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Nytt namn och nytt format
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Nu är Kil också Fairtrade City! Vi har diplomerats
för att kommun, kyrka, handlare och arbetsplatser
tillhandahåller Fairtrademärkta varor. Något vi kan
vara stolta över!
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upplevelser i vår sköna natur som numer också innefattar gris- och
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Ensamkommande flyktingbarn

alpackahägn i Lövenstrand. Alltid skönt att få ta lite ledigt efter

Sid 16

Sommar i Kil

Sommaren är här igen och livsandarna spritter inför semestrar och

vårens budgetarbete och roliga beslut om bland annat skola och
konstgräs samt mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
En ny utmaning för oss som känns oerhört viktig.
Nu är Kil också Fairtrade City! Vi har diplomerats för att kommun,
kyrka, handlare och arbetsplatser tillhandahåller Fairtrademärkta
varor. Något vi kan vara stolta över!
Det har varit väldigt spännande att se hur vår tidning ”Framtidens
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NYTT FORMAT

Vi fick in många bra namnförslag och har tagit

Det nya matta och lite tjockare

hjälp av Kilsbor och anställda för att få fram det

papperet

mest populära namnet. Syftet med namnbytet är

blädderkänsla

bland annat att informationstidningens namn inte

blänk. I kombination med det

ska blandas ihop med Kilsnytt och Annonsaktuellt.

mindre formatet hoppas vi att

Kil - på rätt spår är kommunens visionsrubrik.

din läsupplevelse ska bli bra.

ska

ge

bättre

och

mindre

Årsredovisning i förenklad form
Kils kommun gick riktigt bra ekonomiskt 2010. Resultatet blev 22,5 miljoner kronor. Vi har gjort en förenklad
årsredovisning som du kan hämta i kommunhusets medborgarhörna och på kil.se. I den kan du bland annat
läsa om hur vi använde skattepengarna och hur vi ser på framtiden.

kommuninnevånarnas syn på hur vi ska lösa skolstrukturen
i framtiden. Det har väckts intresse för detta sätt i flera av våra

Produktion: Roger Kvarnlöv, Tord Ohlsson

Tack alla som skickat in namnförslag till tidningen. Som du ser heter tidningen nu På rätt
spår men det är inte den enda förändringen. Formatet är mindre, layouten ny och vi trycker
på matt svenskt papper.

grannkommuner faktiskt. Ta nu också chansen att tycka till om
”Höjda”!

I detta nydesignade nummer av tidningen ställer vi

frågan om hur vi ska ha det på vår kära rekreationsplats.

Besökskartan 2011
När du läser detta har besökskartan för 2011 kommit. Du kan hämta den hos turistbyrån, i
kommunhusets medborgarhörna och hos flera näringsidkare i Kil.

Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad
Tryckt på Multifine 130 g.

Ha en riktigt skön sommar!

A

Vi har fått in några synpunkter på 2010 års karta vilka nu ska vara tillrättade.
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KIL

Om du hittar fel i kartan får du gärna höra av dig.

Preliminära utgivningsdatum 2011
Nr 1. 17 mars
Nr 2. 27 juni
Nr 3. 6 oktober
Nr 4. 22 december

2

Mikael Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Förutom besökskartan så byter vi ut informationen på informationstavlorna
vid rastplatserna på väg 61.

BESÖK
SKART
AN 2011
rta / fre
e map /

Gratis ka

Kil - Fa

Manusstopp - 4 veckor.

0554 191 11
mikael.johansson@kil.se

Denna

karta är

produc

erad av

gerås -

Inceptum

Högbod

Media i

3

a

samarb

ete me

d Kils kom

mun

VÄLKO
MMEN
TILL

kil har
hä
beskärn r ny storle
ing dt b
ploppa
etyde
rna här
ligger h
gature
g E UP
PDATE
R

4

KIL

Kil ligge
r i land
skapet
Värmla
det mes
nd. I Ki
ta man
l är det
behöve
nära til
r i form
munikat
l
av serv
ioner oc
ice, vänn
h fritid
er, kom
saktivite
skapar
ter. Den
en käns
la av ge
här närh
menskap
eten
engage
som levs
rade fö
reningar
ut i en m
på orte
ängd
golfban
n.
a, slalo
Här fin
mbacke,
ns blan
d annat
idrottspl
ridklub
ats, ish
b, spor

5

3

Kil i blåsväder
TEXT : DAG MIDBÖE 0554 191 47

Välkommen till informationsmöte om förslag till vindbruksplan på KilArena onsdagen den
6 juli kl 18.30.
Syftet med informationsmötet är att presentera det
förslag till Vindbruksplan som Kils kommun tagit

Värmland stärker sin dragningskraft

fram. Förslaget är ute på samråd under juni och juli
månad.

TEXT : Stefan Westling 054 701 11 22

Under samrådstiden har alla kommuninvånare möj-

Vi behöver bli fler värmlänningar. Därför deltar just nu Kils kommun tillsammans med
övriga kommuner i ett större gemensamt marknadsföringsprojekt med stöd från EU:
Attraktiva Värmland.

lighet att komma in med synpunkter. Dessa synpunkter kommer att ligga till grund för ett reviderat
förslag som sedan kommer att ställas ut under två
månader. Därefter kan kommunstyrelsen och kom-

Attraktiva Värmland är en treårig kraftsamling

Anna

Damm

är

EU-koordinator

och

för att få igång en inflyttning till länet. Det behövs

etableringsstödjare. Inom projektet jobbar hon

fler medarbetare till den värmländska industrin

med vägledning till den som vill etablera företag i

och IT-företagen samt till offentlig sektor med

Värmland.

ingå som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Vindbruksplanen finns tillgänglig på Kils kommuns
hemsida. Hör av dig till miljö-och byggnadsförvalt-

kommunerna och landstinget. Behovet av personer
med rätt kompetens beräknas dessutom öka.

munfullmäktige besluta om att låta vindbruksplanen

– Vi har koll på vilka myndigheter som ansvarar för

ningen om du undrar över något.

olika tillstånd, registreringar och ansökningar. Vi
– Turismen är en inkörsport till Värmland, säger

delar med oss av starta-eget-tips till inflyttare från

projektledare Madeleine Norum. Den som får ett

utlandet.

bra bemötande och ser möjligheterna till ökad
livskvalitet vid ett besök här, bär med sig den

Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att bygga

känslan.

upp en webbportal till allt det som Värmland har att
erbjuda.

En viktig del i projektet är därför att utveckla det
värmländska värdskapet. Inspirerande föreläsningar

– Varmland.se är ett viktigt verktyg för att nå målen,

och en webbaserad utbildning hjälper till.

berättar kommunikatör Stefan Westling. Efter en
gemensam startsida klickar sig besökare, inflyttare

– Ett gott värdskap kan tillämpas i alla slags verksam-

och etablerare vidare in till det som intresserar dem

heter – i företag, medborgarservice, i sjukvården,

mest.

förklarar mottagarkoordinator Jenny Höög.
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Vad tycker DU om Frykstahöjden?
TEXT : Sandra Hagstrand 0554 191 27

Vi vill gärna veta vad du som Kilsbo tycker om motionsanläggningen på Frykstahöjden.
Vad är bra och vad kan vi göra bättre?
Har du förslag på hur vi kan utveckla vårt fina
motionsområde så har du möjlighet att lämna dessa
på www.kil.se/frykstahojden. Det finns även lappar
vid Frykstastugan där där du kan skriva ned dina
förslag och synpunkter.
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INSTRUMENTVERKSTAD PÅ MUSIKSKOLAN
TEXT : ELISABETH JOHANSSON 0554 195 82

En möjlighet för barn att känna efter vilket instrument de så småningom vill välja.
Vår nya verksamhet ”Instrumentverkstad” för åk 1 är tänkt att starta höstterminen 2011. På Instrumentverkstaden, som sträcker sig över två terminer, får barnen prova träblås- (klarinett, saxofon, flöjt), bleckblås(trumpet, horn, baryton) och stråkinstrument (fiol, cello) och rytmik och sång. Eleverna får en bred baskunskap och möjlighet att känna efter vilket instrument de så småningom vill välja.
Från höstterminen 2012 erbjuder vi årskurs 2 ”Instrumentlek”. Nu väljer eleven inriktning - träblås, bleckblås
eller stråk. Undervisningen bedrivs fortfarande i grupp men blir mer inriktad på ett enskilt instrument.
Även här jobbar vi tillsammans i grupperna med rytmik och puls. På det viset skapar vi en gruppkänsla och
samverkan mellan instrumentgrupper vilket kommer väl till pass med tanke på orkesterspel.

KIL – FAIRTRADE CITY

Bästa musikskolekommunen ordnade
kulturvecka

TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Nu är Kil Fairtrade City. Vi diplomerades av Linda Ålrud, från Fairtrade Sverige den 6 maj.
Coop Extra bjöd på Fairtrade choklad och kaffe och på plats fanns initiativtagarna till att
Kil nu är en Fairtrade City.

TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Johan Stengård, Broken Door och många Kilsförmågor uppträdde på Kils kulturvecka
i slutet av maj. Musikskolan i Kil och Kils bibliotek anordnade inte mindre än 20 olika
kulturaktiviteter den 22 - 28 maj.

Lisa och Erik Nyberg skickade in ett medborgar-

hela samhället. Det är ett diplom för att man i Kil

förslag om att Kil borde bli en Fairtrade City, något

samverkar mellan näringsliv, kyrka, handel och

som kommunfullmäktige nappade på. Sedan dess

kommun och tillsammans vill sätta fokus på rättvis

– Vi byggde vårt veckoprogram på en blandning av lokala förmågor, amatörer och några proffs utifrån. Föru-

har kommun i samverkan med kyrka, näringsliv och

handel, sa Linda Ålrud från Fairtrade Sverige när

tom musik innehöll veckan konst, dans, kåserier och historia, säger Ewa Gustavsson, rektor för musikskolan.

handel arbetat för att bli diplomerade.

hon delade ut diplomet till kommunalråd Mikael
Johansson (S).

– Det känns bra att vi nu är Fairtradediplomerade,

Enligt Lärarförbundets ranking är Kils kommun Värmlands bästa musik- och kulturskolekommun och på en
sextonde plats i Sverige.

säger Mikael Johansson (S). Vi behöver öka med-

Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade

vetenheten om varors ursprung och de människor

Sverige. Fairtrade är en oberoende produktmärkning

- Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen som är ett kvitto på att vi har en bred och bra verksamhet,

som producerar det utbud vi dagligen har att välja

som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor

säger Ewa Gustavsson.

emellan.

för odlare och anställda i utvecklingsländer.
Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 är Bollnäs. Näst bäst i Värmland är Sunne på en nationell 34:e

– Diplomet som jag delar ut i dag är ett diplom för
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plats.
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denna tidning)

Så här går det till
Naturpasset är ett perfekt
motionssätt som passar de
flesta och står för en härlig
upplevelse med kartan i
hand. Det är kartan som är
ditt “pass” till naturen och
orienteringskontrollerna.
Samtidigt som du får frisk
luft och motion bidrar
aktiviteter som naturpasset
till bättre hälsa och ökat
välbefinnande.
Totalt finns 40 kontroller med
olika svårighetsgrader i området
Frykstahöjden - Lökeneskogen.
De tio enklaste kontrollerna är
tillgängliga även för dig med
funktionshinder.

Var

femte

korrekt inlämnad kontrollkod
ger en chans i utlottningen.
Vinnarna presenteras i oktober
på www.kilsok.com.
Utskrivna kartor i korrekt skala finns att köpa för 20 kr på
våra försäljningsställen Expert,
Kronans

Droghandel

samt

Frykstastugan.
Ett annat lite svårare naturpass
i skogarna norr om Kil finns att
köpa för 40 kr. Se mer info på
www.kilsok.com
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Grisar och alpackor i Lövenstrand
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Trots regn deltog ett hundratal åskådare vid 2011 års grissläpp. I år finns 20 grisar och 4
alpackor i Lövenstrands naturområde till och med september.
Grisarna kommer från Pålsta gård, utanför Kil, och
ägs av Torbjörn Carlström och alpackorna ägs av
Sven Persson från Kil.
Passa på att skriva i vår gästbok när du besöker
Lövenstrands naturområde

Dungen
TEXT : MALIN Lövendahl 0554 196 02

Under två veckor i april hade vi från dagcenter Dungen utställning i bibliotekets lokaler. Vi visade upp målade

ETT snyggare och säkrare samhälle
För att underlätta tekniska förvaltningens arbete ber vi dig om hjälp med tre saker under
vår, sommar och höst.
•

Hjälp oss att hålla kommunens gräsytor fria från bilar, skottkärror, vedhögar och liknande. Det gör
att vi hinner klippa och rensa fler ytor på kortare tid.

•

Klipp häckar och buskar så det blir bra sikt i vägkorsningar och liknande. Det ökar trafiksäkerheten.

•

Markägare efter enskilda vägar uppmanas att röja så att inte träd och buskar hänger ut över vägen.
Det ökar trafiksäkerheten och underlättar vid dikningsarbete.

Vi planerar för ny lekpark
Vi planerar att ta bort lekutrustningen i lekparken Björkvägen – Granvägen och bara ha
sandlåda och bänkar kvar. Istället vill vi uppföra en ny modern och större lekplats på
Hagagatan där kommunen tidigare haft en park (den så kallade Svampen).

bilder gjorda i akvarell, bilder målade på fri hand i datorn samt egna tillverkade påskbrev. Alla våra tillverkade
saker säljs i vår butik, Kilsreturen.
Den 11 maj gick startskottet för Mullejoggen i Mulleskogen. Vi promenerade/sprang och efter två varv gick vi
i mål vid grillplatsen. Där väntade självaste Mulle som spelade och sjöng sånger och berättade hur han kom
till. Vi avslutade en härlig dag med korvgrillning och tipspromenad.

Kil - först i landet med grön asfalt
Kils kommun är först i Sverige med att lägga så kallad grön asfalt, en asfalt som framställs
på ett klimatsmartare sätt jämfört med traditionell asfalt tack vare användning av raps
istället för vanlig olja. Det gör att klimatpåverkan minskar med 94 % vid tillverkning och
totalt med 30 %.
– Vi har beställt 300 ton av den gröna asfalten och ska strax köra igång asfaltering av en gång- och cykelbana.
Vår leverantör kommer att sätta upp ett minnesmärke som förklarar vilken sorts asfalt vi använt och ett diplom som visar att vi är först i Sverige. Det är i och för sig roligt att vara först i Sverige men den stora vinsten är
mindre miljöpåverkan, säger Therese Jäger, gatuingenjör i Kils kommun.

Anledningen är att tillgängligheten blir bättre för barn i ett större upptagningsområde samt att
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placeringen är trafiksäkrare. Vi vill gärna ta del av dina synpunkter, såväl positiva som negativa.

Även om den gröna asfalten är något dyrare, ungefär 6-8 % jämfört med traditionell asfalt, så ser kommunen

Du är välkommen att ringa eller mejla till: Jan Larsson, tfn 0554 - 195 26, jan.larsson@kil.se eller Annelie

det som något positivt.

Larsson, tfn 0554 - 192 11, annelie.larsson@kil.se

– Ja, vi ser det som en miljöinvestering, säger Therese Jäger.
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Kilsborna tyckte till om framtidens skola
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen presenterade
den 21 juni, i KilArena, de synpunkter som allmänhet och pedagoger lämnat angående
förslagen om framtida skolstruktur i centrala Kil. Du kan ta del av hela presentationen på
kil.se.

Mångkulturellt utvecklingskök
TEXT : kifa 0554 195 57

Kil Innovation Food Arena (KIFA) får nationella matlandspengar, enligt beslut av
Jordbruksverket, för att utveckla ett för Sverige helt nytt matprojekt – ”Innovativ
mångkulturell matutveckling” där det också finns planer att skapa ett mångkulturellt
utvecklingskök. I utvecklingsarbetet ingår att stimulera produktutveckling, entreprenörskap
och ny livsmedelsproduktion.
Projektet vänder sig till matengagerade och intresserade kvinnor från andra kulturer som vill utveckla sitt
matkunnande för den svenska marknaden. I detta projekt lägger vi tonvikten vid ordet ”nya” i Det Nya
Matlandet.

- Barn- och utbildningsförvaltningen berättade för

En del av svaren är uttryck för flera personers

allmänhet, media och politiker vilka synpunkter som

åsikter, det kan vara sambos, äkta makar, familj

kommit in och vilka tendenser de kan se. Politikerna

och grupper. Det är därför svårt att veta exakt hur

deltog som åhörare på mötet och kommer nu att

många personer som svarat.

bearbeta inkomna synpunkter i respektive parti
för att någon gång i höst/vinter ta ställning till hur

Bästa alternativen

framtida skolstruktur i centrala Kil ska se ut, säger

72 % av dem som svarat anger att alternativ D

Mikael Johansson (S) som är kommunalråd i Kils

(nybyggd skola mellan Stenåsen och Dalliden) är

kommun.

det bästa alternativet. Fördelningen mellan övriga
alternativ blev A 11 %, B 9 % och C 8 %.

Bakgrund
Alla hushåll i Kil fick den 15 april tematidningen

Alternativen som påverkar mest

”Framtidens skola och förskola – en tematidning

35 % anger att alternativ A är det som påverkar dem

om skolor och förskolor i centrala Kil” . Den innehöll

mest. Fördelningen mellan övriga alternativ blev B

historik, bakgrund och ett antal förslag för hur skol-

17 %, C 17 % och D 27 %.

strukturen i Centrala Kil kan komma att se ut.

Frisvar och mer information

Det finns ett stort antal människor som befinner sig i sitt nya hemland och bär med sig sin egen matkultur
och mattradition och sitt intresse för mat. Vi tror att denna utgångspunkt, kombinerat med rätt stimulans kan
utvecklas till att bli något nytt på matmarknaden. Projektet kommer att skapa länkar mellan landsbygd och
stad och därmed bidra till en positiv landsbygdsutveckling på sikt.

I tidningen bad Kils kommun Kilsborna att svara på

Frisvaren och fler detaljer kring det som redovisade

en enkät med frågor. Enkäten gick att besvara på kil.

på informationsmötet kan du ta del av på kil.se under

se mellan 15 april och 8 maj. Vi fick in totalt 347 svar

rubriken Skola & barnomsorg.

varav 66 % var kvinnor och 34 % män.
- Det här ger oss stora möjligheter att både utveckla livsmedelsproduktionen i Värmland och dra nytta av
det kunnande och den matglädje som många inflyttade bär med sig, säger Bo Thunberg, projektledare för
KIFA. Projektet kan leda till helt nya möjligheter på marknaden. Vår utgångspunkt är att det är möjligt
att människor från andra kulturer utvecklar sitt matkunnande och samtidigt inspireras till att i ökad grad
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Gratis Korpengympa

använda sig av regionala råvaror. På så sätt kan deltagarna bidra till att öka mångfalden i utbudet på den

Välkommen till Gröna Torget tisdagar kl 18.30 - 19.30, fram till och med den 2 augusti. Då är det gympa för

svenska matmarknaden, och samtidigt stärka en regional livsmedelsproduktion.

stora och små, gamla och unga. Häng med på det du orkar!
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Kil tar emot ensamkommande barn
TEXT : Roger Kvarnlöv 0554 191 46

Socialförvaltningen i Kil öppnar ett så kallat HVB-hem, hem för vård och boende, för
ensamkommande barn. Det nya boendet, KilsBo, kommer att finnas i det gamla dagcenters
lokaler på Gärdesgatan i Kil där även ungdomsgården ska ha sina lokaler.
– Förutom skolan så är en vettig fritid med många sociala kontakter den viktigaste framgångsfaktorn för en
lyckad integration, säger Erna Blom, vid socialförvaltningen i Kils kommun.

Energiutmaningen fortsätter

Som ett led i förberedelserna fick eleverna på högstadiet i Kil besök av Teater Sörmland den 9 juni.

Energiutmaningen är ett unikt, tvärvetenskapligt projekt som vill öka intresset för energi,
teknik och entreprenörskap med hållbar utveckling som röd tråd. Skolor från Värmland,
Dalarna och Norge är med i projektet som nu har klartecken för ytterligare två år.

ensamt barn till ett främmande land. Vi hoppas att det ska underlätta integrationen för de ensamkommande

– Vi ville, genom teatern, ge högstadieungdomarna i Kil förståelse för hur det kan kännas att komma som
barn som kommer till Kil, säger Erna Blom.
Ett ensamkommande barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen person som kan

Energiutmaningen startade här i Kil för två år

– Intresset fortsätter att växa, även utanför

träda in i vårdnadshavarens ställe. Barnen kommer oftast från länder där det pågår eller har pågått krig och

sedan, då som ett pilotprojekt. Energirådgivningen

Värmlands gränser. Det tror vi beror på projektets

förföljelse.

för Forshaga, Kil, Grums och Munkfors leder

aktualitet och bredd, samt att det är anpassat till de

fortfarande projektet.

nya läroplanerna, berättar Ulrika Thorén.

Kils kommuns avtal med Migrationsverket gäller barn- och unga i åldern 15 - 18 år. Avtalet gäller från den
1 mars 2011 och de första barnen förväntas komma till Kils kommun i augusti. Avtalet omfattar 10 platser

– Vi har nyligen fått grönt ljus för ytterligare en

Skolor från Forshaga, Hammarö, Kristinehamn,

tvåårsperiod med Energiutmaningen, det är vi

Sunne och Torsby deltar i Energiutmaningen 2011-

väldigt glada för. Kil var genom Vikstaskolan

2012.

med första året, och nu ska fem nya kommuner i
Värmland delta med sina skolor. Det innebär att

Kontakta Ulrika Thorén, ulrika.thoren@kil.se, tfn

närmare tusen elever deltar läsåret 2011 - 2012, bara

0554-19411 eller läs mer om Energiutmaningen på

i Värmland säger Ulrika Thorén, projektledare för

www.energiutmaningen.nu

Energiutmaningen.

Kil dokumenteras
Under 2011 har Aeronom AB påbörjat arbetet med
bygdeboken Kil - din hembygd från ovan. Boken
kommer att bestå av flygbilder över enskilda

med Energimyndigheten, Interregionala projektet

om husen/gårdarna och de boende. Aeronoms

Kontaktinformation hittar du på vår hemsida

ämnesövergripande arbetssätt. Det utgår från

FEM, Karlstads universitet, Tekniklusten Värmlands

intervjuare tar kontakt med dig för en kort intervju

www.erad.se

elevernas vardag och varvar teori, problemlösning,

museum och Film i Värmland.

om fastighet och familj. Deltagandet är kostnadsfritt

experiment,

värderingsövningar

kreativt

och

drama-

pedagogik. Energiutmaningen erbjuder också en
välfylld experimentlåda till de medverkande.

information

Munkfors har stängt för semester mellan 17/6 - 9/8.

och

ett

och

Energirådgivningen i Forshaga, Grums, Kil och

Energiutmaningen är ett arrangemang i samverkan
erbjuder

översiktsbilder

Semestertider på
energirådgivningen

fastigheter,

Energiutmaningen
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varav 3 alltid ska stå till asylsökande barns förfogande.

och intresserade har möjlighet att förboka boken.
Har du frågor är du välkommen att ringa till kontoret
på telefon 054 - 53 21 40.
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sommar i kil
Sommaren i Kil erbjuder en rad aktiviteter
för alla åldrar och intressen. Nedan visas
ett axplock. I kalendern på kil.se så hittar
du många fler evenemang och aktiviteter.
Sommarunderhållning i Fryksta
Söndagar från 3 juli - 7 augusti vid Fryksta station
kl. 19. Fri entré.

Konst och hantverksutställning
16 juli - 07 augusti, Byastugan Skållerud kl. 11 - 18
alla dagar i veckan. Utställning och försäljning.

Fryksta Vattenfestival
20 - 24 juli. Festivalområdet vid Frykstastation rymmer restaurangtält, barer, scener för livekonserter,
tivoli, Freja museet, mässa/utställning, vattenaktiviteter m.m. Båtracetävling EM och SM GT30.
www.frykstavattenfestival.se

Packmopedsturnen
1 augusti på Kils hembygdsgård kl. 19 Biljettköp:
Scalateatern 054-19 00 80, www.ticnet.se samt Kils
turistbyrå.

Kil Hela Veckan
15 - 21 augusti är det folkfest i Kil. Föreningsparad,
underhållning, musik med mera. Programblad delas
ut till hushållen i slutet av vecka 32.

Lake tour - Gäddfestivalen
24 - 25 september mellan kl. 10 - 17. Sveriges största
insjötrollingtävling i Kil. Frejaturer.
www.kils-sportfiskeklubb.com

