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att den visar sig vara skör. I världen är

allmän och lika rösträtt bör vi komma ihåg att den ändå inte varit likvärdig
för alla. Efter valet i september 1921 – det första där både kvinnor och män

Utvecklingen av demokratin i Sverige har varit kantad av både framgångar

demokratin på många ställen hotad och
på tillbakagång. Diktaturerna ökar i
antal och fler inskränkningar för alla

”värna om
din lokala
demokrati”

människors lika värden sker globalt på vår planet.
Det visar att demokratin är en färskvara och ingen självklarhet. Vi behöver
kämpa för den varje dag. Vi vill att demokratin ska utvecklas åtminstone i
hundra år till, eller hur?
Box 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Anders Johansson
0554-191 70, anders.johansson@kil.se

Kils kommun planerar för framtiden tillsammans med er medborgare.
Tillsammans håller vi just nu på att ta fram en ny översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Planerna handlar om hur vi vill att kommunen och vårt
närområde ska utvecklas framåt. Det är viktigt att vi hjälps åt. Att du som

Produktion: Jenny Willman, Lina Nyåker
och Roger Kvarnlöv
kommunikationsenheten, Kils kommun
Layout: Lina Nyåker

medborgare fortsätter att lämna in dina synpunkter på våra planer framöver.
Värna om din lokala demokrati – för det är vi som håller demokratin
vid liv tillsammans!

Omslagsfoto: Jenny Willman
Tryckeri: CityTryck i Karlstad AB

Ha en fin höst!

Preliminära utgivningsdatum 2021
Nr 1. 4 mars
Nr 2. 27 maj
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Nr 4. 16 december

Anders Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0554-191 70
anders.johansson@kil.se

Svanenmärkt trycksak, 3041 0144

VAD GÄLLER FRAMÖVER?
Vi vet inte hur hösten kommer att se ut när det gäller smittspridning av covid-19 och
uppmanar därför dig och alla andra att följa de rekommendationer som våra myndigheter
ger ut. Läs mer på folkhalsomyndigheten.se. Kils kommun fortsätter att följa de nationella
riktlinjerna och publicerar eventuella lokala restriktioner på kil.se

GÖR DINA ÄRENDEN
NÄR DET PASSAR DIG

BESÖK PÅ ÅVC UTANFÖR ÖPPETTIDERNA

Du vet väl om att vi erbjuder dig som medborgare,

Kils Återvinning arbetar nu för fullt med att ta fram

företagare eller förening e-tjänster? Du når dem via

det utbildningspaket som krävs för att du ska få

e-tjanster.kil.se eller genväg på kil.se och kan använda

tillgång till återvinningscentralen även utanför de

dem när det passar dig, utan att kontakta kommunen.

vanliga öppettiderna. En testgrupp bestående av ett

För vissa e-tjänster behöver du logga in med elektronisk
legitimation, bank-id. När du legitimerat dig på ett
säkert sätt kan du spara dina uppgifter och enkelt följa
hur det går under fliken Mina ärenden.

representativt urval av kunder på cirka 100 personer
kommer att få testa innan det blir tillgängligt för fler.
Beräknad start mitten på november. Du som har laddat
ner appen Mitt Kil kommer att få mer information via
pushnotis i appen under hösten! Appen är dessutom en

Via våra e-tjänster kan du till exempel söka bygglov,

förutsättning för att du ska kunna delta i utbildningen.

gymnasiekort, barnomsorgsplats, plats i kulturskolan,

Du hittar den där appar finns.

anmäla installation av värmepump och mycket mer.
Vi tar ständigt fram nya digitala tjänster.
2015 skapades 22 ärenden i våra då 11 e-tjänster. Idag
har vi 38 e-tjänster som till och med augusti genererat
nästan 1500 ärenden. De tre mest populära tjänsterna
hittills under året är ansökan gymnasiekort (busskort),
bygglov och intresseanmälan vikarier.

TACK alla ni som engagerat er i planerna gällande
Kils framtid! Nu är samrådstiderna över för den nya
översiktsplanen och för detaljplanen över Dikartorp.
Vi sammanställer de inkomna synpunkterna för att se
om vi kan förbättra planerna ytterligare.
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Fritidspedagoger TAR HAND OM RASTERNA
Under höstterminen har Sannerudsskolan f-6 börjat med en ny skolgårdsverksamhet där
ett eget arbetslag ansvarar för skolgården och rasterna.
Sannerudsskolan f-6 deltar i Skolverkets projekt Sam-

Ibland blev det därför svårt att få en helhetsbild av rasterna

verkan för bästa skola. Initiativet med den nya skolgårds-

och att systematiskt utvärdera det som behövde följas upp

verksamheten är en del av det arbetet. Pedagoger och rektor

eller åtgärdas.

konstaterade:

– Nu är det samma personer som möter eleverna varje

• Om lärarna inte behöver vara rastvärdar har de bättre

dag, varje rast och hela rasten. Det leder till en förbättrad

förutsättningar att förbereda och avsluta sina lektioner och

helhetssyn på rasten, på eleverna och deras behov, säger

möta upp sina elever efter rast.

Kim Åsbom, lärare i fritidshem och del av arbetslaget.

• Om det finns en pedagoggrupp som är specialiserad på

ÖKAD TRIVSEL OCH TRYGGHET

rastverksamhet ökar möjligheterna att säkerställa trygga

– Rasterna är en viktig del av elevernas skoldag. De

och inspirerande raster.

påverkar trivseln och tryggheten i skolan. Vi tror att det här

BLIR RASTEXPERTER

kommer att stärka vårt arbete med raster och skolgårds-

Skolan införde därför ett nytt system med ett arbetslag som
arbetar specifikt med skolgårds- och rastverksamheten.
Det är pedagogerna på fritids som utgör det nya arbetslaget.
Tidigare delade alla kollegor på uppgiften. Det kunde vara

verksamhet och även förbättra möjligheterna till lärande,
säger Aron Åslund, rektor för klass f-6 på Sannerudsskolan.
I slutet av augusti invigdes det nya rastsystemet, med
bland annat uppblåsbara hinderbanor och bungyrun.

olika rastvärdar under en och samma rast.

Rektor Aron Åslund och fritidspedagogerna Kim Åsbom, Iréne Svärd
och Carina Karlsson ser bara fördelar med att ha ett särskilt arbetslag
för rastverksamheten och skolgården.

4

Många barn I FAGERÅS FÖRSKOLA
Antalet barn i Fagerås ökar och därför har förskolan fått en
extra modulbyggnad bredvid övriga avdelningar på Hedells väg.
– Det är positivt att antalet barn i Fagerås ökar. För

– Allt hann inte komma på plats innan

kommunstyrelsen var det självklart att besluta om

barnen kom så personalen har fått anpassa utifrån de

en extra modul så att de som behöver förskoleplats i

förutsättningar vi hade. Det fixade de bra men det tar så

Fagerås ska kunna få det där och slippa åka in till Kil.

klart lite tid innan barn och pedagoger hittar sina nya

Vi beslutade också att förvaltningen i september ska

strukturer, säger rektor Ingrid Davidsson.

redovisa förutsättningarna för en ny förskola, säger
kommunstyrelsen ordförande Anders Johansson (S).

UTEMILJÖN FÖRBÄTTRAD
Utemiljön är snart klar och responsen har varit bra på de

NY MODUL

förbättringsönskemål som förskolan haft i samband med

Totalt är det sextiosju förskolebarn som har sin placering

arbetet.

i Fagerås förskola. Arton av dem har, tillsammans med
personal, nu installerat sig i den nya modulen.
Personalen fick tillgång till lokalerna i början av augusti
och barnen började veckan efter. Det fick bli lite provi-

Förskolebarnen Doris, Ruth och Hanna tycker det är bra att
gå på nya förskolan och det roligaste är att leka. Vuxna från
vänster: rektor Ingrid Davidsson, förskollärare Tina Moberg.

soriskt och en del uteaktiviteter innan möbler och annat
kom på plats.
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ELEVERNA HAR FLYTTAT IN
DELAR AV NYA VIKSTASKOLAN KLAR, MEN BYGGPROCESSEN FORTSÄTTER
När Elias Berg kom tillbaka till skolan efter sommarlovet

matsalsmodulen. Mellanstadieeleverna äter i sina klass-

var det inte bara till en ny årskurs.

rum. Lösningen är endast tillfällig och gäller under höst-

– Först tänkte jag att det var töligt att sommarlovet var

terminen. Därefter ska den nya matsalen stå klar.

slut, men sen kom jag på att jag skulle få träffa kompisarna

PÅ GÅNG UNDER HÖSTEN

och se den nya skolan!

Under hösten kommer PEAB färdigställa hus 3 som inne-

FORTFARANDE EN BYGGPROCESS

håller undervisningssalar, fritidshem och aula. De kom-

Efter ett och ett halvt år i moduler har nu elever och lärare
flyttat in i delar av nya Vikstaskolan. Det är hus 1 och hus 2
som hittills är klara. Lokalerna innehåller undervisnings-

mer även göra klart bibliotek, matsal och idrottshall.
Dessutom kommer utemiljön att få ett rejält uppsving,
berättar Niclas.

salar, fritidshem och slöjdsalar.

Elias Berg är nöjd med den nya skolan.

– Även om vi fått tillgång till stora delar av nya skolan så

– Det är fina lokaler, riktigt bra byggt. Det är lättare att

befinner vi oss fortfarande i en byggprocess. Det ställer

koncentrera sig här, säger han och får medhåll av några

krav på en hel del provisoriska lösningar. Vi använder

andra elever.

varenda ledig yta och skruvar till efter hand, säger Niclas
Larsson, rektor på Vikstaskolan.

– Det blev jättebra! Större kapprum, större klassrum och
häftigt med två våningar.

TILLFÄLLIG LUNCHLÖSNING

Nya Vikstaskolan är budgeterad till 190 miljoner kronor

Lunchen är en av de provisoriska lösningarna. Det är fler

och beräknas stå klar vid årsskiftet.

elever i skolan nu än förra läsåret. För att det inte ska bli
för trångt äter lågstadiet, årskurs f-3, i den kvarstående
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Se bilder och film från skolan på kil.se/vikstaskolan

ÄR DU BARN, UNG ELLER FÖRÄLDER?
Relationer, vardagspusslet, nya utmaningar… ibland flyter det på, ibland
behöver man någon att bolla med. Det här finns för dig som bor i Kils kommun.
UNGDOMSMOTTAGNINGEN

FÄLTVERKSAMHET

För dig som är 13-25 år. Vi har lokaler i Kils vårdcentral.

Fältare är trygga vuxna på byn, så kallade nattvan-

Här finns barnmorska, läkare och kurator. Alla dina besök

drare. Vid högtider, som till exempel halloween, valborg

är gratis och vi har tystnadsplikt.

och skolavslutning, rör vi oss ute bland ungdomarna i

Du kanske vill ha eller har funderingar kring preventivmedel? Tror att du är med barn och vill ta ett graviditetstest? Eller undrar om du kan ha en sexuellt överförbar
sjukdom? Hos oss kan du också prata med en vuxen om
•

relationer till familjen, kompisar, kärlek

•

rökning, alkohol eller andra droger

•

funderingar kring bostad och arbete

•

funderingar över din kropp

samhället. Vi finns där om någon behöver en vuxen att
prata med, hjälp med att kontakta vårdnadshavare eller
bara vill säga hej. Du känner igen oss i våra blåa jackor
med Kils kommuns logga på. Vi samarbetar med ungdomsgården, skola och kyrkan.
Vill du veta mer eller engagera dig som trygg vuxen?
Ta kontakt med fältarna på 0554-195 37

… eller undrar du över något annat men vet inte var du

FÖRÄLDRADIALOGEN

ska vända dig? Ring 010-834 21 24 på telefontid måndag-

För dig som har barn i ålder 0-18 år. Föräldradialogen

fredag klockan 11–12, så hjälper barnmorskan dig att boka

erbjuder stöd och rådgivning. Samtalen är kostnadsfria.

en tid. Du kan även boka tid om du loggar in på 1177.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Kontakta

Läs mer på kil.se/um

föräldrarådgivare Helena Hvit på 0554-195 88 eller
helena.hvit@kil.se

FAMILJECENTRALEN STJÄRNAN
För dig som är blivande förälder, förälder eller omsorgsgivare till barn 0-6 år. Vi erbjuder öppen förskola, barnmorskemottagning, barnavårdscentral och möjlighet till
kuratorsamtal. Hos oss kan du träffa andra föräldrar.
Du kan också träffa barnmorska, förskolepedagog, BVCsköterska, kurator och läkare i frågor som rör barns
utveckling, relationer, föräldraskap och graviditet.
Vill du besöka öppna förskolan? Just nu har vi tidsbokning
på grund av pandemin. Ring 073-055 27 44, för att boka
plats. Öppettider är: måndagar 9.30- 12 samt 13–15.30
(Babybabbel 0-7 mån), tisdagar 9.30- 12, onsdagar 9.30- 12.

FÖRELÄSNINGAR FÖR FÖRÄLDRAR
Under året har vi haft digitala föreläsningar och temakvällar för föräldrar. Även under hösten kommer vi att
erbjuda liknande kurser och föreläsningar.
Finns det något särskilt som just du, som förälder, vill
lära dig mer om? Välkommen att höra av dig med dina
önskemål till helena.hvit@kil.se

UNGDOMSGÅRDEN
Går du på högstadiet och vill ha någonting att göra
efter skolan? Då kan du besöka ungdomsgården i Kil!

Vill du prata med en kurator? Direktnummer hittar du

Vi har vår verksamhet i Sannerudsskolans cafeteria

på kil.se/familjecentralen. Du kan också boka tid med

och intilliggande lokaler. Ungdomsgården är öppen

kurator via barnmorskemottagningen 010-834 21 24 eller

onsdagar klockan 16-19.

barnavårdscentralen 010-834 21 15.
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Vi firar 100 ÅR AV DEMOKRATI I SVERIGE

I år är det hundra år sedan vi fick allmän rösträtt: både kvinnor och män fick för första
gången rösta i val till riksdagen. Det är också hundra år sen både män och kvinnor var
valbara till riksdagen. Regeringen gör därför en nationell kraftsamling för att säkerställa
en levande och uthållig demokrati för framtiden.

VAD BETYDER

DEMOKRATI
FÖR DIG?

I Värmland firar vi särskilt under vecka 38, 20-27 september. Länets alla
16 kommuner anordnar aktiviteter. I Kil är fokus den lokala demokratin.
Du kan läsa mer på kil.se/demokrativeckan. Programmet för Värmland
hittar du på www.demokrativarmland.se

Ove Hagström

Hamidiah Abed
August Gannefors

– Det är inget som
kommer upp i skallen.
Jag tycker inte att finns
så mycket att påverka.

– Demokrati är något
väldigt, väldigt fint.
Bara ordet betyder
mycket för mig. Att man
är fri och kan tänka så
som man vill. Att få
säga det jag känner.
Det är fint.

– Vi behöver värna
om demokratin. När
klyftorna i ett samhälle
blir för stora ökar
oroligheterna. Man
glömmer fort. Se bara
på Polen och Ungern,
som är på väg att bli
diktaturer igen. Det är
viktigt att se på historien för att förstå hur
det kan hända och att
det kan hända igen.

Arvid Göransson
– Alla ska få säga sitt
i samhället, det är en
förutsättning för
demokratin.

– Att få välja partier och
politiker till riksdagen som
ska representera folket.
– Folkstyre - Att alla får
vara med och bestämma.
– Att alla människor är
lika mycket värda
– Vi har demokrati i
skolan och kan påverka via
elevrådet. Där kan vi rösta.
Förra året fick vi till exempel igenom att det ska vara
tillåtet att ha huvudbonad
inomhus.

Josefine Sjöberg

– Demokrati är att alla
har samma rättigheter
att få tänka och tycka
som man vill. Att man
inte ska bli dömd för sin
åsikt eller hur man ser på
saker, så länge man inte
kränker någon förstås.

Alvin Millgart
Fragancia Falkenström
Herman Pernler
Max Nilsson
Neoh Schalin

Jonna Danielsson

– Demokrati är likhet,
att alla har samma rätt
att rösta på något.

Lär dig mer
om vägen till lika
och allmän rösträtt:

demokrati100.se
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GÖR DIN RÖST HÖRD - SÅ KAN DU PÅVERKA
DELTA AKTIVT I DEN LOKALA DEMOKRATIN
RÖSTA
Vart fjärde år är det allmänna val till kommunfullmäktige. Du som har rösträtt i det valet kan då välja
vilket parti och vilken person du vill ska representera
dig. Nästa val är den 11 september 2022.

MEDBORGARFÖRSLAG
Du som är folkbokförd i Kils kommun och har
en bra idé, tycker att något borde förbättras eller
liknande, kan skriva ett medborgarförslag.

STÄLL FRÅGOR OCH LÄMNA SYNPUNKTER

Det är politikerna som sedan tar ställning till de

Du kan delta och påverka på olika sätt under mandat-

medborgarförslag som kommer in. Alla godkänns

perioden, genom att ställa frågor och lämna synpunkter

inte, men en hel del blir verklighet. Några exempel

till kommunen. Du kan också lämna in skrivelser eller

på medborgarförslag som har blivit eller kommer

medborgarförslag. För medborgarförslag gäller sär-

att bli verklighet i Kils kommun är

skilda regler. De tas alltid upp i kommunfullmäktige.

utegym på Frykstahöjden, restaurering av lekpark
på Lundsområdet i Fagerås och en hundrastgård.

DELTA VID POLITISKA MÖTEN
Du är välkommen att närvara vid fullmäktiges

HUR GÅR DET TILL?

sammanträden, som är öppna för allmänheten.

Skriv ner ditt förslag och skicka det till kommunen.

Möjligheten att ställa frågor under Allmänhetens

Det kan du göra endera genom att skicka det med

frågestund återkommer så snart rekommendationerna

vanlig post till Kils kommun, Box 88, 665 23 KIL

kring covid-19 gör att kommunfullmäktige kan träffas

eller via e-post till kommun@kil.se

fysiskt igen. Även kommunstyrelsens sammanträden

Ditt medborgarförslag måste innehålla din namn-

är normalt öppna för allmänheten, men möjligheten

teckning, därför behöver du scanna in det och

har varit pausad under pandemin.

skicka det som en PDF-fil om du gör det via e-post.

TYCK TILL OM PLANER
I frågor om översiktsplaner och detaljplaner hålls
lagstadgade samråd, där du kan ha möjlighet att

Du hittar mer information om medborgarförslag
och andra sätt att påverka på vår hemsida:
kil.se/medborgardialog

lämna synpunkter.

ÖVERKLAGA
Som medborgare kan du också överklaga kommunala
beslut om du anser att de är olagliga.

Gö r s ki l l nad,
va r d elak tig!

KIL.SE/MEDBORGARDIALOG
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Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbi
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Bibliotek och demokrati - HÖR DET IHOP?
I allra högsta grad! I lagen står det att biblioteken i Sverige ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteket är ett öppet rum där alla kan mötas och delta. Vi erbjuder kultur, litteratur och kunskap avgiftsfritt.
Hos oss kan alla - oavsett bakgrund - ta del av vårt utbud och utrymme utifrån sina egna förutsättningar.
Fri tillgång till information är viktigt för att kunna få kunskap, bilda sig en egen uppfattning och delta
i den demokratiska processen. Biblioteken i Sverige är politiskt och religiöst obundna. Välkommen till oss!

dem

bok
tips

FAKTA

Det är vi som bestämmer
Moa Candil
Här får du veta hur Sverige blev demokratiskt och hur demokratin fungerar.

SKÖNLITTERATUR
Tillbaka till henne
Sara Lövestam
Rösträttskampen kommer till Tierp
och med den passionen. En komplicerad
kärlekshistoria tar sin början.

LÄTTLÄST
Mod att ta plats
Elisabeth Östnäs
Året är 1919. Teo träffar Rosa, som
kämpar för kvinnlig rösträtt och bjuder
med honom på ett möte.

UNGDOM
Berättelsen om Sverige
Patrik Lundberg
Från fotbollsklubbar till flyktingar,
från Flashback till skolbibliotek, från
feminister till nationalister.

krati
9-13 ÅR

Athena. Hur svårt kan det vara?!
Elin Ek
Athena är en schysst kompis som med
stark självkänsla och ostoppbar attityd
försöker förändra världen till det bättre.

6-9 ÅR
Barn som förändrat världen
Jenny Strömstedt
17 viljestarka, smarta och handlingskraftiga unga människor som
förändrat världen.

3-6 ÅR
Dom som bestämmer
Lisen Adbåge
En bilderbok om makt. Och om att
säga nej, på sitt eget vis.

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Källa: Bibliotekslag (2013:801)

ld ning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och

Freja

ÅTER PÅ PLATS I FRYKEN

Hon har befunnit sig på land i flera år och
genomgått en omfattande renovering. Nu har ett
av världens äldsta ångfartyg med originalmaskin
återvänt till sjön och kajen i Fryksta.
När Freja togs upp på land 2016 var hon i stort behov av renovering. Ångbåtsföreningen hade siktet klart: Freja skulle återställas

FREJA AF FRYKEN
1868 Båten byggs på Motala Verkstad
1887 Nils Perssosn i Västra Lysvik köper
fartyget och sätter henne i trafik
på Fryken.

så nära originalskick som möjligt. Ett gäng engagerade Kils-

1896 Skeppet förliser i Bössviken, 23 juli.

herrar tog sig an uppgiften. Tillsammans har de lagt cirka 8000

11 personer omkommer, bland annat
kaptenens fru och son.

ideella arbetstimmar på att renovera båten. Ekonomiska bidrag
från flera håll, delaktighet från lokala företag och sommarjob-

1976 Dykare hittar båten på 52 meters djup

bande ungdomar har också bidragit till att ångfartyget nu åter

1994 Freja bärgas från Frykens botten

finns i sjön.

1996 Båten eldhärjas

I höst återstår de sista renoveringsarbetena och under nästa år
planerar Ångbåtsföreningen att kunna köra bokade turer med
fartyget. Men även ha visningar ombord, på plats vid kajen.

1997 Freja sjösätts efter renovering
2016 Fartyget tas upp på land för att
genomgå en renovering

2021 Freja sjösätts åter på sin plats i Fryksta

– Vi vill att Freja ska vara ett besöksmål. Drömmen är en Frejahall, där vi skulle kunna ta emot folk året om, säger Ing-britt
Bergström, ordförande i Ångbåtsföreningen Freja.

Foto: Oscar Björnlod
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Hänt sen sist

SOMMAREVENEMANG
Kil hela veckan ställdes in på grund av
pandemin men andra efterlängtade
arrangemang tog plats i Kil under sommaren:
Musik i Fryksta
Under tre dagar gick det att njuta av tretton
konserter i Forskningstationen i Fryksta.
En riktig musikfest med Fryken som fond.

DEMOKRATISKT SKAPAD
KONST PÅ SANNERUDSSKOLAN
Eleverna på Sannerudsskolan 7-9 fick lämna idéer och förslag
till motiv. Utifrån det skapade sedan konstnären Robert
Super-G Forsberg tre stora grafitti-konstverk. Målningarna
pryder nu skolans entréhall. Projektet har genomförts med
bidrag från Skapande skola.

Rally Killingen och Rally-SM
I augusti arrangerade Kils MK Bil den första
deltävlingen i traditionella Rally-SM som
kördes i Kil. P-G Andersson med kartläsare
Anders Fredriksson stod som totalsegrare.
På andra plats kom Pontus Tidemand - med
Kilsteamet EKS JC.
Nordiska mästerskapen i cykel
Svenska Cykelförbundet och Skoghalls CK
Hammarö anordnade Nordiska mästerskapen
i landsvägscykling - i Kil. Frykstahöjden var
platsen för start och målgång.

TESTA PÅ-DAG
PÅ FRYKSTAHÖJDEN
Deltagare från daglig verksamhet
fick testa aktiviteter inom sport och
hantverk, anpassade för personer
med funktionsnedsättning.
Dagen arrangerades bland annat
av Kils kommun och Vuxenskolan.
Paracraft stod för aktiviteterna.
Foto Kim Lundberg, SV Värmland

...och på gång
A
HÄRLIG HÖST I KULTURHUSET KILAREN
Upplev kultur på hemmaplan i Kil. Några exempel:
10 oktober Barnteater: Mästar-skräddaren
27 oktober Musik: Emil Ernebro och Filip Jers
30 oktober Underhållning: Vi älskar Dansbandz

För mer info och fler evenemang, se kil.se/kalender
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Smaka på
Värmland
25-26
september

Matrunda i hela Värmland,
bland annat Kil. Läs mer på
smakapavarmland.com

Sortera DITT MATAVFALL RÄTT

KILSBOSTÄDER

...SÅ SLIPPER HÖJDA AVFALLSAVGIFTER PÅVERKA DIN HYRA
Bor du i lägenhet och har en tunna avsedd för matavfall i ditt soprum/din sopgård? Då är det viktigt att du sorterar
matavfallet på rätt sätt. Matavfall med plast i kan inte återvinnas. Plast i matavfallet leder till att tunnorna tas bort och
fastighetsägaren får höjda avgifter. Den ökade kostnaden kan innebära att vi tvingas höja hyrorna. Plastförpackningar
och påsar av alla sorter, även de så kallade biologiskt nedbrytbara, fastnar i maskinerna som tar hand om matavfallet.

VARFÖR SKA MAN ÅTERVINNA
MATAVFALL EGENTLIGEN?

UNDVIK BLÖTA OCH SLABBIGA
MATAVFALLSPÅSAR

?

!

Potatisskal, kaffesump och matrester kan förvandlas
till mer miljövänlig och klimatsmart biogödsel och
biogas. Visste du till exempel att 20 bananskal räcker
för att en stadsbuss som drivs av biogas ska kunna köra
200 meter? Eller att 70 procent av allt matavfall från
hushåll skulle kunna ersätta 73 miljoner liter bensin.
Det räcker till årsförbrukningen för 85 000 bilar.
Genom att sortera ut matavfallet bidrar du alltså till
produktionen av mer biogas, en energikälla som kan
användas istället för fossila drivmedel.

• Använd behållaren som är avsedd för matavfall.
Har du ingen? Kolla med din hyresvärd eller hämta
på återvinningscentralen.
• Lägg lite hushållspapper eller en bit äggkartong
i botten av påsen.
• Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger
det i papperspåsen, eller använd en slaskskrapa.
• Du kan också torrskala potatis och grönsaker
direkt ner i påsen

Fakta från Avfall Sveriges kampanj Gör det
inte svårare, gordetintesvarare.se

• Använd dubbel påse vid behov

Sortera rätt
är väldigt lätt
1 Lägg ditt matavfall – och enbart
matavfall - i den bruna papperspåsen
(fler påsar hittar du i tvättstugan).

2 Lägg sedan papperspåsen
i tunnan för matavfall.

3 Klart!
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Några exempel på
framgångar från Killingar
den senaste tiden.

HÄSTBURNA KILSBÅGSKYTTAR
GJORDE SUCCÉ PÅ SM
SM i beridet bågskytte avgjordes under sommaren.
Jan Strömberg och Daniel Strömberg Håkans håvade
hem inte mindre än fem guld, ett silver och ett brons.
Både far och son lyckades dessutom sätta världsrekord
i senior- respektive juniorklassen i grenen Tower.
Båda tävlar för Bågskyttarna Kil. Foto: Lindring.se

UNG KILLING MED VIND I SEGLEN
Tidigare SM-vinnaren Alexander Hargefors från
Kil har också haft en fin sommar. Han följde upp
ett VM-silver med ytterligare en seger i junior-SM.
Båda medaljerna tog han i seglingsklassen Zoom8.
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NÄRINGSLIV

FÖRETAGSSERVICE
- DIN VÄG IN
Företagarnas väg in i
kommunen heter Mikael
Kindberg och är näringslivschef.

ANNAS VM-MEDALJER FÅR SÄLLSKAP AV

Han ställer de rätta frågorna och ser till att du får träffa

TVÅ PARALYMPICSSILVER

rätt personer. För att boka ett möte eller för att få svar

Anna Beck har bland annat flera VM-medaljer
i samlingen. Fem av dem är i ädlaste

på dina frågor, kontakta Mikael på 0554-194 13 eller
mikael.kindberg@kil.se

valören. Under sin debut i nyligen
avslutade Paralympics cyklade
hon hem två silver
- ett i tempoklassen och ett i
linjeklassen. Foto: Karl Nilsson

TA HJÄLP AV VÅRA
CHECKLISTOR
Kils kommun samverkar med Verksamt. Verksamt.se
erbjuder företagare service, e-tjänster och checklistor för
att till exempel starta företag eller anordna evenemang.

1994 hade en annan Killing framgångar i Paralympics. David Sundström tog guld i Super G
vid Paralympics i Lillehammer.

Gå in på verksamt.se och klicka på ”Checklistor för att
starta företag” så hittar du checklistor som kan hjälpa
dig i vissa frågor. Fyll i att du verkar i Kils kommun, så
skapas checklistor med information och länkar till vad
som gäller i vår kommun.

KILS NÄRINGSLIV PÅ
MARIA VANN RECEPTTÄVLING
100 utvalda testkockar runt om i landet fick i uppdrag
att skapa ett recept med grillost. Sex av dem gick
vidare till final och vinnare blev Maria Halth, kock
på Skogsgläntans förskola.

ACEBOOK

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

www.facebook.com/naringslivetikil

INGEN HÖJNING AV FJÄRRVÄRMETAXAN - FÖR ÅTTONDE ÅRET!
2022 blir åttonde året i rad som Kils Energi beslutar att inte höja fjärrvärmetaxan i Kil. Sedan 2014 har energibolaget istället sänkt taxan med totalt 4 öre/kwh. – Vi är mycket nöjda! Duktiga medarbetare och ett framgångsrikt
arbete gör att vi kan fortsätta att vara konkurrenskraftiga med fjärrvärmen i Kil, säger vd Leif Östlind .
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Till dig som ska vaccinera dig

Vaccinationen skyddar
dig och andra
1. Vaccinet i sprutan

5.

Att vaccinera sig
minskar smittspridningen
i hela samhället.

hjälper din kropp att skydda
sig mot sjukdomen.

2.

6.

Vaccinationen är frivillig
och gratis.

3.

7. De som riskerar

Efter vaccinationen bygger
kroppens immunförsvar upp
ett skydd mot covid-19.

minskar också risken
att du smittar andra.

1177

8.

Mer information om
vaccinationen och när du
kan vaccinera dig finns på
www.1177.se.

ARTIKELNUMMER 21179

4. Blir du inte sjuk så

att bli allvarligt sjuka
erbjuds vaccinet först.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN MARS 2021.

Vaccin kan minska
risken att bli svårt sjuk
eller dö i covid -19.

