med besökarna och anord-

ingen journalföring eller registrering av de som kommer

nar aktiviteter efter önskemål.

och går. Man kommer som man är och väljer själv hur
länge man stannar. Det enda kravet för att få vara med är
att man är drogfri.

– Ibland gör vi utflykter tillsammans eller ordnar informativa föreläsningar. Det kan vara kommunens budgetoch skuldrådgivare eller personal från arbetsförmed-

ENSAMHET DRABBAR MÅNGA

lingen. Startspåret ska hjälpa deltagarna att få struktur

Flera av besökarna på Startspåret har erfarenhet av

och ordning i vardagen, berättar hon.

alkoholmissbruk, men det kan finnas många orsaker till

Helen jobbar också som familjebehandlare och ser att

att hamna utanför den vardagliga strukturen – psykisk

ensamheten ökar. I arbetet träffar hon många hemma-

ohälsa, arbetslöshet eller livsomställningen det innebär

sittare och brukar tipsa om gemenskapen hos Startspåret.

att gå i pension.

– För många är det ett stort mentalt hinder att bryta isola-

– Jag skiljde mig förra året. Jag tappade fotfästet, blev

tionen. Hit kommer man som man är och tar en kopp kaffe.

deprimerad och försökte döva ensamheten med alkohol.

Alla är nyktra och städade. Man får tider att passa, måste få

Startspåret har blivit en viktig del för att få ordning på

på sig kläder och ta sig ut. Det är betydelsefullt.

mitt liv. Här får jag gemenskap och träffar både gamla och
nya kompisar, berättar Janne som är en av besökarna.

STARTSPÅRET GÖR SKILLNAD
En av de dagliga besökarna är Mathias. Han har haft

FÖRSTA STEGET

alkoholproblem under flera år. Efter den senaste avgift-

Startspåret startade hösten 2018, som ett samarbete

ningen blev han tipsad om Startspåret och gick dit

mellan Värmlands brukarråd och Kils kommun. Idag är
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ELEVER PÅ YTTRE
OCH INRE RESA
För fjärde året i rad har en grupp högstadieelever från
Sannerudsskolan gjort en resa till Polen för att lära
sig mer om historien – och sig själva.
I mars åkte eleverna till Polen tillsammans med personal från skolan, men resan började långt tidigare.
Eleverna har, sedan de ansökte till och valdes ut som
för att se vad det var. Idag känner han glädje, styrka och

deltagare till projektet, haft tio gemensamma hel-

tillförsikt.

dagar där de har förberett sig genom att lära sig mer

– Jag hjälper Helen att öppna lokalen vissa dagar och

om resmålet, historien, sig själva och varandra.

det förtroendet har verkligen fått mig att växa. Jag har

Med sig på resan hade de personal från skolan (Kent

inte känt något sug efter alkohol sen jag började här.

Gustafsson, Jens Tollskog, Helene Balkåsen och

Startspåret hjälper mig ifrån tristess, ensamhet och

Tommy Karlsson).

problem. Det här är en verksamhet som verkligen gör
skillnad, säger Mathias och får medhåll från de andra.

ÅTERUPPLEV RESAN
Elevernas resa genomfördes mellan den 17 och 21 mars

– Vi som är här har fått en helt annan insikt och hopp

och dagarna var fyllda med studiebesök, vittnesmål,

om ett bättre liv. Vi känner gemenskap och livskvalité.

kunskap och starka upplevelser.
Ta del av elevernas upplevelser på deras egen blogg:
http://resan1819.bloggo.nu/

Janne heter egentligen något annat.

DEN FÖRSTA AV TRE RESOR
Polenresan är den första av tre som Sannerudsskolan
gör inom Toleransprojektet Resan under 2019. I slutet

ÄR DU OCKSÅ DAGLEDIG?
VÄLKOMMEN TILL
STARTSPÅRET!

av förra året fick skolan ett statligt bidrag för att
genomföra ytterligare två resor under hösten 2019 –
en till Bosnien och en till Israel. Sammanlagt kommer
ett fyrtiotal elever att delta i de båda resorna.

Öppettider:
måndag och onsdag klockan 9-12
tisdag och torsdag klockan 13-16
Adress: Galaxen, Gröna Gränd 1
Vill du veta mer? Kontakta
Helen Carlström 0554-191 44

AKTIVITETER

GEMENSKAP

FIKA

7

KILS KOMMUN 2018 - SÅ HÄR GICK DET
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
RENOVERADE
BIBLIOTEK

KILS EKONOMI I KORTHET
RESULTAT

• Den 5 juni var det invigning av nya biblioteket i Kil.
Under året renoverade vi
också, tillsammans med
byalaget, Högbodas biblioteksfilial.

Kommunkoncernens resultat 2018 var
cirka 17 miljoner kronor, varav kommunen och de kommunala bolagen
stod för ungefär 8,5 miljoner kronor
vardera. Resultatet är en minskning
mot tidigare år. Det beror på att kommunens resultat är lägre än tidigare.
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RESULTAT

+

TILLGÅNGAR

BYGGSTART
TRYGGHETSBOENDE
• Den 31 augusti togs det första
spadtaget för trygghetsboendet i
centrala Kil. Huset ska vara klart
för inflyttning i januari 2020.

Tillgångarna för koncernen som helhet ökade
något, medan skulderna minskade med 34 miljoner
kronor. Kommunkoncernens nettotillgångar ökade
med cirka 37 miljoner kronor. Det motsvarar en
ökning med nästan 3000 kronor per invånare.

VIKTIGT MED ÖVERSKOTT
NYTT TORG
• Torgarbetena pågick under större
delen av 2018. Torgytorna knyts
ihop med ett gångfartsområde
för en tryggare trafiksituation.
Torget invigdes den 2 december.

OMBYGGNATION
SANNERUDSSKOLAN
• Vi har genomfört ombyggnationer
på Sannerudsskolan F-6, bland
annat en förbindelsegång mot
högstadiebyggnaden.

I Kils kommun är överskottsmålet 2,5 procent,
men under 2018 blev det 1,2 procent. Det beror
bland annat på minskade statsbidrag och större
kostnader för verksamheter som vinterväghållning
och vård och omsorg.

UTMANINGAR
Vi har stora utmaningar framför oss, framförallt
när det gäller kommande investeringar i skola och
äldreomsorg. Då behöver vi ett ekonomiskt överskott på 2-3 procent per år.

VATTEN OCH AVLOPP
• Vi har gjort välbehövliga
VA-arbeten på Bjurbäcksgatan.

INVESTERINGAR

58

mkr

8

Kils kommun har gjort stora investeringar de senaste åren. Under 2018
investerade vi för 58 miljoner kronor. Bland de större investeringarna finns det
nya torget och renoveringen av biblioteket.

mkr

VART GICK SKATTEPENGARNA?
VAD GICK 100 KRONOR I SKATT TILL?
Skola, förskola		

FÖRDELNING AV SKATT
Av kommunens skatteintäkter på totalt
703 miljoner kronor gick 692 miljoner
kronor till kommunens olika verksamheter.

11,65

- varav grundskola
- varav gymnasieskola

23,25
6,58

Vård och omsorg		

Nästan 42 % gick till utbildning, drygt
36 % till vård och omsorg och cirka
22 % till övrig verksamhet.

41,48

- varav förskola		

36,32

- varav äldreomsorg
- varav insatser
enligt LSS och SFB
- varav individoch familjeomsorg

20,98

- varav socialpsykiatri

1,25

Kommunal service

7,86
6,23
7,19

(bland annat kultur, fritid,
bibliotek, räddningstjänst
och kollektivtrafik)
Gator, vägar, park, skog

4,55

Övriga verksamheter

10,46

(bland annat politisk
verksamhet, arbetsmarknadsåtgärder, lednings- och verksamhetsstödjande verksamheter)

HUR MÅNGA KILSBOR ÄR VI?
BEFOLKNING
Befolkningen fortsätter att
öka varje år. 1 november
2018 var vi 11 976 invånare.

PÅ GÅNG UNDER 2019
• Vi påbörjar bygget av nya Vikstaskolan i
sommar/höst.

11 976
INVÅNARE

• Vi planerar för ett nytt äldreboende som ska
ersätta Sanneruds äldreboende.
• Vi fortsätter med centrumutvecklingen
genom att färdigställa det sista vid nya torget.
• Byggandet av trygghetsboendet fortsätter
och ska vara klart år 2020.

Vill du läsa hela årsredovisningen 2018? Du hittar den på kil.se/ekonomi.
På kil.se/play kan du också se årsredovisningen i form av en kortare film.

9

Nytt I FRYKSTA
RENOVERAD BRYGGA
VID FRYKENS STRAND
Har du sett den nya, fina bryggan vid stationshuset i
Fryksta? Den förra bryggan var gammal och sliten, så
gatuavdelningen gjorde en ny tillsammans med duktiga
lokala snickare. Bryggan är avsedd för båtar, en så kallad
angöringsbrygga, och platsen lämpar sig inte för bad.

Efter en anbudsprocess med
många intressenter beslutade
kommunfullmäktige att sälja vandrarhemmet
till Veronica Nilsson. Hon är krögare och driver också
Vero mat och kaffebar i Karlstad. Nu ska vandrarhemmet
renoveras. Tanken är att det ska bli bed & breakfast.

Därför kommer det inte heller att monteras någon bad-

CAFÉ FREJA
HAR FÅTT NY ENTREPRENÖR

stege på den. Men en picknick på bryggan med utsikt

Under våren har vi efterlyst en ny entreprenör som vill

över Fryken är ju inte så dumt det heller.

fortsätta driva Café Freja efter den ekonomiska för-

“FRYKSTAKIOSKEN”
UTÖKAR VERSAMHETEN
Under säsongen kommer Oskar Persson, som driver
kiosken vid Fryksta badplats, att expandera verksamheten
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KRÖGARE TAR ÖVER
VANDRARHEMMET

eningen Projektilen. I början av maj smygöppnade den
nya entreprenören med årets första motorträff och den 8
maj öppnade caféet igen i uppfräschade lokaler.

och lansera ett helt nytt koncept. Kioskdelen blir kvar,

TRÄDGÅRDSCAFÉ
OCH GALLERI

men i de nya lokalerna intill kommer det att gå att äta mer

Fryksta Trädgårdscafé är ett litet, familjedrivet café som

matiga rätter, bland annat high end hamburgare. Server-

serverar hembakat bröd med lokalproducerade ingre-

ingen har sittplatser med utsikt över södra Fryken både

dienser. Caféet är öppet sommarens alla fredagar och

inom- och utomhus, vilket också gör att öppettiderna kan

lördagar förutom midsommarhelgen. I höst återkommer

förlängas även utanför badsäsong.

Kils konstförening med en ny utställning i galleriet.

FRYKSTA SOMMARSCEN

MUSIKKVÄLLAR I FRYKSTA

FORSKNINGSSTATIONEN, SKÖNA RUM

CAFÈ FREJA

6/6
27/6
4/7
6/7
11/7
18/7
25/7
8/8
9/8
15/8

30/6
7/7
14/7
21/7
28/7
4/8
11/8

Nationaldagsfirande
Christy O’Leary & Bert Deivert
Wermlandica
Eva & the Jazz Messengers
Andreas Jonsson’s
Libby Rae Watson & Bert Deivert
Blå Björk
UnameiT
Bert Deivert & Copperhead
Comboio

Kils dragspelsklubb
Gamla polare
Berndalen, Leif Johansson
Backa bandet
Carlstad traditional jazz band
Caféorkestern med Brith Enders
Kils paradorkester

Utflyktstips UPPTÄCK KIL
RENNSTADSNIPAN

Från utsiktstornet kan du vid klart
väder se både Vänern och Värmeln
samt sju socknar. Här finns också
grillplats och övernattningsskydd.

KLACKSJÖN

Tillgänglighetsanpassad badplats
nordväst om Fagerås. Här finns brygga
och sandstrand. Vill du ta ett dopp har
vattnet ofta behaglig badtemperatur.

KILSRAVINERNA

I ravinerna kan du sommartid uppleva
regnskogsliknande, tropisk miljö med
lummig växtlighet, porlande vattendrag och spännande djurliv.

FRYKENBADEN

Här finns camping och stuguthyrning,
men du kan också åka hit för en utflykt.
Badplats, vattenaktiviteter, lekplatser,
minigolf och möjlighet att hyra kanot.

FRYKSTAHÖJDEN

På Frykstahöjden finns discgolf, utegym, naturlekpark och fina elljusspår.
Du kan också njuta vid grillplatsen med
en av Värmlands vackraste vyer.

HAGUDDEN

Vacker udde i Nilsby med badmöjligheter i Fryken. Samla vännerna
för lek och spel på den
stora gräsplanen.

Läs mer på kil.se/sevardheter

HITTA UT I KILS NATUR Stolpjakten byter namn och koncept till Hitta Ut.
40 stolpar (checkpoints) finns i området Frykstahöjden-Lövenstrand. Nytt för i år är även tio checkpoints för
cykel på en separat karta. Kartor finns att skriva ut på www.kilsok.com/hittautkil. Du kan också hämta kartor
på Apoteket Kronan, biblioteket och i Frykstastugan. Registrera dina koder digitalt på hittaut.nu/kil eller
manuellt direkt på kartan så har du chans att vinna fina priser. Stolparna sitter ute till 30 september.
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NY TOBAKSLAG FRÅN 1 JULI
Riksdagen har beslutat om en ny lag gällande tobak och liknande
produkter. De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.
Lagen innebär bland annat:
•

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror och

använda elektroniska cigaretter och påfyllningsbe-

liknande produkter. Tillstånden förenas med ett

hållare, röka örtprodukter och användning av njut-

lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar

ningsmedel som motsvarar rökning men som inte

för hanteringen. Företag som vill sälja tobaksvaror

innehåller tobak.

eller liknande produkter måste ha sökt tillstånd
mellan 1 juli och 31 oktober.
•

Utökat rökförbud. Det blir förbjudet att röka på flera
platser utomhus, till exempel uteserveringar, tåg- och
bussperronger, inhägnade idrottsplatser, lekplatser
och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. På de här platserna blir det också förbjudet att

•

Spårbarhet och säkerhetsmärkning. Bestämmelserna
kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett
led i att minska den illegala handeln.

Bland övriga förändringar finns också minsta storlek för snusförpackningar, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den
nya lagen.

TIPSA POLISEN – FÖREBYGG BROTT
Du kan vara till hjälp när det gäller att förebygga, upptäcka och utreda brott.
Lämna tips på telefonnummer 114 14, men ring alltid 112 vid en akut situation.
Lokalpolisområde Karlstad omfattar kommunerna Kil,

E-POSTA TIPS

Forshaga, Grums, Hammarö och Karlstad. Anders Strids-

Du kan också lämna tips via e-post. Då använder du

berg är kommunpolis i lokalpolisområdet. Han och övriga

webbformuläret på polisens hemsida:

poliser tar gärna emot tips om misstänkt brottslighet.
– Polisen använder tips för att bekämpa brott. Ofta är

polisen.se/kontakt/mejla-regionbergslagen

tips från medborgare helt avgörande för att vi ska kunna

Tipset går till registratorn i

kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett

region Bergslagen och skickas

brottsmönster. Därför behöver vi din hjälp. Du kan också

sedan vidare till lokalpolis-

tipsa oss om otrygga platser i kommunen, säger han.

område

RING OCH TIPSA POLISEN PÅ 114 14
Ring 114 14 för att tipsa polisen. Du kommer först till ett

Du

kan

också bifoga bilder och annat
i formuläret.

automatiskt talsvar. Använd ordet tips för att komma
vidare. Är det en akut situation ska du alltid ringa 112!
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Karlstad.

VILL DU VETA MER? Du hittar mer information på polisens hemsida:
polisen.se/kontakt/tipsa-polisen

FAGERÅS FÅR EGEN BUTIK

NÄRINGSLIV

Det händer mycket i Fagerås nu. Under våren beviljades

den utbyggd med ytterligare 24 sittplatser. Pizzerian är

byalaget drygt en miljon kronor i bidrag från länsstyrelsen

populär och de 40 befintliga platserna räckte inte alltid

för att helrenovera butikslokalen som ligger vägg i vägg

till. Sommartid finns också en uteservering.

med pizzerian. Någon gång under hösten hoppas byalaget
att närbutiken ska vara klar.

Utvecklingen i Fagerås har väckt intresse och den 20 maj
besökte en delegation från Tillväxtverket, Länsstyrelsen

Butiken kommer att drivas av Ali Akbari, som också äger

och Region Värmland. Studiebesöket var en del i en rund-

pizzerian. Även den lokalen har utvecklats – numera är

resa för att ta del av lyckade utvecklingsprojekt.

FÖRETAGARRÅDET - EN BRO TILL NÄRINGSLIVET
Företagarrådet består av representanter för kommunen
och lokala företag från olika branscher. Tanken är att

FÖRETAGARRÅDET

rådet ska fungera som en bro mellan de lokala företagen

•

Alexandra Larsson, Ostingekompaniet

•

Catarina Segersten Larsson,
Eskebohl Måltid & Mångfald

•

Evelina Hultman, Wermlands Skogsförråd AB

•

Henrik Fredriksson, Pretak AB

Välkommen att höra av dig om du vill diskutera behov,

•

Ing-Britt Bergström, Garn- och Tyghörnan

idéer eller lämna synpunkter. Du hittar kontaktuppgifter

•

Jan-Erik Larsson, Haglunds Fastighetsbyrå

på kil.se/foretagarrad

•

Joakim Wändel, Kils Automatsvarvning

•

Kikki Ahlstedt Larsson, Gårdarna i Värmland

•

Anders Johansson, Kils kommun

•

Georg Forsberg, Kils kommun

och kommunen. Företagarrådet träffas fyra gånger per
år och diskuterar frågor och förslag som företagare i Kil
anser är viktiga. De kan också ta initiativ till insatser som
kan stärka företagandet i kommunen.

Företagarrådet välkomnar tre nya ledamöter: Henrik
Fredriksson, Evelina Hultman och Kikki Ahlstedt Karlsson.
Här tillsammans med av ordförande Georg Forsberg
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MÄSSA MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
Eleverna på Sannerudsskolans högstadie fick möta både företag och gymnasieskolor när
Kils kommun anordnade en framtidsmässa i skolans lokaler.
Syftet var att visa upp och väcka intresse för den lokala arbetsmarknaden.
– Det finns stort ett behov av arbetskraft inom såväl privat som offentlig
sektor i framtiden och vi vill gärna visa våra ungdomar vilka möjligheter det
finns att hitta jobb på hemmaplan, säger Ann-Katrin Eriksson, HR-konsult
i Kils kommun.

Bland fyrtiotalet utställare på plats fanns stor bredd
- förutom kommunens olika verksamheter fick eleverna också
träffa folktandvården, räddningstjänsten, polis, försvaret och
representanter för några gymnasieskolor och privata företag.

14

HÄNT SEN SIST

Grattis

Flera Killingar har kunnat fira framgångar
den senaste tiden. Här är några exempel:

SPRANG FÖR SJUKA BARN I början av maj sprang
eleverna på Sannerudsskolans högstadie Rynkebyloppet,
ett motions- och välgörenhetslopp till förmån för barn
med allvarliga sjukdomar. Elevrådet hade kontaktat
Kilsföretag och sponsorerna skänkte pengar för varje
genomfört varv.

ANNA BECK har blivit utsedd till
Årets Sola 2019. Anna tog dessutom en historisk svensk bronsmedalj i sin VM-debut på bana
i paracykel.

OSCAR LAWNER kan numera
titulera sig världmästare i ishockey.
Tillsammans med Småkronorna
tog han guld i U18-VM.

EMMA RING har tagit SM-guld i
polesport och därmed också kvalat
in till VM.

DANSENS DAG Kulturskolans danselever firade dansens
dag med uppskattad uppvisning och utomhusdans på
Gröna torget.

MAGNUS CHRISTOFFERSON från
Frykenbadens camping, har fått
utmärkelsen årets ledare av SCR
Svensk Camping.
Foto: Dick Gillberg

NILSBY IK INNEBANDY har
avancerat och är klart för
division 1.

FAGERÅS/BKI SUNNANÅS
F03-04-LAG har vunnit
DM-guld i innebandy.

KVARTERSFEST I GRÄNDERNA För tredje året i rad
arrangerade Kils kulturskola kvartersfest i bostadsområdet Gränderna. Nilsby IK grillade korv och festdeltagarna kunde bland annat bygga drakar tillsammans
med föreningen Integration Kil och uppleva dans och
musik med elever från kulturskolan.

ANDERS OCH BENGT
NILSSON är årets
företagare i Kil “för
sitt mångåriga arbete
i filmens värld”.
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KIL HELA VECKAN 10-19 AUGUSTI
För tredje året är det Kils kommun som har ansvaret för Kil hela veckan.
Årets program uppdateras löpande på kil.se/kilhelaveckan
Från början av augusti kan du också hämta det i pappersform på biblioteket.

UTDRAG UR
PROGRAMMET
10/8 Kilsmârten
Aktivitetsdag på Gröna torget
Clownerna Manne och Maria
11/8 Nävgröt och fläsk
12/8 Paraden
Kils paradorkester
13/8 Seniorernas dag
Kils storband
14/8 Kil hela veckan-loppet
15/8 Utomhusbio:
Mamma Mia Sing along
17/8 Familjedag
Teaterföreställning
Pop & Rock på Gröna torget

BIDRA TILL FOLKFESTEN
Har du aktiviteter som du vill anmäla till Kil
hela veckan? Kontakta Katarina Widell på
0554-191 10 eller katarina.widell@kil.se

LISA AJAX OCH DYNAZTY
POP & ROCK 17 AUGUSTI
Lördag 17 augusti är det dags för gratisfestivalen
Pop & Rock på Gröna torget. På scenen står
popartisten Lisa Ajax och rockbandet Dynazty.
Som förband inleder Kilskören Joyvoice.
Tidigare under dagen är det familjedag med
teater och lekfulla aktiviteter.

