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”Det är verkligen balsam för öga och själ
att se våra konstnärers fantastiska alster.
Vid vackert väder är det en ännu starkare
upplevelse att se vårt landskap på väg
mellan de olika utställarna.”

Så har man passerat ännu en milstolpe här i livet, jag har fyllt 50 och det
har jag firat ordentligt med min släkt och mina bästa vänner. Det kändes
riktigt stort faktiskt, nu måste man väl anses som vuxen…
Landshövding Eva Eriksson var i Kil på besök den 5 maj. Anledningen till
besöket var inte av det roligare slaget, hon reser runt i länet för att se hur
kommunerna klarar krisen, men ändå kändes det positivt. Vi redovisade
de frågor vi anser viktiga för att Kil och Värmland ska utvecklas trots de
dåliga tiderna. Det handlade mycket om infrastrukturfrågor, vägar, järnväg
och bredband (Renstad och Rörbäcken byggs ut nu). Det förs intensiva
diskussioner i länet om hur vi ska fördela de knappa resurser vi blivit tilldelade för väg, järnväg, sjöfart och flyg. Vi besökte Wenmec som har det
tufft men jobbar på och verkar skönja ljuset i tunneln och Alfa Neon som
har hittat vägar att klara sig gott i dessa kristider. En mer oroande fråga är
ungdomsarbetslösheten, vi måste hjälpas åt i både kommun och näringsliv
att hitta praktikplatser som förhoppningsvis kan leda till att våra unga kan
få ett fotfäste på arbetsmarknaden.
För att uppväga det ledsamma i min inledning vill jag lyfta fram konstrundan Värmlands hjärta! Det är verkligen balsam för öga och själ att se våra
konstnärers fantastiska alster. Vid vackert väder är det en ännu starkare
upplevelse att se vårt landskap på väg mellan de olika utställarna. Det är en
av våra allra största tillgångar dessa våra underbara omgivningar. Detta har
understrukits ytterligare i det arbete som pågår med att fram en ny grafisk
profil för kommunen, många påtalar naturen och omgivningarna som en
viktig anledning till att man trivs med att bo i Kil. Den 13 maj invigdes det
nya fågeltornet vid Norra Hyn. Ytterligare ett exempel på gott samarbete
med Forshaga kommun som vi dessutom nyligen bildat gemensam IT-nämnd
med. Det känns som vi kan komma att utveckla vårt samarbete ännu mer
vad det lider.
Vår förebyggargrupp kämpar på och gör ett väldigt bra arbete med våra ungdomar. Det är bra att vi som kommun kan upprätthålla
detta arbete men det behövs ett allmänt engagemang
för att vi ska lyckas. Vi har alla ett vuxenansvar att
se till våra unga för att de ska ha det bra och inte
ramla in i missbruk eller kriminalitet. Trygga och
ansvarstagande föräldrar är det allra viktigaste medlet att nå framgång i förebyggararbetet.

Tips eller synpunkter
www.kil.se/skriv
www.kil.se/synpunkten
eller
Agneta Hultin Karlsson
0554 - 191 45
agneta.hultin@kil.se
KONCERNEN KILS KOMMUN
Kils kommun, växel
Kilsbostäder AB
Kilvision AB
Hantverkshuset AB
Kils Energi AB
Kils Avfallshantering AB

Foto: AGNETA HULTIN

Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

191 00
194 40
194 00
191 28
191 94
191 94

Under våren har fyra fokusgrupper fått berätta vad de tycker om Kil. Syftet har varit att samla in kunskap om hur Kil upplevs som
bostadsort, samt invånarnas attityder till Kil. De fyra grupperna delades in i en ungdomsgrupp, en vuxengrupp, en politikergrupp
och en tjänstemannagrupp.
De ledtrådar och kunskap som samlats in
kommer att användas i arbetet med att ta
fram en grafisk profil för Kils kommun.
Kils kommun har idag ingen beslutad
grafisk profil.
En grafisk profil innehåller de regler som
beskriver exempelvis användandet av
företagets eller organisationens logotyp
samt vilka färger och teckensnitt som ska
användas i de trycksaker företaget eller
organisationen producerar. Anledningen
till användandet av grafiska profiler är i
huvudsak att ge ett enhetligt användande
av de bilder och texter som representerar
organisationen och fungerar som dess
”ansikte utåt”.
Den nya grafiska profilen ska bli ett arbetsverktyg för alla som kommunicerar
för Kils kommuns räkning och beräknas
vara klar under senare delen av 2009.

Det här tyckte
fokusgrupperna

De allra flesta workshopdeltagarna tycker
att Kil är nära. I Kil är det nära till Karlstad, nära till naturen, nära till affärer,
nära till idrottsaktiviteter och nära till
vänner. Det finns goda kommunikationer med närliggande orter och resten av
världen, tack vare järnväg och flygplats.
Fryken ligger alla deltagarna varmt om
hjärtat. De flesta är också överens om att
det är billigt att köpa hus och bo i Kil.
På minussidan nämner de flesta ”buslivet
på Storgatan” som ett störande inslag i
stadsbilden. Dåliga vägar nämns såväl
som ett “tråkigt och fult centrum”. Det

som flest saknar är badhus och ett bredare
butiksutbud.
När deltagarna ombads berätta om Kil
på en minut nämndes att det är en vacker
och naturskön ort i hjärtat av Värmland.
Fryken lyfts fram som en av de främsta
sevärdheterna/tillgångarna. Några väljer
att lyfta fram Kils frodiga närings- och
föreningsliv.
Ungdomarna ombads istället att berätta
om Kil med en mening. En mening som
kan sammanfatta deras kommentarer är
“Kil är en ganska trevlig ort, men akta er
för raggarna”.
I intervjusvaren hittar vi massor av bränsle för skapandet av Kils nya logotyp. Vi
har identifierat några starka värden som
alla arbetsgrupperna varit överens om:

Närhet, gemenskap, stora rekreationsmöjligheter och bra
billigt boende

Kommunvapnet togs fram 1963 och är ett så
kallat talande vapen (kilen står för Kil). Det
har fått goda vitsord bland annat i tidningen
Cap & Design som gav två av Sveriges
kommunvapen högsta betyg, Malmö och Kil.
Eftersom vapnet är unikt och bär på en viktig
del av Kils historia föreslås att kommunvapnet
ska användas för standar, utmärkelser och vid
andra exklusiva tillfällen.

Hur kommer det att se ut?

Den reklambyrå som vi anlitat, Troll
Design & Reklam från Karlstad, har
tagit fram ett förslag på ny logotyp som
presenteras i kommunstyrelsen den 9 juni
och i kommunfullmäktige den 25 juni.
Syftet med det här arbetet är att stärka
Kils identitet, visa vad Kil står för och
göra det enkelt att komma ihåg oss.
Ett stort tack till alla er som valde att delta
i fokusgrupperna!

Vår nuvarande logotyp togs fram någon gång
under 1970-talet och föreslås ersättas med en
ny mer folklig logotyp utifrån de ledtrådar och
den kunskap som fokusgrupperna gett oss. Den
är tänkt att användas i kommunens vardagliga
kommunikation. I vilken grad förmedlar den
nuvarande logotypen de kärnvärden som
kommit fram i fokusgrupperna? Kan en ny
logotyp bättre förmedla dessa värden?

Nu gäller det att hitta vägen ut ur krisen och se
möjligheterna med framtidens Kil. Vårt budgetläge kommmer att kräva tuffa åtgärder men de
brukar faktiskt också leda till utveckling. Jag
tror på Kil i framtiden, en kommun som har bra
boende och nära till den fantastiska naturen.
Mikael Johansson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 - 191 11
mikael.johansson@kil.se
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Uppskattat besök av landshövdingen
Text: MATS OLSSON, 0554-191 28

Under första delen av 2009 får alla Värmlands kommuner
landshövdingsbesök. Fokus för besöken är arbetsmarknad,
tillväxt och utveckling.
Landshövding Eva Eriksson besökte Kils kommun under en
dag i början av maj för att få en bild av läget i Kils kommun
och kommunens näringsliv. Besöket ingår i en serie kommunbesök som landshövdingen genomför för att informera sig om
situationen i länet och diskutera framtidsfrågor. Landshövdingen skall efter besöken avlägga en rapport till regeringen
om läget i Värmland.
Besöket inleddes hos kommunen där landshövdingen bland
annat fick information om kommunens verksamheter och hur
kommunen arbetar för att bibehålla så bra service som möjligt
i det kärva ekonomiska läge som råder.
Därefter träffade landshövdingen representanter från företagsorganisationen Kilsam samt arbetsförmedlingen för att
få deras syn på läget i Kil.
Besöket avslutades med företagsbesök hos Wenmec och
Alfa Neon, där landshövdingen fick en redogörelse för hur
konjunkturen påverkat företagen, men framför allt hur företagen arbetar för att påverkas så lite som möjligt av den
rådande konjunkturen. Vikten av samarbete med andra företag
betonades, för att på så sätt nyttja varandras kompetens och
kunna erbjuda potentiella kunder mer än ett ensamt företag
har möjlighet till.
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Mikael Johansson gratulerar Johnny
och Per Carlsson till utmärkelsen

Fryxta sten spinner loss
Foto: AGNETA HULTIN

Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Energimyndighetens tävling Energy spin-off Contest är nu avgjord och Fryxta sten från Kil vann andrapriset på 50 000 kronor.
”Gaffellyftvagnen upplevs som en spännande idé som skulle kunna bidra till att öka tillgängligheten för tunga transporter på ett
energieffektivt sätt.”
– Det känns roligt när kilsföretag visar framfötterna på det
här sättet och jag önskar Fryxta sten all lycka med den goda
produktidén, säger Mikael Johansson (S) kommunalråd i Kils
kommun.

Att kunna erbjuda kundanpassad logistik samtidigt som man
reducerar transportföretagens drivmedelskostnader är en
intressant och god utgångspunkt för stundande prototyputveckling.

Företaget Fryxta sten AB håller till på Montörsgatan i Kil och
producerar Fryxtastenen. Den använder de för att skapa trivselmiljöer för utomhus- och inomhusbruk. Energimyndigheten
kommer till Kil och delar ut priset i slutet av juni.

Pristagarna

Idén

•

Den elmotordrivna gaffellyftvagnen ska kunna användas vid
distribution av bränslepellets. När man levererar pellets idag
används en fastmonterad kran eller truck upphängd i lastbilens
bakre flakdel. Dessa maskiner är tunga, dyra och gör att man
inte kommer ändra fram till kundens dörr. Gaffellyftvagnen
har larvband och kan köras ända fram till dörr. Jämfört med en
kran/truck så väger den en åttondel och investeringskostnaden
är endast 15 %. I och med dess låga vikt ökar lastbilens nyttovikt med 1700-1750 kg vilket minskar bränsleförbrukningen
per kg gods.

Juryns motivering
Gaffellyftvagnen upplevs som en spännande idé som skulle
kunna bidra till att öka tillgängligheten för tunga transporter
på ett energieffektivt sätt. Vi ser idag att privatmarknaden för
t.ex. pelletstransporter ställer nya krav på leveranslösningar.

•
•

1:a (100 000 kronor) Fjärrjordvärme från JW Träproduktion, Lycksele kommun
2:a (50 000 kronor) Gaffellyftvagn från Fryxta sten, Kils
kommun
3:a (25 000 kronor) Aditera Spar (IT-lösning) från Aditera
AB, Kalmar kommun

Om tävlingen

Energy spin-off contest är en idétävling som riktar sig till
befintliga företag med hemvist i kommuner inom Energimyndighetens program Uthållig kommun (Kil är en av dem).
Alla företag med idéer som bidrar till energieffektivisering
eller hållbar energianvändning och som uppfyller tävlingsreglerna kunde tävla. Sista dag för tävlingen och hantering
av tävlingsbidrag var den 27 mars 2009. Information om
tävlingen annonserades på Kils hemsida den 13 januari och
har skickats per e-post till de företag som finns med i vårt
företagsregister

KommunNytt
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Förebyggande hembesök
Foto: AGNETA HULTIN

Text: ANNIKA BJÖRN, 0554-192 84

Du som fyller 80 år och som i dag inte har stöd från hemvården kan, om du vill, få ett förebyggande hembesök. Syftet med dessa besök är
att ge förutsättningar till en ökad trygghet och möjlighet till ett fortsatt självständigt och gott liv.

Hur går det till?

Under det år du fyller 80 år kommer du att
få ett brev hemskickat till dig där du erbjuds
ett frivilligt, kostnadsfritt hembesök. Inom
6 månader kontaktas du av någon av kommunens biståndshandläggare. Om du då är
intresserad av hembesök kommer vi överens
om en passande tid.
Vid hembesöket samtalar vi bland annat
om din trivsel, hälsa, säkerhet, boende och
annat som påverkar din vardag och känns
viktigt för dig.
För att du skall känna dig trygg i framtiden
informerar vi om vilket stöd kommunen kan
erbjuda, vad du kan få hjälp med när det
behövs och hur du går tillväga för att ordna
detta. Du får information och vägledning
kring vem du kan kontakta vid behov av
hjälpinsatser eller för att få råd och stöd.
Vill du veta mer om organisationer, föreningar och aktiviteter som kan vara till nytta
för dig i din vardag eller för social samvaro
kan vi även berätta detta.

Från vänster; Benny Skyttman Måltidsriket, Pär Dalebjer Värmlands Idrottsförbund, Kenny
Thor Konsum Värmland charkfabrik, Johan Eklund Grythyttans restauranghögskola,
Carl-Jan Granqvist Måltidsriket, Ingrid Hermansson Grythyttans restauranghögskola,
Claes Josephsson och Mats Olsson från Broby Grafiska, Stefan Wennström Grythyttans
restauranghögskola och Bo Thunberg Kil Innovation Food Arena.
Vi som ansvarar för förebyggande hembesök är biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Kils
kommun. Från vänster: Catherina Lindeberg, Anne Johansson och Annika Björn

Ny maträtt för idrottare lanseras
Foto: Konsum Värmland

Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Premiär för musikskolans vecka i Kil
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Foto: ELISABETH JOHANSSON, ROGER KVARNLÖV

Vecka 22 genomfördes för första gången Musikskolans vecka i Kil. Med ett varierat program på nya arenor ville och lyckades musikskolan
nå ut till många.
– Vi vill visa upp ett varierat utbud i olika stilar för ny publik på nya arenor. Förhoppningen finns naturligtvis också att fler ska bli intresserade av att lära sig spela, säger Ewa
Gustavsson musikskolans rektor.
Under veckan hann man med 15 konserter på 11 platser. Några av platserna
var kommuncafeterian, bibliotekstorget,
Rosengården, Smeden, Hembygdsgården,
Sannerudsskolans aula, KilArena, Kils
centrum, Karlstad Airport. Programmet
avslutades lördagen den 30 maj på Glada
killingen med MusikskoleROCK.

En rad aktörer inom Måltidsriket har gått samman i ett utvecklingsprojekt för att ta fram ett attraktivt alternativ till den traditionella ”idrottsmaten”. Genom att utveckla en ny produkt som är bra förpackad och innehåller läcker, hälso- och miljömässigt sund mat med tydlig regional
identitet hoppas Måltidsriket att detta ska attrahera idrottande ungdomar, deras föräldrar och publik.
Utvecklingsprojektet har bedrivits i ett brett
samarbete mellan elever från Restauranghögskolan i Grythyttan/Örebro Universitet,
Packaging Arena, Broby Grafiska, Kil Innovation Food Arena (KIFA), Måltidsriket och
Konsum Värmland. Idén till projektet kommer ursprungligen från idrottsförbunden i
Värmland och Örebro som uppmärksammat
behoven av hälsosammare mat för främst
idrottande ungdomar. Genom samarbete
inom Måltidsriket har det blivit möjligt att
skapa en helt ny produkt.
– Det är fantastiskt roligt att ha medverkat
till att detta helt nya koncept kommer fram,
konstaterar Carl Jan Granqvist, ordförande i
Måltidsriket Ekonomisk Förening.
Projektets uppdrag har varit att utveckla
en ”idrottsmeny” som är näringsmässigt
rätt anpassad, samtidigt som den är lätt
för idrottsföreningarna att hantera. I uppdraget till projektgruppen har ingått att
produkten så som långt möjligt ska vara
gjord av närproducerade/regionala råvaror
med tydligt ursprung och identifierbara
mervärden. Med tanke på blandningen av

6

KommunNytt

olika kulturer och religioner inom idrotten
ska produktutvecklingen på sikt ta hänsyn
även till denna faktor.

produktionen nå oanade framgångar, säger
Kenny Thor, chef för Konsum Värmland
charkfabrik.

– Det här visar vad det lite svårbegripliga
begreppet innovation i maktsammanhang
rent konkret kan handla om, säger Bo Thunberg, projektledare på KIFA.
I projektet har olika intressenter medverkat
med sina specialiteter. Receptet har tagits
fram av studenter på Restauranghögskolan
i Grythyttan. Förpacknings- och designarbetet har gjorts av elever vid Broby
Grafiska i Sunne. Kil Innovation Food
Arena har svarat för att länka idéarbetet
till företagens produktion. Måltidsriket har
ansvarat för samordningen och Konsum
Värmland tillverkar produkten som är anpassad för marknaden och idrottsklubbarnas
behov. Produkten kommer inledningsvis att
saluföras inom Konsum Värmlands verksamhetsområde.
– Med samarbeten av det här slaget, som den
nya produkten markerar startskottet för, kan
den värmländska småskaliga livsmedels-
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Det var bra stämning och många stannade kvar och pratade, fikade
och gick tipspromenad i den sköna vårkvällen.

Vad gör fisken på land?

Fågeltorn invigdes vid Hyn
Text: KATARINA KARLSSON - Projektledare Norra Hyn, 0767-70 69 85

Foto: KATARINA KARLSSON, JENS JOFJELL

Den 13 maj invigdes det nya fågeltornet och 37 hektar strandängsbete vid Norra Hyn i Kil. Fågeltornet har kommit till genom Kils
kommun och länsstyrelsen försorg. Restaureringen av strandängsbetet är ett samarbetsprojekt mellan Kil och Forshaga kommuner
med hjälp av länsstyrelsen.

En av Värmlands finaste fågelsjöar

Norra Hyn har länge varit en av Värmlands finaste fågelsjöar
där över 200 fågelarter har observerats. Som det ser ut nu har
förutsättningarna för många arter blivit ännu bättre genom de
insatser som skett. Under de senaste veckorna har bland annat
en tuvsnäppa visat sig på strandängsbetet under de senaste
veckorna. Det är en nordamerikansk art som inte kommer
så ofta till Europa och har setts endast ett tiotal gånger i
Värmland förut.

Text och foto: MARIE KLINTBERG

Fritidshemmens dag firades den 12 maj över hela landet. I Kil
firade fritidshemmen Dungen, Saltkråkan och Junibacken med
ett eget tema. Årets tema var en prova på dag med namnet
”Vad gör fisken på land?”.
Fritidsbarnen fick prova att rensa fisk, tova och måla en tavla.
Dessutom lärde experten Sven-Olov Högman ut den ädla
konsten att tälja visselpipa. Mitt i allt provande bjöds det på
gott mellanmål och som avslutning festades det på glass.
Fritidsklubben Dungen som arrangerade tackar alla festdeltagarna för en trevlig dag.

– Det är finast att spana efter fåglar på eftermiddag och kväll
i Kils kommun och i Forshaga kommun på morgon och förmiddag. Tornen står mitt emot varandra och därför kan man
välja det som passar bäst i förhållande till solljusets riktning,
berättade Kalle Ekelund, chef för miljö- och byggnadsförvaltningen i Kils kommun.
Andra arter som man kan få se är havsörn, grönbena, gulärla,
gräshoppssångare, näktergal och rördrom.

Strandängsbetet

Vid strandängsbetet, där korna nu släppts, har man tagit bort
gammal taggtråd, satt upp nytt stängsel, röjt sly och tagit
ner träd. Den första omgången kor släpptes förra våren och
under invigningen släpptes ett tiotal av de djur som ska vårda
strandängarna i år.
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Invigningstalare var Stina Bergström (MP), vice ordförande i
kommunstyrelsen i Kil, och Maria Norell (S), ordförande i miljö- och
byggnämnden i Forshaga.
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Den stora Toriin, 16 m. hög, utgör entrén från havet till
den heliga ön Miyajima, där ingen får födas eller dö.

För tjugo år sedan flyttade vi, Håkan Blomqvist och Karin
Westman, in i prästgården i Högboda. Här bodde vi till för
två år sedan, då det sista av de fem barnen flyttade hemifrån.
Själva flyttade vi då ett stenkast bort, till vår spektakulära ateljé
intill prästgården. Ateljén är till största delen uppbyggd av
den gamla musikskolan i Kil, vilken vi förvärvade i slutet av
nittiotalet och flyttade delar av till tomten på prästgården.
De senaste tio åren har vi uteslutande arbetat med glas, ett exklusivt material som har fört oss ut på flera uppmärksammade
utställningar i USA och Europa, där vi finns representerade
på flera ledande gallerier.

Högboda sätts på
kartan i Japan
Text: HÅKAN BLOMQVIST, 0554-204 70

Foto: HÅKAN BLOMQVIST, AGNETA HULTIN

Under månaden i Japan upplevde vi bland annat den varierande kulturen, blandningen av gammalt och nytt, av österländskt och
västerländskt, vänliga människor och en skiftande natur vilket tillsammans gett oss massor av erfarenhet och inspiration.

För två år sen blev vi inbjudna att, i mars i år, ställa ut vårt
unika ugnsgjutna glas på Sveriges ambassad i Tokyo. En
låda på trehundra kilo flögs i februari till Tokyo och stod och
väntade på oss när vi anlände dit i början av mars. Redan en
vecka efter sista utställningsdagen på ambassaden gick hela
utställningen vidare till Leksands vänort i Japan, Numazo,
en ”liten” storstad med 250 000 invånare vid vulkanen Fujis
södra fot. Under ett år kommer utställningen att visas på olika
platser i Japan, vilket ambassadens kulturavdelning sköter om.
På tur står nu Volvo showroom i Yokohama.

låg ofta placerade på natursköna otillgängliga platser på
landsbygden, men till vår förvåning besöktes de av många
människor i alla åldrar.
Av de tusentals, både stora och små tempel vi passerade,
kunde vi konstatera att templen används dagligen och religionen spelar en stor roll i det japanska samhället.
Bergen, floderna och havet var påtagliga med sin närvaro,
och var en aldrig sinande källa till glädjefyllda upplevelser.
Allt detta kommer säkert att visa sig i kommande skulpturer,
vilka vi är fullt upptagna med att producera till de kommande
utställningarna under hösten, Åmåls konsthall, Panncentralen
Mariestad och Hallsbergs konsthall.
Att bo i glesbygd är som synes inget hinder för att ha hela
världen som arbetsfält!
Välkommen att besöka oss i vår permanenta utställning som
vi har i vår glasstudio i ateljén, men för att vara säker på att vi
är på plats är det säkrast att du ringer 0554 - 204 70 först.
Intresserad Vernissagebesökare på
svenska ambassaden i Tokyo

Efter de två utställningarna reste vi under tre veckor själva
runt i Japan och besökte både städer och landsbygd. Bland
annat besteg vi Japans största och minsta vulkan, varav den
största, Aso-san, är aktiv med en stinkande bubblande blågrön
sörja i botten.
Hiroshima med minnesdomen gav allvarstyngda känslor som
följde med på hela resan.
De museer vi besökte hade alla modern arkitektur, och de
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Kilsravinerna
Se halva Värmland från Rennstadsnipans utsiktstorn

Vad vet du om Högboda

Naturreservat i Kils kommun

Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Text: BENGT KOLTHOFF, 070-51 47 903

Det finns mycket att se och uppleva i Kils kommun även för den som är kilsbo. Om man knallar in på Kils turistbyrå (ingång vid Kils
bibliotek) kan man få massor av tips på bra utflyktsmål och aktiviteter. Den här gången valde jag att fråga Boda byalag vad som
finns och vad som är på gång. Kanske andra byalag också vill berätta?
Jan Fjärrstad är ordförande i Boda byalag och berättar följande:
Vårt mest besökta utflyktsmål är Rennstadsnipan som troligen
är Värmlands högsta utsikspunkt. När du klättrat högst upp i
tornet kan du se mer än sju socknar. Alla de stora rovdjuren
finns här och om du har tur kan du få se lodjur. Det är nämligen
ovanligt många ”katter” här. Här kan du grilla och övernatta
under bar himmel om du vill. Dessa faktorer är några av många
som gör Rennstadsnipan till ett härligt utflyktsmål.
Åsikten är vår egen lilla park mitt i centrum av Boda. Det
är en liten oas där du kan sitta ner och lyssna på älvens brus
eller filosofera över livet och dess olika värden. Som namnet
anger byts eller delas en och annan åsikt här, gärna över en
dricka man köpt på Coop Nära. Åsiktens boulebana används
flitigt av bland annat Högboda PRO. De spelar boule här
två gånger i veckan. Hör av dig om du och några vänner vill
utmana dem på en match.
Sjön Säveln är en varm och ren insjö som ligger bakom kyrkan.
Där finns bryggor och möjlighet att grilla. Vi kommer även att
försöka få till kanot och roddbåtsuthyrning här.
Det händer mycket i Boda, både för vuxna och barn. En nyhet
från förra säsongen är Boda glasscafé. Det är öppet tisdagfredag mellan 16 juni och 24 juli klockan 11-17. Det är mer än
ett café och erbjuder hantverk, presenter och second hand.
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Om du vill veta mer om Högboda så är du välkommen att
kontakta byalaget. De hjälper dig med information och annat.
Vid riksväg 61 finns även informationsskyltar uppsatta med
tips och telefonnummer.

Hängbro vid Apertin

Foto: KAROLINA PETTERSSON, AGNETA HULTIN

Idag är vår kommun begåvad med tre intressanta naturreservat; Apertin, Kilsravinerna samt
Renstadssnipan. Dessa smultronställen är lätta att finna och värda ett besök.
Apertin och Kilsravinerna med sina ravinbildningar är unika för Värmland. Flora och fauna
i bäckravinerna är karaktäristiska med gråal och annan lövskog i botten. Storväxt gran
i sluttningarna. Botten av ravinerna ger under sommartid en stämningen av tropikerna.
Mest iögonfallande är rikedomen av strutbräken. Djurlivet är mycket rikt.
Kommer man till Högboda är Rennstadsnipan väl markerad i landsskapet. Ett högt berg
med branta sluttningar som omges av små tjärnar. Skogen utgörs av hällemarksskog med
gamla storväxta tallar. På sydsidan finns dock ett parti med hassel, oxel och lind.
De tre reservaten är mycket väl värda ett besök. Markerade stigar, informationstavlor samt
rastplatser finns för besökaren. På Rennstadsnipans topp finns ett utsiktstorn, vindsskydd
samt grillplats.

Hur hittar jag dit?
Apertins raviner:
Från Karlstad kör man väg 62 mot Forshaga. Tag av mot höger och kör väg 714 till dess
du ser skyltarna. Från Kil samhälle kör mot Fagerås på gamla väg 61. Tag därefter av
höger och kör efter skyltar mot Forshaga. Efter ca milen ser du skyltar om Apertin.
Du hittar mer information om Högboda på Boda byalags
hemsida som du når via adressen www.kil.se/hogboda

Kontaktperson Boda byalag:
Jan Fjärrstad 073-833 22 95

Kilsravinerna
Ingång till reservatet finns vid parkeringsplatsen längs väg 61 samt vid reningsverket.
Från Kils samhälle kan man till fots följa Skutbergsleden via Sannerudsvallen så hittar
man ned i ravinerna. Från Karlstad kan man gå Skutbergsleden som går hela vägen till
Kilsravinerna.
Rennstadsnipan
ca 4 km norr om Högboda, ca 1 km öster om Renstad. Hänvisningsskyltar efter vägen.

Utflyktsmål
Du kan gratis hämta ett eget exemplar
av Naturguiden hos turistbyrån. Guiden innehåller tips på tretton utflyktsmål med intressanta naturmiljöer i Kils
kommun samt beskrivningar av Kils
natur, vad som är skyddsvärd natur och
vad vi har för ansvarsarter.
Upptäck alla dolda pärlor i kommunen!

KommunNytt
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Barnomsorgen i Kil stärks

Foto: AGNETA HULTIN
Foto: AGNETA HULTIN

Text: DAN GRANSTRÖM, 0554-191 85

DIN VÅRDCENTRAL
FOTON: AGNETA HULTIN KARLSSON

Den 27 maj beslutade en enig barn- och utbildningsnämnd om ett antal förändringar inom barnomsorgen i Kil. Beslutet innebär
bland annat fyra nya förskoleavdelningar och en kompetenshöjning inom förskolan.

Distriktssköterskemottagningen
Vårdcentralen Kil

Två nya förskoleavdelningar för 4-5 åringar ska skapas i gamla
läkarstationen vid Sannerudsskolan. Kils kommun kommer
därmed att kunna erbjuda fyra nya avdelningar senast hösten
2010 då den nybyggda förskolan Skogsgläntan ska vara klar
att tas i bruk.

Hälsostigen 1
665 31 Kil

Kompetenshöjningen inom förskolan åstadkommer man tack
vare beslutet att samtliga nya tjänster inom förskolan ska besättas med pedagogiskt utbildad personal. Även vakanser på
barnskötartjänster ska omvandlas till pedagogtjänster.

Vårdcentralen i Kil är öppen för akuta sjukdomsfall hela sommaren. Ring före besök.

– Dessa beslut kommer att innebära att betydligt fler föräldrar
får den barnomsorg de önskar och att kommunen bättre lever
upp till kraven från staten, säger Maj-Britt Tibo (S) ordförande
i barn- och utbildningsnämnden.

Våra telefontider är måndagar 8 - 10 samt 14 - 16, tisdagfredag 8 - 10 samt 13 - 15.
Om Du behöver förnya recept eller hjälpmedelskort är vi
tacksamma om Du gör det så snart som möjligt.
För att förnya recept kan Du ringa vår receptbrevlåda telefon
421 10. Receptbrevlådan är öppen alla dagar, dygnet runt.
Du kan också maila Din receptbegäran på www.liv.se/vckil,
klicka ”förnya recept”.
Nytt recept finns på Apoteket inom fem dagar om Du använder
receptbrevlådan eller mail.

Beslutet innebär även stora förändringar för familjedaghemmen som kommer att minska från idag 28 till 14 från och
med hösten 2010.
Vi kommer att sätta oss ned och diskutera med fack och arbetsförmedling för att se vad vi kan göra för de 14 dagbarnvårdare
som inte får vara kvar samtidigt som vi sätter igång planeringen för två nya avdelningar på gamla läkarstationen.

Barnmorskemottagningen
Stängt måndagar vecka 27 - 28 samt vecka 33 - 35.
Ungdomsmottagningen
Öppen torsdagar 15 - 17 hela sommaren.

Föräldrainsatser mot rökning
Text: ANNICA MERCHANT, 0554-193 99

Foto: ROGER KVARNLÖV

Forskare vid Umeå universitet visar nu att ungdomar blivit
mer positiva till sina föräldrars försök att hindra dem att
röka. ”Det mest effektiva som föräldrar kan göra i detta
sammanhang är att avråda från rökning och försöka övertala
ungdomarna att låta bli, att inte röka själva samt att inte tillåta
att tonåringarna röker hemma”, står det bland annat att läsa i
deras forskningsartikel.
Vad föräldrar säger och gör har alltså även i denna fråga
betydelse!
Läs hela artikeln på www.forskning.nu, sök på ”Föräldrainsatser viktiga för att hindra rökning”.

Minska konflikter med ditt barn
Text: KERSTIN OR, 0554-194 59

Delta i en föräldragrupp!

KommunNytt

Friskvården
Semesterstängt vecka 28 - vecka 32.
Anmälningar till vår gruppverksamhet tas emot från vecka
34, måndag och tisdag, telefon 19356.
Fotvården
Semesterstängt vecka 29 - vecka 32.
Sjukgymnastik
Reducerad bemanning från vecka 29 till vecka 34.
Telefontid måndag-fredag 09.00-09.30.
Laboratoriet
Reducerad bemanning från vecka 26 till vecka 33.
Öppet för provtagning 08.00 - 12.00 samt 13.00 - 16.00
måndag-torsdag.
Fredagar öppet 08.00 - 12.00, öppet för akut sjuka som besöker
läkare vid Vårdcentralen 13.00 - 16.00.
Vi önskar alla Kilsbor en skön sommar!

- ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn
Utbildningstillfällen
Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan
3-11 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Vi planerar att träffas elva onsdagar under hösten med start
den 9 september. Utbildningen är kostnadsfri.
För mer information
Kerstin Or : 19 459/070-220 45 85
Marie Hult: 19 341/070-281 91 00
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Barnavårdscentralen
Öppen vägmottagning tisdag-fredag 09.30-11.30, vecka 2535.
BVC obemannad måndagar vecka 30 - 33, telefontid tisdagfredag 08.00 - 09.00. Kontakta rådgivande sjuksköterska om
Du önskar kontakt måndagar, telefon 421 10.

Familjecentralen
Sommaravslutning tisdagen 9/6.
Öppnar åter tisdagen 18/8 kl 09.30.

Vässa formen

Du hittar mer information, och intresseanmälan, på
www.kil.se/komet.
Du kan anmäla dig fram till den 21 augusti.

Vi samlas utanför Frykstastugan på tisdagar kl. 18.00, alla
månader utom juli, och kör intervallträning. Ofta avslutar vi
med lite styrka och spänstträning. Vi brukar vara ungefär
25 stycken mellan 6 och 60 år som deltar.
Alla är välkomna oavsett ålder och kön och tränar efter sin
egen förmåga. Vi har kul och sporrar varandra hela tiden. Det
är bara att hänga på! Vi ses kl. 18.00 på tisdag!

Antalet platser i gruppen är begränsat, så vi förbehåller oss
rätten att göra urvalet om vi får in många anmälningar.

Helen och Christer Skoog, Kils OK
0554-142 25 eller 070 98 01 513

KommunNytt
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Byte av vatten- och
avloppsledning

Vi har tidigare informerat om att det
varit problem med vattenleveransen till
de boende på Skogsvägen. Vatten- och
avloppsledningen på Skogsvägen, mellan Ekvägen och Sveagatan kommer
att bytas ut. Arbetet kommer att ske i 2
etapper, etapp 1 mellan Sveagatan och
Fabriksgatan kommer att göras mellan
augusti och december 2009, etapp 2
mellan Fabriksgatan och Ekvägen kommer att bytas under våren 2010. Alla som
är direkt berörda av detta arbete kommer
att få information i brevlådan.

Emil Larsson fick Bergenfurs stipendium

Sommaraktuellt på biblioteket
Text: LENA HASSELLUND, 0554-191 63

FOTO: AGNETA HULTIN

– Det här känns verkligen jättekul och jag
hade ingen aning om att jag var aktuell.
Det kom som en total överraskning när de
ringde och berättade att jag fått Bergenfurs
stipendium och att jag skulle anordna en
konsert, säger en glad Emil Larsson.

•
•
•
•
•
•
•

Vägombud enskilda vägar

Kils kommun sköter drift och underhåll
av 20 mil enskilda vägar. 7 st kommuninnevånare har utsetts till vägombud och
är kontaktpersoner för följande distrikt:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Berndt Björkman, 0554-250 39 eller
070- 322 06 99. Torestad - Gunnarsbytorp, Rennstad - Tröstad, Bodetta,
Sandviken, Hökerud och Bonäs.
Ivo Malmgren , 0554-203 60 eller
070 - 660 65 98. Ärtetan - Högboda
- Forsnor.
Inge Gustafsson , 070- 650 80 94.
Rinnefors, Smedserud, Lene.
Gert Westmark , 070-345 70 44.
Gönäs - Skållerud - Fagerås.
Kenneth Eriksson, 0554-210 68 eller
070-675 38 49. Getmossen - Nedre
Bondestad.
Lars Nylén , 0554-721 90. Nilsbyområdet.
Gatuavdelningen , 0554-192 11.
Skårebol-Trångstad-Säbytorp samt
Brakerud.

Dikning och grusning av enskilda vägar
kommer att göras under sommaren, information om var kommer du att hitta
på www.kil.se
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Nu stundar långa, lediga dagar som du kan fylla med musik och läsning! På sommaren får
du låna på långlån, 6 veckor, så du har gott om tid. Du vet väl att du kan lyssn lagligt genom
att låna musik-CD hos oss? Även böckerna kan du få genom örat i form av CD-bok.
Under sommaren har vi en monterutställning som riktar sig speciellt till förskolebarnen.
Den visar upp Linnea och Maja, dockorna som förskolorna haft som tema under våren.
De läskunniga barnen är välkomna att delta i den sedvanliga sommarlovsläsningen; läs
tio böcker så får du en bok som gåva. De kan även lösa våra barnkorsord, som finns för
äldre och yngre barn.

Styrelsen som utser pristagaren består
av representanter från spelmanslaget,
kyrkokören, musikskolan och familjen
Bergenfur.
Hur ser du på framtiden?
– Jag kommer att fortsätta med musiken
som hobby men ska satsa på att bli polis
men man måste vara 20 år för att söka så
fram tills dess kommer jag att jobba som

Kils kommun arbetar vidare i satsningen
att erbjuda alla kommuninvånare bredband. När det gäller abonnenter med
fast telefon anslutna till telestationerna
Renstad och Rörbäcken så har Kils
kommun valt att samarbeta med Telia
som leverantör.
Telia har lämnat den 15 maj 2009 som
preliminärt leveransbesked på konverteringen av dessa telestationerna till
ADSL. Konverteringen innebär att de
boende som är anslutna med fast telefon till dessa telestationer kan beställa
bredband via Telias hemsida eller via
en Teliabutik.

Emil fick blommor, diplom och 5 000 kronor i samband med den konsert han fick
uppgift att sätta upp. Slagverksensemblen
och ett rockband understödde Emil som
också körde två solostycken på marimba
och xylofon. Publikfavorit blev Radiosportens signaturmelodi som framfördes sportigt
och med en stor portion humor.

I år kommer följande gator, GC-vägar
(gång- och cykelvägar) och vägar att
asfalteras:
Del av Storgatan (från fartgupp och
mot nya rondellen)
Olles väg
Adels väg
GC-väg vid Blåbärsstigen
GC-väg mellan Sveagatan och
Smultronstigen
GC-väg vid Hallonstigen
GC-väg under Storgatan vid Lersäter
Högåsvägen i Högboda

FOTO: JAN ANDERSSON

Bergenfurs stipendium för 2009 går till Emil
Larsson, slagverkare från Kil. Emil är 18 år
och går tredje och sista året på musiklinjen i
Karlstad. Förutom diplom och blommor fick
Emil 5000 kronor.

Asfaltering 2009

•

Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 45

Bredband via telefonjacket
till Renstad och Rörbäcken

Kilvision flyttar

Emil Larsson tar emot Bergenfurs stindium på
5 000 kronor efter ett bejublat framträdande där
slagverksensemblen och Emil, iförda sportkläder,
framförde radiosportens signaturmelodi.

säljare, säger Emil som inte bestämt vad
han ska använda pengarna till.

Vi har öppet som vanligt: måndag-torsdag 12-18, fre 10-16. Välkomna!

Trafikfarlig växtlighet

Den 1 juni flyttade Kilvision sitt kontor
till CenIT-huset Rosengränd 12, där
Kilsbostäders kontor redan finns. Samordnad kundmottagning, administration
med mera förväntas ge ökad effektivitet.
Telefon och mailadresser påverkas inte
av flytten.

Trafiköar

Även i år kommer trafiköar att stå
utställda på gatorna som hastighetsdämpande hinder under perioden 15
maj - 15 september. Precis som förra
året kommer det att finnas möjlighet att
få trafiköar under en period av 4 veckor.
Är du intresserad av att få trafiköar
uppställda på din gata kontakta tekniska
förvaltningen, enklast via mail till
therese.jager@kil.se

Text: THERESE JÄGER, 0554-191 30

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och
under sommaren kan rädda liv!
Det är svårt att upptäcka barn i trafiken och barn har svårt att upptäcka trafikfarorna i
tid. Du kan enkelt göra viktiga insatser och förbättra säkerheten, inte minst för barnens
trafikmiljö. Buskar och träd som tillåts växa ut över gångbanor och vägar kan lätt bli en
trafiksäkerhetsrisk.
Varje fastighetsägare har ansvar
Alla fastighetsägare ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut från tomten över
gatu- och parkmark. Så här står det i Plan- och Bygglagen, § 17, tredje kapitlet:
”Tomter ska, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick.
De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer
och så att risken för olycksfall begränsas.”
Så här kan vi tillsammans öka säkerheten
• Häckar och annan växtlighet med tät vegetation bör inte vara högre än 80 cm över
gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet och speciellt vid en hörntomt.
• Om en gång- och cykelväg korsar gatan är sikttriangeln bara 5 meter in på gång- och
cykelvägen, men fortfarande 10 meter utmed gatan.
• Vid utfart från tomt direkt till gata krävs fri sikt med minst 2,5 meter från gatan. Buskar
och häckar får inte heller här vara högre än 70 cm.
• Vid tomt längs gata gäller 4,6 meter över körbana för att framkomlighet och vinterväghållning ska fungera.

Stefan Holmstipendium
Som privatperson eller förening i
Kils kommun kan du lämna förslag
på vem som ska få Kils kommuns
Stefan Holmstipendium.
Stipendiet på 10 000 kronor delas
ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.
Förslaget ska lämnas senast 31
augusti.
På vår hemsida kan du läsa mer
om hur du ska anmäla din kandidat
och vilka kriterier som gäller.

www.kil.se

Parkering av fordon på
kommunens mark
För att underlätta för personalen på gatuavdelningen uppmanas du som parkerar
bilar, båtar och släpkärror samt använder kommunens gräsmattor till upplag
av ved och rishögar, att omedelbart ta
bort dina fordon/högar. Detta för att
gatuavdelningens personal ska kunna
sköta sina arbeten med gräsklippning,
trimning med mera.

Lekparker
Fyra lekparker kommer delvis att få
ett helt nytt utseende under sommaren
2009, Dallidenparken och Järnvägsparken i Fagerås kommer att rustas
upp under maj och juni. Lekparken
vid Gamla Runnevål och vid Prästbol
i Fagerås kommer att rustas upp under
augusti och september.

KommunNytt
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Bondenära etablering i Kil
Foto: AGNETA HULTIN

Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Företaget Bondenära etablerar sig i Kil för att nå den värmländska marknaden. Via en webbsida beställer kunden varorna som sedan packas
på KilArenaområdet och körs ut till kund.
– Bondenäras etablering i Kil bidrar till att stärka den befintliga
livsmedelsbranschen och företag som arbetar med kvalitet och
hållbar produktion, säger Bo Thunberg projektledare för KIFA (Kil
Innovation Food Arena).
Bondenära arbetar med att sälja ekologiska livsmedel och regionalt
producerade livsmedel från värmländska lantbrukare och livsmedelsproducenter till kunder i närområdet. De har även rättvisa och
ekologiska importerade livsmedel. På www.bondenara.se väljer
kunden varor från den butik den vill handla och beställning levereras hem till kund. Kunderna består av vanliga konsumenter och
företag.
– Vi väljer att sälja närproducerade ekologiska livsmedel eftersom
den konventionella produktion har hela världen som konkurrens.
Bondenära är mån om kundernas hälsa och säljer mat som är näringsrik, fri från kemikalier och härdat fett, säger Anne Johansson
på Bondenära.

Från vänster: Projektledare för KIFA Bo Thunberg,
Bondenäras
Annemed
Johansson
Anne
Johansson
kalv
samt producent Göran Modig från Bjälveruds Basturökeri Fisk & Chark

Utökade öppettider på ÅVC ”Tippen”
Öppettiderna på ÅVC ”Tippen” har utökats med lördagar kl 9-14
(gäller från lördagen den 27 juni).

Fler bostadsrätter på Mons Backe
Text och foto: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Övriga öppettider:
Vardagar 07.00-15.30 (måndagar till 19.00, 1 april t.o.m. 30 september)

Nu monteras fler bostadsrätter på Mons Backe. Det ska bli tre enplanshus med tre lägenheter i varje. De nya husen ligger strax nedanför de
redan klara tvåplanshusen som skymtas i bakgrunden.

Om du undrar över något när det gäller sortering så kan du få hjälp
av vår personal på plats. Du hittar mer information på vår hemsida
www.kils-avfallshantering.se.

Lägenheternas storlek är på 65, 70 respektive 88 m2. Samtliga lägenheter har en egen liten täppa och förråd samt carport. Standarden är
densamma som på de redan befintliga tvåplanshusen på Frej Alsterlinds väg 2-18.

Ren mat ger ren gas

Husen sätts upp av Nybyggarna i Karlstad. Mer information om bostadsrätterna finns på deras hemsida nybyggarna.eu under aktuella
projekt.

Grissläpp 2009
Text: ROGER KVARNLÖV, 0554-191 46

Matavfall blandat med annat avfall går däremot till förbränning.
Förbränning är en betydligt dyrare behandling än rötning. I stickprov som gjorts av insamlat matavfall i Kils kommun har man hittat
en hel del annat avfall bl.a. blöjor, pantflaskor, plastpåsar, skor och
även hela soppåsar med annat avfall. Matavfall som ser ut så kan
man inte köra in i rötningsanläggning utan måste förbränna det
istället. Så sortera ditt matavfall väl, lägg det i en papperspåse och
sedan i det lilla kärlet med brunt lock så blir det till fin gas som det
går att köra bil på.

Så här ska det inte se ut

Rent och fint matavfall att röta

Kontakta gärna oss på Kils Avfallshantering om du har frågor kring
sortering av avfall.

Fjolårets Grissläpp och invigning av Monvallen lockade många besökare och utställare. Årets grissläpp kommer att ske vid hagmarken i
Lövenstrand måndagen den 22 juni kl. 18.00-19.00.
Fjolårets invigning av Monvallen med grissläpp
var lyckad och grisarna i Lövenstrand lockade
många besökare, vilket de 1100 kommentarerna i gästboken vittnar om. Årets grissläpp
blir en mindre aktivitet och kommer att ske i
direkt anslutning till hägnen vid våtmarken i
Lövenstrand.
De åtta grisarna som ska böka i hagmarken är av
rasen Linderöd och kommer att skötas av Jobbcenter

på Kils kommun. Grisarna kommer att fortsätta markbereda utvalda områden i den ena hagen under sommaren.
Möjligen kommer får att beta i den andra hagen för
att hålla rent från sly.
Kils kommun vill, genom markberedning av grisar
och eventuellt får, på ett miljövänligt och roligt sätt
återställa de gamla betesmarkerna som fanns i Lövenstrandsområdet för flera hundra år sedan.

Kom in till energirådgivningen innan sommaruppehållet
Du kan besöka oss på Kils Energi AB:s kontor, Allégatan 6 i Kil
Energirådgivningen har semesterstängt från och med v.28.
Den 3 augusti är vi åter på plats på kontoret.

Varmt välkommen!
Anna Jansson 0554-194 14 • Kåre Arvidsson 0554-193 75 • Ulrika Thorén 0554-194 11

BLI ENERGISMART MED RÄTT RÅD!
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Sommar i Kil
Juni

Augusti
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1

Juli
2
3
4
7
7-8
10
11
12
14
16-18
17
19
21
21-26
24
26
31

Fotbollslandskamp Nordisk Flickturnering 16 år. Spel i grupp A
mellan Norge - Tyskland. Matchstart 19.00. Aktiviteter från kl
17.00. 50 kr/vuxna och 20 kr barn/ungdomar samt pensionärer.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Fotbollslandskamp Nordisk Flickturnering 16 år. Bronsmatch.
Matchstart 12.00. Aktiviteter från kl 10.00. 50 kr/vuxna och 20
kr barn/ungdomar samt pensionärer.
Frykerudarna, underhållning Fornminnesgården Säldebråten,
kl. 19.00. Servering kaffe och klengås.
Riksmästerskap klass Far & Son. Golftävling, 300 deltagare
från hela Sverige. Golfbanan Skärningsberg Kil. Fri entré.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Hästtävling på Hannäs, dressyr kl. 09.00, precision kl. 13.30.
Sommarunderhållning i Fryksta. Kils Dragspelsorkester. Servering, fri entré, kl. 19.00.
Lillemors från Rudskoga. Underhållning, skillingtryck, visor,
gamla schlagers vid Fornminnesgården Säldebråten, kl. 19.00.
Servering kaffe och våfflor.
Frykstafesten 10-års jubilerar. Tre dagar med underhållning,
musik, mat och dryck vid Fryksta station Kil.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.		
Sommarunderhållning i Fryksta. Kils Storband. Servering, fri
entré, kl. 19.00.
Teater ”Marknadsafton”. Sunne Frykenteater spelar upp Wilhelm Mobergs ”Marknadsafton”. Fornminnesgården Säldebråten, kl. 19.00. Servering kaffe och smörgås.
Goliat motocrossvecka. Speedcross med Sverigeeliten. Ungdoms- och knattetävlingar i motocross. Lökeneskogen.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Sommarunderhållning i Fryksta. Kils Cafeorkester med Britt
Enders. Servering, fri entré, kl. 19.00.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.

1-2
2
3

7
8
8
9
9
9
10-16
11
15
29
30
30

Frykerudsdagen. Järnvägsparken kl. 09.30-13.00, loppmarknad,
auktion, lotteri, veteranbilar, bagarstugan och smedjan är öppen.
Servering. Lundavallen kl. 14-17, lotteri, underhållning, godisbomb, Line Dance, m.m. Utdelning av Frykerudsäran, helgmålsbön.
Goliatspelen kl 09.30. En av Sveriges största ungdomstävlingar
i friidrott. Sannerudsvallen.
Damfotboll. Division 3 Värmland damer: IF KIL - Ämterviks
FF kl 16.00 på Sannerudsvallen
Packmopedsturne 2009. Det traditionella besöket av Packmopedsturné på Kils hembygdsgård. Årets medverkande artister;
Anders Glenmark, Plura Jonsson, Göran Samuelsson, Pugh
Rogefeldt och Pernilla Andersson. Orkestermedlemmar är;
Bengan Blomgren, Robert Henriksson, Bengt Bygren och Dan
Magnusson.
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
Riksmästerskap i Hästskovarpa på ”Höjda” kl. 11.00. Fritt
inträde.
Kilsmârten k l.09.00-17.00 på Storgatan i Kils centrum.
Marknadsdag med knallar från hela Sverige.
Gudstjänst. Fornminnesgården kl. 11.00, servering kaffe.
Nävgrötsfest kl.16.00 vid Hembygdsgården Kil. Nävgröt med
fläsk, lingondricka. Underhållning. Entré 100 kr
Damfotboll. Division 3 Värmland damer: IF KIL - Arvika
Fotboll SK kl 18.00 på Sannerudsvallen.
Kil Hela Veckan. Folkfest i Kil. Föreningsparad, underhållning,
m.m. Programblad delas ut till hushållen i slutet av vecka 32.
Tävling dressyr/precision. Lokal lätt tävling med dressyr/
precision, Hannäs Kil.
Damfotboll. Division 3 Värmland damer: IF KIL - FK Qbik kl
16.00 på Sannerudsvallen.
SM-båttävling i flera klasser vid Äng, Fryksta. Båtutställning i
samband med tävling vid Fryksta station.
Höstfest med nävgröt och fläsk. Övre Bondestads Byalagsskola, norr om Kil. Servering av nävgröt o fläsk, kaffe, våfflor
samt loppis. Kl. 12.00-15.00.
Damfotboll. Division 3 Värmland damer: IF KIL - Eda IF kl
16.00 på Sannerudsvallen.

September
5-6
6
10-13
12-13
13
18
19-20
20
26
26

Squaredanstävling och uppvisning. Lördag 5/9 kl. 14.00-21.30.
söndag 6/9 kl 11.00-15.00. Sporthallen Kil, fri entré.
Stafett DM i orientering. Värmlands DM stafett i orientering
avgörs i markerna kring Brakerud och Ånaholm kl 11.00 - 14.00
Resport Trophy 09. Europas största hockeyturnering för U-13
lag.
Skandia cup riksfinal. Sveriges 130 bästa golfjuniorer i ålders
klasserna 13-16 år tävlar om titeln ”Sveriges bästa junior” i resp.
klass. Golfbanan Skärningsberg kl. 07.00 - 20.00.
Damfotboll. Division 3 Värmland damer: IF KIL - Kronans FK
kl 16.00 på Sannerudsvallen.
Sillfest med dans. Musik Bengt Buskas och Stig Arne Söderman, kl. 19.00. Frykeruds hembygdsförening.
Lake tour - Gäddfestivalen i Fryken kl.10.00. Sveriges största
insjötrollingtävling. Försäljning, servering, Frejaturer.
Start och målgång, Äng Nedre Fryken Kil.
Dressyrtävlingar för häst och ponny kl 09.00 - 17.00. Lökened
ressyren Kils RF:s lokala dressyrtävlingar för häst och ponny.
Allsvenskan Div.2 omgång 3 för ponny.
Köttbullens Dag på KilArena
Damfotboll. Division 3 Värmland damer: IF KIL - Hertzöga BK
kl 16.00 på Sannerudsvallen.

Konstutställningställningar
Galleri Runnevålen

Öppet lördag-söndag 12.00 - 16.00 samt onsdagar 17.00 - 19.00
(under nedan angivna perioder).
•
Siv Berntsson och Katarina Ljungblom ställer ut i glas
under perioden 8 - 23 augusti.
•
Ursula Ekberg ställer ut under perioden 12 - 27 september.

Kils turistbyrå

Vi finns på Storgatan 41, i samma lokaler som Kils bibliotek.
Du kan också nå oss på telefon 0554-191 90,
fax 0554-142 50 eller e-post turist@kil.se

Frykerudsalster.

Föreningen Frykerudsalster håller sin sommarutställning och försäljning i Skålleruds byastuga under perioden 18 juli – 9 augusti
mellan kl 11.00 – 18.00.

Öppettider:
högsäsong; 15/6 - 14/8 2009
månd-fred 09.00-18.00
övrig tid; månd-fred 10.00-15.00

Med reservation för tryckfel och förändringar av program

Traditionellt midsommarfirande.
Hembygdsgården G:a Runnevål kl 14.00.
Dans kring midsommarstången, spelemän, lekar, tipspromenad,
fiskdamm, mm. Kaffeservering, korv och glass. Entré, vuxna 40
kr, barn under 15 år gratis.
•
Fornminnesgården Säldebråten
Midsommarfirande Fornminnesgården. Kl. 14-18. Servering.
•
Fagerås Baptistkyrka
Dans kring midsommarstången, lövad skrinda, musik av spelemän från Frykerud, fika. Start kl. 11.00, midsommarstången
smyckas kl. 09.30.
•
Orrnäsets Hembygdsgård
Lek och dans runt stången. Midsommarstången kläds. Dans
runt stången. Servering. Kl. 14.00-18.00
22
Måndagskvällar i Getmossen. Trivselkvällar med kagge, program och försäljning av fair trade varor kl. 18.00-20.00.
22
Damfotboll. Division 3 Värmland damer: IF KIL - Skattkärrs IF
kl 19.00 på Sannerudsvallen
26
Drive-in Bingo Frykstahöjden kl 19.00.
26-2/7 Femdagarsgolf. Ca 500 deltagare från Mellansverige och Norge.
Golfbanan Skärningsberg. Fri entré, kl. 07-20 samtliga dagar.
27
Stôllebrôten cup, volleyboll, Säldebråtens missionhus kl 18.00
27-28 Lökenehoppet. Hopptävling för ponny. Kils Ryttarförenig
genomför Lökenehoppet med start kl.09.00 båda dagarna.
28
Sommarunderhållning i Fryksta. Kils Brunnssextett. Servering,
fri entré, kl. 19.00.
29
Måndagskvällar i Getmossen. Trivselkvällar med kagge, program och försäljning av fair trade varor kl. 18.00-20.00.
30
Skrönkväll. Bernt Andersson och Bengt Bratt underhåller Fornminnesgården Säldebråten, kl. 19.00. Fr o m kl. 17.30 servering
av nävgröt och fläsk.

Du hittar även den senaste
informationen på
www.kil.se

