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INNEHÅLL
Sid 2

Ledare

Hej på er Kilsbor! Jag har fått det stora förtroendet att bli kommunalråd på

Sid 3

Smått och gott om Kil

halvtid med huvudansvar för näringsliv- och tillväxtfrågor. Jag har alltid
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Kommunalrådsbyte
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Kranmärkt kommun

Sid 6

Evenemang, nya boenden

Sid 7

Väsenvandring

Sid 8-9

Hemestra i Kil

haft ett stort samhällsintresse och ser fram emot uppdraget. Man skulle
kunna jämföra delaktighet i kommunal verksamhet med att gå på en idrottsmatch, antingen är man med på planen eller så väljer man att sitta på läktaren. I det sistnämnda fallet har man svaret på alla frågor och situationer.

Sid 10-11 Årsredovisning 2019

Jag har den största respekt för all den kunskap och engagemang som finns

Sid 12

Bilddetektiver

hos chefer och övriga medarbetare och det känns utmanande och roligt att

Sid 13

Ny rastbod på Dalliden

vara med på planen.

Sid 14

Anslagstavlan

Sid 15

Nya e-tjänster, näringsliv

Vi upplever en helt unik situation kring covid-19 och drabbas alla på ett

Sid 16

Coronainformation

eller annat sätt. Kommunen bedriver ett omfattande arbete, inte minst alla
medarbetare inom vård och omsorg som utför ett fantastiskt jobb. Dagens
hjältar är personalen på äldreboenden
och inom hemtjänsten men det finns
också många privata och förenings- och
församlingsrelaterade initiativ som är
värda en stor eloge. Utöver detta finns en
övergripande organisation som leds av

“Vi upplever
en helt unik

kommundirektören. Som ny imponeras
jag av inställningen att i alla lägen ställa

situation”

upp för varandra till medborgarnas bästa. Förhoppningsvis kommer det ut
Box 88, 665 23 Kil

mycket bra av situationen när vi ger den en återblick: generositet och omtanke,
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Jag önskar dig en riktigt bra sommar och citerar
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och tvätta händerna.
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CORONA PÅVERKAR
VERKSAMHETEN

VI SÖKER VIKARIER
ÄR DU INTRESSERAD?

Den pågående pandemins effekter och myndigheternas

Du kan vara nyss permitterad från din anställning,

rekommendationer påverkar kommunens verksamheter.

studerande eller arbetssökande. Det viktiga för oss är att

GÖR ALLT FÖR ATT GE GOD SERVICE

du är ansvarsfull och vill jobba inom bland annat kost,
äldreomsorg, lokalvård, hälso- och sjukvård, person-

Det är svårt att upprätthålla den ordinarie bemanningen

lig assistans, individ- och familjeomsorg samt tekniska

inom vissa verksamheter och vi behöver ställa in planer-

verksamheter.

ade aktiviteter. Vi gör allt vi kan för att ge så god service
som möjligt, men kan behöva göra prioriteringar som
påverkar vår service, beroende på utvecklingen. Vissa av

Gå in på kil.se/vikarie för att anmäla intresse att vara
med i vår vikariebank.

våra verksamheter är prioriterade, till exempel vård och
omsorg, vatten-, el- och värmeförsörjning, barnomsorg
och liknande.

Beroende på utvecklingen kan vi att vara tvungna att fatta

RING INNAN
DU BESÖKER OSS

beslut – ibland med kort varsel – som kan påverka dig som

För att du ska få tag på rätt person och bidra till att

kund, anhörig eller anställd. Det kan till exempel handla

minimera risken för smittspridning vill vi att du ringer

om lägre personalbemanning, att medarbetare flyttas till

eller mejlar oss, istället för att göra spontanbesök.

andra verksamheter med större behov av personal och att

Tillsammans kommer vi fram till hur vi ska lösa ditt

vissa aktiviteter och åtgärder ställs in eller skjuts på fram-

ärende på bästa sätt.

BER OM DIN FÖRSTÅELSE

tiden. Vi ber om din förståelse och att du förbereder dig på
att vi inte kan ge samma service som vanligt.

Tack för din förståelse!

VAR RÄDD OM DIG OCH FÖLJ RÅDEN
Var rädd om dig och dina medmänniskor, följ Folkhälsomyndighetens råd och håll dig

TELEFONNUMMER FÖR CORONA-INFO

gärna uppdaterad om läget

Du som inte är digital har möjlighet att vända

på kil.se/corona

dig till vår säkerhetssamordnare för att få
coronarelaterad information från kommunen.
Där kan du också ställa dina frågor.
Kontakta Malin Vainiokangas
på 0554-191 02
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KOMMUNALRÅDSBYTE I KILS KOMMUN
Den 20 april tog Kenneth Bengtsson (C) över som kommunalråd på halvtid i Kils
kommun. Efter tio år på posten kände 70-åriga Georg Forsberg (C) att det var dags
att få lite mer fritid.
Det har varit tio händelserika år sedan valet 2010, då

var helt oprövat förut. Det handlade inte om att ge bidrag,

Centerpartiet och Socialdemokraterna beslutade sig för

utan om att investera för utveckling. Och vi fick också med

att göra gemensam sak. Det visade sig bli lyckat, även om

att vi lyfte människor i byalag och föreningar. Det blev tre

en och annan olyckskorp kraxade till att börja med.

väldigt lyckade satsningar i Fagerås, Högboda och Nilsby.

– Vi lyckades bryta en negativ trend. Det var det vi hade
föresatt oss när vi inledde politiskt samarbete. Vi ville
stärka den kommunala ekonomin, vända befolknings-

kommunen, något som fortfarande står sig i jämförelse
med andra kommuner. Vi har hög tillgång och hög nivå.

utvecklingen och förbättra näringslivsklimatet. Allt det

DELADE KÄNSLOR INFÖR AVGÅNGEN

står för något som det är viktigt att människor känner,

Att sluta innebär dubbla känslor. Han ser fram mot mer

oavsett var i livet man befinner sig – det står för

luft i almanackan, mer tid för familj, barnbarn, skogs-

framtidstro, säger Georg.

arbete och resor. Men kommer att sakna alla möten, såväl

LYCKADE SATSNINGAR

med Kilsbor som med kompetenta medarbetare.

Samarbetet gav resultat, och ett par saker är Georg sär-

– Det är delat. Jag har ju trivts med det här, det har varit

skilt glad över att ha varit med om att genomföra.

fantastiskt stimulerande. Samtidigt blir man lite äldre

– Det jag främst vill lyfta är landsbygdsatsningarna som
vi gjorde. Det var ett helt nytt tänk, jag skulle säga att det
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En annan sak är den tidiga satsningen på bredband i hela

ochbehöver ta vara på fritiden. Och jag har en väldigt
kompetent efterträdare, det känns bra, säger Georg.

”STORA SKOR ATT FYLLA”
– Det är stora skor att fylla, men jag har bra folk omkring
mig. Dels de närmaste i ledningsfunktionen, men också
alla som jobbar med andra verksamheter – skola, omsorg,
hemtjänst – det finns stor kompetens, säger efterträdaren

VI ÄR
KRANMÄRKTA

Kenneth Bengtsson.
Precis som sin föregångare har Kenneth hjärtefrågor som
han ser fram mot att engagera sig i.
– Jag kommer att ha ansvar för näringsliv och tillväxtfrågor, men jag är också intresserad av hur den offentliga

Nu är Kils kommun en kranmärkt verksamhet.

verksamheten kan hitta samarbete och samverkan med

Vi har ett lokalt producerat dricksvatten som

civilsamhället, bland annat föreningar och näringsliv.

vi är stolta över. Genom att vi väljer vatten ur

TIDIGT AKTIV INOM POLITIKEN
Kenneth är, precis som Georg, uppväxt på lantbruk och
var likaså aktiv i Centerns ungdomsförbund. Mellan 1971
och 1978 satt Kenneth i kommunfullmäktige, men när
jobbet krävde alltmer tid och engagemang valde han att
avsäga sig de politiska uppdragen.

kranen istället för flaskvatten bidrar vi till en
bättre miljö och gör ett ekonomiskt val.
Det här betyder att Kils kommun till exempel
•

serverar kranvatten vid möten

•

väljer kranvatten vid konferenser och
utbildningar

EKONOMI ISTÄLLET FÖR JORDBRUK
Kenneth satsade på ekonomi istället jordbruk och började
arbeta inom bankvärlden, bland annat som bankdirektör
med ansvar för företagsfinansiering. Under de senaste 25
åren har han varit egenföretagare som mäklare i Svensk
företagsförmedling. 2018 återvände Kenneth till politiken
och nu är han alltså redo att gå in som kommunalråd på
halvtid tillsammans med Anders Johansson (S), som har
tjänsten på heltid.

SPÄNNANDE UPPDRAG
Kenneth Bengtsson ser fram mot sitt nya uppdrag.
– Jag har den största respekt för den här stora och komplexa verksamheten, men också det kunnande som finns
inom kommunen. Jag ser fram mot att lära mig mer om
arbetet som bedrivs och det känns spännande att få vara
med och påverka, säger han.
Längre intervjuer med kommunalråden finns att läsa
under nyheter på kil.se

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer
kranvatten framför flaskvatten. Genom
kranmärkningen visar man att man värnar
om det lokalt producerade dricksvattnet,
tar ställning för en bättre miljö och
inspirerar andra att också välja kranvatten.
Med kranvatten slipper man transporter
och tillverkning av vattenflaskor som
orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall.
En kranmärkt verksamhet innebär att
arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
Kranmärkning är kostnadsfri.
Läs mer på kranmarkt.se

5

SOMMAREVENEMANG
OCH KIL HELA VECKAN
De rådande omständigheterna får
konsekvenser för sommarens evenemang.
Vi följer utvecklingen och är beredda på
förändringar utefter myndigheternas
rekommendationer.
Hittills har vi beslutat att i år ställa in valborgsfirandet,
tjursläppet, kulturskolans offentliga föreställningar,
kulturdagarna med avslutande nationaldagsfirande på
Kils hembygdsgård och sommarlovsfinalen.

FÖRHOPPNING OM KIL HELA VECKAN
Än har vi dock förhoppningar om att Kil hela veckan

NYA BOENDEN I NATURSKÖNA LÖVENSTRAND
Intresset var stort för de fem villatomter
som släpptes på Viksta by förra
sommaren och alla utom en är nu sålda.
Snart finns fler möjligheter till boende i
attraktiva Lövenstrand.

ska kunna genomföras, om än med restriktioner och

TALLÅSEN OCH SKOMMITA: De resterande radhus-

under andra former än tidigare. Vi följer utvecklingen

tomterna omvandlas till villatomter. Totalt finns nu

och myndigheternas rekommendationer kring det

sju villtomter till salu. Möjlighet att lämna intresse-

rådande läget för covid-19. Det betyder att vi kan bli

anmälan och ställa sig i tomtkö startar i juni 2020.

tvungna att ställa in eller anpassa kommunens aktiviteter efter hur läget ser ut när vi närmar oss augusti.

VIKSTA BY: En entreprenör har förvärvat tio tomter
och vi håller på att skriva avtal på ytterligare fyra som
ska bygga lägenhetshus. På resterande tomter pågår

ANMÄL ERA AKTIVITETER
Planerar du eller din förening en aktivitet
under Kil hela veckan?
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förhandlingar med en entreprenör om att bygga paroch radhus.
DIKARTORP: Projektering inför detaljplansprocess

Skriv in ert arrangemang på kil.se/kalender
och anmäl det till katarina.widell@kil.se

pågår. Om allt går som planerat kan detaljplanen vinna

Observera! Föreningar och arrangörer för enskilda
evenemang ansvarar själva för att deras aktiviteter
kan ske på ett säkert sätt och följer de regler och
rekommendationer som myndigheterna sätter, samt
att informera kommunen om eventuella ändringar
för inlämnade arrangemang.

med utbyggnad av VA och vägar. Ambitionen är 30-40

laga kraft under 2021. Därefter kan vi påbörja arbetet
tomter med försäljningsstart våren 2022.
Håll utkik på kil.se/lovenstrand för mer information.

Möt näcken och skogsråa I KILSRAVINERNA
Mattias Walan och Kunskapsteatern gillar att lyfta fram specifika Kilsmiljöer i sina
uppsättningar. Nu planeras en ny föreställning där publiken får följa med på en
väsenvandring i Kilsravinerna.
– Vi har tidigare gjort föreställningar i Kilsmiljöer

Väsenvandringen pågår under ungefär en timme

som vi vill lyfta fram, säger Mattias Walan.

och är lämplig för familjer med barn från ungefär

Kunskapsteatern har till exempel spelat Goliat på
Runnevåls gravfält och Det stora tåglånet vid Fryksta

sex års ålder. Med tanke på platsen behöver deltagarna också vara hyfsat terränggående.

station. Nu blir en annan speciell plats scenen för

UTOMHUS I AUGUSTI

Mattias Walan och ytterligare tre skådespelare.

Föreställningen ska, enligt dagens planering,

EN GLÖMD PÄRLA

visas offentligt vid två tillfällen den % 15 augusti.

– Kilsravinerna är en lite glömd pärla i kommunen,
säger Mattias.

Beroende på coronasituationen är det ännu oklart
hur det blir med Kil hela veckan, men väsenvandringen ska gå att genomföra utan att tumma på de

Där, i lummig grönska och med den porlande
bäcken som bakgrund, passar det bra att placera in
kulturhistoriska väsen och folktro.
– Vi kommer att göra en väsenvandring där publiken

restriktioner som gäller nu.
– Det är ju utomhus och stigen i Kilsravinerna är
inte så bred, så vi kan ändå inte vara fler än ett
30-tal per vandring, säger Mattias.

får lära sig mer om svensk och värmländsk folktro
och möta olika skogsväsen. Det är själva upplägget.

MÖT OLIKA SKOGSFIGURER
Publiken kommer att möta skådespelarna, som turas
om att berätta om och gestalta olika skogsfigurer som
förekommer i folktron.

KOPPLING TILL MILJÖ
Kunskapsteatern hoppas även kunna visa skolföreställningar av väsenvandringen lite senare.
– Vi hoppas att den ska bidra till mer kunskap om
folktroväsen, och om vilken viktig funktion de faktiskt hade förr för att värna om natur och miljö.

– Vi har valt ganska barnvänliga väsen, som troll,
älvor och skogsrå. Sen har vi ju bäcken där,

Men vi vill också göra kopplingar till hur vi tar hand
om miljön idag – kanske behöver vi nya väsen nu?

så näcken kommer förstås
också att vara med.

7

6
13

9

5

12

1
2

7

3
4

8
11

10

He mes tra I KIL

Passa på att upptäcka alla pärlor på hemmaplan – här finns massor av platser att uppleva
och saker att göra. Här följer några tips, fler hittar du på kil.se och visitvarmland.se/kil.

Utflyktsmå l oc h ak t i vitet e r
1. FRYKENBADENS CAMPING
Spela biljardgolf eller minigolf på nya äventyrsgolfbanan.
Eller varför inte hyra kanot och glida fram över Fryken?

2. FRYKSTAHÖJDEN
Här hittar du utegym, en nyanlagd cykelbana (pumptrack),
discgolfbana med 18 hål, grillplats, motionsspår och en
härlig utsikt över Fryken.
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3. FRYKSTA
Även här hittar du en minigolfbana, dessutom kiosk, café,
det gamla ångloket och badplats – även för hundar.

4. LÖVENSTRAND
Ta en promenad i fina naturområdet Lövenstrand, hälsa
på tjurar, kor och kalvar och ta en fika eller en körv vid
grillplatsen.

5. NIKKEBO I NILSBY
Idrottsföreningen har gjort iordning utegym, boulebana,
grillplats och naturstig vid sin klubbstuga Nikkebo.

6. HAGUDDEN
Vackra Hagudden ligger i Nilsby på östra stranden av Mellanfryken. Här finns grillplats, bryggor, gräsplan och sandstrand.

7. KLACKSJÖN
Badplatsen, som ligger nordväst om Fagerås, är tillgänglighetsanpassad. Här finns grillplats, omklädningshytt, brygga och
sandstrand.

8. GOLFBANAN
Ta en runda på Kils Golfklubbs 18-hålsbana vid Nedre Fryken.
Här finns två niohålsslingor med olika karaktär.

9. RENNSTADSNIPAN
Packa fikakorgen och bege dig till Rennstadsnipan. Från det tolv
meter höga tornet har du en svindlande utsikt över det
omgivande landskapet. Vid klart väder kan du se både Vänern
och Värmeln samt sju socknar.

10.

KILSRAVINERNA

Tropisk grönska, kuperad terräng och Hyndalsån som slingrar
sig genom huvudravinen. Spännande miljö för stora och små.

11.

RAVINERNA I APERTIN

Även vid Apertins herrgård finns raviner. Området är länets
första naturskyddade område. Ravinsystemet skyddades som
naturminne redan 1936.

12.

KROKSTADÖN

Krokstadön, några kilometer väster om Högboda, är Kils nyaste
av de fyra naturreservaten (de andra tre är ovan nämnda
Rennstadsnipan, Kilsravinerna och ravinerna i Apertin).
Här kan det vara lämpligt att färdas i båt för att ta sig mellan
småöarna.

13.

RINNFORSBRANTEN

Rinnforsbranten är en iögonfallande klippbrant med spännande
historia som förklarar dess andra namn

Ut oc h van dra
Det finns många fina vandringsleder och motionsområden i Kil. Snöra på dig bekväma skor och njut
av naturen omkring dig.

NATURSTIGEN
Naturstigen är en 3,2 kilomter lång rundslinga som
utgår från gamla OK-stugan. Längs stigen får du
uppleva närhet till växt- och djurriket.

FRYKENLEDEN
Den 19,5 kilometer långa Frykenleden går mellan
Sannerudsvallen i Kil och Nilsby.

KYRKSTIGEN
Kyrkstigen är fem kilometer lång och går mellan
Boda och Bässbol i södra änden av Rinnen.

ÖMANSMILEN
Från motionsspåren i Fryksta kan du ta dig vidare
till Ömansmilen, en 12 kilometer lång led som börjar
och slutar i höjd med ridhuset i Lökeneskogen.

FALLETLEDEN
Falletleden viker av från Frykenleden strax norr om
Frykenbaden och följer Pickerudsbäckens ravinsystem söderut. Den ansluter åter till Frykenleden
vid fornlämningen Fryksta Clara Elfs järnvägs gamla
banvall vid ridhuset. Leden är cirka 5,5 kilometer.

SKUTBERGSLEDEN
Sugen på en långpromenad i varierande natur?
Skutbergsleden går mellan Sannerudsvallen i Kil
och Skutbergets motionscentral vid Vänerns strand.
Leden är 22 kilometer varav 1,5 kilometer går genom
Kils kommun.

- Ättestupan.

Delta i stolpjakten

Hitta Ut Kil
med checkpoints att hitta
till fots eller via cykel.
Stolparna sitter ute till
30 september. Läs mer på
hittaut.nu/kil

Foto: Katarina Widell
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KILS KOMMUN 2019 - SÅ HÄR GICK DET
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
NYA KOMMUNALA BOLAG

RESULTAT

Kilsprojektilen
Kommunfullmäktige beslutade att
bilda ett nytt bolag för att kunna
erbjuda servicetjänster till företag
och privatpersoner. I oktober gick all
verksamhet i Projektilen över till Servicebolaget i Kil AB, kallat Kilsprojektilen.

Kommunkoncernens resultat 2019 var
cirka 18,4 miljoner kronor plus, varav
kommunen stod för 11,1 miljoner
kronor och de kommunala bolagen
för 7,3 miljoner kronor vardera.
Kommunens resultat var marginellt
lägre än budget, cirka 800 000 kronor.

ECG Arena AB
En ny sporthall invigdes i oktober. Kommunen var först delägare till 49 % i bolaget ECG Arena AB, men efter beslut i
kommunfullmäktige äger nu Samhällsnytta i Kil 91 procent av aktierna. 9 %
kvarstår i ECG Arena Kil Holding AB.

TILLGÅNGAR

NYA VIKSTASKOLAN
2019 påbörjade vi förberedelserna inför
bygget av nya Vikstaskolan. Undervisning
sker i moduler under byggtiden. Skolan
kommer ha plats för drygt 500 elever och
beräknas kosta 190 miljoner kronor.

SKYFALL ÖVER KIL
Ett kraftigt skyfall som orsakade översvämningar
föll över Kil 6 augusti. Ett 50-tal fastighetsägare
samt försäkringsbolag har riktat anspråk på
kommunen för täckande av kostnader till följd
av skador som vattnet gav upphov till.

FASTIGHETSAFFÄRER
För att utveckla besöksnäringen i Fryksta sålde
kommunen vandrarhemmet till en privat
entreprenör. Intresset för villatomter är
stort och därför gjorde vi om några av
parhustomterna på Viksta by till fem
villatomter, som nu är sålda.

INVESTERINGAR

32,1
mkr
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KILS EKONOMI I KORTHET

RESULTAT

18
,4
mkr

+

Tillgångarna för koncernen som helhet
ökade något, medan skulderna var i stort sett oförändrade. Kommunkoncernens nettotillgångar ökade
med cirka 19 miljoner kronor vilket motsvarar drygt
1 500 kronor per invånare. Kommunkoncernens
ekonomiska ställning har stärkts, soliditeten har
ökat jämfört med föregående år både exklusive
och inklusive pensionsförpliktelser utanför
balansräkningen.

VIKTIGT MED ÖVERSKOTT
I Kils kommun är det långsiktiga överskottsmålet
2,5 procent. Budgeterat överskott i procent av skattenetto 2019 var 1,7 procent. Då budgeten inte nåddes
helt slutade vi på ett överskott med 1,5 procent 2019,
vilket ändå bidrog till att fortsatt stärka kommunens
ekonomi.

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

Under 2019 investerade vi 32,1 miljoner kronor, varav 10,1 miljoner i färdigställda
projekt och 22 miljoner i pågående projekt. Nya Vikstaskolan, lokalanpassning och brandskydd i våra lokaler på Ravinvägen, ventilation på Dallidenskolan och centrumutveckling är
några exempel. Investeringarna är betydligt lägre än budget. Vikstaskolan påbörjades sent
under året och uppgick till knappt tio miljoner under 2019.

VART GICK SKATTEPENGARNA?
VAD GICK 100 KRONOR I SKATT TILL?
VARIFRÅN KOM PENGARNA?

Grundskola

24,97 kr

Äldreomsorg

20,78 kr

Förskola

11,79 kr

Skatter			

61,78 %

Generella statsbidrag

20,89 %

Övriga statsbidrag mm

10,67 %

Taxor och avgifter		

2,36 %

Försäljning av verksamhet

2,11 %

familjeomsorg

6,86 kr

Hyror och arrenden		

1,17 %

Gymnasieskola

6,73 kr

Övriga intäkter		

1,01 %

Lednings- och verksamhetsstödjande verksamheter

6,22 kr

= 100 %

Gator och vägar, park, skog

4,45 kr

Fritid och kultur		

3,77 kr

Insatser enligt LSS
och SFB samt
socialpsykiatri

9,84 kr

Individ- och

Räddningstjänst
och samhällsskydd		

1,33 kr

Politisk verksamhet		

1,26 kr

Övriga verksamheter
inkl pensioner och
finansiella poster		

2,00 kr

ÖVER 12 000 INVÅNARE

PÅ GÅNG UNDER 2020

BEFOLKNING
Enligt SCB:s bfolkningsstatistik
från 1 november hade Kils
kommun 12 068 invånare.
Den högsta befolkningssiffran hittills är från
1994 (12 283 invånare)
men sedan 1999 har invånarantalet legat under 12 000.
Ökningen består till största
del av inflyttning.

PLANERAT

12 o68
INVÅNARE

•

Vi fortsätter med bygget av nya Vikstaskolan,
som planeras vara klar till höstterminen 2022.

•

Vi påbörjar byggandet av ett nytt äldreboende
som ska ersätta Sanneruds äldreboende.

•

Vi fortsätter med centrumutvecklingen genom att färdigställa det sista vid nya torget.

Vill du läsa hela årsredovisningen 2019? Du hittar den på kil.se/ekonomi
På kil.se/play kan du också se årsredovisningen i form av en kortare film.
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Detektiver MED INTRESSE FÖR KILS HISTORIA
Runt 3000 bilder med anknytning till Kil. Inlämnade från privatpersoner och sorterade
i syrafria kuvert. Det är vad Kils hembygdsförening ägnat tid åt att forska i.
I Kils bibliotek sitter ett femtontal personer. Utrustade
med vita tyghandskar och förstoringsglas försöker de
hitta svaren kring de historiska bilderna. I Frykeruds och
Boda socken pågår samma arbete sedan några år och för
Kils hembygdsförening har detektivarbetet pågått sedan
början av 2019. Varje svartvit bild synas noga. Känner vi
igen någon? Var och i vilket sammanhang är bilden tagen?

GER BILDERNA VÄRDE
– En bild blir ju värdefull först när den har en anknytning,
berättar Bo Andersson. Han är en av historiedetektiverna
och har tidigare varit aktiv inom kommunpolitiken i Kil.

– Vi tycker det är roligt. Vi är uppväxta i Kil och har många
minnen härifrån, säger May Bylund och berättar bland annat
att kommunkontoret fram till 1947 låg på Viksta

Bland de andra i rummet finns gamla lärare, brevbärare
och föreningsaktiva. Alla med stora nätverk, kunskaper
och bakgrund i Kil. Deltagarna letar både i minnet och
i böcker och skrifter med historier från Kil. Det blir många
spännande samtal runt borden.

HISTORIEN DIGITALISERAS
Bildskatten tillhör föreningsarkivet som ansvarar för att
bilderna förvaras och bevaras säkert. När hembygdsföreningen är klar med kartläggningen kommer de mest

– Vänta lite! säger plötsligt någon och börjar bläddra i en av
Frej Alsterlinds böcker från Kil. Det blir bingo. Den svartvita
bilden på paret Guizetti är identisk med en bild i boken och
ytterligare en bildgåta är löst.

intressanta bilderna att digitaliseras.

VILL DU VETA MER? Kontakta Bo Johansson,
Kils hembygdsförening, på 070-251 29 36
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NY RASTBOD OCH ROLIGARE UTEMILJÖ

Popcorn, ballonger, musik, såpbubblor och klassisk bandklippning – hela skolgården
andades feststämning när Dallidenskolan invigde sin nya rastbod.
Biljard, bowling, sparkcyklar och frisbee-golf är bara lite

– Det är helt klart värt allt arbete! Eleverna ska ha det

av vad Dallidenskolans elever kan ägna rasterna åt sedan

så roligt som möjligt. Jag tror att det här bidrar till färre

de fått en ny rastbod. Under året har personal, elever

konflikter och bättre skolresultat. Framöver planerar vi

och föräldrar arbetat tillsammans för att skapa en bättre

också rastaktiviteter, till exempel olika utmaningar.

utemiljö och öka möjligheterna till lek och rörelse under
skoldagen. Johnnie Lindgren är idrottslärare på skolan
och har fungerat som projektledare.
– Fysisk aktivitet ger positiva studieresultat och påverkar
koncentrationen i klassrummet, säger han.

GAMLA SAKER FÅR NYTT LIV

PEDAGOGISKA MÖJLIGHETER
Rektor Johan Brunsson är övertygad om att rastboden
ger roligare raster, ökad rörelse, mer variation i leken och
ökad förståelse mellan barnen.
– Men boden och utemiljön kan också användas i pedagogiska syften, lärande sker inte bara i klassrum, säger han.

Återbruk har varit ett ledord i projektet. Johnnie har
lagt mycket tid och kraft på att hitta både inredning och
begagnade grejer efter barnens önskemål. Allt har skänkts från privatpersoner. Johnnie har åkt Värmland runt
för att hämta upp saker han fått tag i via Facebook och
andra köp- och säljsidor på nätet. Några prylar har också
byggts om för att få optimal funktion.
I Dallidens skolgårdsforum har driftiga föräldrar engagerat
sig, bland annat genom att bygga lekutrustning till eleverna.
På gång är också minigolfbana, gagaplan och käpphästar.
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TEMAARBETE I FAGERÅS
Under läsåret 2019/2020 har samtliga
klasser på Fagerås skola arbetat tillsammans med temat Förr och nu.
Bland annat har de jobbat med området mode,
kläder förr och nu till fest och till vardag.
Under året har skolan ordnat utställningar och
pratat om olika klädmaterial som ull, bomull,
lin, bambu och konstmaterial.
Elever har också fått karda ull och tova, väva,
sticka, virka, göra tofsar, brodera och prova på
knytbatik och screentryck.

Arbetet med den nya översiktsplanen
har pågått under våren och vi har haft
dialoger med eleverna på Bodaskolan,
Fageråsskolan och Tolitaskolan.
Eleverna har kommit med många bra idéer
om hur de vill att kommunen ska utvecklas,
från järnvägsundergångar till spännande
äventyrsparker. Nu ska vi se vilka av förslagen vi kan få in
i översiktsplanen eller om några av dem kan förverkligas på
annat sätt. Planen var att fortsätta planprocessen med byalagen, men på grund av pandemin har dialogträffarna inte
gått att genomföra.

ENKLARE LÄMNA TRÄDGÅRDSAVFALL

TUFFT MED EKONOMIN?

Under våren har vi skapat en helt ny yta för att ta emot
trädgårdsavfall, ris, jord, sten och gräs och löv med
mera hos återvinningscentralen.

För många innebär coronaviruset en
försämrad privatekonomi.

Det innebär att det är både enklare och säkrare för dig att lämna
ditt avfall. Ytorna är större och du kan nu lämna av i markplan och
slipper dessutom backa för att komma intill.
Välkommen att lämna
ditt trädgårdsavfall på vår
nya avlastningsplats på
Gärdet!
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TACK TILL BARNEN FÖR BRA IDÉER

Du kan till exempel vara drabbad av
arbetslöshet, varsel eller minskad inkomst.
Befinner du dig i en besvärlig ekonomisk
situation, ta kontakt med kommunens
budget- och skuldrådgivare för tips och råd.
Läs mer på kil.se/budgetradgivare

FÖRETAGSBESÖK

NÄRINGSLIV

SÖRBY GÅRD

NYA E-TJÄNSTER,
FÖLJ DITT ÄRENDE DIGITALT
Vi har utökat antalet e-tjänster inom området miljö
och bygg. Det betyder att du kan skicka in ansökningar
eller kompletteringar och ta del av handlingar elektroniskt med hjälp av ditt bank-id. Ditt ärende finns samlat
under e-tjänsten Mina sidor. Syftet är att underlätta för
dig som kund men även minska handläggningstiderna.
Några fördelar med att skicka in ansökan digitalt:
• E-tjänsten är utformad för att hjälpa och guida dig
genom ansökan. Följ informationen och hjälptexterna tills din ansökan är klar att skickas in.
• Under Mina sidor kan du följa dina ärenden,
se beslut eller förelägganden om kompletteringar.
• Via brev eller e-post får du en notis när det finns ny
information i ditt ärende att ta del av. Du hittar den
nya informationen under Mina sidor.
Det går fortfarande att skicka in kompletta blanketter per
e-post eller post för dig som önskar.

ANSÖK TILL KULTURSKOLAN
Nu kan du söka Kulturskolans kurser digitalt. Vi
erbjuder kurser inom bild, dans, graffiti, film, musik

I fyra olika stallar
fördelas 900 kvigor från kalvåldern
tills de är färdiga för att själva bli dräktiga för
första gången. Familjeföretaget Sörby gård kan
vara Sveriges största förskola för kossor.
Gården har funnits i släkten ända sedan 1918. När Axel Olov
Karlsson tog över den 1979 fanns fem kor på gården. Utvecklingen har fortsatt genom åren och hösten 2009 fick Sörby
gård sin nuvarande inriktning - att bedriva kviguppfödning
till mjölk- och köttproduktion.
– Vi samarbetar med Vadsbo mjölk i Mariestad. De är specialiserade på mjölkkor och mjölkproduktion och behövde
någon som födde upp kvigorna, berättar Axel Olov.
Kvigorna på Sörby gård är sociala, nyfikna och välmående.
De blir tidigt vana vid hantering, en stor fördel när de sedan
återvänder till Mariestad för att bli mjölkkor.
Var tredje vecka kommer en leverans med fyra månader unga
kalvar som växer och frodas på Sörby gård. Vid 14-15 månaders ålder insemineras de och när kvigan är omkring två år
skickas de tillbaka till Mariestad för kalvning.
Familjeföretaget drivs av Axel Olov, sonen Henrik och hans
fru Elin, samt fyra anställda, varav två på deltid.
VILL DU OCKSÅ HA BESÖK? En gång i månaden besöker
representanter från kommunen olika Kilsföretag för att
lära sig mer om dem och deras förutsättningar. Kontakta
näringslivschef Mikael Kindberg för att boka in ett möte.

EKONOMISKA PROBLEM AV COVID-19?
Kilsföretag som gör affärer med Kils kommun eller våra
kommunala bolag och som på grund av covid-19 hamnat
i ekonomiska problem, kontakta mikael.kindberg@kil.se
eller 0554-194 13.

och teater. På kil.se/kulturskolan finns
information om de valbara kurserna
och vilka instrument som finns att

KILS NÄRINGSLIV PÅ

ACEBOOK

välja. Du kan redan nu söka höstens

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

kurser. Välkommen!

www.facebook.com/naringslivetikil

Alla kommunens e-tjänster hittar
du via https://e-tjanster.kil.se

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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I samarbete med Region Värmland, Karlstads kommun och Länsstyrelsen Värmland.

Undvik att bli smittad och att smitta andra.

Tvätta händerna ofta, med tvål och vatten!

Håll avstånd!

Protect yourself and others from spread of infection.

Wash your hands often, with soap and water!

Keep your distance!

Gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo!

Masaafadaada ilaali!

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur
ku faafo.

!داوم عىل غسل يديك باملاء والصابون

تجنب اإلصابة بالعدوى وإصابة اآلخرين
از رسایت میکروب به خود و دیگ ران اجتناب بورزید

!دستان خود را مرتبأ با آب و صابون بشوید

!حافظ عىل ترك مسافة كافية آمنة بينك وبني اآلخرين
!فاصله خود را حفظ کنید

Undvik att röra ögon, näsa och mun!

Stanna hemma om du är förkyld!

Hosta och nys i armvecket!

Avoid touching your eyes, nose and mouth!

Stay home if you have a cold!

Cough and sneeze into your elbow!

Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo
afka!

Guriga joog haddii hargab ku hayo!

Ku qufac oo ku hindhis laabtada gacanta!

!تجنب ملس عينيك وأنفك وفمك
! بینی و دهن خودداری کنید٫ از ملس کردن چشم

ً احرص عىل البقاء يف املنزل عندما تكون مصابًا بالزكام
!أو إنفلونزا
!اگر زکام دارید )رسما خوردید( در خانه مبانید

احرص عىل أن يكون السعال والعطس يف مرفق الذراع
!رسفه و عطسه را در زاویه آرنج دست بزنید

Äldre är en riskgrupp – för att skydda dem, undvik besök!

Du bör avstå från alla fester och samlingar, även med familj och vänner.

Elderly people are a risk group – to protect them, avoid visits!

You should avoid attending all parties and gatherings, even with family and
friends.

Waayeelku waa dad si gaar ugu nugul cudurka, si loo badbaadiyo,
halaga fogaado boqashooyinka!

!لذلك تجنب الزيارات لحاميتهم-كبار السن هم من أكرث الناس عرضة لخطر اإلصابة
 از م راجعه با آنها خود٫  ب رای محافظت آنها- بزرگساالن در معرض خطر ق راردارند
!داری کنید

Adigu waa inaad iska joojiso tegista xafladaha iyo isku imaatinyada,
xitaa kuwa qoyska iyo saaxiibada.

. حتى مع العائلة واألصدقاء،يجب عليك االمتناع عن الذهاب إىل جميع الحفالت والتجمعات
. حتی با خانواده و دوستان تان،شام باید از همه محفل ها و گردهامیی ها خودداری کنید

