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om du vill vara en god ledare för

Kilskillen som lade undan sin smartphone en hel månad, berättade om
sina reflektioner från tiden utan sociala medier. Denna månad hade varit
hur tråkig som helst, men också - hur rolig som helst: Life is a rollercoaster.

andra eller åtminstone bete dig
schysst, ta ansvar och bidra med

“Vad ger dig
inspiration?”

det du kan För visst är det så att
vi alla är ledare för någon?
Kommunerna står inför stora utmaningar, så också vi i Kil. Kompetensbrist
är en av de stora utmaningarna nu och framöver. Det fattas idag cirka 8000
människor med rätt kompetens för de arbeten som erbjuds i Värmland.
Kommunen söker redan nu efter semestervikarier, privata näringslivet får i
vissa fall tacka nej till uppdrag på grund av att rätt kompetens inte kan ansBox 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Anders Johansson
0554-191 70, anders.johansson@kil.se

kaffas. Vi har inte råd med misslyckade skolgångar! Vi har heller inte råd att
stänga ute grupper av människor som ska bidra till samhällsbygget.
Kravet på kommunal välfärd kommer inte minska framöver. Därför har
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VI SÖKER SEMESTERVIKARIER
Är du över 18 år? Vill du göra skillnad i en annan persons liv? Vill du jobba med
människor några veckor under sommaren? Nu söker vi sommarvikarier, främst
inom vård och omsorg. Du får gärna ha utbildning eller erfarenhet, men viktigast är dina
personliga egenskaper. 2 april kl 15-17 är du välkommen till Glasrummet i Kils bibliotek
för att träffa chefer och söka jobben på plats. Du kan också anmäla intresse via
kil.se/vikarie eller kontakta vikariesamordnarna via växeln 0554-191 00.

ÄR DU FÖDD 2003 OCH
FOLKBOKFÖRD I KIL?

DAGS FÖR
NY ÖVERSIKTSPLAN

Under sommaren erbjuder vi feriepraktik inom bland

Under året inleder vi arbetet med en ny översiktsplan.

annat förskola och fritidshem, vaktmästeri, vård och

Översiktsplanen fungerar som en vägledning när vi

omsorg, kultur och fritid, Återbruket och några av Kils

planerar bostäder, gator och vägar, åkermark, natur-

föreningar. Du arbetar sex timmar om dagen under tre

områden och ger bygglov. Den nya planen ska vara klar

veckor. Ersättningen är 67 kronor i timmen. De flesta

under 2021. För att få ett bra underlag kommer vi att ta

arbetsplatserna har följande perioder:

in idéer och synpunkter från dig som Kilsbo.

Period 1: 15 juni-3 juli Period 2: 20 juli-7 augusti

Vill du vara med och tycka till om hur vi bäst utvecklar

Sista ansökningsdag är 24 april.
Läs mer och ansök på kil.se/feriepraktik

Kils olika områden? Håll utkik på kil.se för information
om medborgardialogen kring översiktsplanen.

EN FÅR TACKA
Årets Fårfest, med temat Får – the future, lockade som

PSSST...MISSADE DU VÅR JULKALENDER?

vanligt många besökare. Kils kommun fanns på plats

Under december publicerade vi en julkalender på
Facebook där våra medarbetare skickade hälsningar
till dig som Kilsbo. Missade du kalendern eller vill du
se den igen? Nu finns alla luckor på kil.se/play

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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NU ÄR FRITIDSBANKEN I KIL ÖPPEN
I januari invigdes Fritidsbanken i Kil. Nu kan du låna sport- och friluftsutrustning helt gratis.
Två idrottsprofiler med Kilsanknytning - Per Åslund,
ishockeyspelare i Färjestad, och cyklisten Anna Beck
invigde Fritidsbanken i Kil tillsammans med kommunalråd Anders Johansson (S).
– Kil har över 12 000 invånare och drygt 13 000 föreningsmedlemmar. Jag hoppas att Fritidsbanken kan bidra till
att ännu fler prövar olika fritidsaktiviteter, sa Anders
Johansson (S) vid Fritidsbankens öppnande.

LÅNA UTRUSTNING HELT GRATIS
På Fritidsbanken kan du låna utrustning för en aktiv
fritid. Varje lån är helt gratis och gäller i 14 dagar. Utbudet beror på vad privatpersoner, företag och föreningar
skänker. Under vintersäsongen kan du bland annat låna
skidor, skridskor, snowboards.
Det är arbetsmarknadsenheten i Kils kommun som driver
verksamheten under Fritidsbankens varumärke. Idén och
den första fritidsbanken startade i Deje. Idag finns det 95
fritidsbanker i Sverige.
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VÄLKOMMEN TILL FRITIDSBANKEN KIL
Här kan du låna sport- och friluftsartiklar helt
gratis i upp till 14 dagar.
Har du sport- och friluftsutrustning hemma som
inte längre används så tar vi tacksamt emot den.
ÖPPETTIDER
måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
klockan 11-15.30
onsdagar klockan 13 till 18
Du hittar oss på Ravinvägen 4,
mittemot vårdcentralen.
Läs mer på
kil.se/fritidsbanken

Bellman SKAPAR TRYGGA LÄSSTUNDER
Tänk att ha en varm mjuk hund som sällskap när man ska läsa högt ur en bok.
En vänlig blick som bekräftar och ludna öron som lyssnar uppmärksamt.
Den drömmen kan Bellman förverkliga. Han utbildar sig till

Alla hundar kanske inte är

läs- och fadderhund tillsammans med matte Maria Håkans.

lämpliga som läs- och terapi-

NAMN: Bellman
ÅLDER: 5 år

Under vintern har han haft praktik på Dallidenskolan.

hundar, men Bellman är som

YRKE: Läs- och fadderhund

– Bellman är dels med som läshund inomhus i ett särskilt

gjord för den rollen.

rum när de lite äldre eleverna tränar på att läsa, dels ute

– Han är social, orädd och obekymrad och han stressar

som fadderhund med de yngre barnen, berättar Maria.

inte upp sig. Det är viktiga egenskaper, säger Maria.

BRA PÅ ATT LYSSNA

TAR SNART EXAMEN

Som läshund sprider han lugn och trygghet. Att läsa för

Bellman har också fått lite extrapraktik - vid tre tillfällen

en hund kan kännas enklare än att göra det för en lärare

i februari har han varit med på lässtunder i biblioteket.

eller för klasskompisarna. Bellman lyssnar utan att döma
eller bedöma.

Den 13 mars ska Maria och Bellman åka till Kolbäck för
att göra sin diplomering. Innan dess har de lite andra

– Jag tror på det här. Han skapar ett lugn, man kan se hur
axlarna sjunker på eleverna när de har honom bredvid,
säger Kerstin Ljungberg, elevassistent på Dallidenskolan.

plugguppgifter som ska färdigställas.
– Drömmen vore att sedan få jobba med barn som behöver
få tillbaka tron på sig själva och skolan, men även inom

SPRIDER KUNSKAP

åldringsvården och omsorgen. I liten skala, vid sidan av

Utomhus, med förskoleklassen, bidrar Bellman till att

en annan fast tjänst, men ändå regelbundet, säger Maria.

skapa kunskap om hur hundar fungerar, men det blir
också naturligt att ta upp andra ämnen som respekt,
ansvar och empati.

Bellman är huvudperson för deltagarna vid en lässtund på Kils bibliotek.
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Inspirationsdag PÅ SANNERUDSSKOLAN
Sannerudsskolan anordnade en dag med inspirerande föreläsningar och aktiviteter
för att ge elever idéer, pepp och tankar om framtiden.
– Syftet med dagen är att ge våra ungdomar utrymme att
hitta inspiration och känna motivation - till skolarbetet,
men även i vardagen, berättar Malin Andersson, studieoch yrkesvägledare.
Under dagen fylldes skolan av musik, inspirerande budskap, fotobås och olika övningar. Eleverna fick uppleva
föreläsningar av bland andra Stefan Larsson, VD för Färjestad BK, Andreas Stjärnhem, digital uppfinnare på Sticky
beat och Simon Gustafsson, den tidigare Sannerudseleven
som under en månads tid levde utan smartphone.
Studie- och yrkesvägledare Malin Andersson som arrangerat dagen ihop med samordnare Annica Haataja
Merchant, är nöjd med inspirationsdagen.
– Det är våra drömmar och våra mål som skapar energi
och drivkraft framåt. Vi hoppas att eleverna ska känna att
de själva kan påverka sin framtid.

Benjamin Stålhandske
och William Rollof
provar uppskattningscirkeln, en övning där
uppdraget är att ge
varandra beröm.

Sophie Säwe och Edvin
Axelsson är peppade efter
föreläsningen med Per Brodén
från Försvarsmakten.
– Framgångsrika idrottare
inspirerar mig, säger Sophie.
– Det som sporrar mig är att
ha konkurrenter, berättar Edvin.
Patrik Jarnstam, mental coach
och en av dagens föreläsare,
tillsammans med studieoch yrkesvägledare
Malin Andersson.

I fotobåset kunde eleverna ta roliga bilder, som de
fick med sig som ett minne av inspirationsdagen.

GRATTIS BODASKOLAN 40 ÅR För att uppmärksamma jubileet bjöd skolan in allmänhten till öppet hus
med rundvandring, bildvisning och tillbakablickar. Elever och personal firade också med en finare lunch.
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ELEVERNA PÅ VIKSTA
HAR FLYTTAT IN I MODULER
– Det känns bara helt…wow! – Det är mycket bekvämare
och fräschare! – Oj vad fint, här kommer jag att trivas.
Det var många glada reaktioner när Vikstaskolans elever

I området kring Mulleskogen finns utrymme

kom tillbaks till nya lokaler efter jullovet. Under bygg-

att leka kull, spela fotboll och bygga kojor.

tiden, i väntan på att den nya skolan ska stå färdig, kommer de att spendera skoldagarna i moduler.

MER ANPASSADE LOKALER
Många upplever modulerna som ett uppsving jämfört
med den gamla, slitna skolan. Det är fräschare och ljusare
och varje klass har tillgång till flera grupprum.

JUSTERAR EFTER HAND
Under terminens första veckor serverades lunchen i Sannerudshemmet, men numer finns även en matsalsmodul.
– Det blir ju lite omställning för oss alla. Vi får ha lite överseende med att det här är tillfälligt och justera vissa saker
efter hand. Vi har redan gjort en del förbättringar som att

– Det är jättefina lokaler, mer dämpat och anpassat till

packa mer finkornigt material kring modulerna och flyttat

dagens skolmiljö. Det är lite trångt i kapprummen, men

hit pingisbord och bänkar, berättar rektor Niclas Larsson.

det kan vi leva med i väntan på den nya skolan, säger
läraren Maria Johansson.
Den tillfälliga skolgården, med större yta att vara på,
är också populär bland barnen.

På kil.se/vikstaskolan kan du läsa mer om nya skolan och se
en film om hur det var för eleverna och personalen den första
dagen i de nya modulerna.
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KIL FÅR MILJÖSTYRANDE AVFALLSTAXA
Under flera år har kvaliteten på matavfall varit alltför dålig i Kil. Det orsakar stora
kostnader. Kommunfullmäktige har därför beslutat att avfallstaxan ska förändras
från och med april 2020.
Kilsborna är sämst i Värmland på att sortera sitt matavfall.
Renheten är endast 86 procent – 14 procent av det som

VAD INNEBÄR DEN NYA TAXAN?

hamnar i matavfallet är alltså annat avfall, exempelvis

Miljöstyrande taxa innebär att det är billigare för

plast, metall, kattsand eller blöjor. I Karlstad kommun är

dig som kund att sortera rätt än att inte göra det:

renheten 96 procent.

• Du som vill sortera ut matavfall och sköter

KONSEKVENSER AV ORENT MATAVFALL

det – alltså lägger enbart matavfall i den

Orenheten i matavfallet i Kil har lett till att vi inte längre

bruna papperspåsen – får din taxa sänkt

får köra vårt matavfall till biogasanläggningen i Karlskoga.

med 100 kr per år.

Istället körs det nu till Borås, vilket innebär en extra

• Vill du inte sortera matavfallet, eller

kostnad på 300 o00 kronor per år.

slarvar med sorteringen, får du betala ett

För att få till en förändring inför vi nu en så kallade

betydligt högre pris: 1 690 kr mer per år.

miljöstyrande taxa i Kils kommun, ett beslut som
kommunfullmäktige fattade den 19 december.
Miljöstyrande taxa tillämpas redan i de flesta av Sveriges

HUR FUNKAR “ÖVERVAKNINGEN”?

kommuner.

Det är sopbilschauffören som ska kontrollera hur hus-

– Idag finns inget incitament för att sköta sig. De som
orsakar extra kostnader blir inte belastade, utan alla får
vara med och betala för de som inte sköter sig. Jag hoppas
det här ska ge lika bra resultat här som i andra kommuner,
säger Leif Östlind, vd för Kils Avfallshantering.

hållen sköter sorteringen. Chauffören kan tydligt se vad
som åker ur tunnan och in i sopbilen. Allt som inte är brun
papperspåse i matavfallskärlet är felsortering. Har man
sorterat fel ett antal gånger under viss tid hämtas matavfallskärlet in och man får den högre taxan under minst
ett halvår. Efter denna karenstid kan man begära att få
sortera matavfall igen.

FÖR DIG SOM BOR I LÄGENHET
Den nya miljöstyrande taxan gäller även flerfamiljshus,
vilket innebär att fastighetsägaren får högre kostnader
om du som hyresgäst inte sorterar ut ditt matavfall
på rätt sätt.
Exempel på hur matavfallet sett ut i Kil.
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SORTERA RÄTT FÖR EN BÄTTRE MILJÖ
Genom att sortera ditt matavfall på rätt sätt bidrar du till minskat resursslöseri och en bättre miljö. Tack för ditt bidrag!

LÄGG DET HÄR I
MATAVFALLET
Det här är innehåll som kan bli biogas

Lätt

ATT GÖRA RÄTT

• Skal, rens och kärnor från
grönsaker, rotfrukter och frukt
• Kaffesump och kaffefilter
• Tesump och tepåsar

DET HÄR ÄR
INTE MATAVFALL
Det här är exempel på vad vi funnit
i matavfallet

• Plastpåsar – gäller även
så kallade nedbrytbara
• Förpackad mat
(ta bort förpackningen)

• Äggskal

• Cigaretter, fimpar och snus

• Skal från skaldjur

• Tidningar

• Oätbara matrester

• Innehåll från dammsugarpåsar

• Rens och mindre ben
från kött, fisk och fågel
• Blommor och blad,
men inte jord

• Trädgårdsavfall och jord
• Blöjor
• Kattsand
• Hundbajspåsar

MER INFORMA
TION

SOMMARTÖMNING

Har du frågor om

Från och med 2020 kommer ingen
veckotömning av matavfall att ske
sommartid. Matavfallet töms varannan
vecka precis som under resten av året.

eller om den ny

sorter ing

a ta xan?

Välkommen at t

kontakta
kundtjänst, 0554
-191 22.
Du hittar också
information
på vår hemsida
www.kils-avfalls
hantering.se
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TVÄTTAR DU BILEN PÅ GATAN?
LÅTER DU BARNEN BADA I TVÄTTVATTNET?
Om du tvättar bilen på gatan släpper du ut miljöfarliga ämnen
helt orenade i naturen.
UNDVIK ATT TVÄTTA BILEN PÅ GATAN
ELLER I DITT GARAGE

TVÄTTA BILEN
UTAN ATT FÖRSTÖRA MILJÖN
– SÅ GÖR DU

Vattnet från din biltvätt innehåller både föroreningar
från bilen och kemikalier från de bilvårdsprodukter
du använder. Om du tvättar bilen på garageuppfarten

badar på sommaren? Tvättar du bilen i garaget kommer

• Välj en biltvätt eller gör-det-själv-hall
Bildtext: Vattnet från din biltvätt innehåller bland annat
Här finns reningsanläggningar som skiljer bort
kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja
föroreningarna innan vattnet leds vidare.
och bränslerester.

vattnet orenat till kommunens reningsverk där de miljö-

• Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter

farliga ämnena förstör reningsprocessen.

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen

eller gatan rinner vattnet orenat via dagvattenledningar
ut i närmaste vattendrag. Kanske till en plats där barnen

som kan skada djur- och växtlivet i sjöar och

VAD SÄGER LAGEN
OM ATT TVÄTTA BILEN PÅ GATAN?

vattendrag. Även miljöanpassade bilvårdskemikalier innehåller sådana ämnen, men fördelen

Miljöbalkens hänsynsregler gäller oss alla. De säger att

är att reningsverken snabbare och lättare bryter

vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för

ner dem.

att undvika skador i miljön eller för människors hälsa.
Det innebär att tvättvattnet från bilen inte får släppas ut
i naturen då det innehåller tungmetaller och oljor. Det
innebär också och att vi ska undvika kemikalier som kan
medföra risk för miljön och att vi ska välja miljövänligare
alternativ. Att tvätta bilen på gatan är alltså inte okej
enligt miljöbalkens regler.
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Vattnet från din biltvätt innehåller bland annat
kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider,
olja och bränslerester.

HAR DU BYGGPROJEKT PÅ GÅNG?
Under våren brukar det vara högre belastning
på bygglovsidan inför sommarens byggprojekt.
Tänk därför på att ansöka om bygglov och göra
din bygganmälan i god tid, så att du kan
påbörja ditt projekt som planerat.

ÖVERKLAGAR
UPPHÄVT BESLUT
Mark- och miljödomstolen har gett av avslag på kommunens plan “Humletorps industriområde”. Domstolen
anser att kommunens utredning av alternativa områden
är bristfällig. Kommundirektör har i samråd med
advokat bestämt sig för att överklaga beslutet. För att
få överklaga till Mark- och miljööverdomstolen krävs
ett prövningstillstånd.
– Frågan är intressant ur ett principiellt perspektiv, både

På kil.se/bygga kan du läsa vad som gäller och i vilka fall

för oss och andra kommuner. Det handlar om vad som

du behöver söka bygglov eller göra en bygganmälan.

är rimligt i framtagandet av nya planer och på vilken

HANDLÄGGNINGSTIDER
Handläggningstiden för bygglov är upp till 10 veckor och
bygganmälan upp till fyra veckor från det att alla handlingar inkommit och ärendet är komplett.
Glöm inte att tillsammans med din ansökan eller anmälan

detaljnivå utredningarna behöver göras. Vi anser att våra
utredningar av alternativa områden är tillräcklig utifrån
lagtexten, säger kommundiretör Jan-Olov Ragnarsson.

TRYGGHETSBOENDE

skicka in ett förslag på kontrollplan.

OCH NYA OMGIVNINGAR

SNART KAN DU ANSÖKA DIGITALT

Arbetet med det nya trygghetsboendet i centrala Kil

Just nu håller vi på att digitalisera våra ansöknings-

går enligt plan och de boende flyttar in mellan den

blanketter för att du lättare ska kunna ansöka om bygglov.

25 och 30 mars. Under vår och sommar fortsätter andra

Innan halvårsskiftet 2020 ska du bland annat kunna göra

planerade arbeten för att försköna omgivningarna.

din ansökan digitalt via vår hemsida.

Intresset för boendet är stort och alla lägenheter är

HAR DU FUNDERINGAR?
Välkommen att ringa och boka tid. Byggnadsinspektörerna har telefontid måndagar-fredagar klockan 8-12 och

belagda. Riksbyggen kommer att asfaltera parkeringsytor och plantera växter vid fastigheten när vädret
tillåter, det vill säga någon gång i vår.

13-16. Du kan också komma på drop in-besök måndagar

Kils kommun kommer att lägga markvärme och göra

klockan 10-12 eller 13-15. Du hittar oss på Storgatan 49.

klar gång- och cykelvägen från bibliotekstorget till
Gröna torget.
Kilsbostäder ska göra om göra om Rosengården
(platsen mellan biblioteket och tandläkarna).
Planen är att komma igång tidig vår
och vara klara under året.

Du hittar våra direktnummer
på kil.se/bygga. Du kan också
ringa bygglovsinspektörerna
via växeln 0554- 191 00
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KIL TVÅA I VÄRMLAND I TRYGGHETSRAPPORT
Kil hamnar på andra plats i Värmland när det gäller trygghet och säkerhet,
enligt en jämförelse bland landets kommuner.
Det är tolfte året som Sveriges kommuner och regioner
genomför jämförelsen tillsammans med Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap. Sedan förra året
har Kil klättrat 11 platser och hamnar i år på plats 51
bland Sveriges 290 kommuner. Högst i topp i hela landet
kommer en annan Värmlandskommun: Hammarö.
Rankingen utgår från fyra kriterier per 1000 invånare:
1.

Lägst antal anmälda våldsbrott

2.

Lägst antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott

3.

Lägst antal utvecklade bränder i byggnad

4.

Antalet sjukhusvårdade till följd av olyckor

KOMMUNPOLISENS REFLEKTIONER
– Kil är en trygg och säker kommun att leva i men
ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Våra barn
och ungdomar är det viktigaste vi har och inom det brottsförebyggande området kan vi alla hjälpas åt för att de ska
växa upp till goda samhällsmedborgare, säger Anders
Stridsberg, kommunpolis i Kil.

12

Kommunpolisens

tankar
SÅ FÖREBYGGER VI TILLSAMMANS
Kommunpolis Anders Stridsberg delar med
sig av sina tankar kring hur vi alla tillsammans
kan jobba brottsförebyggande för att förhindra
att nya brott begås:
• Vi föräldrar behöver lära barnen att skilja
mellan rätt och fel. Det är till exempel inte okej
att barnen får åka omkring i trimmade fordon
eller att sprida hat och hot på sociala medier.
• En av de absolut viktigaste brottsförebyggande
åtgärderna är att barn och ungdomar klarar
skolan och får en utbildning så att de sedan
kan få ett arbete.
• Detsamma gäller att barn och framförallt
ungdomar har en meningsfull fritidssysselsättning.
• Polisen ska vara närvarande och synlig.
Vi ska också fortsatt ha ansvar för att samordna
det brottsförebyggande arbetet.

NYTT MEDBORGARLÖFTE
I februari undertecknade Kils kommun och polisen ett
nytt medborgarlöfte.

GUSTAV FRÅN KIL
FEMTEKLASSARE I SVT
14 mars klockan 20 sänds första avsnittet av

Medborgarlöftet är ett gemensamt dokument där polis

Smartare än en femteklassare på SVT 1. Gustav

och kommun lovar att genomföra och kommunicera

Skarman, 11, från Kil är en åtta barnen som fungerar

åtgärder. Medborgarlöften handlar om att polisen lyssnar

som hjälpredor för deltagarna i programmet.

på vad de som bor och verkar i ett område upplever som
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Analysen
bygger både på statistik och enkäter från de boende i Kil.
Bilden av de problemområden som finns i Kils kommun är:
1. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet samt tobak
2. Stölder och inbrott
3. Trafikbrott

– Jag sökte till programmet i slutet på maj, sedan
var jag på två castings i Göteborg. Efter det fick jag
reda på att jag var med i programmet. Jag hade en
procents chans att komma med, berättar Gustav.
En dag i studion är åtta timmar, men inspelning
bara i tre. Mellan klockan 10 och 12 startar dagen,
som är fylld av aktiviteter. När det är pauser spelar
Gustav och hans kompisar pingis och äter mycket

Löftet innehåller en rad olika åtgärder, bland annat

mat. Under inspelningarna är barnen antingen

samarbeten mellan polis och kommun med syfte att före-

hjälpreda eller rekvisitör. Att vara rekvisitör

bygga och förhindra brott. Dessutom innehåller med-

innebär att man ska komma in på scenen med olika

borgarlöften egna konkreta åtaganden. Medborgarlöftet

saker, till exempel blommor.

gäller från 1 januari 2020 till 31 december 2022.

På fritiden tränar Gustav fotboll, innebandy, hockey
och spelar elgitarr. Favoritämnet är matte, men i
framtiden vill Gustav bli hockeyproffs.

EXEMPEL UR MEDBORGARLÖFTET

Vi kommer naturligtvis följa Gustav från TV-soffan!

Lokalpolisområde Karlstad kommer att:
• Fotpatrullera med uniformerad personal på utvalda
platser och tidpunkter.
• Genomföra en insats per år mot försäljning av
alkohol och narkotika, inriktat mot ungdomar och
unga vuxna, om underrättelseläget medger detta.
• Genomföra minst en trafikkontroll varannan vecka
i kommunen.
• Erbjuda varje högstadieskola besök och information
om brottsförebyggande åtgärder, alkohol och narkotika.
Kils kommun kommer att:
• Utveckla och utöka arbetet med barn och ungdomar
i riskzonen.
• Fortsätta utveckla samverkan mellan skola och
socialtjänst.
• Prioritera fältgruppens arbete under högriskhelger.
• Inventera platser som behöver göras mer trygga.
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Grattis

VÄRMLANDS HJÄRTA
2-3 MAJ KL 10-17

Här är några exempel på framgångar

Värmlands hjär ta är en

från Killingar den senaste tiden.

konstrunda som bör jar i
Högboda och slutar i Skog.

BJÖRN GOOP vann Prix d’Amérique
för andra gången. Han är nu den
enda svensken som har vunnit
loppet två gånger.

Kar ta och de deltagande
konstnärerna hittar du på
varmlandshjarta.net

KILS GOLFRESTAURANG OCH
KARIN SOHL MED PERSONAL
som i februari tilldelades
utmärkelsen “Sveriges bästa
golfrestaurang” av Golfhäftets
medlemmar.

GRÖN ARENA 10 ÅR
11 MARS KL 10

Välkommen när Grön Arenagårdarna i Kil firar 10 år

HANNES HOFFMAN vann via
teknisk överlägsenhet Grand
Prix- tävlingen i brottning i
Husqvarna. Dessutom utan
att släppa en enda poäng.

11 mars på Kulturhuset KilArena
Kl 10-12: Föreläsningar
Kl 13.15: Musikunderhållning

MAJBLOMMAN I KIL
Majblomman är en ideell förening som
arbe
för att motverka barnfattigdomen i Sver

ige.

Varje år deltar barn och volontärer i försä
av majblommor. 2019 fick 81 barn i Kil

tar

ljning

hjälp

från organisationen. Ansökningarna

gällde
bland annat cyklar, kläder och spor tarti
klar.
Vill du veta mer om Majblommans verk

samhet

i Kil, kontakta
Storakil-frykerud@majblommeforeni

ng.se

FLER AKTIVITETER OCH EVENEMANG
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HITTAR DU PÅ KIL.SE/KALENDER

HANNA ARONSSON ELFMAN
kom på femteplats i UngdomsOS och har haft flera alpina
framgångar under säsongen.
(Foto: Erik Segerström, SSF)

KILS SLALOMKLUBB
som i år fyller hela 50 år.

FÖRETAGSSERVICE

Med vår nya tjänst Företagsservice
kan du som företagare på ett enkelt
sätt komma i kontakt med kommunen,
få hjälp med dina ärenden och svara på
dina frågor. Vi hjälper dig att träffa rätt personer vid
ett och samma tillfälle. Syftet är att det ska bli lätt för
dig att göra rätt från början.
Det kan handla om bygglov och brandskydd, alkoholtillstånd eller andra frågor inom teknik, fastighet,
miljö och hälsa. Om ditt ärende kräver samordning
av flera verksamheter så ser Företagsservice till att de
handläggare som behövs för ärendet är med på mötet.
Företagsservice kan också guida dig rätt om du är
sugen på att starta företag.

KONTAKTA FÖRETAGSSERVICE
Vi ställer de rätta frågorna innan mötet och ser till
att du får träffa rätt personer.

FÖRETAGSBESÖK

NÄRINGSLIV

WENMEC

Wenmec AB är ett verkstadsföretag som tillverkar och
monterar komponenter och produkter för industrin.
Företaget verkar på en internationell marknad och levererar
till kunder inom gruv-, försvars- och marinindustrin men
även inom entreprenad och skogsmaskiner.
Företaget har en bred och modern maskinpark med bland
annat svarvare och svetsrobotar.
– Vi är flexibla. Vi kan anpassa oss efter kundens önskemål
och ha full kontroll på produktionen, säger VD Henrik
Törnkvist.
Wenmecs verksamhet finns på tre platser i världen: Kil,
Laxå och Nanjing i Kina. I fabriken i Kil jobbar ungefär
90 av företagets totalt 140 anställda. Bolaget samarbetar
med flera lokala företag som underleverantörer, till exempel
Pretak och RZ Kils verkstad.
Wenmec har ett systematiskt förbättringsarbete för att
effektivisera och skapa smartare produktionsflöden.
Vid förbättringsmöten varje vecka diskuteras olika förslag
från personalen.
– En av Wenmecs styrkor är att vi är duktiga på logistik och
att få fram produkter med hög kvalitet i rätt tid till kunderna.
Verksamheten startade 1983 då CJ Wennberg och Kils
Industri slogs samman. Sedan 2007 är Vänern Handel och
Industri AB ägare till bolaget.

Mikael Kindberg
0554-194 14, mikael.kindberg@kil.se

Är du nyfiken PÅ KILS FÖRETAG?
Kil är en företagstät kommun - här finns runt 1200
registrerade företag. På Facebooksidan Näringslivet
i Kil berättar vi om några av företagen i ”Veckans
stafettföretag”. Hittills har vi bland annat lärt oss lite
mer om Fagerås Kvarn, Wermlands skogsförråd, Coop
Högboda, Kils hotell och restaurang, Sköna rum och
Swizza. Du behöver inte ha ett eget Facebookkonto
för att se våra inlägg.

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.

KILS NÄRINGSLIV PÅ

ACEBOOK

Möt lokala företagare och få tips om aktiviteter
och viktiga händelser för dig som driver företag.

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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PUMPTRACK – NYTT TILLSKOTT I FRYKSTA
Frykstaområdet är ett populärt friskvårdsområde för Kilsborna. Nu har det också
kompletterats med en så kallad pumptrack, en cykelbana med velodromkurvor och gupp.
Allt började som ett förslag från Friluftsfrämjandet.

KLAR UNDER VÅREN

Kommunen gillade idén. Kultur- och fritidschef Char-

Någon gång under våren ska

lotta Anderberg träffade representanter från föreningen

banan stå klar för alla som vill

och Kilsbon Anders Alsbjer, som är konstruktören bakom

testa sin förmåga att hantera

banan.

mountainbike

– Våra förhoppning är att pumptrackbanan ska leda till

lämplig cykel i kurvorna och

mer spontanidrott, men även ge möjligheter för förenings-

guppen.

livet, säger Charlotta.

– Den funkar för alla som vill

Tack vare den milda och snöfattiga vintern kunde gatu-

testa, det är bara att komma. Vi bygger också in alternativ-

avdelningen börja bygga banan redan i början av februari.

spår i banan, så att man kan välja svårighetsnivå.

VAD ÄR EN PUMPTRACKBANA?

Pumptrackbanan kommer att lämpa sig väl för barn- och

– Det handlar egentligen om att man ska kunna träna sig
på att få fart i terrängen utan att behöva trampa så mycket,
i stället använder man sig av cykelns och banans egenskaper och pumpar sig fram. När man tränar sätter det sig
i ryggmärgen, så när man sedan cyklar i terräng utnyttjar

eller

annan

ungdomsverksamhet, menar Anders. Friluftsfrämjandet
har redan ledarledda cykeltillfällen för barn och unga och
det finns stora fördelar med att ha en koncentrerad yta för
träning. Inte minst på ”Höjda”, som redan är ett populärt
friluftsområde.

man omedvetet saker i naturen för att ta sig fram, säger

– Tanken är att det också blir en social företeelse, ett roligt

Anders Alsbjer, som vet hur han vill ha banan.

ställe att hänga på. Lyckas vi bra och kan få hit ungdomar

– Det man eftersträvar är att få till en aldrig sinande
rörelse, där man alltid har en uppför- eller nerförsbacke
och variation i banan. Vi lägger också in lite platåer här
och där, både för hopp och för vila.

som normalt inte är här så är det en jättebonus.

