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Box 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Anders Johansson
0554-191 70, anders.johansson@kil.se

tjänstemän, företagare, föreningar och du som Kilsbo – är med och bidrar.
Den tidning du håller i handen fyller en viktig funktion för att informera om
olika kommunala beslut och händelser som påverkar vardag och framtid.

Produktion: Roger Kvarnlöv, Lina Nyåker

Den visar också exempel på bredden av aktiviteter som Kilsborna erbjuds

Jenny Willman

genom aktiva föreningar och ett kreativt näringsliv.

kommunikationsenheten, Kils kommun
Layout: Lina Nyåker

Oavsett om du är en van läsare av kommunens tidning eller om det här är

Omslagsfoto: mostphotos.com

ett premiärtillfälle, önskar jag en trevlig samvaro tillsammans.

Tryckeri: Strokirk-Landströms, Karlstad
Tryckt på Multifine 130 g

God Jul och gott nytt år!
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GOD JUL

& GOTT NYTT 2020
2019 har varit ett händelserikt och utmanande år för Kil! Nya tomter i Viksta by är
sålda och på gång att bebyggas, Kilsborna har fått en ny sporthall, vi har påbörjat
byggnationerna av ett nytt trygghetsboende och ny Vikstaskola. Året har bjudit på
många spännande kulturevenemang och föreningslivet i Kil är omfattande.
Vi önskar dig en fantastisk, fin och vilsam jul. Och ett storslaget 2019!

HURRA - NU ÄR VI
FLER ÄN 12 000 IGEN

VI SÖKER
TIMVIKARIER

Befolkningen ökar och i år blev vi över 12 000 Kilsbor

Vi behöver fler timvikarier, framförallt i våra kommun-

igen. Den hittills högsta befolkningssiffran är från 1994

kök. Känner du en kock - tipsa gärna! Vill du finnas med i

då vi var 12 283 invånare, men sedan 1999 har vi legat

vår vikariebank? Anmäl dig genom att fylla i uppgifterna

under 12 000-strecket. Vi hoppas att alla nya invånare

på kil.se/vikarie

ska känna sig välkomna hem till Kil!

POSITIV PROGNOS MEN TUFFARE TIDER VÄNTAR
Den ekonomiska prognosen för 2019 pekar på ett resultat på 24 miljoner kronor för Kils
kommun. Om prognosen håller blir det ett överskott på tre procent istället för planerade
två procent. Det är positivt men det finns orosmoln.
På kort sikt är det osäkert hur det lokala skyfallet över

Det betyder att kommunen måste fortsätta öka intäkterna

Kil i somras kommer att påverka årets resultat. På lite

i den mån vi kan men framförallt bromsa kostnads-

längre sikt behöver vi förbereda oss för att den avtagande

utvecklingen. Några områden som vi fokuserar på är att

högkonjunkturen, som enligt Sveriges kommuner och

utveckla och effektivisera arbetssätt samt att se över

landsting kommer att påverka kommunernas intäkter

samordningen - inom kommunkoncernen men också

negativt. För Kils del handlar det om minskade intäkter

med andra kommuner. Vi arbetar såklart även för att

på omkring 20 miljoner kronor per år.

behålla och attrahera nya medborgare och medarbetare.

OFÖRÄNDRAD KOMMUNSKATT
Kommunfullmäktige har beslutat att skattesatsen
i Kil ska vara oförändrad för 2020, det vill säga
21,87 öre per skattekrona.
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Välkommen TILL FAMILJECENTRALEN STJÄRNAN
I Öppna förskolans lekrum är det full fart. Två ettåringar busar tillsammans med var
sin docka. I soffan, i en lugnare del av rummet, sitter några föräldrar och diskuterar
sömnrutiner. I fikarummet får tre nöjda besökare i barnstolar sin lunch serverad med sked.
Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar – och andra
anhöriga – med barn upp till sex år. Här träffar de andra,
deltar i aktiviteter, får möjlighet att ställa frågor eller bara
umgås och leka. Allt är anpassat efter barnens villkor.

ALLT UNDER SAMMA TAK
Familjecentralen är ett samarbete mellan Kils kommun
och Region Värmland. Här arbetar pedagog, kurator, barn-

ANNELI MÅNSÉN med Neo 2,5 år
– Jag är stammis på Familjecentralen
sedan 15 år. Det är harmoniskt och
mysigt. Det blir bättre möjlighet till lek
tillsammans med barnet, du blir inte distraherad av annat. Här finns gemenskap
med andra föräldrar och personalen är
bra. Barnen lär sig att sitta i ring och
leka med andra barn, en bra förberedelse för förskolan.

hälsovårdssjuksköterskor och barnmorskor tillsammans.
– Det ska vara lätt att hitta den hjälp man behöver, allt
finns under samma tak. Här kan föräldrar låta de små
leka, väga barnet hos BHV-sköterskan och rådfråga
kuratorn om föräldraskapet, berättar Petra Jonsson,
samordnare för Familjecentralen.

INFORMATIONSTRÄFFAR
Förutom öppen förskola och babycafé anordnar Familje-

GLENN SVENDSEN med Alfred 1 år
– Alfreds mamma brukade gå på babycafét
och tipsade om att jag borde åka hit. Vi är
här flera dagar i veckan. Jag träffar andra
föräldrar och Alfred får leka med andra
barn. Att han blir mer bekväm med andra
vuxna gör att det nog blir enklare när förskolan startar. Vi brukar fika, läsa böcker
och sångstunden är väldigt populär.

centralen också föräldragrupper och informationsträffar
med olika teman. Det kan till exempel handla om hjärtoch lungräddning för barn, trafiksäkerhet eller ekonomi.
Allt deltagande är kostnadsfritt.

Läs mer och se avvikelser från ordinarie öppet

KIL.SE/FAMILJECENTRALEN
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tider på

FAMILJECENTRALEN HAR ÖPPET
måndag-onsdag kl 9.30-12 och måndag kl 13-15.30 (babycafé)

VI SNÖRÖJER KIL
Nu är vintersäsongen här! Är du bilist eller fastighetsägare?
Då kan du underlätta vårt arbete med att göra vägarna i Kil framkomliga.
Vanligtvis snöröjer vi gatorna när snödjupet är över sju

PARKERADE BILAR OCH GRENAR

centimeter och gång- och cykelvägarna när snödjupet är

Du kan underlätta vår snöröjning genom att parkera

över fyra centimeter. Vid kraftiga och långvariga snö-

bilar på egen uppfart eller på anvisade parkeringsplatser.

fall tar det längre tid innan plogbilarna kommer till ditt

Undvik att parkera längs gatan när vi snöröjer.

område. Eftersom det snabbt snöar igen måste vi ibland
återkomma till våra mest trafikerade vägar innan vi kan
fortsätta på andra ställen.

Både maskiner och växter kan skadas när grenar och
häckar sträcker sig utanför din trädgård. Klipp därför
ned växter som hänger ut på vägar och gångbanor. Det

SNÖVALL FRAMFÖR DIN INFART

hjälper oss att öka trafiksäkerheten och vi slipper onödiga

När vi plogar kan det ibland bli en snövall framför din

kostnader för reparationer.

infart. Om vi ska hinna med att ploga inom rimlig tid kan
vi tyvärr inte undvika det.

SANDNING
Vi sandar vid behov. Vid temperatur under 12 minus-

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan snön

grader sandar vi normalt inte eftersom kylan skapar en

vid din infart, även om snövallen har uppstått av plog-

naturlig strävhet. Kylan gör dessutom att det är svårt att

bilen. Du får inte köra ut snön i gatan, lägg den istället på

få sanden att fastna.

din tomt.

Prioriteringslista

HÄMTA SANDNINGSSAND FÖR PRIVAT BRUK
Montörsgatan 1 vid kommunförrådet

Vi prioriterar följande typer av vägar
när det gäller snöröjning och sandning:

KIL

•

BODA

Bensinmacken och reningsverket

TOLITA

Vid ryttarklubben

NILSBY

Reningsverket

Enskilda vägar
som skolskjuts och hemtjänst använder

Inom centralorten prioriterar vi:

FAGERÅS Gamla Sunnevägen vid vändplanen

•

Gång- och cykelvägar
(skolvägar)

•

Besvärliga vägpartier
till exemel branta backar

BODETTA Infarten/anslagstavlan

Så kallade ”matargator”
det vill säga vägar som går ihop till större
utfartsvägar inom samhället, exempelvis
Västra Torggatan ut mot Ravinvägen

FRYKÅSEN Vid hållplatsen

•

RENSTAD Vid slaktboden

LENE

Stationen

?

Läs
mer på
kil.se/snorojning

HAR DU FRÅGOR OM SNÖRÖJNINGEN? Kontakta gatuavdelningen på 0554-192 11 (mån-tisdag kl 7-16, fredag kl 7-13)
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VinterAKTIVITETER

Det finns mycket att hitta på i Kil vintertid - både utomhus och inomhus.
Här är några exempel. Fler aktiviteter hittar du på kil.se/kalender.

FRYKSTAHÖJDEN

ISHALLEN

Frykstahöjdens längdskidspår har öppet om snötillgången
är god. 4-kilometersspåret och elljusspåret, 2,5 kilometer,
är dubbelspårade och passar för både skating och spår.
Missa inte heller att ta en picknick vid grillplatsen vid
en av Värmlands vackraste utsiktsplatser.

Allmänhetens åkning, se tider på
www.kaikhockey.se/

FRYKSTABACKEN
Frykstabacken är öppen klockan 10-16 om det finns
tillräckligt med snö under jullovet.
Se www.frykstabacken.se för aktuella öppettider.
SKIDSKOLAN beräknas dra igång på vardagar vecka 3
och håller på till vecka 8.
HELGSKIDSKOLAN på lördagar och söndagar startar
vecka 5 och håller på till vecka 7.
VUXENSKIDSKOLAN för den som behöver fila lite på
skidåkningen startar vecka 3 och håller på till vecka 8.
FRIÅKNING OCH OPEN PARK lär dig grunderna i hur du
åker på rails och boxar, både på snowboard och twintipskidor. Kurserna startar vecka 3 och håller på fram till
vecka 5.

BASKET
Kils basket anordnar prova på-träning
för dig som vill testa basket
torsdag 2 januari i Sannerudsskolan.
För dig som är:
6-8 år, kl 10-11 i B-hallen
9-12 år, kl 11-12 i B-hallen
13 år-, drop in kl 12-13 i A-hallen

SE FAGERÅS STATION I MINIATYR
Den 30 december klockan 10-16 och 2 januari klockan
10-18 visar föreningen Värmlandståg modelltåg och
modellbyggen på Kils bibliotek. Kom och titta på tågen
som körs hela tiden och se fina modellbyggen. Bland
annat kan du se Fagerås station i miniatyr. Du kan
ställa frågor om tåg och järnvägar och få de tekniska
delarna förklarade.
För mer information, kontakta Värmlandstågs ordförande Dan Carlsson 070–624 15 33.

TRÄNINGSGRUPP riktar sig till barn och
ungdomar som kan åka skidor och vill fortsätta åka och
ha kul! Under snösäsong tränar vi 2-3 gånger i veckan.

Se också www.facebook.com/varmlandstag
och www.varmlandstag.se

Anmälan till skidskola och träningsgrupp finns på
www.kilsslk.com

LEKLAND I SPORTHALLEN

KOMMUNENS SPOLADE PLANER
Kommunen har hyvlat följande planer
för eventuell spolning om vädret tillåter:
Mons backe
Frykstahöjden (del av grusplanen)
Gröna torget
Andra planer kan bli aktuella
efter önskemål.

På jullovet är det dags för en favorit i repris:
Kils kommun bjuder alla barn upp till 12 år på gratis
lekland. Under två dagar kommer sporthallen i Sannerudsskolan fyllas med hinderbanor och hoppborgar.
Sporthallen kommer att delas in i avdelningar
anpassade för besökarnas åldrar, 0-4 år och 5-12 år.

28-29
december
kl 10-16
A-hallen
Sannerudsskolan
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FRITIDSBANK I KIL
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med
sport- och fritidsprylar. Den 13 januari
öppnar vi i Kil.
På Fritidsbanken kan du, under 14 dagar, låna utrustning
för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, flytvästar och mycket mer.
Alla som vill får låna och det är helt gratis.

TAR ÖVER CYKELCENTERS LOKALER
Fritidsbanken i Kil öppnar i nuvarande Cykelcenters
lokaler på Ravinvägen 4.

HÅLL UTKIK på kil.se i början av januari för att se öppettider
och hur du kan lämna och låna utrustning. Gå gärna in på
fritidsbanken.se för att se hur det fungerar.

Det betyder att vi stänger Cykelcenter för gott
20 december för att hinna bli klara i tid.

BOKA SMEDENS BASSÄNG
Vet du om att du kan boka bassängen på Smeden? Kanske kan det passa för ett barnkalas,
träningspass eller en lekstund i vattnet med familjen eller kompisarna?
Bassängen är 8 x 4 meter och håller en temperatur mellan

Det går bra att dela upp avgiften på flera fakturor om ni

31-33 grader. Den är 50 cm på den grundaste delen och

är flera deltagare på samma tid.

110 cm som djupast.
Både privatpersoner, föreningar och företag kan hyra
bassängen.

BOKNING
Enklast bokar du på bokning.kil.se.
Du kan också kontakta kultur- och fritidssamordnarna:

KOSTNAD

Elisabeth Johansson, 0554-195 82

Timkostnaden för bassängen är 300 kronor oavsett antal

Katarina Widell, 0554-191 10

personer i badet. Vill du boka en återkommande timme
varje vecka är terminsavgiften 3 100 kr oavsett antal
personer i badet.

UNDER SPORTLOVET VECKA 9
har vi extra många tider lediga att boka.
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NY VIKSTASKOLA HÖSTEN 2022
Höstterminen 2022 ska den nya Vikstaskolan vara klar. I januari flyttar eleverna in i de nya
modulerna där undervisningen kommer ske under byggtiden.
Den 19 december är det planerat att elever och personal

Vikstaskolan kommer bland annat att få ämnes-

på Vikstaskolan ska börja flytta in i den tillfälliga modul-

specifika salar för de ämnen de tidigare saknat,

skolan strax intill. Här finns både klassrum, matsal och

till exempel i naturorienterande ämnen, slöjd, musik,

fritidsverksamhet. När eleverna återkommer till skolan

bild och teknik.

efter jullovet ska de ha undervisning i dessa lokaler och
det är också då rivning av den gamla skolan börjar.

SKOLBYGGE I TVÅ ETAPPER

FAKTA

När rivningen är klar under mars-april 2020 är det dags

•

Plats för 500 elever.

att börja bygga den nya skolan. Arbetet kommer att ske i

•

Planerad kostnad: 190 miljoner kronor.

två etapper.

•

Entreprenör: PEAB

När etapp 1 är klar, höstterminen 2021, kommer alla
elever och all personal att flytta från sina moduler in i den
del av skolan som är klar.
Den sista etappen pågår ett år och är beräknad att vara
klar lagom till höstterminen 2022.

FÖRBÄTTRADE LÄR- OCH LEKMILJÖER
OCH HÖGRE KVALITET
Den gamla Vikstaskolan är för liten och i stort renoveringsbehov. Allt fler vill också bo i den norra delen av Kil.
Det är några av anledningarna till beslut om att bygga nytt.
En ny skola innebär att vi kan erbjuda bättre arbetsmiljö,
förbättrade lär- och lekmiljöer och ökad kvalité för våra
barn och elever.
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Den nuvarande Vikstaskolan byggdes i början av 1970-talet
och har stora renoveringsbehov.

HISTORIA OCH FRAMTID
KNYTS IHOP VID VIKSTA
Under hösten har arkeologer undersökt området där nya
Vikstaskolan ska byggas och hittat såväl gamla gravar
som en boplats från järnåldern.
Arkeologerna kan konstatera att gravfältet i närheten av
skolan sträckt sig över ett större område än man tidigare
har känt till. Sannolikt togs gravarna på den här platsen,

Erik, Kasper och Emelie kikar närmare på ett fynd
från utgrävningen. Det krävs ett tränat öga för att urskilja
en liten benflisa från all annan materia som grävs fram.

där den nya Vikstaskolan ska byggas, bort under 1700och 1800-talen. Då var det åkermark här.

– Vi ersätter fornlämningarna i marken med en mots-

– Marken behövdes för odling, säger Petra Aldén Rudd

varighet som förs in i Riksantikvarieämbetets databas,

arkeolog och projektansvarig för utgrävningen.

säger Petra Aldén Rudd.

HITTAT BENREST

KIL - POPULÄR BOPLATS DÅ SOM NU

Med sig har hon Cathrine Andersson Färnström och
Thomas Johansson, också de arkeologer. Cathrine är också
osteolog – utbildad inom läran om ben – och kan visa upp

På så vis görs Kils historia tillgänglig för dem som vill ta
del av den. Och marken kan användas till ännu ett nytt
syfte, för de människor som lever här idag.

ett pyttelitet fynd från utgrävningen, en liten rest av bränt

– Det är fantastiskt roligt att få ta del av Kils historia.

ben. Det ska undersökas vidare, men det kan vara svårt att

Ser man sig om förstår man ju varför folk valde att bo här,

avgöra vilken del av kroppen det har tillhört.

säger Björn Ahlstedt, projektledare för skolbygget.

– Däremot kan man se i mikroskop om det har hört till
en människa eller ett djur, säger hon.

FYNDEN ÖVERFÖRS TILL DATABAS
Det är länsstyrelsen som fattat beslut om att den
arkeologiska utgrävningen ska göras innan byggstart. Det
arkeologerna gör är att bevara historien inför framtiden.
Allt de finner dokumenteras noggrant och digitaliseras.

LÄS MER PÅ KIL.SE/VIKSTASKOL
AN

Arkeologerna Cathrine
Andersson Färnström, Petra
Aldén Rudd och Thomas
Johansson tillsammans med
Björn Ahlstedt, projektingenjör
i Kils kommun.
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SÅ ÖVERLEVER
PLÅNBOKEN
JANUARI

KILSMODELLEN
SKA FÅ FLER I
EGEN FÖRSÖRJNING

Januari är en månad då många har det knapert

Kil har över en längre tid haft en stor andel personer med

ekonomiskt efter julhelgerna. Kommunens budget-

behov av försörjningsstöd. Nu ska kommunen jobba tyd-

och skuldrådgivare tipsar om vad du kan göra för att

ligare för att minska utanförskapet och få fler till egen

få pengarna att räcka:

försörjning.

•

Budgetera julen och låt plånboken
- inte känslorna - styra.

•

Undvik att handla julklappar på kredit,
så ger du dig själv en bättre start på året.

•

Kom ihåg att julen handlar om att ses och ha
trevligt, inte att byta pengar med varandra

•

Julklappslekar är ett bra sätt för att
slippa julklappshetsen

•

Om du sitter i en ansträngd ekonomisk situation
– handla bara det du behöver, inte det du vill ha.
Planera och använd inköpslista.

•

Var en rabattjägare – utnyttja kuponger och bra
erbjudanden till saker som du behöver.

•
•

Second hand är bra för både plånboken och miljön

fokus och fler alternativ.

Det finaste vi kan ge våra barn är tid, ta vara på
den tid du har ledig – att sitta ner och spela spel
eller ta en utflykt i naturen ger ofta mer kvalité
än dyra aktiviteter.

Målet för varje person är egen försörjning. Det kan vara

•

•

•

Inventera dina förråd och garderober och sälj det
som du inte behöver. Ett sätt att tjäna en extra
krona men också ett sätt att ge andra personer
möjligheter att spara pengar.
Ta vara på rester och det du har i skafferiet. Istället
för att tänka ”Vad ska vi äta idag?” tänk ”Vad behöver vi äta upp?”. Det är bättre att alla i familjen
äter olika än att ni måste slänga användbar mat.
Tänk knytkalas när du träffar andra.

HJÄLP ATT ÅTERTA KONTROLL
Har du tappat kontrollen över din ekonomi eller
befinner du dig i en ohållbar skuldsituation?
Kontakta mig!
Jenny Hallstensson, budget- och skuldrådgivare
jenny.hallstensson@kil.se, 0554-194 52
Rådgivningen är gratis och sker med tystnadsplikt.
Läs mer på kil.se/budgetradgivare
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SKA MINSKA UTANFÖRSKAP
Uppdraget kommer från politikerna i Kil och har fått
arbetsnamnet Kilsmodellen.
– Vi vill undvika att människor hamnar i utanförskap och
för att åstadkomma förändring behöver vi hitta nya sätt
att arbeta tydligare tillsammans, berättar Dan Granström,
projektledare för Kilsmodellen.

INDIVIDFOKUS OCH FLER VÄGAR
Kilsmodellen blir ett nytt arbetssätt med tydligare individ-

jobb, studier eller annan försörjning, beroende på vad som
är bäst lämpat för varje enskild individ.
– Analysen visar att den största gruppen i behov av
försörjningsstöd i Kil är svenskfödda män mellan 20 och
30 år, men det finns inga enkla svar som passar för alla,
säger Dan Granström.

SAMARBETE OCH PRAKTIKPLATSER
En viktig del i Kilsmodellen är praktikplatser, inom
kommunens verksamheter, de kommunala bolagen
eller i näringslivet. Det handlar också om ett tydligare
samarbete. I Kilsmodellen samlar vi socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildningen, SFI, integration,
näringslivschef och Kilsprojektilen (läs mer om Kilsprojektilen på nästa sida).
Just nu pågår införande och planering. Målet att Kilsmodellen ska tas i bruk 1 mars.

NYTT SERVICEBOLAG ERBJUDER
TJÄNSTER OCH PERSONLIG UTVECKLING

NYHETER

Efter beslut i kommunfullmäktige finns sedan den första oktober ett nytt kommunalt bolag
i Kil. All verksamhet från tidigare Projektilen har flyttats över till Servicebolaget i Kil AB
– eller Kilsprojektilen som det kallas.
– Syftet med Kilsprojektilen är att kunna erbjuda service-

som är vd för det nya bolaget.

Varje dag åker synskadade Frida-Mari
Engman från Forshaga till Kil för att
jobba och träffa goa
kollegor.

HJÄLPER FLER TILL SYSSELSÄTTNING

– Jag trivs jättebra
här, säger hon.

Kilsprojektilen är en del av den så kallade Kilsmodellen,

Rutiner och arbetskompisar är en viktig del av vardagen.

tjänster på ett enkelt och effektivt sätt och samtidigt vara
en organisation där varje medarbetare genom arbete och
lärande utvecklas som individ, säger Wibecke Björkelund

som handlar om att hjälpa fler människor till sysselsättning (se notis på föregående sida).
– Vi vill förenkla vardagen och skapa nytta för både
kunder och samhälle, säger Wibecke Björkelund.

Flera Kilsföretag lämnar
in tvätt av olika slag, till exempel
städmaterial och arbetskläder,
till Kilsprojektilen.

FÖR FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER
Det nya bolaget erbjuder servicetjänster till företag och
privatpersoner. Det kan till exempel vara hjälp med hushållsnära tjänster, trädgårdsarbeten, snöskottning, paketering, städ och mycket annat. RUT-avdraget gäller för dig

En gång om året körs de bruna matavfallspåsarna ut till hushållen i Kils
kommun. Det är Kilsprojektilen som
ser till att de kommer hem till dig.

som privatperson när du anlitar Kilsprojektilen.
Läs mer om det nya bolaget på kilsprojektilen.se.

Kilsprojektilen hjälper till med
allt från trädgårdsarbete
till snöskottning och
hushållsnära tjänster.
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HÄNT SEN SIST

Grattis

Här är några exempel på framgångar
från Killingar den senaste tiden.

ECG ARENA INVIGD
Det var fullsatt i hallen när Kils nya
sporthall, ECG Arena, invigdes i
början av oktober.
Invigningen firades med innebandyturnering, gymnastik, dans, bandrivning
och inte minst premiär i nya hemmaarenan
- och i division 1 - för Nilsby IK.
En efterlängtad sporthall, kunde flera av de många
besökarna konstatera. ECG Arena kommer att stå
tillgänglig dagtid, då de andra hallarna nyttjas av
skolverksamhet.
– Det här kommer ge föreningarna möjlighet att växa,
men är också en tillgång för företagen. Otroligt roligt för
Kil, säger Malin Lövendal, chef för sektor samhälle och
service i Kils kommun.

BJÖRN GOOP Lökenesonen har
under hösten passerat både
7000 kusksegrar och tränarseger
nummer 2000.

NILSBY IK Innebandylaget har
gjort stor succé som nykomlingar
i division 1 och har också dragit
engagerad storpublik till den nya
hemmaarenan ECG Arena.

REBECKA JANSSON OCH
MARIA GRANSTRÖM blev årets
undersköterskor/vårdbiträden
i Kils kommun. De röstades fram
av sina kollegor och fick utmärkelsen på en gala som
cheferna inom äldreomsorgen
ordnat för de anställda.

På kil.se/play kan du se en film från invigningen

SENIORMÄSSAN Att bevara kontroll över sitt liv och
välmående var den röda tråden när Kils kommun anordnade seniormässa för sjätte året i rad. Besökarna fick ta
del av aktiviteter och föreläsningar. Flera utställare visade
upp sina verksamheter och för underhållningen stod
Gamla polare med Ingvar Karlsson från Sven-Ingvars.
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LÅTBÅTEN MED KULTURSKOLAN Under höstlovet
bjöd Kulturskolan kommunens fritidsbarn på Låtbåten,
en barnmusikal komponerad av Kerstin Bodin Eriksson.
Musikalen framfördes på Kulturhuset KilArena tre
gånger, varav en offentlig föreställning. På facebook.com/
kilKulturskola kan du se hela föreställningen på film.

KIL KLÄTTRAR
Det blev pallplats för Kil när Svenskt
näringsliv presenterade årets företags-

FÖRETAGSBESÖK

NÄRINGSLIV

FORDONSTJÄNST
I KIL

ranking. Kil klättrar 12 placeringar till
plats 44 i Sverige, den högsta placeringen
sedan rankingen startade. Kil hamnar också på
tredje plats i Värmland, efter Sunne och Grums.
– Det är en bra placering. Vi är stolta, men inte nöjda.
Målet är att bli Karlstadsregionens högst placerade
kommun, säger Anders Johansson (S), kommunalråd.

Lars-Göran Andersson
startade Fordonstjänst
för 35 år sedan. Här jobbar idag elva personer.
Huvudsysselsättningen handlar om att serva, laga och
bygga om tunga fordon, men företaget jobbar också med
kranar och hydraulik i olika varianter. Utöver arbetet
i verkstaden är Fordonstjänst återförsäljare av bland
annat kranar och driver också en butik.

FLERA POSITIVA OMRÅDEN
Allmänhetens attityder till företagande och tillgången
på kompetens är områden där Kil klättrat mest sedan
förra året. Även frågor om tillämpningen av lagar och
regler och servicen till företag visar positiva resultat.
– Kil är en bra plats att driva företag på. Närheten till
kommunens representanter är positiv för mig som företagare. Det är enkelt att få personliga möten. Politikerna

VILL DU OCKSÅ HA BESÖK eller tipsa om någon vi borde
hälsa på? En gång i månaden besöker representanter från
kommunen olika företag i Kil. Kontakta näringslivschef
Mikael Kindberg, 0554-194 13, mikael.kindberg@kil.se

Tac k

ALLA NI SOM ERBJÖD PRAOPLATS

och de kommunanställda är lätta att prata med och det

Under hösten har det varit prao

är inte svårt att få gehör för idéer, säger Kilsföretagaren

för Sannerudsskolans högstadium.

Andreas Huatorpet som fanns på plats när resultatet av

Tack alla företagare och andra

årets ranking presenterades.

som tagit emot praoelever!

MÅLMEDVETET ARBETE
Kils kommun har under flera år arbetat målmedvetet
med näringslivsfrågor och företagsklimat.

Två ungdomar som testat arbetslivet.
Elin fick inblick i kommunikatörsjobbet
och Alfred hängde med kommunalråden.

– Det här är ett kvitto att vi är på rätt spår. Vi jobbar
vidare och kommer analysera resultatet för att se hur
vi kan förbättra oss ytterligare, säger kommunalrådet
Georg Forsberg (C).

KILS NÄRINGSLIV PÅ

ACEBOOK

Nu har Näringslivet i Kil en egen Facebooksida.
Här kan du få koll på lokala företagare och
tips om olika aktiviteter och viktiga

VÄRMLANDS TOPP 3 bland Sveriges 290 kommuner:
Sunne: plats 20 (upp 16 jämfört med 2018)
Grums: plats 39 (ned 15)
Kil: plats 44 (upp 12)

händelser för dig som driver företag.
Välkommen att gilla oss på
www.facebook.com/naringslivetikil

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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Vill du göra en insats?
Vi behöver fler gode män
En god man hjälper personer som på grund av sjukdom,
försvagad hälsa, funktionshinder eller liknande behöver
hjälp med bevakande av rättigheter, ekonomi eller
personlig omvårdnad.

FÅR - the Future!
Du missar väl inte Fårfesten i Kil
28 februari-1 mars?
Läs mer på farfestikil.com

Som god man bör du ha en empatisk förmåga och kunna
hjälpa huvudmannen med ekonomin. Hjälpbehovet är
stort och vi har brist på gode män för vuxna.

MUSIK I JULETID
Kontakta oss så får du veta mer
Telefon: 054-17 20 00 (måndag-torsdag 10-12)
E-post:

ofn@forshaga.se

Julkonsert med Storbandet
Måndag 16 december kl 18.30
Sannerudsskyrkan
Julkonsert med kyrkokören
Onsdag 18 december kl 19
Stora Kils kyrka
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Tack alla ni som lämnat
saker till Återbruket under
året. Just nu har vi fullt i
våra lager. Vår container
på Återvinningscentralen
är därför stängd, men
öppnar igen 7 januari.
Välkommen åter!

TOLERANSPROJEKTETS
TREDJE RESMÅL
GICK TILL JERUSALEM
Från 27 oktober till 3 november deltog
sjutton Kilsungdomar i ett pilotprojekt
som kallas Jerusalem 3.0.
Alla ungdomar är nuvarande eller före detta elever på
Sannerudsskolan som deltagit i någon av de fyra resor
som gjorts till Polen inom skolans toleransprojekt Resan.

MOTVERKA VI OCH DEM

SKOLELEVER GÖR
SENIORER MER DIGITALA
Många av Kils seniorer passade på att ta
hjälp av högstadieelever när Mer digital
arrangerades i Sannerudsskolan.

Med medel från den statliga myndigheten MUCF har nu

Ett 30-tal Sannerudselever ställde upp och fick hjälpa

två nya resmål utforskats: Bosnien 2.0 och Jerusalem 3.0

till med allt från att rensa mejlboxar och hantera

Eleverna och personalen från skolan – projektledarna
Kent Gustafsson och Jens Tollskog, samt skolvärd

Skype till att visa telefonens alla funktioner och hur
man kan använda sitt bank-ID.

Kerstin Bergqvist – har träffat människor, lyssnat på

– Det här är så roligt och de är så duktiga. Jag har

deras berättelser och studerat de problem som uppstår

fått hjälp med hur jag ska göra för att se TV-program i

när ett samhälle delas upp i ”vi och dem”.

efterhand. Tänk så bra, säger Ally Andersson och öser

UNGA AMBASSADÖRER

beröm över sin guide.

Totalt har 36 ungdomar deltagit i de två resorna och

TELIAS PROJEKT

alla har varit utmärkta ambassadörer för Kil.

Mer digital är initierat av Telia. De har bjudit in seniorer

– Vi ville pröva och har kommit fram till att Bosnien
kan fungera som ett alternativ till Polen inom ramen

och står för tekniska utrustning, men deltagarna kan
också ta med sig egna datorer, surfplattor och telefoner.

för kommunens toleransprojekt Resan. Pilotresorna till

Eleverna gillar att hjälpa till och det blir många glada

Bosnien och Jerusalem var de första svenska elevresorna

konversationer över borden och generationsgränserna.

som genomförts i toleransprojektets regi, säger Kent.

KONSTEN ATT VÅGA
Inga-Lill Anderberg har drivit eget företag under
många år och är förvisso datorvan, men när det gäller
internets alla möjligheter finns det mycket hon känner
sig osäker på. Hennes generation har en helt annan
respekt inför tekniken jämfört med ungdomarna som
har växt upp med den, konstaterar hon.
Nu har hon fått hjälp med att lägga in annonser på
blocket, att göra inlägg i Facebookgrupper och lite
annat användbart.
– Man vågar ju inte testa hur som helst. Jag är rädd att
göra något fel. Det här är väldigt bra, säger hon.
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Julbordsrecept

FRÅN FAGERÅSSKOLANS KÖK
Rec
ept:
An

na J
oha
n

VEGETARISK
VÄRMLANDSKÔRV (CA 15 ST)
10-12 medelstora potatisar
6 dl kokta kidneybönor
Ca 1 dl hackad lök
(lätt stekt och kall)
1 krm ingefärspulver

Ta
vara på
julbordets
rester

Salt och svartpeppar efter smak

½ rödlök

MILD RÖDKÅL

A lek

sa n
d ra

A ra
ucz

300 gr brysselkål
2 apelsiner

Laga
miljösmart
mat

oc h

BRYSSELKÅL MED APELSIN

2 krm malen kryddpeppar

Riv potatis och bönor grovt på rivjärn
(eller mosa med potatisstamp). Blanda allt
och forma till små puckar/korvar. Stek på
medelstark värme tills de är genomvarma
och fått fin färg. Går bra att frysa.

sson

2 msk rapsolja
Salt, peppar
Skär brysselkålen i halvor, stek i rapsolja tills
de har fått fin färg. Salta och peppra.
Skala och filea den ena apelsinen. Skiva löken
tunt. Blanda brysselkål, apelsinfiléer och lök
i en skål. Pressa över juice från den andra
apelsinen. Servera ljummen.

PÅ FÅ INGREDIENSER

Margarin att fräsa kålen i
1 litet huvud rödkål

RESTWRAP

1 dl ljus sirap

1 tortillabröd

1 dl 12-procentig ättika

1 blad savoykål eller isbergssallad

1 krm malen nejlika

2,5 msk rödkålssallad*

1,5 krm salt

1 skiva julskinka

Fräs kålen i en gryta,
tillsätt resten och
täck med vatten.
Koka upp och skumma
av tills kålen är mjuk och
nästan all vätska är borta.
Serveras varm eller kall.
Rör ihop och smaka av.

*Rödkålssallad: 1 dl mild rödkål (se recept
till vänster), 1 msk majonnäs, 1 tsk senap

Tips &
inspiration:
Följ de kommunala
köken i Kil på
Instagram

@kostenikil

