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vi har mycket på gång. Vi har haft kul kulturvecka med national-
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dagsfirande, sen kommer Vattenfestival och Kil hela veckan som
blir speciell i år då ”vecka” fyller 40 år och kommer att bli lite extra
festlig. Multisportarena i Gränderna och konstgräsplan på Sannerudsvallen invigs båda i dagarna och i september sätts spaden i jorden för byggandet av Sveriges bästa skola. Med nya och anpassade
lokaler och med eleverna i centrum kommer detta att bli verklighet
tror jag. Förutsättningar finns genom att vi då har en bra skola som
lätt kan utvecklas till en modernt fungerande lärandearena med
teknik för framtiden.
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Dessutom pågår konstprojektet Tomma Rum som verkar dra
mycket folk och förhoppningsvis blir en succé.

0554 191 11, mikael.johansson@kil.se

Under kulturveckan presenterades en ny bok om Kils ursprung.
Produktion: Roger Kvarnlöv, Tord Ohlsson
Agnetha Hultin Karlsson

Otroligt fascinerande att läsa om hur ett samhälle uppstår både av
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människor och natur. Det blir en tillgång för oss när vi presenterar

Omslagsfoto: Tord Ohlsson

Kil i olika sammanhang.

Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad
Tryckt på Multifine 130 g.
Preliminära utgivningsdatum 2012
Nr 1. 15 mars

Uppfräschade vandringsleder och bättre resultat i näringslivsklimatet visar också att vi är
en kommun På rätt spår.

Nr 2. 21 juni
Nr 3. 4 oktober
Nr 4. 20 december
Manusstopp - 5 veckor.

Mikael Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 191 11
mikael.johansson@kil.se

Dallidens förskola besöker vattentorneT
TEXT och foto : Berit Nordlund

Onsdagen den 25 april promenerade barn och personal från förskoleavdelningen Skalman
till vattentornet för att lära sig om vårt dricksvatten.
På tornets tak stod Styrbjörn Rollof och vinkade till
oss. Han kom ner och berättade om vattnet som vi
använder i Kil. Det var glädjande att få höra hur rent
vårt dricksvatten är.
Sedan fick vi komma in i tornet och det är en upplevelse när man tittar upp i taket, ser den höga spiraltrappan och hör akustiken. Barnen fick se var man
påverkar vattentrycket genom att pumpa mer vatten.
På hemvägen passade vi på att leka i den fina lekparken på Mon. En lyckad utflykt i härligt vårväder!

Vi tackar Styrbjörn för att han gav oss tid och delade med sig av
sin kunskap!
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Den numera klara arenan som Kilsbostäder hoppas ska sysselsätta
många ungdomar. Vid fototillfället saknades konstgräset men det är
på plats nu. Enligt ett antal norska studier har antalet spontanidrottande personer ökat på de orter där liknande arenor satts upp.

spontanidrott i ny multisportarena
TEXt: GREG CAMPBELL 0554-192 18			FOTO : Roger kvarnlöv

Den 20 juni invigde Kilsbostäder den nya multisportarenan i bostadsområdet Gränderna
på Västra Lersätter. Arenan kan användas till bland annat fotboll, innebandy och volleyboll.
- Vi är mycket stolta över att erbjuda hyresgäster och

våra bostadsområden. Välkommen till oss på Grän-

allmänhet en så fin anläggning. Tillsammans med

derna om du också vill se och utnyttja vår nya mul-

hyresgästföreningen diskuterar vi olika utveckling-

tisportarena, säger Dick Carling (S), ordförande i

sområden för att få utemiljön ännu mer attraktiv i

Kilsbostäder.

BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I KIL
Kils kommun klättrar 47 placeringar i svenskt

– Vi har förbättrat oss jämfört med 2011 men be-

näringslivs undersökning av företagarklimatet i

höver klättra ytterligare 42 placeringar för att ham-

Sverige. Sett till värmlandskommunerna så är Kils

na på den övre halvan av rankingen och därmed nå

ökning den fjärde bästa i länet.

kommunfullmäktiges mål, säger Georg Forsberg (C)
kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor i

Kil hamnar på en 186:e plats av Sveriges 290 kom-

Kils kommun.

muner och har nio av sexton värmlandskommuner
före sig i rankingen.
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Läs mer om fullmäktiges mål på kil.se/kfmal

Fräschare vandringsleder
TEXt : Katarina Karlsson 0554 191 40		ILLUSTRATION : TORD OHLSSON

Vandringslederna i Kils kommun håller på att fräschas upp. Under hösten 2011 och våren
2012 har de röjts, markerats och kompletteras med spång, färgmarkering och ledstänger på
vissa ställen. Vi arbetar just nu med nya skyltar.
Tyvärr kommer den norra delen av vandringsleden

RV6
1

kring sjön Södra Hyn att tas bort. Det är givetvis
tillåtet att gå på stigen men kommunen kommer att

Reningsverk

ta bort ledmarkeringar och karthänvisningar.
Du hittar mer information om vandringslederna på
kil.se/vandringsleder och kan hämta broschyr med

Kolthoffs stig

kartor på kommunkontoret eller turistbyrån. Testa
också vårt nyaste tillskott; Kolthoffs stig i västra
Kilsravinerna. Den är cirka 1,3 km lång.

PIGGA KIL
text : Roger kvarnlöv 0554 191 46		ILLUSTRATION : KILS OK

Nu finns naturpasset Pigga Kil ute för
området Frykstahöjden-Lövenstrand. Även
i terrängen mellan Örnäs och Brakerud
finns naturpasskontroller att besöka.
Kartor finns att köpa i Frykstastugan, på Apoteket
samt Audio Video. Kartan för Pigga Kil kostar 30 kr
och Brakerudspaketet kostar 50 kr. All information
om Pigga Kil och naturpasset hittar du på Kils OK:s
hemsida. Skriv in kil.se/piggakil för att komma dit.
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Sommar i Kil
text : Roger kvarnlöv 0554 191 46		

foto : Emil Jonsson

Det händer mycket i Kil under denna sommar. Bästa sättet att hålla sig ajour är att kolla in
i kalendern på kil.se men här kommer lite förhandsinformation om några av sommarens
aktiviteter och faktiskt lite om en sak som redan hänt.
Historisk bok om Kil släpptes
under kulturveckan

Fryksta vattenfestival, 18-22 juli

Under kulturveckan, 3-10 juni, var det boksläpp för

och erbjuder underhållning, mat, dryck, båtracing,

”Det gamla Kihln”, en bok om Kils historia. Så här

andra fartfyllda aktiviteter och lugnare turer med

står det på baksidan av boken

Freja. All information om festivalen hittar du på

Om du är intresserad av att veta hur det kommer
sig att Kil blev Kil och hur utvecklingen tros har
varit de senaste 2000 åren så är den här boken en
guldgruva för dig.
Vet du till exempel hur ortsnamnen i Kil har
uppstått, hur länge människor har levat här och
hur den dramatiska förlisningen av ångbåten
Freja gick till? Du får bland andra läsa om
Fiskardottern i Rudstorp, munken från Aberdeen
och kung Oscar den förste som lär ha fått sig ett
gott skratt på länsmans bekostnad vid invigningen
av Sveriges första järnväg år 1850.
Vissa platser som nämns i boken kan du enkelt
besöka genom att knappa in dess koordinater i
din smarta telefon eller i kartan på din dator. Eller
också så låter du fantasin ta dig med till dessa
platser genom att inspireras av Ingrid Wessmarks
härliga illustrationer...

Fryksta vattenfestival är hela familjens festival

www.frykstavattenfestival.se

Kil hela veckan, 13-19 augusti
Kil hela veckan firar i år 40 år och under onsdag
kväll arrangerar Kils kommun programpunkten du
kan läsa om på nästa sida. Mer om Kil hela veckan
kommer du att kunna läsa om på kil.se när evenemanget närmar sig.

TOMMA RUM 15 JUNI - 19 augusti
I senaste På Rätt Spår berättade vi om Tomma Rum
som varje sommar skapar nya former av samarbeten
mellan konstnärer, kulturutövare och lokalbefolkning i en ort i Sverige. I år intar de flera tusen m2 på
Kils gamla slakteriområde och i Kil Arena. Närmare
100 konstnärer besöker Kil för att genomföra spännande konstprojekt under olika perioder. Välkommen
till gamla slakteriområdet på Industrigatan för att
följa arbetet och besöka lördagarnas vernissager: 30
juni, 7 juli, 14 juli, 21 juli, 28 juli, 4 aug, 11 aug, 18 aug.
Öppet kl 12-18 dessa dagar om inte annat anges.

Du kan köpa Ingrid Wessmarks bok på biblioteket i
Kil för 150 kronor.
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Läs mer på kil.se/tommarum

JOHAN BODING

+ NIGHT OF QUEEN BAND & CHOIR

GRÖNA TORGET
ONSDAG 15 AUG
KL 19.00-21.30

GRATIS UTOMHUSKONSERT
En del i kommunens 40-årsfirande.
Ta med dig picknikstolen och kom.
LÄS MER PÅ KIL.SE/QUEEN

Sveriges bästa skola
text : Roger kvarnlöv 0554 191 46		ILLUSTRATIONer : arkitekt Anna Törnquist

Upphandlingen av partner är klar och nu börjar Byggdialog AB och Kils kommun arbetet
med om- och nybyggnad av Sannerudsskolan 7-9. Skolan är inflyttningsklar höstterminen
2014 och ska med ny arkitektur och utvecklat arbetssätt bli Sveriges bästa skola.
– Att enbart bygga ett nytt skal i form av en byggnad
skapar inte Sveriges bästa skola. Vi måste även utfå möjligheter att utveckla sitt arbetssätt i samklang

Så här vill vi att alla
elever i nya Sannerudsskolan ska känna

med de yttre förutsättningarna. Vårt mål är att alla

Jag känner att skolan sätter min trygghet

elever ska gå ut med godkända betyg, säger Jan-Erik

och mina olika sätt att lära mig på i främsta

Andrén som är rektor på Sannerudsskolan.

rummet. Det är roligt att gå till skolan och

veckla innehållet. Vi har bra personal som nu måste

jag får umgås och lära tillsammans med
– Jan-Erik och hans medarbetare kommer att få tid
och resurser för att utveckla arbetssättet, säger Dan

andra, i bra miljöer, med lärare som tillsammans utmanar mig att nå målen.

Granström, skolchef i Kil.
Jag vet att jag får den hjälp jag behöver för
– Sveriges bästa skola är en härlig utmaning när
vi bygger en skola för 140 miljoner kronor, säger
Mikael Johansson (S), kommunalråd.

LÄRANDET I CENTRUM
När svenska skolor har byggts de senaste 10 åren

att nå läroplanens mål. Mina lärare finns
till hands när jag behöver dem, jag litar på
dem och känner att de litar på mig. Jag får
lära mig saker som är viktiga för min framtid och mitt liv.

har fokus generellt sett endera varit på ämnena eller

Mina intressen är viktiga och jag får ofta

på eleven. Genom att kombinera dessa två synsätt

användning för dem när jag ska lära mig

stärker Sannerudsskolan både ämnet och elevens

nya saker. Det är liksom lättare då, när jag

roll i det framtida lärandet som ska leda till högre

får jobba utifrån mina egna intressen.

måluppfyllelse.
Mina kompisar respekterar mig för den jag
– Vi kommer att nyttja 7-9 lärarnas professionella

är. Jag känner mig välkommen.

ämneskunskaper och skapa ämnesövergripande ar-

Välkommen du också, vem du än är och

betslag som är nära eleven varje dag, säger Jan-Erik

var du än är!

Andrén.
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1. HEMVIST (en av tre)

2. ämnesarena (en av tre)

2

2

Musik
Bild
Språk

Idrott
SO
Hemkunskap

2

Slöjd
NO
Matematik

Eleven kommer att vara i 1 hemvisten (övervåning) halva tiden och i 2 ämnesarenorna (entréplan) halva
tiden. Det kommer att finnas tre hemvister och tre ämnesarenor i skolan. I hemvisten har eleven och
läraren sina arbetsrum, skåp, hemklassrum, lärarrum med mera. Ämnesarenorna kommer att vara
öppna för föreningar och allmän verksamhet efter skoltid.
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aktiva fageråsskolan
TEXt och foto: Robyn Sundman och Louise Käll, klass 6 Fagerås skola

För några veckor sedan så startade Fageråsskolan ett aktivitetsprojekt, som också var ett
deltema i årets tema ”Må bra”. Eleverna samlade poäng genom att vara aktiva under sju
veckor och avslutningen bjöd på överraskning genom en kändis.
För varje kvart som vi var aktiva genom att cykla,

lanstadiet dribblade och passade halva förmidda-

springa, dansa, åka skidor, spela fotboll mm fick vi 1

gen, medan lågstadiet lekte lekar.

poäng. Alla elever från 5-åringar till klass 6 var med.
Sedan var det dags för en efterlängtad middag vid
Målet var att komma upp i 34 000 poäng. Vi skulle

långbord. Det bjöds på en mycket god tacobuffé. På

då få gemensam frukost på skolan, aktiviteter,

eftermiddagen var det film och mys som gällde.

”önskelunch” med långbord och film med mys.
Det fanns även en extra, hemlig, belöning.

Dagen var mycket lyckad och alla var glada och
nöjda! Att dessutom få träffa en kändis som Marius

Slutpoängen blev 40 550 poäng och vi nådde därmed

Holtet blev ju som grädde på moset! Vi fick möj-

målet. Belöningen anordnades tisdagen 24 april.

ligheten att göra en intervju med Marius.

När vi kom till skolan på morgonen väntades frukost med bl.a. yoghurt, smörgås och gröt. Dan Granström, rektor på skolan, berättade lite om hur viktigt
det är att äta frukost och att det skulle komma en
kändis till skolan.
Han hade också en hälsning från sin son Jonathan
Granström som i år vann ishockey-SM med sitt lag
Brynäs och från svenska damfotbollslandslagets förbundskapten Thomas Dennerby.
När alla hade ätit färdigt och var mätta och belåtna
var det dags att gå ner till gymnastiksalen för att
spela lite innebandy och träffa den hemlige gästen.
Uppdelade i lag och färdiga för att spela fick vi
reda på vem som var den hemliga gästen: norske
Färjestadsspelaren Marius Holtet. Han och mel-
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Marius Holtet är 27 år gammal och har spelat ishockey sedan
han var tre år. Han bor i Råtorp, har en fru, en treåring och en
bebis på väg. I Färjestad har han spelat forward i fyra år. Han
har även spelat i Storhammar, Skåre, Bofors, Huoston Aeros och
Iowa Stars. Han tycker det är kul att möta Tre Kronor när han
spelar i det norska landslaget.

på gång inom kilvision
TEXt : GREG CAMPBELL 0554-192 18				

foto : KENNETH JAKOBSsON

Kilvision erbjuder bredband upp till 100 MB, över 80 TV-kanaler och har nu påbörjat
planering för utbyggnad av ett stamnät till fiberföreningarna inom kommunen.
Du känner troligen till det analoga basutbudet med

på vår personal under sommaren när vi håller på

22 kanaler och att du kan få de flesta av dessa kanaler

med nyinkopplingar och förbättringsarbeten.

digitalt för samma pris. Men visste du att Kilvision
även erbjuder 60 digitala kanaler (många sport- och
filmkanaler samt HD-kanaler) i paketerbjudanden
från alla de stora leverantörerna.

Satsning på fiber till byn
Kilvision har fått uppdrag av kommunfullmäktige
att påbörja planering och utbyggnad av ett stamnät
för fiber inom kommunens landsbygd. När stamnätet är klart kan de fiberföreningar som fått till-

Oskar och Peter kontrollerar kabelskåp i Kils tätort.

räckligt många anslutna koppla in sig.
Under sommarens inventeringsarbeten kontrollerar

infrastruktur i tätorten

Kilvisons personal även brunnar och kanalisation

Bolagets aktiekapital har ökat till 1 miljon kronor,

för att se var de enklast kan utföra fibrering till vil-

tack vare en satsning från Kilsbostäder, och möjlig-

lorna i Kil.

gör en utveckling av infrastrukturen i Kils tätort.
För att se hur stort intresset för fiberinkoppling är
Kilvision har idag 1 mil fiber och 1 mil koaxkabel i

kommer vi att erbjuda villaägare på Runnevål en

tätorten och satsar nu på att koppla in fler lägenheter

inkoppling för cirka 13 900 kr per villa. Om till-

till fiber. Idag har 252 av Kilsbostäders lägenheter

räckligt många nappar på erbjudandet kommer vi

fiber med möjlighet till 100 MB. Inom kort kommer

att köra igång och om allt faller väl ut kommer vi att

denna lösning fler till godo. 99 lägenheter får fiber-

fortsätta på fler områden i tätorten.

inkoppling inom en månad och ytterligare 53 under
hösten. Det pågår även ett antal mindre projekt med
fiberanslutningar för att förbättra nätet.

Vill du ha mer information är du välkommen att
ringa oss på 0554- 192 20 eller gå in på vår hemsida,
www.kilvision.se

Vi är klara med grävningsarbetena och all teknisk
utrustning är på plats. Troligen kommer du att träffa
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HAR DU LITE OUTOTEC I DITT HEM?
TEXT OCH FOTO: roger kvarnlöv 0554 191 46

Outotec är ett företag som har funnits i Kil under lång tid men vet du egentligen vad de gör?
Att de har 50 % av världsmarknaden inom sitt område och tillverkar maskiner som renar
metallen koppar var något jag fick lära mig.
– Det är sannolikt att våra maskiner bearbetat kop-

– Kopparen måste ha en renhet på minst 99,99 %

par eller elledningar som finns i ditt hem eller i ditt

för att metallen ska få tillräckligt hög elektrisk led-

fordon, säger Kurt Jonsson på Outotec i Kil.

ningsförmåga och för att kunna bearbetas på ett bra
sätt. Våra maskiner är en del av denna process i kop-

Outotec i Kil levererar maskiner världen över bland

parverk runt om i världen. Vår personal är alltid med

annat till Zambia, USA, Kina och Chile. Företaget

för att installera och starta upp våra maskiner vid

omsätter ungefär 200 miljoner kronor per år, har 35

produktionsstart hos kunden, berättar Kurt.

fast anställda och ungefär lika många inhyrda.
Outotec har flera samarbetspartners i Kil; Pretak,
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Det tar mellan 8-12 månader från beställning till

Kils Verkstads AB, BL-produkter, RixMek m.fl. Kils-

leverans. Maskinerna monteras och provkörs i Kil

företaget ingår i finska koncernen Outotec som har

för att sedan levereras i 12-meters containers och

cirka 4 000 anställda över hela världen. Företaget

köras till hamnen i Göteborg. Där lastas de på skepp

har historisk anknytning till Wennbergs mekaniska

för vidare transport ut i världen.

som bildades 1875.

Kurt Jonsson, ansvarig för projekt, och Supervisor Inge Larsson berättade och visade industrilokalerna
på Allégatan. Kontoret ligger på Gärdesgatan, i samma kvarter som ungdomsgården. Att få in ungdomar
till utbildning inom industri, montage och verkstadsarbete är viktigt för alla industriföretag. Outotec vill
gärna ha mer samarbete med skolan i Kil.
Bilder till vänster: Outotecs maskiner ”klär av kopparen” från plåten och packar kopparplåtarna för
leverans till smältverk och nästkommande instanser innan kopparen blir tråd, rör och liknande. När vi
var på plats visningskörde automationstekniker Johan Lichterman.
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BYGG INTE SVART
TEXt : FREDRIK BJÖRKMAN 0554-192 13

Vi på miljö- och byggnadsförvaltningen vill uppmana dig att inte påbörja någon åtgärd som
omfattas av plan- och bygglagen utan att du har fått ett startbesked.
Här är några exempel på hur höga straffavgifterna

Innan du köper en fastighet

blir om du gör något olovligt.

Innan du bestämmer dig för att köpa en fastighet

Tillbyggnad mindre än 15 m2 på ett hus som är 0-150
m2 inom planlagd mark

(bebyggd eller obebyggd) så bör du kontrollera att
du får bygga på den.

•

Total straffavgift: 66 000

Vill du bygga nytt och fastigheten ligger utanför

•

Avgift för bygglovet: 2 861

planlagd mark söker man ofta ett förhandsbesked

Installation av eldstad i ett hus som är 0-150 m2

och ligger fastigheten nära vatten söker man även

•

Total straffavgift: 55 000

strandskyddsdispens.

•

Avgift för anmälan: 880
– När vi fått in din ansökan åker vi på miljö- och

Installation av eldstad i ett hus som är 150-300 m2
•

Total straffavgift: 99 000

•

Avgift för anmälan: 880

Är du osäker om du måste söka lov eller göra en an-

byggnadsförvaltningen ut till platsen och kontrollerar om fastigheten är lämplig att bebygga, säger
Dag Midböe, byggnadsinspektör i Kils kommun.
Läs mer på kil.se/bygga

mälan, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tolitaelever byggde lägenheter
text : Mia Sandberg-Tuvesson 0554 193 48

Eleverna i Tolitaskolans årskurs 6 har under några veckor byggt en lägenhet i storleken 2
rum och kök. Detta under ett samaarbetsprojekt i matematik och bild.
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För att klara uppdraget, att bygga en lägenhet på

I ämnet bild konstruerade eleverna en tredimensio-

2 rok, har eleverna arbetat med area och skala samt

nell grundmodell av själva lägenheten och la sedan

en given budget för alla inredningsdetaljerna.

till de små inredningsdetaljerna.

Gode män sökes

Semestertider på

Överförmyndarnämnd i samverkan
efterlyser engagerade medborgare som är
villiga att åta sig uppdrag som gode män.
Energirådgivningen i Forshaga, Grums, Kil
Som god man hjälper du en boende i din kommun

och Munkfors har stängt för semester från

att förvalta sin egendom och bevaka sina rättigheter.

16 juli till 13 augusti. Telefon övrig tid: tisdagar och onsdagar mellan kl 10-16, 0554-

Att vara god man är ett förtroendeuppdrag som

19414.

ställer krav på hög personlig integritet och vana att

Du kan hitta mer information och kontakta

kontakta myndigheter. Gode män får skälig ekono-

oss via vår hemsida www.erad.se

misk ersättning för sitt arbete.
Vi ses på Vattenfestivalen & Kil hela veckan!

Är du intresserad?
Du kan läsa mer på vår webbplats:
www.forshaga.se/ofn
Du kan också ringa eller mejla till oss.
Adressen är: ofn@forshaga.se
Telefon: 054-17 20 00, 17 20 22, 17 23 73, 17 23 74.

E-faktura och
autogiro
Kils kommun, Kils Avfallshantering och
Kils Energi kommer från och med den 1 oktober erbjuda autogiro och e-faktura till sina
kunder. Du som är kund/abonnent kommer
att få mer information via kommande fakturor, på respektive hemsida och i nästa På
rätt spår som kommer ut 4 oktober.

TÄNK OM
Tänkom.nu är platsen för dig som vill vara med och
påverka din tonårings framtid.

Anmäl om du har
specialkost
Inför läsåret 2012/2013 ska de inom skola

Här hittar du som är förälder fakta och tips om
tonåringar och alkohol. Som vuxen kan du med bra
argument vara ett viktigt stöd för din tonåring i de
svåra frågorna kring alkohol. Tipsa andra föräldrar
om informationen på webbplatsen – ju fler vuxna i
din tonårings närhet som har samma kunskap desto
bättre för ditt barn.

och förskola som har avvikande kost lämna läkarintyg och anmälan om specialkost
till kostavdelningen eller skolrestaurangen. Detta gäller för barn, elever och även
för personal som ska äta pedagogiskt. Kom
ihåg att meddela när du inte ska äta. Mer information hittar du på kil.se/skolmat
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Nationell tennistävling i Kil
TEXt : roger kvarnlöv 0554 191 46		

foto : Anders Wilander

Kils tennisklubb arrangerade en deltävling av Svenska sommartouren den 28 april – 1 maj.
De åtta bästa spelarna, efter tourens 24 spelomgångar, deltar i mastersslutspelet (räknas
som svenskt mästerskap) i Norrahammar under augusti månad.
Tävlingsledare Mikael Lindström var nöjd med ar-

Prisutdelare var kommunstyrelsen ordförande i Kil,

rangemanget.

Mikael Johansson (S). Prissumman var 10 000 kr
per klass.

– Det har gått kanonbra. Vi var klara med banorna
redan för två veckor sedan och de har varit riktigt

Från Kils TK deltog Ida Hjalmarsson, Maja Örn-

bra. Målet till nästa år är att gå upp till en högre täv-

berg, Elias Jemtrén, Christoffer Sandström, Emil

lingskategori. Jag vill också passa på att tacka alla

Svensson, Robin Svensson och Karl-Fredrik Söder-

företag med anknytning till Kil som var med och bi-

berg. Bästa Kilsspelare blev Maja Örnberg och Emil

drog till genomförandet av en högklassig turnering,

Svensson som nådde kvartsfinal. Bästa värmlänning

säger han.

blev Jonathan Stenberg från Karlstad som gick till
herrfinal.

Fanny Östlund, Uppsala TK vann damklassen och
Jeffrey Mira Svensson vann herrklassen.

