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Idag kan vi konstatera att det som skedde blev mycket bra. Vår kommun
har god ekonomi och tillväxt i en lugn och bra takt. Kils läge med närhet till
större stad, bra kommunikationer inklusive bredband och med aktiva och
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oss stor utvecklingskraft. Vi som är politiskt verksamma kan ta beslut som
förverkligas av en lösningsorienterad kommunförvaltning. Just nu beslutar
vi om strategisk plan och verksamhetsplan för de närmaste åren. Det
innefattar bland annat byggnation av ett nytt särskilt boende och ett nytt
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– även de kommande 50 åren.
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Till sist vill jag önska dig en riktigt
god jul och ett gott nytt år

Kenneth Bengtsson (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
0554-195 32
kenneth.bengtsson@kil.se

Svanenmärkt trycksak, 3041 0144

GODA GRANNAR SAMARBETAR
Kommunerna Kil, Forshaga, Grums, Hammarö och Karlstad har skrivit under en gemensam
avsiktsförklaring för att fördjupa samarbetet inom Karlstadsregionen ytterligare. Samarbetet
ska bland annat bidra till att ökad livskvalitet för dig som invånare. Det kan vara genom att
tillsammans minska kostnaderna och öka kvalitén på den kommunala servicen.

KIL HELA VECKAN
BYTER DATUM

JULGÅVA SKA GYNNA
LOKAL HANDEL

Kil hela veckan firar 50 år nästa år och passar

Kommunstyrelsen har beslutat att dela ut presentkort

samtidigt på att byta datum. 2022 firas Kil hela veckan

till medarbetare (ej timanställda) i Kils kommun och

6-13 augusti.

de kommunala bolagen.

– Det är ett beslut som kommunen tagit tillsammans

Presentkorten på 1000 kronor kan användas hos

med besöksnäringen efter önskemål. Tidigare har veckan

butiker och företag i Kil.

anordnats i samband med skolstart när många återgått
till arbetet. Genom att tidigarelägga evenemangsveckan
finns det större möjlighet för fler att delta i dagsaktiviteter
men även att visa upp Kils utbud för de som inte bor här,
berättar Mikael Kindberg, näringslivschef.

– Vanligtvis brukar vi bjuda de anställda på julbord
för att tacka för årets arbetsinsats. Det här är ett
alternativ som känns bra i pandemitider och det
gynnar samtidigt den lokala handeln, berättar
kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S).

Har du idéer eller vill du anmäla aktiviteter till nästa års
Kil hela veckan? Kontakta kultur- och fritidssamordnare
Katarina Widell 0554 191 10 eller katarina.widell@kil.se

PSST! Vi uppmanar dig att följa de
rekommendationer som våra myndigheter ger
kopplat till pandemin. Kils kommun fortsätter
att följa de nationella riktlinjerna och publicerar
eventuella lokala restriktioner på kil.se
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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 millimeter på

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan

vägar/gator och gång- och cykelbanor. Enskilda vägar

snön vid din infart, även om snövallen har uppstått av

halkbekämpar vi med stenkross. Vid temperatur under

plogbilen. Det är också ditt ansvar att skotta trottoaren

12 minusgrader sandar vi normalt inte eftersom kylan

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

skapar en naturlig strävhet. Kylan gör dessutom att det är

den istället på din tomt.

svårt att få sanden 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)

BESÖK POLISKONTORET PÅ HJUL
Sedan slutet av september står polisens husbil parkerad på
bibliotekstorget i Kil klockan 13-15 varje torsdag. Här kan du
göra anmälningar, lämna tips eller hittegods.

Tommy Boström
och Sebastian
Cato.

Polisen vill prova ett nytt, mer flexibelt upplägg för polisnärvaron i kommunen. Det befintliga kontoret har haft
ganska få besök, förhoppningen är att husbilen ska locka
fler spontana besökare.
– Det här är ett bra sätt att bli synliga. Vi får betydligt
fler besök hit än till det fasta kontoret, konstaterar polis
Tommy Boström.

RÅD, TIPS OCH ANMÄLNINGAR
De besökare som kommer till husbilen brukar be om tips
och råd för hur de ska gå vidare vid misstanke om brott,
till exempel vid bedrägerier. Poliserna i det mobila
kontoret kan också ta upp anmälningar eller slussa vidare
om någon undrar vad som hänt med en tidigare anmälan.
– Vid lågt besökstryck kan vi genomföra en fotpatrull
i närområdet och på så sätt träffa fler Kilsbor. Husbilen
är skyltad med telefonnummer så att du ändå kan nå oss.
Försöket med mobilt poliskontor ska pågå till mars nästa år.
Även Forshaga, Grums och Hammarö har samma lösning.

Hallå där kommunpolisen
Anders Stridsberg är kommunpolis
och har extra koll på vår kommun.
– I Kil har vi främst problem med trafikbrott;
folk som buskör, spelar hög musik och stör de
boende. Det handlar till exempel om körning i
centrala Kil och längs Monrakan, berättar Anders.
En hel del trafikbrott rör Epa- och A-traktorer
som kör långt över tillåtna 30 km/h. Det kan
också handla om att de har passagerare på flaket,
något som kan vara rent livsfarligt.
Anders uppmanar dig som vårdnadshavare
att hålla extra koll när din ungdom är ute.
– Vet du som förälder var ditt barn befinner sig
och vad de gör när de är ute och åker?

Har du frågor, kontakta polisen på 114 14.
Om du ser ett pågående brott och när det
är fara för personskador – ring alltid 112.
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Jonas öde b lev Carolas drivkraft
NU FINNS FMN I KIL
För sex år sedan dog Carola Janssons lillebror av sitt drogmissbruk. Idag har hon och
hennes mamma tagit FMN, Föräldraföreningen mot narkotika, till Kil. – Som anhörig blir
man så oerhört sliten, ensam och man skäms. Vi vill vara med och stötta.
Jonas var elva år yngre än Carola, så hon blev liksom

– Under skoltiden var det väldigt lite som visade att det var

storasyster och extramamma på samma gång.

bekymmer. Det var inte ett fullt utvecklat missbruk, mer

– Min bror var en fantastisk liten människa, så full av liv.
”Det är lugnt syrran!” Så sa han genom livet. Även den
sista gången Carola träffade honom. Då hade missbruket gått alltför långt. För Jonas närmaste fanns ingen
möjlighet att stoppa det som skedde.
– De sista månaderna pratade vi om det, att det inte
kommer att gå bra. Det gick så snabbt. Sista gången jag
träffade honom var han så sliten. Jag förstod då att det
inte skulle gå vägen.

kopplat till fest och helg. Och de tidiga signalerna, de kan ju
vara identiska med de vanliga tonårssignalerna.
När familjen fick kännedom om Jonas problematik var
han redan etablerad som missbrukare. Han hade en stark
identitet och status i de kretsar han umgicks. Och han var
vuxen, myndig.
– Då har man ingen access, får inget veta. Då var det
egentligen redan för sent, men det fattade ju inte vi. Vi
försökte på så många sätt att rädda honom och vi tog
liksom olika roller. Jag började konkret, kollade upp ”det

INGA TIDIGA TECKEN

stora åtgärdspaketet” och konfronterade honom: ”Vi kan

I efterhand har de fått veta att Jonas rökte på första gången

hjälpa dig!”. Det föll ju platt, det var naivt, säger Carola.

i åttonde klass. Ganska snabbt lade han till tabletter. Men
han klarade skolan bra och tog studenten.

Mamman tog en annan roll. Blev ännu mer mamma, åkte
till hans lägenhet och städade, tvättade och fixade matlådor. Underlättade hans liv. Och missbruket.
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– Väldigt lite av det vi gjorde påverkade situationen.
Man vill ju bara hjälpa men saknar kompass för det.

”ANHÖRIGA SOM MÅSTE ORKA”
Jonas öde har blivit Carolas drivkraft. Hon föreläser

SÅ JOBBAR KOMMUNEN
FÖREBYGGANDE FÖR
UNGA I KIL

om familjens erfarenheter under rubriken ”Det är lugnt
syrran”. Och nu har de öppnat en FMN-avdelning i
Kil. Varannan onsdag ordnar de kostnadsfritt stödfika
i Lottagården.

Vi jobbar förebyggande på
flera olika sätt. Hör gärna av dig om du har
frågor och funderingar, oavsett om du är ung

– Vi har inte som primärt mål att hjälpa den som har ett

eller vårdnadshavare. Här är några exempel

missbruk, det finns det andra som arbetar med. Vi vill

på vad vi inom kommunen kan hjälpa dig med.

finnas för de anhöriga. Oavsett var i processen man är
behöver man stöttning, för det är den som är anhörig
som behöver orka och det gör man inte ensam.
Att vara den som står vid sidan och ser någon närstående
rasa, det är oerhört påfrestande och ofta förknippat
med skam och skuld. Det sliter sönder relationer och
familjer och man orkar helt enkelt inte lösa det ensam.
– Det finns ju inget facit. Vi vill kunna vara med och
ge det stödet. Vi förstår rädslan, det svåra, ensamheten.
Och jag känner att vi får hedra Jonas genom att hjälpa
andra, säger Carola.

LYCKAD START MED FINA SAMTAL
Första träffen hade de den 17 november.
– Och det blev så lyckat. Vi trodde kanske inte att någon
skulle våga komma så här i början, det är ju känsligt
det här. Men det kom några stycken, en av dem åkte till
och med från en grannkommun, och det blev en så bra
kväll, med kaffe och bulle och fina samtal.
Varannan onsdag kommer det alltså att vara öppet.
Blir gensvaret fortsatt bra kan det också bli aktuellt
med stödfika under högtider. Carola betonar att du
inte måste ha en anhörig som missbrukar för vara
välkommen till stödfikaträffarna.
– Det kan räcka att man känner att det är svårt att
vara förälder ibland. Man kanske känner oro, har
funderingar. Dörren är öppen. Kom!

UNGDOMSMOTTAGNINGEN
Ungdomsmottagningen, för unga upp till 25 år, finns i
vårdcentralens lokaler. Här finns bland annat kuratorer och
barnmorskor som kan svara på frågor om allt från relationer
till mens och graviditet. Varje torsdag klockan 15-17 är det
drop in. Det går också bra att boka tid hos oss:
Barnmorska, 010-834 21 24 (telefontid vardagar kl 11-12)
Kurator, 0554-198 55 (telefontid tisdagar kl 15-16)
Ungdomsmottagningens kuratorer gör klassbesök i årskurs
5-6 då de berättar om sin verksamhet.
Läs mer om ungdomsmottagningen på kil.se/UM

FÄLTVERKSAMHET
Fältverksamheten i Kils kommun besöker återkommande
skolan och ungdomsgården. Många är nyfikna på vilka vi
är och varför vi finns. Det är bra att ungdomarna frågar
och känner sig trygga med oss. Då är det lättare för dem
att kontakta oss om de bara vill säga hej eller är oroliga för
sig själv eller för en kompis. Vi är ute och fältar vid flera
tillfällen under året. Läs mer om oss på kil.se/falt

BROTTSFÖREBYGGANDE OCH
PREVENTIVT ARBETE
I frågor som gäller brottsförebyggande och det preventiva
arbetet kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak
och spel om pengar) har vi nära samarbete med polis och
skolan. Nyligen anordnade skolan en föräldraträff kring
droger och alkohol. Kommunpolis pratade om vad tonårsföräldrar behöver vara uppmärksamma på när det gäller
droger. Carola Jansson berättade om FMN och vad du som
förälder kan göra för att skydda ditt barn. ANDTSsamordnaren informerade om viktiga telefonnummer och
bra webbsidor med rådgivning och information om hur
du kan skydda ditt barn från alkohol och droger.
Har du frågor, känner oro för ditt barn eller vill veta mer
om vårt arbete? Ring oss gärna på 0554-195 37 (förebyggargruppen) eller 0554-195 88 (föräldradialogen).

Läs mer om FMN på mockelnforeningarna.se/fmn/
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VAD GÖR VI FÖR MILJÖN I KILS KOMMUN?
Tycker du att det är viktigt med miljö- och klimatfrågor? Det tycker vi också.
Därför arbetar vi med det inom flera områden.
Ett av våra strategiska mål, som kommunfullmäktige beslutat om, är hållbar utveckling. Vi beskriver det som
”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov. Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande
generationer. Kils kommun ska bidra till förverkligande av Agenda 2030.” Här är några exempel på hur vi jobbar.

LJUSARE, TRYGGARE
OCH MER HÅLLBAR UTVECKLING

NÄRODLAT OCH KLIMATSMART
I KOMMUNKÖKEN

Vi byter ut gatubelysningen till ledbelysning.

Även i kommunköken strävar vi efter att vara

Det leder till lägre elförbrukning samtidigt som

så klimatsmarta och schyssta som möjligt. En

det starkare ljuset ökar tryggheten i kommunen.

del av den mat vi tillagar är närproducerad. Vi

Vi har hittills bytt ut belysningen på väg 715,

strävar efter att använda ekologiska varor och

väg 698, Apertinsvägen, Ravinvägen, Midgårds-

köper också in Fairtrademärkta produkter, som

vägen, Odens väg, Industrigatan och en del av

kaffe, te, bananer och kakao. Vi har köpt in en

Storgatan. Målet är att samtliga armaturer ska

färsmaskin så att vi kan tillverka hemgjorda

bytas ut under en tioårsperiod.

köttbullar, järpar och liknande, men även mer

Vi satsar på fler gång- och cykelvägar.
Under 2022 ökar vi trafiksäkerheten
mellan Halsmo-Fryksta genom att bygga
en 1 125 meter lång gång- och cykelväg.
I det pågående arbetet med den
fördjupade översiktsplanen
riktar vi in oss på hållbar utveckling. Bland
annat utreder förvaltningen behovet av
laddstationer och
dess placering.
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hemlagade vegetariska biffar. Vi använder sällan engångsprodukter utan diskar allt porslin,
glas och bestick.
Vi minskar matsvinnet genom olika åtgärder,
bland annat genom att ta vara på rester;
vi säljer ”klimatlådor” eller gör nya maträtter
av sådant som blir över. Vi pratar också med
barnen om att äta upp det de tar för sig på
tallriken. Vi mäter matsvinnet varje dag
och för statistik över utvecklingen.

ALLA VINNER PÅ ÅTERVINNING
I Kils kommun jobbar vi brett med att återvinna

UPPHANDLINGAR FÖR MILJÖN
OCH DET LOKALA NÄRINGSLIVET

resurser istället för att slänga bort dem. Kils

Det finns många lagar och regler som styr hur

Återvinning har moderniserat återvinnings-

kommunen får göra inköp, men även inom det

centralen. Det har lett till att vi nu återvinner

området försöker vi gynna både miljön och de

80 procent mer av det som Kilsborna lämnar in.

lokala företagarna så långt det är möjligt.

Nya taxor innebär att det lönar sig att sortera
ut matavfallet. Kilsborna har gjort ett bra jobb
vilket har lett till att kvaliteten på matavfallet
har höjts avsevärt och mer matavfall kan förvandlas till biogas.
I Kil har vi också ett kommunalt återbruk.

Vi har till exempel ställt krav om Fair
Transport (transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg)
i vår senaste upphandling av
”Entreprenadmaskins- och
lastfordonstjänster inklusive
vinterväghållning”.

Återbruket är en del av arbetsmarknadsenhetens verksamhet men ger också Kilsbor
och andra möjlighet att fynda och återvinna
prylar och kläder.

VI BEHÖVER HJÄLPAS ÅT

Fritidsbanken är ett välkommet tillskott i

Allt kan vi inte göra lokalt. Därför driver vi

kommunen för alla som behöver låna skridskor,

också frågor tillsammans i länet. Det handlar

innebandyklubbor, pjäxor eller andra tillbehör

bland annat om att arbeta för att Kil fortsatt

för aktiviteter. Även Fritidsbanken drivs

ska vara en knutpunkt för linjebyte för tåg.

av arbetsmarknadsenheten.

Hållbarhetsarbete kräver också ett utbyggt
elnät, något som vi behöver driva tillsammans
med såväl regionen som andra kommuner.
Det du som individ gör har också betydelse –
tillsammans kan vi göra skillnad
för framtida generationer.
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Vä lkom m e n til l KILS HÄFTIGASTE LEKPLATS
Klätterbana, linbana, längdhoppsgrop och en pumptrackbana. I nya Vikstaskolan har
utemiljön fått en betydande roll.
I arbetet med den nya Vikstaskolan har skolgården varit

UTEMILJÖ – EN PEDAGOGISK FAKTOR

lika viktigt att få till som bra lokaler inomhus.

En bra skolgård är viktig för lärandet och ska uppmuntra

Söder om skolan, mot Mulleskogen till, växer en stor

till rörelse, aktivitet och samvaro.

lekplats med klätterbana, linbana och gungor fram.

– Det allra viktigaste är att barnen har kul tillsammans

– Allt är byggt med en organisk känsla. Hela utemiljön har

och utvecklar en gemenskap, men elever som är aktiva och

trätema och hållbarhet i fokus, berättar Björn Ahlstedt,

rör sig mycket har också lättare att koncentrera sig och

kommunens projektledare.

prestera i studierna. Därför är en bra utemiljö positiv på

MULTISPORTARENA UNDER VÅREN
Vid vårterminens start kommer Vikstaskolan och Stenåsenskolan att slås ihop och eleverna får tillgång till

många olika sätt, säger rektor Niclas Larsson.
De nuvarande eleverna på Vikstaskolan, som sett utemiljön
växa fram, är förväntansfulla.

hela den nya skolan. Under våren kommer utemiljön att

– De frågar nästan dagligen om de snart får börja använda

kompletteras med en multisportarena med konstgräs

parken. Våra förhoppningar är att den här inspirerande

– liknande den som finns vid Sannerudsskolan, men

utemiljön ska öka förståelsen för att fysisk aktivitet bidrar

dubbelt så stor. Här finns möjlighet att spela fotboll,

till välmående och trivsel.

basket och innebandy. Till hösten blir det också invigning
av de konstverk som ska pryda skolgården och fasaden på
sporthallen. Några ytor ska få gräs och kommer därför att
hägnas in tills fröna grott klart.

MÖTESPLATS UTANFÖR SKOLTID
Utemiljön ska vara klar under vårterminen. För-

UTELEK VID NYA VIKSTASKOLAN
• Två grillplatser med sittplatser under tak
• Lekplats

hoppningsvis kan lekområdet då bli en mötesplats även

• Kompisgunga

för fler Kilsbor utanför skoltid.

• Pumptrackbana - en asfalterad bana
för cykel, skateboard och kickbike.

– Här finns något för alla. Jag skulle säga att det här blir
Kils häftigaste lekplats, säger Björn Ahlstedt.
Välkommen att besöka och testa utemiljön utanför skoltid.

• Längdhoppningsgrop
• Klätterbana
• Linbana
• Pulkabacke
• Sandlåda
• Utescen
• Multisportarena med konstgräs
– tillkommer under våren
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UTEGYM PÅ
SANNERUDSVALLEN

UPPFYLL NÅGONS
ÖNSKAN I JUL

Just nu arbetar vi med att färdigställa ett utegym

Julen är inte bara ljus och glädje. För

på Sannerudsvallen. Utegymmet är placerat mellan

många familjer och ensamstående kan det

ishallen och friidrottsanläggningen och ska vara

vara en tuff tid ekonomiskt. För dem finns

anpassat för alla åldrar.

Önskegranen i Kils bibliotek - en gran full med

I planeringen har samtliga aktiva idrottsföreningar på

önskningar som väntar på att bli uppfyllda.

Sannerudsvallen, PRO och kommunens sjukgymnaster

Önskegranen, som infördes 2019, är ett samarbete

varit delaktiga. Tillgängligheten har varit i fokus och

mellan Svenska kyrkan i Kil, Sannerudskyrkan och

anläggningen kommer att gå att nå med både rullator

Kils kommun. Första året fick alla önska sig något

och rullstol. Det kommer även att finnas en öppen yta

specifikt och totalt uppfylldes drygt 200 önskningar

i anslutning till gymmet där det kan bedrivas grupp-

fördelade på 95 familjer.

träning, dans och liknande.

De flesta vuxna önskade sig bidrag till mat, så 2020

– Till storleken blir utegymmet på Sannerudsvallen

ändrade man lite på konceptet: Nu får alla barn

större än det som ligger på Frykstahöjden. Det blir

önska sig julklappar och så får varje familj/hushåll

också mer anpassat till fler oberoende av ålder och

också ett presentkort på mat.

förutsättningar, berättar Charlotta Anderberg, kulturoch fritidschef.

I år, 2021, har önskegranen stått i biblioteket
mellan 26 november och 10 december. För dig som

De sista maskinerna har beräknad leverans under

vill, men inte hunnit, har du fortfarande möjlighet att

februari. När allt är klart är det fritt fram, för vem som

bidra till presentkort för mat ända fram till jul.

helst, att träna i gymmet under bar himmel.

Det gör du via Swish.

Swishnummer

123 202 9742
Märk med

LEKPLATS
PÅ LÖVENSTRAND

”Önskegranen”

Nu är den på plats - den efterlängtade lekplatsen på
Lövenstrand. I slänten mellan Skommita och Tallåsen
kan du nu gunga med vacker utsikt över södra Fryken.
När tidningen går i tryck arbetar gatuavdelningen
med att få upp staket. Om allt gått enligt plan ska det
nu alltså vara möjligt att nyttja lekparken. Till våren
kommer grönytorna kring parken få planteringar och
träd. Då planerar vi också för en festlig invigning.
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SE ÖVER DITT ELAVTAL
OCH SPARA PENGAR

7 TIPS: FÅ PLÅNBOKEN
ATT RÄCKA HELA JULEN

Kommunens energi- och klimatrådgivning
får in många frågor om el och elavtal.

1

VAR AKTIV FÖR ATT PÅVERKA
• Gör ett aktivt val, oavsett om du väljer bundet eller
rörligt elpris. Annars får du ofta ett dyrare avtal.
Det finns stora prisskillnader mellan olika avtal och
därmed finns en hel del pengar att spara.
• Jämför så många elhandelsföretag som möjligt.
Elpriskollen.se är en oberoende prisjämförelsesajt.
Där kan du jämföra priser och avtalsvillkor.
• Ta kontakt med några utvalda elhandelsföretag
för att diskutera pris och avtal.
• På energimarknadsbyran.se finns en lista över
företag som har relativt många klagomål hos
Konsumenternas energimarknadsbyrå.
• På energimarknadsbyran.se kan du också få
information om hur din elräkning är uppdelad. Det
gör det enklare att förstå vad du kan påverka själv.

OPARTISK, KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
Vill du få tips om lämplig uppvärmning? Undrar du
hur du sänker dina energikostnader och minskar din
klimatpåverkan? Är du nyfiken på vilka stöd
och bidrag som finns att söka?
Kontakta energi- och klimatrådgivningen
073-910 05 99
(telefontid måndag, tisdag och torsdag klockan 9.30 - 15.30)

energiradgivning@forshaga.se

HANDLA EKONOMISKT

Räkna fram en budget med en summa att förhålla dig till.
Planera dina inköp. Ställ dig alltid frågan: ”Behöver jag
det här?” Är svaret inte ett tydligt ja så avvakta och sov
på saken. Anordna en familjeutmaning: Vem hittar flest
relevanta extrapriser, värdecheckar och rabatter?

2

HANDLA SECOND HAND

Ett smart och miljövänligt sätt att konsumera.

3

PENGAR I FÖRRÅDET/PÅ VINDEN

Kolla igenom förråden efter saker som är försäljningsbara.
Kläder, leksaker eller möbler som du inte velat kasta men
som du heller inte vill ha eller behöver kan bli extra pengar.

4

JULKLAPPSLEK

Välj eller lotta ut så att alla deltagare får EN närstående att
köpa en julklapp till - eller köp en julklapp som kan passa
alla. Kanske kan ni välja ett tema för att göra utmaningen
extra kul? Bestäm en rimlig summa. Summan är inte det
viktiga, här är fokus på skratt och gemenskap,

5

JULKLAPP+FANTASI=SANT

Ge bort en tjänst eller en upplevelse skapad av dig.
…Inbjudan till ”magisk 5-kamp” hemma eller i närområdet.
Vinnaren får bestämma vilken middag och efterrätt som
ska serveras efter tillställningen. En minnesvärd dag för
barnen - särskilt om de vuxna också är med och leker!
…Ett barnpassningshäfte med rimligt antal tillfällen.

6

JULBORDSKNYT

Gör julbordet till ett knyt.
Då fördelar ni både matkostnader och matlagningstid.
Alla blir delaktiga. Kanske
bidrar det också till att ni får
smaka på något nytt
och spännande?

7
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FÖR SENT NU, MEN INFÖR NÄSTA ÅR

Lägg upp ett rimligt sparande som löper
på under hela året. Då har du goda
förutsättningar för att på ett ännu bättre
sätt få plånboken att räcka hela julen!

Jenny Hallstensson är bugdet- och
skuldrådgivare i Kils kommun. Boka
kostnadsfri rådgivning.: 0554-194 52
Läs mer på kil.se/budgetradgivare
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Akt ue ll t om
KILS Å TERVINNINGSCENTRAL
Tack alla som besöker och uppskattar
vår ombyggda återvinningscentral.
• Ombyggnaden har lett till att vi nu återvinner
80 procent mer material än vi gjorde innan.

Avfallshämtning
under jul och nyår
På grund av helgdagarna kommer
det att ske ändringar i hämtningen
av avfall under jul- och nyårsveckan.
• Du som har tömning
onsdag, torsdag eller fredag vecka 51
Ställ ut ditt kärl tisdag kväll 21 december

• Vår ombyggda återvinningscentral har rönt stor

• Du som har tömning
onsdag, torsdag eller fredag vecka 52
Ställ ut ditt kärl tisdag kväll 28 december

uppmärksamhet runt om i Sverige. Hittills har tolv

Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt!

kommuner varit på studiebesök hos oss, däribland

Observera att tömningsdatum för
vecka 51 och 52 inte stämmer i appen Mitt Kil.

Stockholm och Göteborg.
• Just nu har vi en testgrupp som efter utbildning
ska få tillgång till återvinningscentralen mellan

Har du frågor kring din avfallshämtning är du
välkommen att kontakta: 0554-191 22 eller
kaab@kilsatervinning.se

klockan 7 och 21 varje dag. Efter utvärdering
kommer fler kommuninvånare få gå kursen och
få samma möjlighet.

Öppettider under jul och nyår
på Återvinningscentralen

• Har du laddat ner appen Mitt Kil? De kommuner som

Stängt 24 och 25 december

besökt oss har visat stort intresse för den. Kil har satt

Stängt 31 december och 1 januari

digitaliserad återvinning på Sverigekartan!

Stängt 6 januari
Övriga dagar håller vi öppet som vanligt.

TA SKOLBUSSEN FRÅN OCH TILL FAGERÅS
Fagerås blir först ut när Region Värmland startar pilotprojektet Mixtrafik, där skolbussarna öppnas för fler resenärer.
Under 2022 blir det möjligt att boka plats på skolbussen om du behöver ta dig till någon plats där den ändå passerar.
Din plats på bussen bokar du via webben med hjälp av bank-id. När du bokar kan du välja mellan en rad olika stopp
längs med vägen. Antalet platser på bussen och turens rutt kommer att skifta något från dag till dag, eftersom det är
de skolskjutsberättigade elevernas behov som ligger i grunden.
Vill du veta mer? Kika in på Värmlandstrafiks hemsida: varmlandstrafik.se/mixtrafik
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MELWIN 2020 ÅRS
STEFAN HOLMSTIPENDIAT
Melwin Lycke Holm, Kils AIK friidrott, är
årets Stefan Holmstipendiat.

MOTIVERING
Han fick priset för sina framgångar inom höjdhopp. Melvin har vunnit ett antal junior-SM i
höjdhopp, längdhopp och tresteg och är den yngste

Exempel på framgångsrika Killingar den senaste tiden:
… och heja ANNA BECK som är nominerad till Årets
kvinnliga idrottare på idrottsgalan den 17 januari 2022.
Hon nomineras för sina två VM-Guld och två Paralympiska
silver (tillika mesta svenska VM-guldmedaljören genom
tiderna i cykel).
… MARIE NILJUNG som utsetts till Årets alumn vid
Karlstads universitet. Hon får priset för ”sitt långa engagemang och enastående arbete för att sätta psykisk ohälsa i
första rummet och förhindra psykologiska olycksfall, samt
för sin innovationskraft i kampen för att rädda liv”.
… HENRIK WEJDMARK (kviguppfödning) och
ERIK GUSTAVSSON (ekologisk växtodlare) som
fått priset Årets landsbygdsföretagare i Värmland. Priset
delades ut av Landshypotek Ekonomisk Förening i region
Wermland. De båda Kilslantbrukarna hyllas för sitt
samarbete om marker, som ”medför effektivisering
och kostnadsbesparingar till bådas förtjänst.”
... HANNES HOFMANN som tagit sin första SMmedalj som senior i grekisk/romersk stil. Hannes har
sedan tidigare i höst en bronsmedalj från junior-SM.
… ALFA NEON som tilldelas Swedbanks Företagspris
2021 för sin snabba och framgångsrika omställning av
produktionen när corona slog till. ”2020 kunde slutat
i en katastrof men blev istället ett år som blev det bästa
i företagets drygt 50-åriga historia” står det bland annat
i motiveringen.

höjdhopparen att vinna ett senior-SM i höjdhopp.
Grattis Melwin!

STEFAN HOLMSTIPENDIET
Kils kommuns Stefan Holmstipendium delas ut för
förtjänstfull verksamhet inom idrott.
Stipendiet ska gå till en person som uppträtt föredömligt
och som god förebild antingen genom egna idrottsprestationer eller genom ledarinsatser inom Kils kommun.
Stipendiet är på 10 000 kronor.

FRAMGÅNGSRIKA
FÖRETAGARE?
Kil har många företag som vi vill
uppmärksamma. Vilka företag vill du
nominera till nedanstående kategorier?
• Kils trevligaste butik

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.
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• Årets unga företagare
• Årets gröna företag.
Skicka in din nominering till
mikael.kindberg@kil.se
senast 31 januari 2021

HÄNT SEN SIST

KARL-BERTIL Filmen Sagan om Karl-Bertil

HÖSTLOV MED HALLOWEENDISCO

Jonssons julafton hade premiär 12 november.
Huvudrollsinnehavaren Simon Larson från Kil
har haft bråda dagar och suttit i både tv-soffor
och gått på röda mattan. Heja Simon!

Under höstlovet anordnades lovaktiviteter,
bland annat på Kils bibliotek. Ungdomsgården
anordnade Halloweendisco med maskeradtema.

VÄLBESÖKT SKYLTSÖNDAG

DRAGON BLOCKZ VANN LEGOTÄVLING

Föreningen Gilla Kil anordnade en välbesökt
skyltsöndag i Kils centrum. Det blev dans
kring granen, skyltbingo, ponnyridning och en
epatraktor-parad. Räddningstjänsten fanns på
plats och informerade om brandskydd i hemmet.

Laget Dragon blockz, från Sannerudsskolan
7-9, är vidare till den skandinaviska finalen
i First lego league. Tävlingen går ut på att ta
fram innovativa lösningar, formge och
programmera legorobotar. Lycka till!

PÅ GÅNG - MISSA INTE!
MODELLTÅG I KILS BIBLIOTEK
Föreningen Värmlandståg kör modelltåg och visar modellbyggen

INSTÄLLT!

30 december klockan 10-16
3 januari klockan 10-18

Du hittar också information på facebook.com/varmlandstag
För att komma in på evenemanget krävs vaccinationsbevis
i enlighet med regeringens beslut. Besökare under 18 år
behöver inte visa upp vaccinationsbevis.

FÅRfesten blir
FÅRet runt 2022
med mindre aktiviteter och överraskningar
under året istället för att samla många
vid ett tillfälle på samma plats
Läs mer på

farfestikil.com

Skidskola för barn, unga och vuxna i Frykstabacken 2022. För mer information och anmälan se www.kilsslk.com
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Julens recept

FRÅN SKOGSGLÄNTANS KÖK

SENAPSGRILJERAD
GRILLOST
200 gram grillost

SENAPSMARINAD
3 msk valfri senap
3 msk äppelcidervinäger

Laga
gott till
julbordet

Skär osten i skivor och blanda med
marinaden. Låt stå i kylen över natten.
Sätt ugnen på 200 grader. Vänd grillosten i
ströbröd, lägg på bakplåtspappersklädd plåt.

500 gram djupfryst brysselkål
1 dl äppelcidervinäger
1,5 msk socker

MÖRDEG
150 gr smör
3,5 dl vetemjöl
1,5 dl florsocker
1,5 dl grädde

Gratinera 20-25 minuter tills osten fått fin färg.

KARAMELLISERAD
BRYSSELKÅLSALLAD

SAFFRANSKOLA
PÅ MÖRDEGSBOTTEN

Sött
salt
&
syrligt

Arbeta ihop ingredienserna till en smidig
deg. Tryck ut degen i en form, ca 20 x 25 cm.
Nagga med en gaffel och grädda i mitten av
ugnen i 30 minuter på 175 grader.
Låt svalna och gör under tiden kolan:

KOLA
75 gr smör

1 apelsin

4,5 dl strösocker

granatäppelkärnor

4,5 dl grädde

¾ dl hasselnötter

2,5 dl sirap

salt

1 gram saffran

smör

2 krm salt

Tina brysselkålen och dela i halvor. Salta
och stek i smör tills de fått fin färg. Blanda
vinäger och socker och häll över brysselkålen.
Karamellisera på låg värme i stekpannan. Låt
svalna. Skär halva apelsinen i små bitar och
blanda med brysselkålen. Pressa över saften
från den andra apelsinhalvan. Strössla över
granatäppelkärnor och hackade hasselnötter.

1 msk vaniljsocker
4 dl hackade nötter
(t ex hasselnötter, mandel, pistagenötter)
flingsalt
Koka ihop alla ingredienser (utom nötter)
i en tjockbottnad kastrull. Låt sjuda tills
kolan är 122-124 grader. Tillsätt nötterna.
Häll kolasmeten över mördegen och låt
svalna i kyl.
Skär upp i bitar och toppa med flingsalt
i valfri mängd.

FÖLJ @KILSKOMMUN PÅ FACEBOOK OCH INSTGRAM
- AKTUELL KILSINFORMATION OCH GLIMTAR FRÅN VERKSAMHETEN

Recept: Maria Halth,
kock Skogsgläntans förskola

