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HURRA - VI BLIR FLER!
När vi skriver de sista raderna till denna tidning är vår befolkning uppe i 11 834
personer. Extra välkommen till alla nyfödda Kilstillskott och till dig som nyligen
flyttat in och bidragit till ökad befolkning!

GLAD MIDSOMMAR
I Kil finns det flera möjligheter att fira traditionsenlig midsommar: Kils hembygdsgård, Boda hembygdsgård på Orrnäset, Fornminnesgården i Sälde-

VAD HAR VI
GJORT FÖR
PENGARNA?

bråten och Baptistkyrkan i Fagerås. Tider hittar du

Håll utkik i din brevlåda

på sista sidan.

efter den lilla foldern
på bilden. I den kan du läsa om
några av de viktigaste sakerna vi genomförde under
2012, hur det gick ekonomiskt, hur pengarna är
fördelade och vilka mål vi arbetade efter. Du kan
också hämta hem foldern eller den kompletta årsredovisningen på kil.se/ekonomi.

FILMER OM KIL PÅ KIL.SE/PLAY
I förra numret av På rätt spår berättade vi att vi skulle
starta en webbTV-kanal. Det har vi nu gjort och hittills
är det flera tusen som sett våra filmer från Kil.
Om du missat dem eller vill se dem igen, gå gärna in på
www.kil.se/play. Där kan du bland annat se Palla plugget
– en skön elevmusikal, X-factor på KilArena, Sveriges
bästa skola, En minut från Gröna torget med boulespelare och just nu 18 andra filmer. Fortsätt att hålla utkik, vi
publicerar nya filmer efter hand.
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Hur länge ska en elvaåring få vara ute på kvällen? Är det okej att läsa barnets dagbok?
Jag blir så trött på att tjata!
TEXT & FOTO : LINA NYÅKER 0554 192 89
– Mitt barn har börjat spela TV-spel med våldsin-

NYTT FÖRÄLDRAPROGRAM

slag, borde jag sätta stopp? frågar en av deltagarna

Sedan i höstas arrangerar socialtjänsten i samar-

och ser sig om runt bordet.

bete med skolan föräldraprogrammet Good Enough.

Oskar, legitimerad skolpyskolog, nickar förstående.
– Ingen forskning visar egentligen att TV-spel som
ensam orsak är skadligt. Det är nya uttrycksformer,
förr skyllde man på Marilyn Manson. Men det är
väl som med allt, att det bör ske med någon form av
måtta och att man måste ta hänsyn till barnets ålder
och mognad.
– Du kanske kan ta diskussionen om vad som skulle
hända om sparken i spelet skulle utföras i verkligheten? föreslår en annan deltagare.
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Erbjudandet om att vara med går ut till alla föräldrar
i kommunen med barn i årskurs fem. Kursen består
av fyra diskussionsträffar och syftet är att stötta
föräldrar i de frågor och utmaningar de kan möta när
barnen närmar sig tonåren.
– Vi är inga domare som kan avgöra vad som är rätt
och fel, men vi tror att det kan vara nyttigt att diskutera med andra föräldrar i samma situation, säger
Marie Hult, en kursledarna.

MAKT OCH TILLIT

Nästa kurs startar höstterminen 2013.

– Det är inte lätt att vara förälder. Mycket handlar
om att lyssna och ha en öppen dialog med barnen,

Du som har barn i årskurs fem till hösten kan redan

säger skolpsykologen Oskar Eriksson. Det kan vara

nu anmäla dig på kil.se/goodenough

en svår balansgång mellan makt och tillit. Ibland
behöver man fråga sig själv om det är barnet – eller
jag som förälder - som äger problemet.

VI VALDE ATT DELTA I GOOD ENOUGH

– Jag har provat att påminna mina barn om vad som

LARS HELL

ska göras INNAN kvällen kommer och ge dem chansen

– Det gäller att vara förberedd på
tonårstiden och förhoppningsvis
kan man bli en bättre förälder.
Jag plockar med mig många småtips
för konkreta situationer, bland
annat hur man kan ställa frågor
för att få andra svar.

att fixa det själva. Det funkar faktiskt, nu vi slipper en
stor del av tjatet! berättar en av föräldrarna.

VIKTIGA KONTAKTNÄT
När kaffet kommer fram fylls rummet av sorl och
skratt. Och innan kvällen är slut har deltagarna
hunnit diskutera allt från sociala medier och droger
till ouppackade gympapåsar.
Annica Merchant från kommunens Förebyggargrupp
hoppas att fler ska ta chansen att lyfta frågorna,
redan innan de största utmaningarna kommer.

		

ANNA NORÉN

– Jag är nyfiken, gillar att diskutera
och att lära mig. Jag har lärt mig
att ha lite mer tålamod och är nog
lite lugnare nu. Det ger mycket att
diskutera med andra. Vi kan ha helt
olika infallsvinklar på samma frågor
och det är just det som är nyttigt!

– Förhoppningsvis kan det leda till att bra kontaktnät med andra föräldrar skapas innan tonåren. Och
man behöver inte vara en perfekt förälder, det räcker

Se också filmen om Good Enough på kil.se/play.

att vara tillräckligt bra – Good enough, helt enkelt.

TACK FÖR ER MEDVERKAN...
...till att Kil för tredje året i rad blivit diplomerad till
Fairtrade City.
När du som handlar i Kil väljer en vara som är Fairtrademärkt gör du skillnad!
Det är bland annat tack vare dig som vi får fortsätta kalla oss Fairtrade City.
Läs mer på kil.se/fairtrade
Kommunalråd Mikael Johansson skriver under Fair Trade Beyond 2015
- ett upprop för att påverka världens ledare att arbeta hårdare för global rättvisa.
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KIL BUBBLAR
AV KULTUR I SOMMAR
TEXT : LINA NYÅKER 0554 192 89

Efter försommarens lyckade kulturdagar kan
Kilsborna se fram emot många ytterligare
kultur- och fritidsevenemang. – Det ska ju
märkas att vi satsar på kultur i Kil, säger Anna
Åberg, kommunens kulturstrateg.

Förra årets konstprojekt Tomma Rum fick stor

De öppna eventen är planerade till den 1, 8 och 15

uppmärksamhet och blev mycket uppskattat av

augusti. Mer information hittar du på kil.se.

besökarna.
– Många har frågat om det blir något liknande den
här sommaren. Därför känns det extra roligt att
berätta att vi i år kommer att ha ett ateljéprogram
i Kil.

KONST I SANNERUDSSKOLAN
En annan stor konsthappening är delinvigningen av
nya Sannerudsskolan den 22 augusti.
– Där kommer skisser och modeller inför de två
större gestaltningarna att presenteras, men vi kom-

FYRA STOCKHOLMSKONSTNÄRER

mer också att visa nyinköpt konst. En av konstnär-

Ateljéprogrammet; Kil Artist in Residency for

erna - Gustav Sparr - visar en spännande bildutställ-

Groups, pågår mellan 29 juli och 18 augusti och

ning. Även Karin Westman och Håkan Blomqvist

kommer att inhysa fyra konstnärer från Stockholm.

kommer att vara representerade under dagen.

En av dessa är Anna Lidberg som förra året arbetade
med Tomma Rum och det är hon, som tillsammans

INTE “BARA” KONST

med Anna Åberg, utformat hela konceptet. Konst-

Kilsborna kan också förvänta sig andra former av

närerna kommer att bo och verka i det gula hus på

kultur i sommar. Mycket går att hitta i den kultur-

Storgatan som kallats för “Rom” och events kommer

kalender som skickats ut till alla hushåll.

att hållas på musikskolan.
– Håll koll på kil.se. Där hittar du uppdaterad in– Utmärkande för ateljéprogrammet är ambitionen

formation och kanske nytillkomna programpunkter,

att hålla kvalitet och rättvisa, samt en tydlig genus-

poängterar Anna. Jag hoppas vi ses i sommar!

och jämställdhetsinriktning, säger Anna.

6

SANNERUDSELEVER I 80-TALSMUSIKAL
		

Åttiotal, olikheter och samarbete stod i centrum när bild- och musikklasserna årskurs 8
satte upp den egna musikalen Palla plugget.
TEXT & FOTO : LINA NYÅKER 0554 192 89
Det är elfte året som skolan skapar musikal . Eleverna

- Vi har faktiskt skapat något så ovanligt som en

står, tillsammans med sina lärare, själva för både

musikal helt utan kärlek i handlingen,

scenografi, manus och framförande. Årets föreställ-

Monica von Wachenfeldt, musiklärare.

berättar

ning blev en riktig färg- och musikfest. Flera åttiotalsklassiker hade fått ny text för att passa in i historien.

På kil.se/play kan du se ett inslag om Palla plugget.

TIPSA PÅ KIL.SE/SKRIV
Det är fler och fler som upptäcker kil.se/skriv där du kan anmäla evenemang till kalendern
på kil.se och ljustavlan framför biblioteket. Du som vill att någon av våra
drygt 90 000 besökare per år ska få möjlighet att se dina evenemang – gå in och tipsa!
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MITT SMULTRONSTÄLLE
TEXT : LINA NYÅKER 0554 192 89 FoTO: AGNETA HULTIN KARLSSON & Lina NYÅKER

Ibland är det lätt att missa vad som finns runt husknuten. En semesterupplevelse behöver
faktiskt inte kräva vare sig stora pengar eller långledighet. Varför inte packa picnic-korgen
och besöka några av de smultronställen som finns i Kil? Eller ta cykeln och utforska nya
vägar? Här får du ta del av Kilsbornas egna favoritplatser.
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FRYKEN

VÄRMELN

MEMET YILDIZ

EMMA RING

Nere vid Fryken! Bäst är det när
det är som varmast, men jag badar inte – det är för kallt i vattnet.
Efter stängningsdags på pizzerian
där jag jobbar brukar vi i personalen ibland åka ner till Fryken för
att slappna av. Det är lugnt och
skönt att bara sitta där.

Vid Värmeln finns en liten badplats vid skogen. Den ligger några
kilometer utanför Högboda. På
sommaren är jag där flera gånger
i veckan. Hunden Simon brukar
också följa med. Det är lugnt, fint
och väldigt tyst, för inte så många
känner till platsen.

“fin utsikt ,
otroligt rogivande”
Badplatsen vid Fryksta verkar vara högt i topp när Kilsborna själva får välja sina favoritplatser.

MULLESKOGEN

FRYKENBADEN

LISBETH ERIKSSON

HÅKAN FALK

Mitt smultronställe är Mulleskogen. Den ligger på Runnevål,
vid Sannerudshemmet och det är
otroligt fint. Det är grönt, lugnt
och mycket fågelkvitter. Bäst är
det när vitsipporna blommar.
Vi brukar fika vid den mysiga
grillplatsen.

Udden nere vid Fryksta gillar jag.
Det finns både grönområden och
badmöjligheter. Campingen vid
Frykenbaden, är också ett smultronställe. Jag brukar inte vara
där så ofta, men det är trevligt
och de har en bra restaurang.

INDUSTRIOMRÅDET

FRYKENS STRAND

CHRISTOFFER LARSSON

GUNILLA HAMMENLIND

Min favoritplats ligger på industriområdet vid brandstationen.
Vi har ett garage där och jag gillar
att skruva på både bilar och crossar. Vi brygger kaffe, umgås och
snackar. På helgerna är vi kvar till
sent på natten. Roligast är det när
man fixar så att något fungerar!

Vid södra Fykens strand! Det är
fin utsikt och otroligt rogivande
när Fryken ligger alldeles blank.
Man behöver inte göra något, det
räcker att sitta och titta. Jag har
många barndomsminnen från
Fryken. Hannäs gillar jag också,
där är jag faktiskt född!
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TROPISKT KLIMAT
I KILSRAVINERNA
TEXT
TEXT &
& FOTO
FOTO :: LINA
LINA NYÅKER
NYÅKER 0554
0554 192
192 89
89

Sofia
Sofia Sköld
Sköld längtar
längtar ofta
ofta ned
ned ii Kilsravinerna.
Kilsravinerna.
Här
finns
hennes
sagolika
smultronställe.
Här finns hennes sagolika smultronställe.
-Det
-Det är
är som
som en
en regnskog,
regnskog, helt
helt unikt
unikt
och
olikt
allt
jag
sett
i
Sverige.
och olikt allt jag sett i Sverige.
Här
Här är
är verkligen
verkligen fullt
fullt av
av liv!
liv!
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200 METER...

DÖD VED

... från den den bullriga trafiken på riksväg 61 beger

I en ravin rör marken på sig, vilket gör att träd ofta

vi oss längs en lerig, svindlande stig, rakt ned i en

faller omkull. Den döda veden bryts sedan ned av

annan värld. Omgivna av den lummiga grönskan

svampar och småkryp. Många hackspettar och andra

är motorsorlet som bortblåst och istället omges vi

fåglar som äter insekter får därmed gott om mat och

av visslande småfåglar och en porlande bäck. Plöts-

trivs mycket bra i ravinerna.

ligt bryter ett dovt hackande genom luften och Sofia
tittar upp.

– En mindre hackspett! Nu har vi verkligen tur - den
är sällsynt!

SÅ SKAPADES RAVINERNA

HITTA HIT
Det finns parkeringsplatser i anslutning till reservatet på båda sidor om Riksväg 61. Grindar in till området är placerade vid båda parkeringarna. Från Kils
samhälle kan du till fots följa Skutbergsleden via
Ishallen, vid Sannerudsvallen.

När den stora inlandsisen smälte och försvann för
cirka 10 000 år skapades Kilsravinerna. Ravinsystemet är ett av länets mäktigaste och anses unikt för
Värmland. Sedan 2006 är området också klassat som
naturreservat.

RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
På sommaren blir det nästan tropisk miljö nere i de
djupa ravinerna. Den fuktiga miljön gör att flera, för
Värmland, ovanliga växter lever här. Här kan du
också se bäver, älg och rådjur.
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GRATTIS TILL SM-GULDET, ABBAS!
TEXT : LINA NYÅKER 0554 192 89

Vid SM-tävlingarna i kampsporten taekwondo knep Kilskillen
Abbas Ahmadi förstaplatsen i klassen Junior Males - 68
och kan nu titulera sig svensk mästare.
Abbas har tidigare vunnit flera stora internationella
turneringar, till exempel Malmö Open. Han tränar också
med det svenska landslaget.
Stort grattis till framgångarna!

GOTT NYTT ÅR FÖR ENERGIUTMANINGEN
TEXT : GUNILLA FÄLT

Det framgångsrika projektet från Kil - Energiutmaningen – har spridit sig till Norge,
Dalarna och andra delar av Sverige. Projektperioden är slut men här i Kil fortsätter
Energiutmaningen.
– Nu är vi tillbaka på hemmaplan där vi startade,
med lärarfortbildning, läromaterial och mycket
kunskap och inspiration från pedagoger och andra

VAD ÄR ENERGIUTMANINGEN?

runt om i Sverige och Norge, säger Ulrika Thorén,

I Energiutmaningen deltar skolor, från F-6,

Energirådgivningen.

som vill lära mer om energi, teknik och entreprenörskap - för en hållbar framtid. Energiut-

Det är fem skolor i Kil, samt skolor i Munkfors och

maningen startades som ett projekt i Kil 2008

Grums, som ansökt om att vara med i Energiut-

av energi- och klimatrådgivare Ulrika Thorén.

maningen 2013-14.
Genom experiment, drama och andra tanke– Vi välkomnar alla skolor till ett spännande och

väckande uppgifter väcks elevernas medveten-

innehållsrikt läsår. Ett år fyllt av energi, teknik och

het om vår miljö. Det ska vara roligt att lära sig!

entreprenörskap - för en hållbar framtid!
Läs mer på energiutmaningen.no
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Snabb fiber via Kilvision
TEXT : ANDERS FORSBERG 0554 192 35		

Kilvision ansvarar för fiberutbyggnaden i Kils tätort och på landsbygden. Du som bor i villa
kan få fiber när minst 60 % av hushållen i ditt område anmält intresse. Du får då riktigt
snabb internetuppkoppling och fler TV-operatörer.
KAN JAG FÅ FIBER, HUR ANMÄLER JAG?

VARFÖR SKA JAG ANSLUTA MIG?

Du som bor i centralorten Kil kan gå in på

Den viktigaste anledningen är att du får en riktigt

www.fibertillalla.se och söka på din adress för att se

snabb internetanslutning som ger dig fler möj-

om du kan få fiber. Här kan du anmäla ditt intresse

ligheter, till exempel att i framtiden se extremt

och se hur många som anmält sig i ditt område.

högupplöst TV, som SuperHD. Du kan välja mellan
fem olika leverantörer av kanalpaket, vilket inte går

Du som tillhör fiberföreningarnas nät kan gå in på

i kabeltv-nätet.

www.anslutkil.nu för att få mer information och se
vem du ska kontakta för att anmäla ditt intresse. Du

HASTIGHET, LEVERANTÖR, KANALPAKET

som bor i flerfamiljshus eller är företagare mejlar

I Kilvisions nät kan du välja mellan ett antal olika

kilvision@kilvision.se så kontaktar vi dig.

Internetleverantörer och TV-kanalspaket. Gå till
www.kil.se/kilvision för att läsa mer.

NÄR KAN JAG FÅ FIBER?
Det beror på hur många som anmäler intresse.

Uppkopplingshastigheten är idag upp till 100 Mbit/s

Vår gräns för fiberutbyggnad är att minst 60 % av

och den kommer att öka betydligt i framtiden, vilket

hushållen i ett område har anmält sitt intresse.

vår fiber är förberedd för. Fiber är den idag den mest
framtidssäkrade teknologin för telekommunikation.

HUR GÅR DET TILL?
Kilvision drar fiberkabel till din tomtgräns och du

PLANER OCH PROJEKTANSVARIG

ansvarar för att gräva ned kabeln på din tomt. Kil-

Kilvision kommer under året att bygga ut fibernätet

vision kopplar in den i din utrustning och du beställer

i Västra Lersätter och siktar även på att leverera

leverantör av TV och bredband.

fiber till intresserade företag i industriområdena på

VAD KOSTAR DET ATT FÅ FIBER?
För att ansluta din villa i centralorten får du betala

Stenåsen, Lersätter och
Runnevål.

en engångskostnad på 14 500kr samt en serviceavgift på 500kr per år. Kostnaden för företag kan
variera beroende på kostnad för grävning. Anslutningsavgifterna till fiberföreningarnas nät kan
variera något beroende på hur många som gått med
i respektive förening. Mer information hittar du på
www.anslutkil.nu.

Anders Forsberg är projektansvarig för Kilvisions fiberutbyggnad. Du når honom på
anders.forsberg@kilvision.se
eller på telefon 0554-192 35.
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PIGGA KIL &
NATURPASSET

SOMMARVECKA
PÅ UNGDOMSGÅRDEN

Kils orienteringsklubb arrangerar Pigga Kil,

Går du på högstadiet och är intresserad av att träffas

en aktivitet för alla, där du kan gå, springa

under sommaren? Då kan du vara med på ungdoms-

eller på annat sätt leta upp olika kontroller.

gårdens sommarvecka.

Ett roligt sätt att röra på sig och bli piggare.
Varje dag startar med juice & smörgås vid ungdomsNaturpasset pågår 15 maj-30 september.

gården. Därefter bestämmer vi aktivitet efter väder och

Årets tema är “Upptäck Ömansmilen”.

hur många vi blir. Det kan till exempel bli bad, brännboll
eller fotboll. Veckan avslutas med en grillkväll.

Läs mer på Kils OK:s hemsida:
www.idrottonline.se/kil/kilsok-orientering

Sommarveckan anordnas mån-fredag 24-28 juni kl 13-17.
Intresseanmälan görs till peter.johansson@kil.se eller
0554-191 08. Allt är helt kostnadsfritt!

SÖKES!
Styrgruppen för Fairtrade City söker fler
intresserade och engagerade personer och
företag i Kil, som vill vara med och arbeta
aktivt för rättvisefrågor.
Styrgruppen arbetar bland annat med att:
•

marknadsföra Kil som Fairtrade City

•

anordna event och tillställningar

•

finnas med på evenemang i Kil

•

informera inom kommunen och till

SEMESTERTIDER
ENERGIRÅDGIVNINGEN
Energirådgivningen i Forshaga, Grums, Kil och Munkfors
har stängt för semester från 1 juli till 5 augusti.
Telefon övrig tid: tisdagar och onsdagar mellan kl 10-16,
0554-194 14.

allmänheten i Kil om Fairtrade
•

under år 2013 öka samarbetet med
caféer, restauranger och skolor

Kontakta Sofia Sköld, sofia.skold@kil.se
eller 0554-191 40, om du har frågor eller
vill anmäla ditt intresse!
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Du hittar mer information på www.erad.se.

FEM KOMMUNER
STARKARE ÄN EN
Karlstadsregionen ska bli större och mer
kraftfull i konkurrensen bland andra
regioner. Den 17 maj skrev därför kommunalråden i Forshaga, Grums, Hammarö,
Karlstad och Kil under en avsiktsförklaring
som säger att de ska göra sitt bästa för att

ÖPPETTIDER
CYKELCENTER
I början av maj var det invigning för en helt ny cykelverkstad i Kil.

bidra till regionens utveckling och tillväxt.
Även oppositionsråden i respektive kommun var på plats för att visa att detta är ett
samarbete som både majoriteten och oppositionen i alla kommuner är överens om.
Samarbetet går under namnet Karlstad

–Syftet är att skapa sysselsättning åt våra arbetslösa

Business Alliance (KBA). De områden

deltagare, men det finns även ett miljötänk bakom idén,

man kommer att fokusera på i första hand

säger Annelie Åslund, chef för arbetsmarknadsenheten

är

som ligger bakom verksamheten.

marknadsföring.

Verkstaden ska erbjuda lättare reparationer och återvinna

– Vi hjälper till med kontakterna om en före-

trasiga, gamla cyklar för försäljning. Cykelcenter finns på

tagare till exempel är intresserad av lokaler

Skogsvägen 43 och har öppet kl 10-15 varje dag (lunch-

eller resurser som finns i någon av de andra

stängt kl 11.30-12.30).

kommunerna i regionen, berättar Bo Thun-

kommunikationer,

etableringar

och

berg, näringslivschef i Kils kommun.
Har du frågor gällande din cykel? Ring Cykelcenter på
0554-194 03. Vi tar också emot eller hämtar upp skrotcyklar för återvinning. Kontakta Peter på 0554-194 06.
Vill du se film om Cykelcenter? Gå in på kil.se/play

KIL HELA VECKAN
TÄNK OM

Kil hela veckan arrangeras 10-18 augusti.

På tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och

rum. Programblad kommer att skickas

alkohol. Förhoppningen med projektet “Tänk om” är

ut till samtliga hushåll i kommunen.

bland annat att fler föräldrar ska hjälpas åt att sätta

Du kommer också att kunna hitta det på

gränser kring alkohol.

kil.se/kilhelaveckan

Det är 41:a gången som evenemanget äger
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GENOMTÄNKT FÄRGVAL OCH SMART
MÖBLERING I NYA SANNERUDSSKOLAN
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 191 46

När eleverna på Sannerudsskolan börjar efter sommarlovet gör de det i delvis nybyggda
lokaler. Första etappen av ombyggnationen är då klar. Du är välkommen att se hur det blev
den 22 augusti, då det är delinvigning av etapp 1.
Färgsättningen i de nya lokalerna är väl genom-

färgval och möblering. När det gäller möbleringen

tänkt och utgår från en naturfärgskala med varma

blir det både gammalt och nytt.

kulörer. Basen i skolan är lugn och sofistikerad. De
olika hemvisterna , där elever och personal har sina

– Vi har titta på de möbler vi använder idag och ställt

arbetsplatser, och de mer utåtriktade Temaarenorna

oss frågorna; vad har vi, vad kan vi återanvända och

har egen identitet i de valda accentfärgerna.

vad behöver vi köpa nytt? Vi kommer bland annat
att återanvända vissa stommar till bord som vi kom-

GAMMALT & NYTT
Begreppen mötesplatser, olika lärstilar och “se och
bli sedd” har genomsyrat arkitektur, materialval,
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pletterat med nya bordsskivor, berättar arkitekt
Ylva Matikainen som ansvarar för färgsättning och
möbelval.

MÖBLERAR I 3D

DELINVIGNING I AUGUSTI

Varenda möbel har redan en utsedd plats i skolan,

Helt färdig ska skolan vara höstterminen 2014 och

även för etapp 2 som ska vara klar i augusti 2014. Allt

under sommarlovet drar arbetet med etapp 2 igång

är inritat i den 3D-modell som projektet använder.

med bland annat rivning av de tre återstående
tornen.

– Det är helt suveränt att kunna visa på skärmen hur
det är tänkt att bli och 3D-tekniken gör det enklare

Du är välkommen på delinvigningen den 22 augusti

att se hur saker påverkas när vi till exempel behöver

för att se hur etapp 1 blev. Då kan du även träffa de

flytta en vägg eller vid val av storlek och form på

konstnärer som i hård konkurrens blivit valda för att

möbler, berättar projektledaren Kent Svensson.

konstnärligt smycka viktiga inne- och utemiljöer.

PEDAGOGIKENS ROLL

Vill du veta mer om nya Sannerudsskolan?

Byggherren har ofta möten med personal och elever

Följ bygget av Sveriges bästa skola på kil.se/play.

för att stämma av att byggets framfart fungerar
praktiskt och pedagogiskt med verksamheten.
– Vi är måna om att ta in allas önskemål och reflektioner. Ibland får vi ändra byggplanerna utifrån
pedagogiken och ibland får vi jämka åt andra hållet,
säger Kent Svensson.

Kils GK - NAVET i femdagarsgolfen
Femdagarsgolfen lockar 750 golfspelare, både från Sverige och andra länder.
Kils golfklubb är en av fem spelplatser som deltagarna besöker under tävlingen.
Kils golfklubb ansvarar bland annat för det digra
arbetet med lottning och koordinering av 2500 starttider – en insats som kräver ett stort arrangemang
från klubben och idéellt arbete från medlemmar.
Femdagarsgolfen har fyra klasser; tre singelklasser
och en parklass. Speldatum i Kil är 1-4 juli och de 40
bästa i varje klass går vidare till finaldagen i Karlstad
den 5 juli.
Läs mer om tävlingen på www.femdagarsgolf.se

Ta dig en tur till Kils GK för att njuta av miljön, golfspel eller
en bit mat i golfrestaurangen.
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Visste du att människor under medeltiden vallfärdade till området i Fryksta, som redan då var en handelsplats?
Utbudet skilde sig troligtvis en del i jämförelse med nutidens festivalaktiviteter.

FRYKSTA VATTENFESTIVAL 17-20 JULI
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 191 46

FOTO : AGNETA HULTIN KARLSSON

Den 17-20 juli vallfärdar människor till Fryksta för att umgås, äta räkor, uppleva ståuppare,
komiker, band, barntivoli och båtsport, prova på jetski eller kanske ta en tur med ångbåten
Freja af Fryken. Detaljerat program hittar du på www.frykstavattenfestival.se		

ONSDAG KL 19.00 – 00.00

FREDAG KL 12.00 – 02.00

Pubkväll med räkor och stand up

Båttävlingar med EM i GT15 (junior), VM-final
i F4s, NM i F2 samt SM-deltävlingar. Kvällens

TORSDAG KL 12.00 – 00.00

artister är det nya superbandet Det Vet Du, 250 Kg

Familjedag med ”prova på” båtsport och jetski,

Kärlek samt Billy.

barnkaruseller och minitivoli. Det blir också
ansiktsmålning, två föreställningar och barnen får

LÖRDAG KL 12.00 – 02.00

chans att träffa sina TV-idoler, till exempel Smurf

Båttävlingarna fortsätter och under dagen koras

och Smurfette, Svamp Bob och Patrik, Dino, Bart

världs-, Europa- och nordisk mästare. Det blir även

Simpson, Byggare Bob och Wilma. Familjedagen

jetski tävling från klockan 15.00. Kvällens artister

avslutas klockan 20.00 och kvällen fortsätter med

är kultbandet Noice, The Starboys, Wild Rooster

trubadurunderhållning samt musikquiz.

och På Tok För Tungt.

Välkomna hälsar arrangörerna NFB Racing, Glada Killingen, Ångbåtsföreningen Freja och Kils kommun.
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KLARA, FÄRDIGA...
SPRING-PADDLA-CYKLA-SIMMA-SPRING!
TEXT & KARTA : BEATRICE ENGLUND 0554 191 49 FOTO : MOSTPHOTOS.COM
Frykstafetten tar plats i området kring södra Fryken. Deltagarna kommer möta både rullstensåsar och Frykens vatten på sin väg mot
mål. Arrangörerna hoppas på många deltagare och mycket publik.

Sista lördagen i augusti är det premiär för Frykstafetten. Tävlingen vänder sig till ung som
gammal, motionär och elittränad. Anmäl dig till en kul tävling tillsammans med dina
kompisar eller arbetskamrater!

Lördag den 31 augusti kl 18 går startskottet för Frykstafetten i Kil. Det är första gången som tävlingen
arrangeras och förhoppningen är att den ska bli återkommande.
Tävlingen genomförs som en stafett med sex deltagare i varje lag eller med en deltagare i singelklass.
Banan består av fem olika tävlingsmoment - löpning,
kanot/kajakpaddling, cykling, simning och löpning och går, likt ett upp- och nedvänt hjärta, genom
Frykstaområdet. Start och målgång sker på grusplanen vid Frykstastugan.
Inbjudan och anmälan hittar du på kilsslk.com
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JUNI

AUGUSTI

21/6 Midsommarfirande i Kil.

10/8 Rally Killingen - www.kilsmkbil.com

kl 09.30 Baptistkyrkan i Fagerås.
kl 14.00 Orrnäsets Hembygdsgård i Boda.

10/8 Kilsmârten. Storgatan, kl 9-17

kl 14.00 Hembygdsgården i Kil.
kl 14-18 Fornminnesgården i Säldebråten.

10/8 - 18/8 Kil Hela Veckan - Folkfest i Kil.
Föreningsparad, underhållning, musik m.m.
Programblad delas ut till hushållen och finns på

JULI

kil.se i slutet av vecka 32.

17/7 Hjälp! med Pernilla Andersson, Nisse Hellberg, Dregen, Svante Thuresson & Titiyo.
kl 19.00 Kils hembygdsgård
17/7-21/7 Fryksta Vattenfestival
Livemusik, kända artister, mässa, prova-på-aktiviteter med vattentema, barntivoli, båtturer m.m.
19/7-20/7 Båtracing och JET-SKI vid Fryksta.
20/7 - 11/8 Konst och hantverk
kl 11.00-18.00 Byastugan i Skållerud
29/7 - 18/8 Kil Artist in Residency...
I gula villan, se kil.se för mer information

11/8 Nävgrötsfest. Hembygdsgården i Kil kl 16
14/8 - 18/8 Nordic Youth Trophy.
Ungdomshockey i ishallen
18/8 Hästens dag. Hästcenter Hannäs, kl 11-15.
25/8 Höstfest. Övre Bondestads skola, kl 11-15.
31/8 Frykstafetten
SEPTEMBER
28/9 - 29/9 Gäddfestival

SOMMAR I KIL
Sommaren i Kil erbjuder många aktiviteter för alla åldrar och
intressen. Merit Hemmingson, Pernilla Andersson, Dregen,
Nisse Hellberg, Svante Thuresson och Titiyo är några som
valt att besöka Kil i sommar. Du är också välkommen. Fler
evenemang och mer information hittar du på vår hemsida.
LÄS MER PÅ WWW.KIL.SE/KALENDER

