VÄLKOMMEN
HEM

Välkommen HEM
VÄLKOMMEN TILL KIL

KIL.SE

Hem är den plats
där du har dina minnen
Kanske har du många minnen av Kil sedan tidigare, kanske är det här ett
helt oskrivet blad. Hur som helst så lovar vi att ge dig bra förutsättningar
att skapa nya minnen här.

KIL.SE

Kil ligger i hjärtat av Värmland
Det centrala läget gjorde tidigt Kil till ett nav
för resande. Här låg Sveriges första järnväg för
persontrafik. Än idag tar du dig snabbt hit eller
härifrån. Till Karlstad åker du på 15 minuter med
bil, buss eller tåg. Kil är en järnvägsknut och här
stannar tåg på väg till både Oslo, Göteborg och
Stockholm. Vill du ut i Europa ligger Karlstads
flygplats på cykelavstånd - endast 8 km - nära
tätorten Kil. Läget gör det enkelt att pendla till
jobb eller studier.

Det här är Kil
•
•

Cirka 12 000 invånare
Gränsar till Karlstad, Arvika,
Forshaga, Sunne och Grums
• Består av tätorterna Kil,
Fagerås och Högboda
      samt flera mindre byar

Vi tar HAnd om dig
Många flyttar hit för att de hittar bra boende,
men också för att det mesta känns nära. I Kil
har vi vårdcentral, folktandvård och bibliotek.
Men också ett rikt affärsutbud, många handlare,
välsorterade matbutiker och systembolag. Här
finns dessutom restauranger, pubar och caféer.
Vi har ett brett och varierat näringsliv med över
1100 företag - från enskilda entreprenörer till
stora mekaniska verkstäder.
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Här finns UPPLEVELSERNA NÄRA DIG
Du kan bo på landsbygden eller mitt i centrum, men ändå ha nära till
friluftsliv och äventyr. Upplev vindlande raviner med tropiskt klimat,
fina träningsspår och många vattendrag - stora som små. När Kilsborna
själva får välja sina smultronställen nämner de ofta området kring
Fryken och grillplatsen med kanske Värmlands vackraste utsikt
- på toppen av slalombacken.
Upptäck Kil du med!

Inom äldreomsorgen anordnar
vi bland annat fredagspub och utflykter.
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Det var här Stefan Holm tog sina
första ansatssteg mot OS-GULD
I Kil kan du göra nästan allt du vill – utan
att behöva åka långt! Du kan välja att dansa
jazzfunk, spela trombon, åka slalom eller rida.
Här finns golfbana, slalombacke, fiske- och
badsjöar, idrottsplats, ishall, tennishall,
ridklubb, sporthallar, fotbollsplaner och
kulturhus. Vårt rika föreningsliv engagerar
ungefär 13 000 medlemmar!
Vad vill du göra med din tid?

Stefan Holm och Irene Ekelund
började sina karriärer på
Sannerudsvallen i Kil.
KIL.SE

Vi satsar på att skapa
Sveriges bästa skola
Mitt i Kil ligger nya Sannerudsskolan
- ett högstadium som rymmer 500 elever.
Här finns luftig arkitektur och tekniska
möjligheter för modern och spännande
undervisning. Skolans motto är
Välkommen hit, vem du än är, vad du än är.
Läs mer på kil.se/sverigesbastaskola

Här finns landsbygdsskolor, musikskola och
förskolor med olika pedagogiska inriktningar.
Efter högstadiet pendlar flera av våra
elever till de många gymnasieskolor som
finns i Karlstad och andra närliggande
kommuner.
Karlstads Universitet har ett brett utbud av
utbildningsprogram och kurser. Från Kil kan
du med enkelhet studera eller arbeta i andra
delar av Värmland eller världen.
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Vi gillar att samlas
OCH UPPLEVA TILLSAMMANS
Kil hela veckan. Frykstafesten. Grissläppet.
Kils kulturdagar. Fårfesten. Goliatspelen. Och många fler.
Kil är känt av många för sina återkommande evenemang.
Dessutom har vi nära till Karlstad, med ett av Sveriges bästa kultur- och nöjesliv.  
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KIL ÄR FANTASTISKT PÅ MÅNGA SÄTT

XiaoyU Li

LINN ASKERÖD

MALTE HALLQVIST

”Både jag och min son
älskar Kil. Min son trivs
i skolan och när jag
startade företag fick jag
tag på en bra lokal här.
Kil är lagom till storlek.
Människor är väldigt
trevliga. Här hälsar alla på
varandra, det gillar jag.”

”Jag växte upp i Kil och
återvände när jag fick
barn. Här finns bra förutsättningar för en trygg och
fri uppväxtmiljö. Det är
välanpassat med gång- och
cykelvägar, bra barnomsorg
och skola och nära till
naturen. Det finns också
många fritidsaktiviteter.”

”Kil är fantastiskt på
många sätt. När barnen
var små var det otroligt
enkelt med logistiken till
alla aktiviteter. Det finns
många olika affärer och
butiker och vill man till
Karlstad så är det väldigt
enkelt med buss och tåg.”

SE FILMER FRÅN KIL PÅ KIL.SE/PLAY
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VI FOKUSERAR FRAMÅT,
SÅ ATT DU KAN SKAPA HISTORA
I Kil bosatte sig människor redan för 2500 år sedan. Här skapas historia varje dag.
Vi vill att din tillvaro här ska bli minnesvärd, att du ska kunna ta tillvara på de där
ögonblicken i vardagen.
Vår vision - På Rätt Spår - innebär att vi försöker vara lyhörda och anpassningsbara
för att möta framtidens förutsättningar. Rätt spår idag kan vara ett annat imorgon.  
Vi vill vara lite mer nära, lite mer trygga, lite mer tillsammans.
Välkommen hem, välkommen till Kil!
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Vi tror att hemkänsla bygger på mer än val av gardiner och tapet.
Hem är en plats för återhämtning. Ett ställe där du känner dig trygg
och samlar din familj och dina vänner. En egen plats i universum.

Nu är du med och skriver vår historia.
Och vi hoppas att få bli en del av din.
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