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Sommarens evenemang

Som många av er sett pågår nu

lever, bor och är verksamma i vår kommun. Det har under året blivit flera
spontana eller planerade möten där vi pratar med varandra och - som jag
upplever det - har bra kommunikation. Och i de allra flesta fall är det positiva

som sakta men säkert växer i antal invånare, vilket ger oss möjligheter.
Jag har träffat företag som behöver anställa, men inte kan få tag i den

bygget av ett nytt trygghetsboende.
Hyresgästerna kommer att ha nära
till handel och annan service. Det
ger fler kunder i våra butiker, vilket i
sin tur möjliggör en levande kommun.

“Vi lever
längst i hela
Värmland”

Ett annat bygge på gång är nya Vikstaskolan. Skolan har varit överfull i många år och det finns sedan en tid tillbaka moduler uppsatta där eleverna får sin undervisning. Vi ska också
bygga ett nytt särskilt boende på Sannerud. I vår kommun beräknas
Box 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Anders Johansson
0554-191 70, anders.johansson@kil.se
Produktion: Roger Kvarnlöv, Lina Nyåker
Jenny Willman
kommunikationsenheten, Kils kommun

andelen invånare över 80 år öka från cirka 700 personer till 1000 personer
inom tio år. Visste ni förresten att vi i Kil lever längst i hela Värmland?
Jag har varit inne på utmaningar och vill hålla fast vid dem. Finns det
utmaningar finns det alltid möjligheter, eller hur? De möjligheter vi har
måste vi ta tillvara på bästa sätt. Därför behöver vi arbeta med ständiga
förbättringar. Det ansvaret har vi alla, var och en, men också gemensamt.
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Hoppas ni alla får en fin höst!
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FIXA MIN GATA
Från och med nu kan du rapportera problem i vår kommun på ett enklare sätt än
tidigare. Använd appen Fixa min gata direkt i din smarta telefon eller rapportera via
kil.se/felanmalan. Din rapport skickas till Kils kommun som återkopplar så att du och
andra kan följa upp vilka problem som är lösta eller som är kvar att åtgärda.
Gå in på www.fixamingata.se för att se hur det fungerar.
Kategorier du kan välja vid rapportering via Fixa min gata:
Gatubelysning • Gång- och cykelvägar • Hållplatser • Klotter • Lekplatser • Nedskräpning •
Parkering • Renhållning och sophämtning • Skrotbilar • Skadegörelse • Träd och buskage •
Vatten och avlopp • Vägar • Vägmärken och skyltar • Övrigt

STORT TACK
FÖR INSATSEN

VI SÖKER
TIMVIKARIER

Stort tack till kommunens duktiga semestervikarier

Vi behöver fler timvikarier, framförallt i våra kommun-

och feriearbetare för era insatser sommaren 2019!

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

Ni är viktiga för att vi ska kunna ge bra service till

vikariebank anmäler dig genom att fylla i uppgifterna

Kilsborna när vår ordinarie personal har semester.

på kil.se/vikarie

STORT INTRESSE FÖR TOMTER PÅ VIKSTA BY
Intresset för villatomter i Kil är fortsatt stort. Därför beslutade vi tidigare i sommar att göra om några av de
planerade parhustomterna på Viksta by till fem villatomter. Tomterna är 700-964 kvadratmeter och har direkt utsikt
eller närhet till utsikt över södra Fryken. Detaljplanen medger en- eller tvåplanshus.
I mitten av augusti var det tomtvisning och några dagar senare öppnade vi möjligheten att anmäla intresse för villatomterna. Inom några minuter hade ett trettiotal intresseanmälningar kommit in. Just nu pågår kontraktskrivning
med tomtköparna.
På kil.se/vikstaby finns mer information.

3

KIMMO HJÄLPER DIG ATT
SE ÖVER DIN ENERGIFÖRBRUKNING
Har du höga elräkningar? Ska du bygga nytt? Funderar du på att förnya eller byta ut
ditt värmesystem? Hos kommunens energi- och klimatrådgivning får du opartiska,
kostnadsfria råd som både kan spara pengar och minska din miljöpåverkan.
Kimmo Hägglund är energi- och klimatrådgivare. Han
finns på plats i Samhällsbyggnadshuset på Storgatan

tips

49 sista onsdagen varje månad. De vardagar han inte är

ANALYSERA DIN
FÖRBRUKNING

i Kil kan du också ringa eller mejla dina frågor.

•

Ring din elnätsleverantör och
meddela att du vill ha din elmätare
timavläst. Då kan du bland annat se hur
husets elförbrukning är under tider du
sover eller inte är hemma. Minskar du den
förbrukningen så sänker du elförbrukningen
över hela året ordentligt då den förbrukningen
är 365 dagar om året 24 timmar per dygn.

•

Om byggnaden värms med el kan du även
se om ditt värmesystem går energieffektivt vid
kyla när ingen annan förbrukning pågår.

•

Om du behöver hjälp med att tyda avläsningarna hjälper jag som energirådgivare
gärna till och det är helt kostnadsfritt.

HEMBESÖK I MÅN AV TID
Privatpersoner, företag, föreningar och andra organisationer kan använda tjänsten, som är gratis. Du kan
bland annat få rådgivning kring ventilation, uppvärmning, hög elförbrukning, nybyggnad och behov av fönsterbyten. Det kan handla om ditt hus, bostadsrättsförening, idrottsförening eller det egna företaget.
– Många som hör av sig har höga elräkningar. I de allra
flesta fall gör jag hembesök för att få en bra bild, men det
sker i mån av tid. Det går nästan alltid att begränsa och

FRÅN KIMMO

få ner kostnaderna och det behöver inte nödvändigtvis
betyda stora investeringar, berättar Kimmo.

DIN SITUATION ÄR UNIK
Inomhusklimat, uppvärmning och energibesparande
åtgärder går hand i hand. Det är viktigt att se till hel-

KONTAKT

heten - varje rådsökande har en unik situation. Ibland

Kimmo Hägglund
klimat- och energirådgivare

räcker det att reglera det befintliga systemet och ibland

054-540 46 97 (vardagar klockan 8-16)

behöver man utöka till flera system som jobbar ihop.

Kimmo.hagglund@karlstad.se

– Det kan vara bra att kontakta mig innan du ska
installera en produkt för att ta reda på om det verkligen är den bästa besparingen. Jag är oberoende och
har inget företag med vinstintressen i ryggen.
Kimmo Hägglund, klimat- och energirådgivare
054-540 46 97 (vardagar klockan 8-16)
Kimmo.hagglund@karlstad.se

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till dig som bor eller driver
verksamhet i Karlstads, Grums, Hammarö och Kils kommuner.
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GOSPELFESTIVAL TIONDE GÅNGEN

KULTUR

Lördagen den 12 oktober är det dags för den årliga gospelfestivalen i Fagerås. I år är det den
tionde festivalen i ordningen.
Gospelfestival i Fagerås arrangerades för första gången

Själva festivalen finansieras med bland annat biljett-

2010. Idén mognade fram hos några av medlemmarna i den

intäkter och sponsorer.

lokala gospelkören Neighbourhood, där Ove Fager ingår.
– Några av oss brukade åka runt på olika konserter, jazzfestivaler och liknande. Det blev förlagan till den här idén,
säger han.
Vid andra gospelarrangemang är det ofta flera körer som
sammanstrålar och anpassar konserter ihop.

– Den går runt, inte mer än så. Det är bygden som tjänar
på det här, säger Ove Fager.

DET GLADA BUDSKAPET
Årets gospelfestival bjuder på bredd och musikglädje.
– Många ser nog att gospel är en smal genre associerat till
en viss musikstil. Vår definition är istället ordet gospelns

– Vi tänker annorlunda. Vi vill att var och en av de med-

betydelse - det glada budskapet. Musikstilarna varierar

verkande ska göra det de brukar göra – presentera gospeln

från instrumental, trubadur, bluegrass, rock’n roll, blues,

genom sin egen identitet. Det gör att det blir ett bredare

funk och mer därtill – det finns ett utbud som passar alla.

spektrum, säger Ove Fager.

42 KONSERTER
I år är det 42 konserter som tar plats i olika lokaler. Schemat är lagt så att artisterna ska komplettera varandra,
istället för att konkurrera. Konserterna startar inte samtidigt utan överlappar varandra för att besökarna ska hinna

Och man kan också besöka festivalen i Fagerås för den goda
stämningens skull.
– Tycker man inte om musik träffar man ändå mycket folk.
Det är intimt och trevligt och något av en hemvändarhelg
där många träffas och umgås.

med att se det de vill se. Det skapar dynamik hos publiken

GRATISKONSERTER I GOSPEL X-TÄLTET

och liv och rörelse i bygden. Artisterna ger flera konserter

– Årets upplaga märker vi med en romersk tia så den heter

under dagen, men även de hinner gå runt och lyssna till

Gospel X. För att festivalyran ska spridas ytterligare har vi

andra medverkande. I snitt brukar det vara ett hundratal

en extra scen, Gospel X-tältet, där konserterna kommer att

personer på varje konsert.

vara gratis för att fira den tionde omgången av festivalen,

BYGDENS FÖRENINGAR ENGAGERADE

säger Ove Fager.

Ett stort antal av bygdens föreningar är med och arrangerar, förbereder sina lokaler och säljer fika och mat. Det
blir ett välkommet tillskott till föreningskassan.

GOSPELFESTIVAL I FAGERÅS LÖRDAG 12 OKTOBER KL 11-22
ARTISTER: Paul Biktor Börjesson • Hans Backenroth /Johan Gund/Magnus Dölerud • Kent Lundberg & Lasse Magnell • Ell & Hart •
Ingela Öhman Trio • Andreas Jonsson & The Pink Cadillac Band • Jankas Blågräs • Goba Gospel • Neighbourhood Gospel • Caroline
Wennergren • Gson Gospel • Pia Sundsten Aronsson +5 • David Nilsson • Good News Mer information på gospelfestival.se
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ELEVERNAS RESULTAT OCH STUDIERO I FOKUS
Alla förskolor och skolor i Kil ska prioritera arbetet med förbättrade studieresultat, trygghet
och studiero samt pedagogiskt ledarskap. Det ska leda till bättre resultat för eleverna.
Under senaste året har trygghet och studiero samt rektors

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

och lärares pedagogiska ledarskap varit prioriterat. Rek-

Rektorerna i Kils kommun ska genomföra regelbundna

torerna har arbetat med olika utbildningsinsatser och Mats

lektionsbesök och har under året, bland annat genom

Brorsson, sektorchef för familj och utbildning, har träffat

studiebesök, lärt mer om hur de kan påverka utvecklingen

personal och elever i det som kallas resultatdialog.

av det pedagogiska ledarskapet i klassrummet för att nå

– Vi kommer fortsätta att arbeta med studiero och pedag-

goda kunskapsresultat för samtliga elever.

ogiskt ledarskap men det övergripande målet för alla

– Lärarnas ledarskap i klassrummet är avgörande för hur

skolor är förbättrade skolresultat, säger Mats Brorsson.

elever lyckas med sina studier. Att sätta upp gemensamma

FÖRBÄTTRADE STUDIERESULTAT
Bakgrunden till det prioriterade målet är att studieresultaten i årskurs 7-9 sjunkit. Resultaten i de lägre
årskurserna är generellt sett goda eller mycket goda.

ramar kring utformandet av lektioner, med tydligt start
och avslut, är något flera skolor kommer att arbeta med
under kommande år. Alla lärare har också fått utbildning
av en av Sveriges ledande experter, berättar Mats.

En av anledningarna till resultatet i årskurs 7-9 är att
ett tiotal elever lämnade grundskolan helt utan, eller
med få godkända, betyg vårterminen 2019. Gemensamt
för dessa var en hög frånvaro. Sannerudsskolan 7-9 har
tagit fram en särskild åtgärdsplan med syfte att förbättra
studieresultaten.
Alla skolor och förskolor arbetar med det övergripande
målet för att skolresultaten i Kil ska fortsätta vara bra i de

PLANERADE ÅTGÄRDER
FÖR ATT NÅ MÅLEN
Resultatdialoger kommer att genomföras under
läsåret. Fokus kommer att vara hur respektive
enhet arbetar med det övergripande målet.
Övriga åtgärder är:
• Resursfördelning efter resultat och behov

lägre stadierna och öka i årskurs 7-9.

• Fortsatt arbete med att förbättra trygghet
och studiero

TRYGGHET OCH STUDIERO

• Fortsatt arbete med att förbättra
det pedagogiska ledarskapet

Enligt de enkätundersökningar som genomfördes under
våren 2019 upplever eleverna i större omfattning god
trygghet och studiero än vad deras föräldrar gör.

• En likvärdig utbildning
• Fortsatt utveckling av arbetet med att
motverka skolfrånvaro

Undersökningen hjälper skolan att sätta fokus på de delar
som elever och föräldrar tycker är viktigast.
– Arbetet med trygghet och studiero kommer naturligtvis
att fortsätta under läsåret, säger Mats Brorsson.
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VILL DU VETA MER?
Du är varmt välkommen att prata med personalen på din
förskola eller skola för att höra hur just de arbetar med
kommunens prioriterade mål.

MED SIKTET INSTÄLLT PÅ FRAMTIDEN

SKOLA

Maja, Alvin och Frida är tre av eleverna på Sannerudsskolan och är mitt i sin högstadietid.
Lärare får gärna vara stränga, konstaterar de på tal om studiero.
Maja, som börjat sjuan, berättar att de flesta var ganska

Det är svårare att koncentrera sig på lektioner som ligger

tysta i början, men att det blivit mer prat i klassen ju mer

sent på dagen eller på fredagar.

eleverna lärt känna varandra. Tidigare gick hon på Vikstaskolan, men hennes bror går i nian, så Sannerudsskolan
hade hon koll på sen innan.
– Det var lite rörigt i början av terminen, med elever och
lärare överallt, men nu har det lugnat sig. Det är mer eget
ansvar än i mellanstadiet och det gillar jag.

TA VARA PÅ TIDEN
Alla tre är överens om att det är ganska stor press att gå
i skolan, men tycker att det är viktigt att ta vara på tiden.
– Höstterminen är jobbigast, men viktig. Det är de betygen
du söker till gymnasiet med. I år har vi fått extralärare i
matte som hjälper oss, säger Frida som går i nian.
Alvin, som börjat åttan, var inte särskilt sugen på att börja
skolan efter sommarlovet, men efter några veckor har han
vant sig vid vardagens rutiner igen.
– Det var jobbigare i sjuan när mycket var nytt, nu kommer

Nytt för i år på skolan är pulspass – kortare idrottslektioner
som ligger först på dagen. Tanken är att en halvtimmes
pulshöjande aktiviteter ska ge eleverna energi och bättre
förutsättningar att orka med skoldagen.
– Det är en bra start, man blir piggare, berättar Alvin.

FRAMTIDSPLANER
Maja har redan siktet inställt på vad hon vill uppnå med sin
tid på högstadiet.
– Jag vill komma in på Lillerudsgymnasiet.
Frida ska bli veterinär och har fokuserat skolgången på det.
Hon vill komma in på naturvetenskapligt program. Alvin
är inte lika klar som de andra med målet, men vill börja
jobba efter gymnasiet och funderar på att söka bygg.
– Jag har inte något direkt mål, jag försöker mest göra det
jag ska i skolan.

man tillbaks till något man känner igen, säger han.

PULS FÖR KONCENTRATIONEN

VAD ÄR VIKTIGT FÖR ATT LYCKAS I SKOLAN?
Maja: Mycket handlar om att ta eget ansvar.

Alvin, Maja och Frida föredrar lektioner där lärare använder

Alvin: Lägg ner den tid du behöver och gör det du ska

aktiviteter och fler sinnen för att ta in kunskapen. Att bara

Frida: Tänk på att det finns fler att ta hjälp av än
läraren. Mycket kunskap finns att hämta på nätet,
till exempel på Youtube. Och be om hjälp!

skriva av det som berättas i klassrummet gör det svårare att
orka med. Alla tre märker också av att schemat påverkar.
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LINGONPLOCKARDAGEN
– MÅNGÅRIG TRADITION I HÖGBODA

En dag varje höst tar eleverna på Bodaskolan med hinkar ut i skogen för att
plocka lingon. Skörden förvandlar sjätteklassarna till lingonsylt som skolans
elever kan njuta av under vintern.
Två skolskjutsar stannar till på den lilla grusvägen och ett

MATSÄCK OCH UPPTÄCKTSFÄRDER

gäng barn i gula västar kliver ut. Strax därefter kommer

Många av barnen startar med att leta upp sittplatser och

en karavan av cyklister, lägger sina cyklar i diket och

plockar fram den medhavda matsäcken - yoghurt, kex

vandrar in på en stig i skogen.

och termosar med varm choklad. Andra springer iväg på

Det är lingonplockardag på Bodaskolan. 71 elever från för-

upptäcktsfärd mellan enbuskarna och ljungen.

skoleklass upp till årskurs sex har begett sig ut i skogen.

– Man går och räknar in dem med jämna mellanrum,

Uppdraget är att plocka lingon, men det finns mycket

säger mellanstadieläraren Camilla Olsson med ett skratt

annat spännande att upptäcka bland snåren.

och berättar att även om vissa av de äldre eleverna suckat

Någon hittar en stor svamp och en klasskamrat upplyser
om att det är en flugsvamp eftersom den har prickar.

inför dagen brukar de vara svåra att få med sig hem när
skogsäventyret är slut.
– Lågstadieeleverna har längtat jättemycket. Många av
dem ser fram emot att börja årskurs tre, eftersom de då
får börja cykla till skogen under lingonplockardagen,
konstaterar lågstadieläraren Sofia Ygfeldt.

Agnes Falch och Malin Lidén berättar att de har hittat ett spindelnät med droppar i och älgspillning.

Line Meldgaard och Hilma Bodin har slagit läger där de varvar
matsäcken med lässtund. – Vi lär oss om elaka tigrar,
men vi plockar också mossa och lägger över djurbajs
som vi hittar, berättar de.
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FRÅN SKOGEN TILL TALLRIKEN
Efter lunch i skogen beger sig eleverna och lärarna tillbaks
till skolan. Lingonskörden tar sjätteklassarna med sig till
hemkunskapen och kokar sylt till skolköket.
– Det brukar bli 10-15 kg sylt som vi kan äta under vintern, men allra viktigast en sån här dag är gemenskapen.
Traditionen har funnits på skolan i minst trettio år - alla
som gått på Bodaskolan har minnen från lingonplockardagen, säger Christer Karlsson.
Ella Stålhandske har hittat dagens största lingon.

LINGON I UNDERVISNINGEN
På en sten sitter läraren Christer Karlsson och mäter
storleken på lingon som barnen kommer med. Just nu är
rekordet 12 millimeter i diameter. Några av bären kommer också att få följa med till klassrummet för att mätas,
vägas och att vara föremål för olika beräkningar.
– Det här är en dag som vi kan referera till i undervisningen
resten av året, till exempel när vi pratar om allemansrätten,
naturvård och hållbarhet. Vad är naturligt i naturen
och vad har uppkommit efter människans påverkan?
Det finns mycket att väva in, berättar han.

Lina Andersson och Lovisa Pettersson visar upp sin lingonskörd. – Vi har en tävling i min klass, berättar Lovisa som har
fått hjälp av yngre elever att fylla sin hink och har gott hopp
om att vinna.

Några av barnen har med egna burkar och passar på att också
plocka med lingon hem till familjen. Leo Sundelin och Loke
Haraldsson har tagit bärplockaren till hjälp och arbetar sig
aktivt fram bland snåren.
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VÄRLDSREKORD OCH GULD I JUNIOR-SM
Hovarna dundrar mot marken när islandshästen Freya galopperar fritt under Daniel
Strömberg Håkans. Hans händer är upptagna med att sätta pilarna i prick på de olika
måltavlorna de passerar.
Balans, precision och hästkänsla är viktiga egenskaper för
den som vill bli bra på beridet bågskytte. Daniel Strömberg
Håkans behärskar konsten till fullo. När han återvände till
nian på Sannerudsskolan efter sommarlovet var det som

BERIDET BÅGSKYTTE
• Beridet bågskytte är, sedan 2016, en officiell
gren inom Svenska bågskytteförbundet.

SM-vinnare och världsrekordhållare.

• De tre huvudsakliga disciplinerna inom sporten
är koreansk, ungersk och polsk jaktbana.

NYTT VÄRLDSREKORD

• Tekniken utvecklades redan under järnåldern.

SM i beridet bågskytte avgjordes i början av augusti. Daniel

Källa: Sveriges Beridna Bågskyttar (SBB)

tävlade i juniorklassen och lyckades med bedriften att
vinna den koreanska grenen. Dessutom på så höga poäng

– Vi testade och insåg att det var roligt och att vi hade

att det tidigare världsrekordet flög all världens väg.

ganska lätt för det, berättar Jan.

– Jag förstod att jag låg bra till, men jag hade inte väntat

Sedan har det bara rullat på. Jan och Daniel tränar från

mig att slå juniorvärldsrekordet, säger han.

hästryggen på den anlagda banan på gården, men de lägger

Pappa Jan är också aktiv inom den lite udda sporten och

också många träningstimmar hos Bågskyttarna Kil.

vann SM-guld i seniorklassen i den ungerska grenen. Båda
är uttagna till landslaget och har tävlat både VM och EM.

FANN SPORTEN AV EN SLUMP

Mamma Maria håller sig helst på marken, men är ofta med
som funktionär på de olika tävlingarna runt om i landet.

Allt började för några år sedan när en

– Det är fantastisk gemenskap inom

annan Kilsbo, Petra Hillring, tränade

sporten, vi har fått många nya

just beridet bågskytte
hemma på familjen
Strömberg Håkans
hästgård utanför
Fagerås.
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FANTASTISK GEMENSKAP

vänner, säger Maria Håkans.

HÄNT SEN SIST

Grattis

Här är några exempel på fler SM-medaljer
som plockats med till Kil den senaste tiden.

NICK BORGEN UPPTRÄDDE FÖR ÄLDRE Årets
sommarfest på Sannerudshemmet blev extra festlig.
Sångaren Nick Borgen kom till boendet för att underhålla de boende och deras anhöriga.

ALEXANDER HARGEFORS, seglare
från Kil, tog brons på junior-SM i
sin klass, Zoom8. Strax därpå slog
han till med en vinst i en av de
största segeltävlingarna i Sverige
Lilla Tjörn runt.
KILS AIK FRIIDROTT fick med sig
hela tre medaljer från veteran-SM
som avgjordes i Huddinge: Guld
- och svensk rekord i sin klass för Camilla Mattsson (slägga),
silver för Angela Åkesson (diskus)
och brons för Kalle Fens (diskus).

RESAN TILL BOSNIEN Elever och lärare från Sannerudsskolans högstadium har för fjärde året i rad besökt
Polen i Toleransprojektet Resan. Under hösten har projektet utökats med två pilotresor till Bosnien och Israel.
Det första gänget åkte till Bosnien i början av september.

1.Th e re s e Kä
st e l De lv ä
rn

2. Suza n n e Lyré n

MELWIN LYCKE HOLM, också från
samma förening, fixade nytt
personbästa och brons i senior-SM
när han tog 2.09 meter i höjdhopp.
Ett par veckor tidigare hoppade
han också till sig tre guld på USM
- i längd, höjdhopp och tresteg. Foto:
Hans Christiansson/Mostphotos

n
3.Jona th a n Pe d ers e

BILDTÄVLINGEN AVGJORD
Tack alla ni som deltog i vår bildtävling #sommarikil2019
Ett sextiotal bilder bjöd på fina minnen från sommaren i Kil.
Våra följare på Instagram röstade fram vinnarna,
som belönades med biobiljetter. Stort grattis!
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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
MALIN ANDERSSON, STUDIE- OCH
YRKESVÄGLEDARE, SANNERUDSSKOLAN 7-9
Malin entusiasmerar och engagerar eleverna i deras skolgång och ger dem hopp om en positiv framtid. Hon ger
hela sin omgivning en energikick med sitt engagemang
och sitt glada humör. Malin ställer alltid upp för att på
ett pedagogiskt suveränt sätt coacha eleverna inför livet
efter grundskolan.

SILVER, 3000 KRONOR
REBECCA KÄSTEL, LÄRARE, FAGERÅS SKOLA
Rebecca inger trygghet och värme i sin klass. Hon
utmanar varje elev och stimulerar lärandet så att alla
känner sig delaktiga och sedda. Rebecca bidrar också
till det kollegiala lärandet med sin positivitet och den
inspirerande lärmiljö hon bygger i sitt klassrum, där
den bärande tanken är att alla elever ska lyckas.

STEFAN HOLMSTIPENDIET

HANNES HOFMANN
Brottaren Hannes Hofmann är 2018 års Stefan Holmstipendiat. Priset delades ut i samband med nationaldagsfirandet på Kils hembygdsgård den 6 juni. Hannes
är från Kil och går nu på brottningsgymnasium i Arboga.
Han brottas för Karlstadklubben BK Orion.
MOTIVERING
”Trots sin ungdom har brottaren Hannes Hofmann redan utfört
bedrifter som endast ett fåtal får uppleva. Han har tagit såväl
guld- som silvermedaljer i ungdoms-SM, silver i ungdoms-NM,
guld i Sveriges största brottartävling FT-cupen och nu senast
medaljer i både senior- och juniorklassen under årets SM.
Hannes är ett gott föredöme som sätter Kil och Värmland
på brottarkartan.”

BRONS, 2000 KRONOR
JANNI KARLSSON, FÖRSKOLLÄRARE,
SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA
Janni är en idéspruta som gärna delar med sig av kunskap
och tankar om digitalisering/IKT (informations- och
kommunikationsteknik). Hon har på ett engagerande
och inspirerande sätt väckt sina kollegors intresse för att
arbeta med digitala verktyg i förskolan. Det har lett till att
även barnen får utveckla sina kunskaper inom området.

BERGENFURSTIPENDIET

UGNÉ DAILIDONYTÉ
Bergenfurstipendiet delas ut sedan 1994 och ska uppmuntra unga musiker, i Kils kommun, till förkovran
och utveckling. I år
valde stipendiekommitén
Ugné Dailidonyté.
MOTIVERING
”För en väl utvecklad sångteknik, med förmåga att
behärska olika musikstilar.”
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NÄRINGSLIVSCHEFEN
HAR ORDET
Hoppas du haft en bra sommar och
att energin är påfylld. Här kommer
information till dig som är företagare i Kil.

NÄRINGSLIV

NY TOBAKSLAG
GÄLLANDE FÖRSÄLJNING
Från och med den 1 juli 2019 krävs det tillstånd för
att sälja tobaksprodukter. Tillstånden förenas med ett
lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar
för hanteringen. Detta innebär att du som vill sälja

NY PÅ TJÄNSTEN

tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen, som

Jag är sedan i våras ny näringslivschef i Kils kommun.

gör en prövning av personlig och ekonomisk lämplighet.

Och vem är jag? Jag är inflyttad östgöte från Motala

Du som tidigare har haft anmäld tobaksförsäljning får

och bor sedan tio år i Kil. Jag är gift med Anne Berit och

fortsätta sälja tobak till och med den 1 november 2019.

har fyra barn mellan 17 och 30 år. Ett av mina många

Lämnar du in en ansökan om försäljningstillstånd för

intressen är att tillbringa fritiden i husvagnen, främst

tobak senast 1 november 2019 får du också fortsätta

på olika platser i Sverige och Norge, där det finns möj-

sälja tobak i väntan på att kommunen tar ställning till

ligheter att fiska eller bara koppla av.

din ansökan. Läs mer på kil.se/tobaksforsaljning

FÖRETAGSBESÖK
Sedan några år tillbaks genomför kommunen besök
hos Kilsföretag. Företagarna får tillfälle att berätta för

REGISTRERA DIN MAILADRESS

politiker och kommunanställda om sin verksamhet och

Är du med i kommuens företagsregister? För att

planer för framtiden. Syftet är att kommunen och det

säkerställa att ditt företag finns med - maila mig era

lokala näringslivet ska lära känna varandra, men också

kontaktuppgifter. Registret finns på vår hemsida och

att skapa förståelse för företagarnas vardag och verk-

används för informationsspridning från Kils kommun

lighet. Vill du ha besök av oss? Mejla eller ring mig, så

och mig som näringslivschef. Du kommer bland annat

bokar vi en tid.

att få inbjudningar till workshops och föreläsningar
som kommunen arrangerar.

VI HÖRS VÄL?
Du företagare är också välkommen att höra av dig med
allt som rör dina kontakter med Kils kommun, stort som
smått. Jag är en resurs för dig som företagare så
håll mig uppdaterad med dina synpunkter,
frågor och åsikter. Tack på förhand!

Mikael Kindberg, näringslivschef
Besök: Samhällbyggnadshuset,
Storgatan 49
Telefon: 0554-194 13
Mail: mikael.kindberg@kil.se

HANDLA LOKALT FÖR ETT LEVANDE CENTRUM

VILL DU VETA VAD SOM ÄR PÅ GÅNG INOM NÄRINGSLIVET I KILS KOMMUN?
ANMÄL DIG TILL FÖRETAGSREGISTRET! MAILA KONTAKTUPPGIFTER TILL MIKAEL.KINDBERG@KIL.SE
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SENIORMÄSSA
3 OKT KL 9-15

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?

NÄRHETENS KYRKA
VENTILEN

FÖRLÄNG DE GODA ÅREN

FÅ DIN
ROLLATOR
SERVAD

Utställare, föreläsningar och gratis fika.
Underhållning av Gamla polare
(Ingvar Karlsson med vänner).
Varmt välkommen!

– 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
missbruk, psykisk ohälsa eller
en separation med samarbetssvårigheter.

KIL.SE/SENIORMASSA

Den 2 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

NYA ÖPPETTIDER HOS POLISEN I KIL

sig” tillsammans med andra som har

Poliskontoret på Storgatan 45 har nu öppet för

liknande erfarenheter.

besök på onsdagar klockan 10.00-12.00.
Du kan när som helst nå polisen på 114 14,
men ring alltid 112 vid en akut situation.

Verksamheten är ett samarbete mellan
Svenska Kyrkan och Kils kommun.

KONTAKT
Om du vill veta mer kan du kontakta

INVIGNING AV NY SPORTHALL 5 OKTOBER
ECG Arena, mittemot gamla Scanområdet, kommer att invigas
lördag 5 oktober klockan 9.30-17.30. Det blir bland
annat innebandy: företagsmatcher och Nilsby - Lerum.
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ledarna för gruppen:
Marie Hult 0554-195 36
Hanna Möller 0554-193 01
Maja Larsson 0554-68 80 89

KILSBOSTÄDER BJÖD IN TILL

SIMSKOLA I KLACKSJÖN
Det är viktigt att barn får vattenvana och lär sig simma.
Men alla har inte den möjligheten. Det ville Kilsbostäder
ändra på och i somras fick 30 av deras unga hyresgäster
gratis simskola, mellanmål och resa till och från Klacksjön.
Det var en mulen och blåsig sista dag på sommarens

– Det fungerade jättebra. Kan de simma så bra utomhus

simskola i Kilsbostäders regi. Men det stoppade inte det

i sjön så är det inga problem för dem att komma in i en

motiverade gänget från att öva vidare på sina nyvunna

simhall sedan.

kunskaper i vattnet.

FLER FÅR MÖJLIGHET

FIN UTVECKLING UNDER VECKAN

Veckan arrangeras av Kilsbostäder, som stod för mellan-

Annika Svensson från Livräddningssällskapet guidade,

mål och buss fram och tillbaka till Klacksjön.

tillsammans med ytterligare tre personer, sina elever
under veckan.

– Vi tycker att det är viktigt att barn får vattenvana och
simkunskap. Vi vet också att det är många som har det

Definitionen på simkunnighet är att kunna simma 200

tufft ekonomiskt och inte heller har någon möjlighet att

meter, varav 50 på rygg.

ta sig hit, så vi är glada att kunna erbjuda den här möj-

– Det kunde ingen av dem första dagen, säger Annika.
Men, efter att ha vant sig vid kallt sjövatten och
suspekta fiskar under ytan, märktes en tydlig utveckling
på eleverna. Flera av barnen, som är mellan fem och tolv
år, kunde efter veckan kalla sig simkunniga. De hann
också lära sig grunderna i livräddning.

ligheten till våra hyresgäster, säger Ann-Louise Samuelsson, vd för Kilsbostäder.
Simskolan stod Svenska Livräddningssällskapet för
genom bidrag från MSB, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Initiativet var lyckat och intresset stort.
– Vi vill göra det här nästa år också, säger Ann-Louise
Samuelsson.
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Sommaren i Kil 2019
Strålande sol och många roliga evenemang
och aktiviteter. Här ser du exempel på några
av händelserna i Kil 2019. Tack till arrangörer,
deltagare och besökare!

5/6
INVIGNING VATTENSPEGELN
Under kulturdagarna invigde vi vattenspegeln
på det nya torget vid stationshuset i centrala Kil.
Invigningen bjöd på aktiviteter för barn, gratis
glass och musik. Dessutom deltog såväl
konstnären Ulf Lorensson som självaste Näcken.

KIL HELA VECKAN
Kil hela veckan anordnades för
47:e året i rad. Under nio dagar
kunde besökarna bland annat
uppleva föreningsparaden,
utomhusbio, uppvisningar och
konserter. Under gratisfestivalen
Pop och rock på Gröna torget
uppträdde Kilskören Joyvoice,
Lisa Ajax och Dynazty.
Konstnären Johannes Wessmark
auktionerade ut en målning till
förmån för välgörande ändamål.
Tavlan, som föreställer Lisa Ajax,
såldes för 10 000 kronor.
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6/6
NATIONALDAG
Nationaldagen firades traditionsenligt på Kils
hembygdsgård. Kils nya svenska medborgare
välkomnades och för underhållningen stod bland
andra Kunskapsteatern, BOOST (Kils kulturskolas
danskompani) och saxofonisten Carl Henrik Fernandi.
Cecilia Kallin från Timotej sjöng med paradorkestern,
kören och Andreas Jonsson & Pink Cadillac Band.

Se fler bilder från arrangemangen på kil.se

GOSPELFESTIVAL I FAGERÅS 12 OKTOBER OCH FLER EVENEMANG, SE KIL.SE/KALENDER

