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Färgkodning
Plantera sommarblommor vid järnvägsstationen
Beskära träd
Komplettera med fler träd längs Storgatan och återplantera träd som försvunnit
Räta upp sneda lyktstolpar
Planera utveckling av Gröna Torget
Se över antal och placering av parkbänkar framför allt vid Storgatan och stationen
Mutisportarena
Åtgärda ojämnheter och trasig stenläggning längs Storgatan
Sätt ut flera cykelställ
Inrapporteringssystem om fel och brister på kommunens hemsida
Åtgärda Gröna Torget
Bättre och säkrare cykelparkering vid järnvägsstationen
Stötta aktivitetshus där generationer kan mötas. (KilArena)
Arrangera en specifik torgdag
Fixa till torget (t ex fontän, belysning, sittplatser, växter, kiosk, fika, torghandel)
Satsa på klottersanering
Rensa ogräs
Rusta gator
Mer planteringar, blommor och växtarrangemang
Belys, snygga till, lyft järnvägsstationen
Förstärk stråket stationen - Gröna torget förbi tyghörnan. I samband med Gröna torget, torget och resecentrum.
Offentlig konst i samband med större anläggningar i centrum
Gångväg och trappa till KilArena
Marknadsför närheten till naturen från centrum. Skyltar. Information.
Sätt upp skyltar vid järnvägsstationen till sociala inrättningar, rekreation och butiker
Anlägg hundrastgårdar
Laddstolpar för elcykel och elbil
Kompressordriven cykelpump
Tvätta bänkar, fasad och stenläggning på bibliotekstorget
Tillgängliggör och snygga till rosengården bakom biblioteket

Genomfört
Pågår
På gång
Beslutat
Idéer

Bygg om och utveckla biblioteket. Fasad med stora fönster.
Ta bort nuvarande anslagstavlor och anlägg ny anslagstavla på nya torget
Lekredskap nära stationen
Gratis WiFi i centrum; biblioteket, järnvägsstationen och torget
Knyt ihop Fryken och Lövenstrand och centrum med GC-tunnel/bro
Flytta turistinformationen till järnvägsstationen
Bygg om och utveckla biblioteket. Fasad med stora fönster.
Nya skyltar till Turistbyrå och Bibliotek
Lånecyklar i centrum
Bygg flera butikslokaler i anslutning till torget
Ta bort nuvarande anslagstavlor och anlägg ny anslagstavla på nya torget
Tydligare skylt vid toaletter
Arrangera föreläsning om kulturens roll i centrumutvecklingen på fullmäktige
Skulpturer på tomma platser i avvaktan på ordinarie byggnationer
Ordna en mobil scen som kan användas vid arrangemang
Lyft fram gamla lokstallet och koppla ihop det med Stationsbyggnaden
Tryggt, centralt äldreboende/seniorboende
Kvällsöppet en dag i veckan för bibliotek, affärer och kommunkontor
Vinterträdgård med café i Rosengården utgång från biblioteket och kommunhuset
Förstärk stråket Sannerudsskolan mot KilArena
Gemensam skyltpolicy för företag och fastighetsägare
Förbättra samverkan med externa fastighetsägare för god fastighetsvård
Ordna en gemensam städdag
Parkering till hotellet bakom byggnaden, mot järnvägen
Entré in till centrum via Ravinvägen och Västra Torggatan via Gröna torget
Innomhusboulebana i KilArena

