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Vi närmar oss en jul där vi troligtvis inte får träffa varandra som vi brukar.
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Snöröjning

att påminna alla som sitter ensamma om att de är viktiga just för dig och att
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ni möts när restriktionerna upphävs. Varför inte skicka ett handskrivet brev

Sid 12-13 Simon spelar Karl-Bertil

Vanligtvis innebär julen möjlighet att umgås och visa uppskattning för de
som står oss nära. Glöm inte att skicka en hälsning eller ring ett samtal för

som kan tas fram och läsas flera gånger? Det blir säkert uppskattat.
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vanligt. Vid nyår hör det till att summera året som gått och kanske även ge
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Utomhusrecept

löften inför det nya året. Vi kan alla konstatera att detta år inte liknar något

Vi närmar oss ett nyår som för många inte känns lika förhoppningsfullt som

vi upplevt tidigare. Hela vårt sätt att leva har förändrats:
nya hygienrutiner, allt fler jobbar hemifrån och vi har fått lära oss att hantera
digital teknik på nya sätt. Kommunens
organisation står hela tiden på tå för att
kunna vara snabbfotad vid förändringar.
Samtidigt har vi verksamhet som ska

”vårt sätt
att leva har
förändrats”

pågå nästan som vanligt. Allt är en utmaning men som hanteras på ett
mycket bra sätt. Jag vill passa på att ge en eloge till alla duktiga medarbetare som gör en storartad och osjälvisk insats.
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Som politiker är det inte helt enkelt att ge nyårslöften i en tid med så
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Vi har stora investeringar igång och på gång: nya Vikstaskolan, ett nytt
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värld är annorlunda idag, men Kil är på rätt spår. Sköt om er och lev väl.
Som Mark Levengood säger: Håll huvudet kallt,
hjärtat varmt och tvätta händerna.
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En riktigt god jul och ett gott nytt år!
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Svanenmärkt trycksak, 341 144

TILLSAMMANS MINSKAR VI SMITTSPRIDNINGEN
Vi som kommun och du som Kilsbo kan bidra till att minska spridningen av coronaviruset. Vi behöver hjälpas åt och
respektera de råd och rekommendationer som finns. Här är några exempel på hur vi under hösten anpassat våra kommunala
verksamheter och hur det kan påverka dig (med reservation för förändringar efter aktuellt läge):
SÄRSKILT BOENDE
• Överväg mycket noga om du verkligen måste besöka anhörig
på särskilt boende just nu. Vi vill alla skydda våra omsorgstagare och minska risken för smittspridning
• Om du känner att du måste besöka oss, använd anvisad
skyddsutrustning och följ våra rekommendationer
GRUNDSKOLA OCH FÖRSKOLA
• Anpassningar för att minska fysisk kontakt i skolan, bland
annat förändringar vid hämtning och lämning
• Matsituationer har anpassats så långt det är möjligt
• Inga utomstående i lokalerna, gäller även vårdnadshavare
• Möten mellan personal och vårdnadshavare, till exempel
utvecklingssamtal, genomförs digitalt
KOMMUNHUS/RECEPTION, SAMHÄLLSBYGGNADSHUSET
• Undvik spontanbesök, ring och boka tid via växeln på
0554-191 00 eller direkt med den person/verksamhet
du behöver nå
• Vi försöker hantera de flesta ärenden digitalt eller via telefon
BIBLIOTEK
• Biblioteket är inte längre en mötesplats, men du är
fortfarande välkommen att göra dina ärenden hos oss
• Håll avstånd och visa hänsyn när du besöker oss
• Alla våra evenemang är inställda
• Vi erbjuder till exempel Take away, där du kan hämta och
lämna dina böcker utomhus utanför biblioteket. Ring
0554-191 66 eller mejla oss önskemål via biblioteket@kil.se

FAMILJECENTRALEN STJÄRNAN/ÖPPNA FÖRSKOLAN
• Öppet med vissa anpassningar
• Håll avstånd och visa hänsyn när du besöker oss
KULTURSKOLAN
• Endast elever får tillträde till lokalerna, medföljande vuxen
får inte följa med in. All hämtning och lämning sker utomhus.
• För elever födda 2005 eller senare rullar verksamheten på, med
de anpassningar vi tidigare genomfört, under och efter skoltid
• För elever födda 2004 eller tidigare: digital undervisning
KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
• Distansundervisning i första hand
UNGDOMSGÅRD
• Öppet som vanligt med anpassningar
• Håll avstånd och visa hänsyn när du besöker oss
IDROTTSANLÄGGNINGAR, INOMHUS- OCH ISHALLAR
• Stängda för allmänheten. Öppet för kommunal verksamhet
och träning för barn födda 2005 och senare
• Allmänhetens åkning inställd
BADET PÅ SMEDEN
• Stängt för allmänheten, öppet internt för rehabpatienter
ÅTERBRUKET, FRITIDSBANKEN
• Öppet som vanligt med anpassningar
• Håll avstånd och visa hänsyn
när du besöker oss

Vi hoppas, precis som du, att allt kan återgå till normalläge så småningom.
Tillsammans tar vi oss igenom den här tiden med många nya erfarenheter.
Var rädd om dig och dina medmänniskor - följ Folkhälsomyndighetens råd.

UPPDATERAD
OCH AKTUELL
INFORMATION

kil.se/corona

TELEFONNUMMER FÖR CORONA-INFO
Du som inte är digital har möjlighet att kontakta
vår säkerhetssamordnare på 0554-191 02 för att
få coronarelaterad information från kommunen.
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Vi s kriv e r und e r FÖR DEMOKRATIN
Nästa år fyller demokratin 100 år. 1921 var första gången som även kvinnor fick
rösta i Sverige. Med anledning av det har Kil och Värmlands övriga kommuner,
tillsammans med Region Värmland och Länsstyrelsen, skrivit under
”Deklaration för en stark demokrati”.
Deklarationen har tagits fram av kommittén Demokratin

Under hösten 2021 är det tänkt att samtliga kommuner

100 år och är en del i den nationella samlingen Vår

ska ha en demokrativecka.

demokrati – värd att värna varje dag.

– Vi har ännu inte bestämt vad vi ska göra i demokratins

VILL SAMVERKA OM DEMOKRATI

anda för Kil, men vi planerar iallafall vår egen demokrati-

Kils kommun ställer sig, precis som Värmlands övriga

vecka, säger Anders Johansson.

15 kommuner, bakom den gemensamma demokrati-

ALLA SKA KOMMA TILL TALS

satsningen tillsammans med Region Värmland och Länsstyrelsen. Syftet är bland annat att fördjupa samverkan
inom länet när det gäller frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.

DEMOKRATIVECKA UNDER NÄSTA HÖST
Anders Johansson (S), kommunalråd, skrev under för Kils
kommuns del.
– Demokratin i Sverige står sig fortfarande stark, men det
är viktigt värna den. Demokrati är ingen självklarhet och

Utgångspunkten i demokratisatsningen är att
• Sträva efter att alla i Värmland kommer till tals, oavsett
vem man är och var man lever.
• Arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för
demokratin, med särskilt fokus på unga och utrikesfödda.
• Bidra till ett samtalsklimat och en tillitsfull kultur som
kännetecknas av öppenhet, medmänsklighet och respekt
för andra människor.

vi är glada att få medverka i den här satsningen, säger han.
Deklarationen signerades
i residenshuset i Karlstad
23 oktober. Värmlands
sexton kommuner
deltog digitalt.
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TILL DIG SOM HAR DET EXTRA JOBBIGT SOM FÖRÄLDER JUST NU
Att vara hemma mycket tillsammans, som nu under coronapandemin, kan leda till fler
konflikter och slitningar mellan föräldrar och barn eller mellan syskon. Det är en naturlig
del av barnets utveckling att ifrågasätta och pröva gränser, men när man är
hemma tillsammans mycket kan konflikter och slitningar öka ännu mer.
FÖRÄLDRAFöräldradialogen erbjuder stöd och rådgivning till dig

tips

som bor i Kil och har barn i åldern 0-18 år. Rådgivningen

BRYT SVÅRA

sker efter överenskommelse genom ett möte eller via

MÖNSTER I VARDAGEN:

telefonsamtal. Jag har tystnadsplikt och det är gratis för

Positiva stunder och uppmärksamhet
Konflikter blir lättare att lösa ju fler positiva stunder
vi har tillsammans. Berätta för barnet vad det gör
som är bra och vad du tycker om hos barnet.

dig att få stöd och råd. Du registreras inte och jag för inga
journaler. Du kan vara helt anonym i kontakten med mig.
Föräldradialogen har bytt lokal och finns nu i järnvägsstationen på Magasinsgatan 2. Förutom förbokade besök
i min lokal kan jag erbjuda samtal över telefon, Skype
eller samtalspromenader.
Du når mig under dagtid måndag-fredag på
telefon 0554-195 88 eller e-post: helena.hvit@kil.se
Lämna namn och nummer om jag inte kan svara,
så kontaktar jag dig.
/Helena Hvit, föräldrarådgivare

Gör saker tillsammans
Visa nyfikenhet och intresse för barnet. Hitta saker
med gemensamt intresse att göra tillsammans. Sök
efter stunderna i vardagen att dela tillsammans.
Förberedelser och rutiner
Ju tydligare det är för barnet vad som förväntas i olika
situationer desto lättare är det också att göra rätt.
Fasta rutiner i vardagen minskar tjat och konflikter.
Sänk kraven
Tjat och konflikter påverkar vardagen negativt. Sänk
kraven på dig själv som förälder och på barnet. Välj
vilka situationer som är viktiga att ta tag i just nu och
vilka som faktiskt kan vänta till ett annat tillfälle.
Agera lugnt
Känslor smittar - vill du att barnet ska behålla lugnet
behöver du vara lugn. Om du agerar lugnt i en svår
situation lär du också barnet att agera lugnt trots
ilskna känslor. Andas djupt, sänk ditt röstläge och
prata långsamt med få ord. Säg att du behöver en
paus och fundera, tänk att det ska gå bra!
Sök hjälp
Var inte rädd för att be om hjälp! Det är det finaste du
kan göra för ditt barn som förälder i en svår situation.
Kontakta gärna Föräldradialogen för råd och stöd.
Du med barn upp till 6 år kan också kontakta familjecentralens kurator på 0554-193 70.

/

”Ge barnen kärlek, mera
kärlek och ännu mera kärlek
så kommer folkvettet av sig själv”
(Astrid Lindgren, 1948)
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IM - EN ANDRA CHANS TILL GYMNASIET
– Jag orkade inte med skolan och hade ingen motivation. Jag fortsatte skolka och tänkte att
det skulle gå att rädda men det gjorde det inte. Jag gick ur nian med jättedåliga betyg och
tänkte skita i allt, men sen fick jag höra att IM i Kil skulle starta och då fick jag upp hoppet.
I lokaler i järnvägsstationen sitter ett tiotal elever

INDIVIDUELLT ANPASSAT

försjunka i skolböcker. En av dem får en genomgång av

På schemat står ämnesundervisning eller eget arbete.

matematiska formler. I ett grupprum intill sitter tre elever

Varje dag ser olika ut för varje person, beroende på vad

och hjälps åt med geografi.

respektive elev behöver.

NYTT I KIL

– Målet är ju att alla deltagare ska komma in på ett natio-

Sedan hösten 2020 finns Introduktionsprogrammet (IM)

nellt gymnasieprogram. Några kommer lyckas att få betyg

i Kil. Här får elever, som gått ur nian utan behörighet, en

redan till jul och några till sommaren, tror och hoppas vi,

andra chans till gymnasiestudier. Tidigare har det funnits

säger läraren Sofi Jetté.

erbjudande om att läsa upp betygen på gymnasieskolor i
Karlstad, men nu finns alltså möjligheten i Kil.

Anna och Sofi finns med eleverna under varje skoldag.

– Vi förstod att det var ett stort steg för vissa elever. En

De hjälper eleverna att läsa ikapp det som de behöver.

del av dem tyckte det var svårt att motivera sig att åka in

Förutom att lära ut, stöttar och peppar de eleverna.

till Karlstad när de ändå inte gick ett ”riktigt” program,
berättar Anna Bergqvist som är elevcoach.
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BYGGER RELATIONER

– Vi är två vuxna här hela tiden. Vi hinner bygga relationen
som är så viktig när eleverna ska hitta sina egna mål. De ska

Under det första läsåret har IM i Kil tagit emot tolv

känna sig trygga med att komma hit och kunna fokusera

elever. Om allt fungerar bra, finns också möjlighet att

på studierna, säger Anna och konstaterar att vissa elever

utöka verksamheten.

behöver extra tid för att förbereda sig för gymnasiet.

FULLT FOKUS HELA TIDEN
Eleverna tar fem minuters rast för att sträcka på sig och
ta lite luft. Därefter är de snabbt tillbaks på sina platser.

ELEVERNAS RÖSTER OM IM

– Personalen är jättebra! De vägleder och stöttar oss och

”Det är bra lärare och en bra grupp.”

finns där som en kompis, hela tiden. Det är fullt fokus på
var och en. Du sitter aldrig sysslolös och undrar vad du
ska göra, konstaterar Matilda Björkman, en av eleverna.
Hon har siktet inställt på Lillerudsgymnasiet.
– Målet känns inte så långt bort längre, det känns rimligt.
Nu kan jag inte sitta vaken och spela på nätterna, det är
fullt fokus hela tiden.

RESPEKT OCH ARBETSRO
En av de andra eleverna visar nöjt hur han överträffat
förväntningarna och klarat tolv matteuppgifter istället för
de tio han satt upp som dagens mål.
– Jag är så stolt över dem, de visar respekt för varann och
ger varandra arbetsro. De kommer hit, kämpar och ger sitt
bästa varje dag, säger Anna.
Se ett filmat reportage från IM i Kil på kil.se/play

”Här har du din bänk, det är små klasser
och du känner folk sen tidigare.”
”Jag var knappt i skolan alls i nian, nu är jag
här varje dag. Det är ju en ny chans i livet.”
”Här får man hjälp och blir inte bortglömd,
samtidigt har jag väl växt upp lite också.”
”Jag skulle aldrig ha gjort det här om jag
hade varit tvungen att åka till Nobel. Det
är skönt att det finns här i Kil och skönt
att vara i en mindre grupp.”
”Jag vill verkligen komma in på någon
utbildning och nu känner jag att jag
kommer att göra det. Jag har inte så
mycket kvar innan jag kan söka vidare.”
”Hade inte det här funnits hade jag nog
legat hemma och sovit. Jag hade nog
hoppat av skolan.”
”Jag låg och sov hela dagarna och sket i
skolan. Nu går jag upp och är här varje dag,
redan innan skolan börjar.”
”Det har hänt så mycket, nu är jag här varje
dag och jobbar. Det här kan bli min framtid.”

7

Nu förvandlas

KILS Å TERVINNINGSCENTRAL
Just nu pågår ett stort arbete med att modernisera återvinningscentralen i Kil. Det handlar
om en utökning av området och avfallssorteringen, men också om digitalisering.
UTÖKAD SORTERING

UTÖKADE TIDER

Området för sortering utökas med närmare 1000 kvadrat-

När det nya passersystemet är aktiverat kommer du

meter. Utökningen möjliggör utsortering av betydligt fler

som kund att ha tillgång till återvinningscentralen även

typer av avfall, som textil, hårdplast, böcker och skor.

på kvällar och helger, under förutsättning att du först

– Syftet är att få ner mängden brännbart så mycket som

genomgår en kortare utbildning.

möjligt. Brännbart blir visserligen fjärrvärme och el, men

Inne på området kommer du att mötas av fyra digitala

vi är ute efter återanvändning – att det går att göra nya

storbildsskärmar.

produkter istället för att bränna upp materialet, säger Leif

guidning och diverse information. Det kommer också

Östlind, vd för Kils Avfallshantering.

att finnas två återbrukshus med interaktiv display med

MINSKAD ANDEL BRÄNNBART

Skärmarna

visar

sorteringshjälp,

sorteringshjälp på området.

Gamla pulkor kan bli järnvägsslipers, jeans kan bli nya

APP MED MÅNGA FUNKTIONER

kläder och pappersskräp kan bli nya förpackningar. Själva

Så småningom ska du också kunna ladda ner en app med

begreppet ”brännbart” kommer att försvinna och med det

flera olika funktioner. Exempelvis kan miljöarbetaren

de svarta sopsäckarna fyllda med diverse skräp.

som kör sopbilen via appen rapportera in eventuella

– Bara genom att ta bort sopsäckarna som folk slänger
nu minskar vi andelen brännbart med upp till 50 procent.
Bra för miljön, men också för ekonomin. Avfallsskatter

problem vid sophämtning och du som kund får en pushnotis om det till exempel är dåligt plogat, halt på vägen
eller felsorterat avfall.

och utsläppsrätter för koldioxid kostar och det driver

– Du ska också kunna administrera ditt avfalls-

på utvecklingen.

abonnemang direkt i appen och vi kommer även att

OMFATTANDE DIGITALISERING
Återvinningscentralen ska också digitaliseras i olika

koppla på fler kommunala tjänster som vattenavläsning
och slamtömning.

steg. Bland annat införs ett passersystem till området.

En smart och egenutvecklad funktion i appen är att

Du loggar in med ditt körkort som är kopplat till ditt

du, innan besöket, kan knappa in vilken typ av avfall du

abonnemang.

ska kasta.

– Det här inför vi för att Kilsborna ska betala för Kils-

– Då kan appen tala om i vilken ordning du ska lasta på

bornas avfall, inte för andras. Idag är bara 75 procent av

för att det ska bli lätt att lasta av när du kommer till

besökarna här (totalt cirka 50 000-55 000 besök per år)

återvinningscentralen.

Kilsbor, resten av avfallet kommer från privatpersoner
från andra kommuner och företag, säger Leif Östlind.
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Driftchef Jonatan Brunbäck vid området som byggs ut.

Avfallshämtning
under jul och nyår
På grund av helgdagarna kommer
det att ske ändringar i hämtningen
av avfall under jul- och nyårsveckan.

ETAPP TRE

• Du som har tömning vecka 52
Ställ ut ditt kärl söndag 20 december

Det första spadtaget 28 september var starten på etapp

• Du som har tömning vecka 53
Ställ ut ditt kärl söndag 27 december

tre i ett långsiktigt arbete för att förbättra återvinnings-

Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt!

centralen i Kil för både kunder och miljö.

Har du frågor kring din avfallshämtning är du
välkommen att kontakta: 0554-191 22 eller
kahab@kils-avfallshantering.se

Etapp ett innebar bland annat flytt av fordonsvåg och att
containrarna för tidningar och förpackningar placerades
utanför själva området.
Etapp två är den nya
avlastningsplatsen för bland
annat trädgårdsavfall som
togs i bruk tidigare i år.
Den tredje etappen
beräknas vara klar under våren 2021.

Tömningsschema 2021
Eftersom det i år kommer att bli två udda veckor
i rad (vecka 53 och vecka 1) blir det en omflyttning
i tömningsschemat under 2021:
• Du som haft tömning udda veckor 2020
får tömning jämna veckor under 2021.
• Du som haft tömning jämna veckor 2020
får tömning udda veckor 2021.
• Nytt tömningsschema hittar du på
kil.se/kahab under december månad

Öppettider under jul och nyår
på Återvinningscentralen
24/12 – 26/12 stängt

ARBETE PÅGÅR

31/12 – 1/1 stängt
6/1 stängt

Just nu kan det vara lite rörigt
på Återvinningscentralen.

Övriga dagar håller vi öppet som vanligt.

Var uppmärksam på att det kan
förekomma en del arbetstrafik
och att saker och ting kanske
inte är där du brukar hitta dem.

God jul och gott nytt år önskar

Fråga personal på plats om du
behöver hjälp med att hitta rätt.
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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.

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

SANDNING

vi tyvärr inte undvika det.

Vi sandar vid behov med stenmaterial 4-8 på vägar/gator

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan

och gång- och cykelbanor. Enskilda vägar halkbekämpar

snön vid din infart, även om snövallen har uppstått av

vi med stenkross. Vid temperatur under 12 minusgrader

plogbilen. Det är också ditt ansvar att skotta trottoaren

sandar vi normalt inte eftersom kylan skapar en naturlig

utanför din fastighet. Du får inte köra ut snön i gatan, lägg

strävhet. Kylan gör dessutom att det är svårt att få sanden

den istället på din tomt.

att fastna.

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:
•

Gång- och cykelvägar
(skolvägar)

•

Besvärliga vägpartier
till exemel branta backar

•
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Både maskiner och växter kan skadas när grenar och

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

FAGERÅS Gamla Sunnevägen vid vändplanen

RENSTAD Vid slaktboden
BODETTA Infarten/anslagstavlan
LENE

Stationen

FRYKÅSEN Vid hållplatsen

?

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)

HÄNT SEN SIST

Grattis
FAGERÅS HAR BLIVIT MED BUTIK

KIL HAR FÅTT EN VÄRLDSMÄSTARE

I oktober invigdes den nya matbutiken i Fagerås.
Ali Akbari, som driver pizzerian i Fagerås, står
bakom den nyöppnade butiken där han också
bedriver ett litet café.

Grattis till Joel Christoffersson, som med sitt
KYB Team JC numer är världsmästare i rallycrossens teammästerskap. En minst sagt lyckad
premiärsäsong i VM! Foto: Jan Kåre Rafoss

KILS UNGDOMSGÅRD HAR ÖPPNAT

LEGOISTERNA VANN LEGOTÄVLING

Den invigdes med bandklippning, tårta, pingis
och fotbollsspel. Ungdomsgården vänder sig
främst till högstadieelever och har öppet onsdagar kl 16-19 i Sannerudsskolans cafeteria.

Laget ”Legoisterna” gick vidare till skandinaviska finalen i First lego league. Tävlingen
går ut på att ta fram innovativa lösningar,
formge och programmera legorobotar.

PÅ GÅNG - MISSA INTE!
FRITIDSBANKEN ÖPPNAR IGEN 4 JANUARI
Du vet väl om att du kan låna sport- och fritidsartiklar
på Fritidsbanken? Vecka 52 och 53 har vi julstängt.
Välkommen tillbaks efter nyår.
Du hittar oss på Ravinvägen 4,
mittemot vårdcentralen och på

kil.se/fritidsbanken

”FÅRfesten annorlunda”
5-7 mars 2021
En del digitalt, en del på plats för
Kilsbor och medlemmar!
Läs mer på

farfestikil.com

Grattis Fårföreningen i Kil till Region
Värmlands Folkrörelsestipendium 2020
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Simon från Kil SPELAR KARL-BERTIL I NY FILM

Nästa jul kommer den legendariska Karl-Bertil Jonsson bli synonym med en tonåring från
Kil. 15-årige Simon Larson spelar huvudrollen i Hannes Holms filmatisering av den Robin
Hood-inspirerade julsagan.
– Förra julen, när jag såg den tecknade versionen för

– Allra roligast på inspelningarna var nog när vi spelade in

första gången, konstaterade vi att jag var lik Karl-Bertil.

en scen där en dörr skulle öppnas. Bakom dörren stod tre

Sen såg mamma på Facebook att det skulle bli en filmati-

statister som glömt ta av sig sina corona-masker. Det blev

sering. Jag sökte och fick rollen.

kul för oss andra!

HÅRFÄRGEN ENDA SKILLNADEN

MÅNGA RUTINERADE KOLLEGOR

Det är regissören Hannes Holm som gett sig på att skapa

Simon spelar mot flera rutinerade skådespelare, bland

långfilm utifrån Tage Danielssons och Per Åhlins tecknade

annat Jonas Karlsson, Gunilla Röör och Adam Pålsson.

klassiker. Och att Simon funkar i rollen som Karl-Bertil är
inte svårt att förstå, likheten är slående. Till och med KarlBertils glasögon är väldigt lika de som Simon använder
privat. Den enda utseendemässiga förändringen som han
behövt göra är att klippa och färga håret rödare.

MYCKET VÄNTAN
Under veckorna har han tillsammans med mamma
eller pappa bott i Göteborg, där större delen av filmen
spelats in. De långa arbetsdagarna har innehållit mycket
väntan mellan tagningarna, men Simon säger att det
aldrig varit tråkigt och att han på köpet blivit expert på
kortspelet vänd-tia.

– Jag kände inte till de andra skådespelarna sen innan,
men de är duktiga, proffsiga och vet vad de håller på med.
Jag försöker mest vara mig själv och inte spela för mycket,
säger han.

KULTURELL SLÄKT
Simon är inte heller någon nybörjare inom skådespeleriet.
Han är uppväxt med musik och teater, mamma Alexandra
och pappa Gustav arbetar båda med kultur. Morbror och
kusin är Malte och Ida Hallqvist. Redan när Simon var
liten hade han siktet klart.
– ”När Simon blir stor ska han spela teater i stan” sa jag.
Och så blev det!

Simon Larson på Frykstahöjden under en av de lediga helgerna.
Foto: Gustav Larson
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Grattis

SCENVANA
Första riktiga rollen var i
Les Miserables på Wermland Opera. Därefter har
han bland annat medverkat i stora uppsätt-

Foto: Særú

n Hra fn ke
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ningar som Annie och Sweeney Todd
(där han för övrigt delade rollen som Toby med sin syster
Agnes). Kilsborna kan dessutom ha sett Simon spela kornett med Kils Paradorkester eller uppträda på cafékvällar
på Kulturhuset KilArena.

JULLEDIGT I KIL
Inspelningarna av filmen har precis avslutats och för
Simon väntar nu julledigt hemma på Dalliden i Kil. Det
har varit ett hektiskt schema med långa dagar sedan
inspelningarna drog igång i oktober och Simon längtar
framförallt efter sina kompisar.
När han varit hemma på helgerna har han tagit igen
skolarbete, haft sovmorgon och laddat inför kommande
arbetsvecka.

VILL INTE HAMNA I “PIPPI-FACKET”
Lärarna från musikklassen på Norrstrandsskolan har
varit stöttande och anpassat kurser och scheman för att

HANNA 2019 ÅRS
STEFAN HOLMSTIPENDIAT
Hanna Aronsson Elfman, alpint, är 2019 års
Stefan Holmstipendiat. Hanna ingår i Sveriges
alpina landslag och tävlar för Kils Slalomklubb.

MOTIVERING
”Hanna Aronsson Elfman, Kils Slalomklubb, får Stefan
Holmstipendiet för sina alpina framgångar. Hanna har
vunnit junior-SM i slalom, tagit silver i störtlopp och
deltagit ungdoms-OS. Hanna har varit rankad världsetta i sin åldersklass och är med i alpina europacuplandslaget. Hanna spås en lysande framtid precis som
Stefan Holm på sin tid.”

Simon ska kunna göra proven och hinna ikapp. Till hösten

STEFAN HOLMSTIPENDIET

hoppas han komma in på teaterlinje på gymnasiet.

Kils kommuns Stefan Holmstipendium delas ut för
förtjänstfull verksamhet inom idrott.

– Det här har verkligen fått mig att förstå att skådespeljag inte riskerar att hamna i Pippi-facket, där jag bara blir

Stipendiet ska gå till en person som uppträtt föredömligt
och som god förebild antingen genom egna idrottsprestationer eller genom ledarinsatser inom Kils kommun.

förknippad med en enda karaktär. Finns det någon som

Stipendiet är på 10 000 kronor.

eriet kan bli ett yrke. Jag vill gärna göra mer film så att

har en liten roll – ring mig, säger Simon och skrattar.

EN FOLKKÄR KLASSIKER
Det är vågat att ge sig på en folkkär saga som Karl-Bertil
och för att fylla långfilmsformatet har även en del nytt
tillkommit till historien.
– Men man kommer att känna igen sig från den
tecknade klassikern. Det nya kommer inte att förstöra
Tage Danielssons version, lovar Simon.

NOMINERA DIN KANDIDAT TILL
STEFAN HOLMSTIPENDIET!
Nu har du möjlighet att föreslå kandidater
till kommande Stefan Holm-stipendium.
Mejla ditt förslag till katarina.widell@kil.se
senast 31 december 2020.

Filmen om Karl-Bertil kommer ha premiär julen 2021.
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Bättre service
E-TJÄNSTER INOM BYGG OCH MILJÖ
Under året har vi infört flera nya digitala tjänster inom bygg och
miljö för att underlätta för dig som kund och för handläggarna.
Många Kilsbor har redan upptäckt och använt de nya

– Vid årsskiftet planerar vi att ta bort våra blanketter

e-tjänsterna,

helt, men vi hjälper gärna till med e-tjänsterna om någon

konstaterar

byggnadsassistent

Morgan

Johansson som har arbetat mycket med digitaliseringen.
– En stor andel av de som söker bygglov använder våra
e-tjänster och vi har fått mycket positiv respons. Med
e-tjänsterna är det mycket enklare att följa sitt ärende och

byggnadshuset som du kan använda för att göra dina
ärenden. Det är också möjligt att identifiera sig hos oss via
till exempel körkort om du saknar ett bank-ID.

att skicka in kompletteringar. Det går också att be om slut-

MER TID FÖR HANDLÄGGNING

besked på byggsidan när man är klar med sitt byggprojekt,

Digitaliseringen sparar tid för handläggarna. Tid som de

säger han.

istället kan lägga på service och på de ärenden som ska

SNABBARE KOMMUNIKATION
OCH SNYGGARE RITNINGAR

behandlas. Nästa år kompletteras också e-tjänsterna

När det gäller byggärenden finns det numera också möj-

inom bygg och miljö med en funktion som påminner och
håller koll på ledtider genom processen.

lighet för handläggaren att skicka brev till kunden genom

– Det gör att sökanden får sina meddelanden per

funktionen ”mina meddelanden”.

automatik i större utsträckning. Det kan vara bekräftelser

– Då kan du som kund få dina brev genom Kivra. Den som
inte har en elektronisk brevlåda får sina brev med vanlig
post eller e-post om man har uppgett det.
Bygg har också digitaliserat sitt microkortsarkiv. Det

på mottagen ansökan eller föreläggande om komplettering, om en handling skulle saknas. Då identifierar vi
en brist tidigare, vilket gör att handläggningen kommer
igång snabbare.

innebär att fastighetsägare eller mäklare som ber om rit-

FLER E-TJÄNSTER KOMMER

ningar får dessa snabbare. Handläggarna behöver inte gå

Vi har också inlett arbetet med att digitalisera processen

till ett fysiskt arkiv och leta först.

för miljöärenden, vilket du som kund kommer att märka

– Dessutom blir de snyggare!

BLANKETTERNA FÖRSVINNER
MEN HJÄLP FINNS ATT FÅ
Många tycker att det är krångligt att fylla i pappersblanketter. I e-tjänsterna får du hjälp av informationsrutor för att förstå de olika fälten.

Alla kommunens e-tjänster hittar
du via https://e-tjanster.kil.se
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tycker att det är svårt. Vi har en kunddator i samhälls-

under nästa år.
– Inom miljö har vi hittills endast ett fåtal e-tjänster att
erbjuda, men de kommer att utökas efterhand. Vi kommer
att lansera ytterligare några strax efter årsskiftet, säger
Morgan Johansson.

KIL KLÄTTRAR
Det blev återigen pallplats när Svenskt
näringsliv presenterade årets ranking

FÖRETAGSBESÖK

NÄRINGSLIV

FOTO &
INTERIÖR

av näringslivklimatet: Kil hamnar på
plats tre i Värmland. I Sverigerankingen
klättrar Kil nio placeringar jämfört med förra året
och är nu på plats 34 av landets 290 kommuner.
– Det är företagarna i Kil som ger oss omdömet ”bra”
för andra året i rad. Det är glädjande. Vi kommer nu
analysera vad de upplever att vi gör bra och vad vi kan
förbättra ytterligare, säger Kenneth Bengtsson (C),
vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.
Det är fler värmländska kommuner som går bra i
rankingen. Före Kil hamnar Grums på plats 20 och
Munkfors på plats 24.
– Jag vill gratulera Grums och Munkfors men även

Foto & interiör erbjuder
förutom fototjänster och inredning,
nu även cyklar och cykelreparation.
Patrick Näslund och Carina Jansson driver tillsammans Foto &
interiör och dessutom Kiwa Foto i Karlstad. I dagsläget arbetar
totalt fem personer inom företaget.
Foto & interiör startade 1995 som ren fotoateljé. Efter ett tag
började de också med filmframkallning, försäljning av ramar
och andra tillbehör.
– 2001 flyttade vi till våra nuvarande lokaler och 2006 tog vi över
Kiwa Foto i Karlstad. Under samma period kom digitalkamerorna
och mobiltelefoner och tog över. Det blev några tuffa år när vi inte
visste riktigt vad vi skulle göra, säger Patrick.
2012 fick de frågan från en ramleverantör om att börja sälja ljus
i butiken. Det ledde till medverkan på Formexmässan.

för näringslivet i Värmland att så många kommuner

– Idag består verksamheten till 80 procent av heminredning
och delikatesser, men vi har fortfarande fotoverksamheten kvar.
Sedan april kör vi också cykelverkstad och försäljning av vanliga
cyklar, MTB och elcyklar, berättar Patrick.

rankas högt. Vi ska göra det vi kan för att stärka ser-

Cykeldelen har blivit ett populärt tillskott i utbudet.

vicen till Kilsföretagarna ytterligare, säger närings-

– Det saknades ju i Kil, så många uppskattar att möjligheten
finns. Köper man ny cykel här så ingår också service i ett år.

Forshaga som klättrat många placeringar. Det är bra

livschef Mikael Kindberg.
Kils omdömen är något bättre än ifjol när det gäller
upphandling och myndighetsutövning. Kil backar
något när det gäller frågan Dialog med kommunens

VILL DU OCKSÅ HA BESÖK? Just nu genomför vi endast
digitala företagsbesök. Kontakta näringslivschef Mikael
Kindberg för att boka in ett möte.

beslutfattare, kommunledning och på tillgången på
relevant kompetens för företagarna.
Tack alla ni som deltog i undersökningen!
På foretagsklimat.se kan du läsa mer om resultatet
för Kil och landets övriga kommuner.

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 oss via
mikael.kindberg@kil.se eller 0554-194 13.

VÄRMLANDS TOPP 3 bland Sveriges 290 kommuner:

KILS NÄRINGSLIV PÅ

Grums: plats 20 (upp 19 jämfört med 2019)

ACEBOOK

Munkfors: plats 24 (upp 27)

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

Kil: plats 34 (upp 9)

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 15

Vinterrecept

FRÅN SANNERUDSKÖKET

Att laga en risotto ute är mysigt, festligt men
också avslappnande. Du kan förbereda mycket hemma.
Öppen eld, en kastrull och härliga dofter. Underbart och enkelt.

RISOTTO (FÖR 6 PERSONER)
drygt 1 liter buljong
2 msk olivolja (eller annan olja)
2 lökar, t ex schalottenlök
3 stjälkar stjälkselleri
2 vitlöksklyftor
400 gr avorioris

Laga
maten
utomhus
i jul

(skölj inte, stärkelsen behövs)

1 dl vitt vin/matlagningsvin
70 gr smör
100 gr parmesanost
Hemma: Hacka lök och selleri.
Blanda med olja. Förstek tillbehör.

Variera
grundreceptet
med svamp, skaldjur,
bacon eller annat kött
som du kan försteka
hemma.

På plats: Ställ kastrullen på elden eller
grillen. Fräs lök- och selleriblandningen
tills grönsakerna mjuknat.
Häll i riset. Kastrullen ska vara
ordentligt het, men riset ska inte få färg
när du steker det. På öppen eld behöver du
flytta på kastrullen för att justera temperaturen.
Håll koll och rör om hela tiden (cirka 20 minuter).
Häll i din förstekta svamp eller det du valt
att ta med. (Mjuka grönsaker och skaldjur
Tips!
ska i först på slutet annars blir de sega.)
Ta med en termos
När riset blir lite glansigt - häll i vinet.
med kokande buljong
När vinet är absorberat häller du i cirka
hemifrån så slipper du
två deciliter av buljongen.
att hålla på med två
Låt puttra på låg värme. Rör om hela tiden.
kastruller och kan lätt
Efterhand som riset absorberat vätskan
hälla buljongen
häller du på ytterligare två deciliter buljong.
i risotton.
Fortsätt på samma sätt till riset är mjukt.
Ta kastrullen från elden.
Häll i smör och ost, blanda försiktigt.
Smaka av med salt och peppar.

ROTI (INDISKT TUNNBRÖD)
(CA 10 BRÖD)

200 gr fullkornsvetemjöl
3 kryddmått salt
1, 85 dl varmt vatten
Blanda allt och knåda. Låt degen vila
i minst 15 minuter (då mjuknar degen
och blir lättare att hantera). Kavla ut
och stek/grilla i en stekpanna utan fett.
Smöra bröden lite och stapla på varandra
med en handduk över för att hålla dem
varma och mjuka.
Roti är enkelt att göra och du kan fylla eller
toppa brödet med det du älskar, till exempel
banan, glass och choklad, en indisk curry,
potatissallad med västerbottenost
- eller varför inte använda dem till en
tacokväll utomhus? Degen kan du göra
hemma eller på plats.

Recept: Bram Beels, Sannerudsköket

