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Kil på rätt spår känns som en mycket passande slogan just nu med
alla dessa framgångar och evenemang, inte konstigt att vi ökat
befolkningen med över 100 personer under senaste året.
Ha en fin höst!
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Nr 2. 20 juni
Nr 3. 3 oktober
Nr 4. 19 december
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VAD SKA DU GÖRA I HELGEN?
På kil.se/kalender kan du se vad som händer i Kil dag för dag.
Här

samlar

vi

evenemang,

utställningar

och

idrottshändelser.

Här kan du också marknadsföra ditt evenemang för någon av de 90 000 personer
som besöker vår hemsida årligen. Välkommen!

1001 INVENTIONS
FÖR KILS ELEVER

STORT GRATTIS
IRENE EKELUND...

Alla elever i Kils kommun ska under hösten få åka

Kils AIK, som numera kan titulera sig ungdoms-

till Värmlands museum för att se världsutställnin-

världsmästare på 200 meter! Irene satte svenskt

gen 1001 Inventions. Där får de bland annat ta del av

juniorrekord i ungdoms-VM med tiden 22,92.

utställningen genom interaktiva workshops.

Framgångarna fortsatte i Finnkampsdebuten, där
hon

vann

100

meter

på

Utställningen handlar om de vetenskapliga upptäck-

tiden 11,38. Irene slog även

ter som den muslimska civilisationen gjorde mellan

Finnkampsrekord på 200 m

år 600 och 1600. 1001 Inventions har tidigare kun-

- 22,95 - tre hundradelar från

nat ses i bland annat London, Istanbul, New York och

sitt personliga rekord.

Washington DC.

KÄNNER DU TILL KIL.SE/PLAY?
14 000 har hittills sett våra filmer om Kil på kil.se/play.
Här hittar du reportage från Frykstafetten, delinvigningen av Sveriges bästa skola och mycket mer. Du kan se
samma filmer på Youtube genom att söka på Kils kommun. Prenumerera gärna på vår Youtubekanal så får du
snabbt veta när vi publicerar nya filmer.
Hjälp gärna till att marknadsföra Kil genom att dela filmerna i dina sociala nätverk.
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KIL HELA VECKAN
TEXT : LINA NYÅKER 0554 192 89 FOTO: LINA NYÅKER & ROGER KVARNLÖV		

Kil hela veckan har blivit en kär tradition. I år var det fyrtioförsta året som kommunen i
samarbete med Kilsföretagen, kyrkan och Lions arrangerade evenemangsveckan.

Föreningsparaden inledde traditionsenligt Kil hela

Kommunalrådet Mikael Johansson (S) ser att Kil hela

veckan. Besökarna fick under veckan ett brett pro-

veckan betyder mycket för handlare och företag och

gram med allt från barnkalas, lunchkonserter, bilut-

lockar besökare från kringliggande orter.

ställning, cafékväll, Småstjärnorna och mycket mer.
– Det händer mycket och många rör sig i Kil den här
– En sån här kultur- och festvecka skulle alla orter

veckan. Det vill vi såklart vara med och stödja.

ha, säger Ing-Britt Bergström som är en av del-
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arrangörerna. Det ger gemenskap och har blivit en

Missa inte filmerna från paraden, Kil hela veckan

riktig hemvändarvecka.

och Station på kil.se/play!
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KIL -

STATION FÖR SAMTIDSKONST

Vad händer när fyra Stockholmskonstnärer under några veckor bosätter sig i ett hus vid
Storgatan? Om konstnärer kan hitta inspiration i Toscana – varför inte i Kil? I somras
introducerade vi projektet Station AiR for groups in Kil.
TEXT & FOTO: LINA NYÅKER 0554 192 89

Bakom projektet finns ett brett samarbete mellan Kils kommun Kilsbostäder, lokala företag, Region Värmland, Konstfrämjandet och
Solareturen. Konstnärerna i årets konstprojekt Station från vänster: Vilda Kvist, Elin Magnusson, Tina Nykvist och Anna Lidberg.

KONSTNÄRSVISTELSE

GER KIL UPPMÄRKSAMHET

En konstnärsvistelse (AiR) betyder att konstnärer bor

Kommunalrådet Mikael Johansson (S) säger att

och arbetar på en speciell plats under en begränsad

Station och resterande satsningar på kulturen i Kil

tid, vilket fyra Stockhomskonstnärer gjort under tre

är medvetna val för ett levande kulturutbud som

sommarveckor i Kil.

skapar trivsel för människor.

Kilsbostäder stod för konstnärernas boende i den

Anna Åberg kulturstrateg i Kils kommun och konst-

gula villan på Storgatan 10.

nären Anna Lidberg är initiativtagare till projektet.

– Vi har verkligen bott och verkat i kärnan av Kil, med

– För oss är det viktigt att lyfta kulturutövares villkor.

järnvägen på ena sidan huset och Storgatan på den

Genusmedvetenhet och konstnärlig kvalitet har

andra, berättar Vilda Kvist.

varit en betydande del av projektet.

Upplevelser och samtal

Deltagarna i Station tyckte att vistelsen inspirererat

Konstnärerna bjöd under vistelsen in allmänheten till

dem och var glada över sitt möte med Kil.

öppna event, där besökarna fick uppleva spännande
konst och samtal. Station lockade besökare både från
Kil och andra delar av Sverige.

är enkelt att arbeta, folk är hjälpsamma och trevliga.

Stationsmedlemmarna anordnade som avslutning

Vill du veta mer om projektet? Kolla in kil.se/station.

en inspirationsworkshop för ungdomar tillsammans
med Leader Närheten.
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– Kil är en spännande plats, säger Anna Lidberg. Här

Du kan också se film om Station på kil.se/play.

KULTUR FÖR UNGA
TEXT & FOTO: ROGER KVARNLÖV 0554 191 46		

Sindi Axelsson och Robert Åslund är projektledare för Kultur för unga i Kil. De har
startat projektet för att få ungdomskulturen att blomstra och för att inspirera och hjälpa
Kilsungdomar att utveckla sina egna kulturidéer.
– Målgruppen är ungdomar i åldern 13-25 år. Vi vill

– Men kultur är ju så mycket och så individuellt så

bygga upp ett forum för unga, till unga och med unga

vi tror att Kilsungdomarna kommer med egna och

där man kan få stort utrymme att göra det man vill

kanske helt nya kulturuttryck. Du bestämmer, vi

och träffa andra som är intresserade av samma saker.

förverkligar tillsammans, säger Robert Åslund.

Det ska finnas något för alla, säger Sindi Axelsson.

BEVILJATS PENGAR
ALLA TYPER AV KULTUR

Kils kulturförening är projektägare. Genom Sindi

Projektledarna tror att ungdomsprojektet kan

och Robert har föreningen sökt och fått 450 000

komma att innehålla konst, musik, dataspel, foto,

kronor av Leader Närheten. Pengarna ska användas

hantverk, filmläger, mat och dans.

till material, lokaler, kompetens och projektledning.

VILL DU VETA MER?
Mer information via Facebook-

Sindi Axelsson sindi.axelsson@kil.se

sidorna Kils kulturförening

Robert Åslund robert.aslund@kil.se

och Kultur för unga i Kil eller

Ungdomskulturtelefonen

hör av dig till Sindi och Robert.

0554-195 19 eller 076-725 82 34
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STÄNGNINGEN AV STORGATAN
TEXT & FOTO: LINA NYÅKER 0554 192 89

Efter flera år av klagomål om störningar beslutade tekniska nämnden i somras att
stänga Storgatan nattetid. Beslutet gäller fram till 31 oktober. Vad händer sedan Berndt
Björkman, ordförande i tekniska nämnden?

– Vi kommer att ha en utvärdering av stängningen och dess effekter. Jag har fått en hel del positiv

VADDÅ?

respons och jag tycker att det verkar som om stäng-

Tekniska nämnden i Kils kommun beslutade

ningen respekterats.

den 31 juli att utfärda en tillfällig lokal trafikföreskrift som innebär att kommunen stäng-

Färre klagomål

er Storgatan för all motortrafik, utom moped

– Vi har fått in färre klagomål från de boende

klass II, klockan 00:00-05:00 mellan 5 augusti

kring Storgatan, berättar Jan Westerberg, chef för

och 31 oktober 2013. Avstängningen gäller från

tekniska förvaltningen.

vägskälet efter stora rondellen (Storgatan/
Sveagatan) till Nygatan. Förbudet gäller inte
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Tekniska nämnden kommer att ha möten både i sep-

behörig trafik, till exempel fordon till boende

tember och oktober, då Storgatans framtid kommer

i fastighet inom området, buss i linjetrafik och

att behandlas.

taxifordon.

HAR DU MÄRKT AV STÄNGNINGEN?
NYA STÄLLEN

POLISEN

ANDREAS STYHR

ANITA PETERSON

Jag har inte märkt någon skillStörningarna
har bytt
område.
Badplatsen
vid Fryksta
verkar
vara högt i topp när Kilsborna själva får välja sina favoritplatser.
nad. Jag har bott på Storgatan i
Jag bor vid Willys och där har
fyrtio år och egentligen inte haft
ljudnivån ökat istället. Jag tror
några större problem med ljudet.
att stängningen kanske kan bidra
Det är egentligen några få som
till att de som tidigare åkt på
förstör för många. Om polisen
Storgatan fram och tillbaks kan
gjorde sitt skulle det inte vara
hitta nya intressen.
något problem.

FIXA GATORNA

VISA HÄNSYN

AMANDA HÖILAND

GUNNAR NILSSON

Jag jobbar sena kvällar och tycker
att stängningen är jobbig när jag
åker hem på natten. Om de förbättrar parallellgatorna skulle jag
vara nöjd, de är inte bra idag. Det
är klart att ljudnivån blivit högre
och det är ofta väldigt grisigt. Det
är synd om de som måste städa.

Naturligtvis har de som grejar
med bilarna roligt, men man
måste ta hänsyn till de boende
på Storgatan. Jag har själv känt
basen från bilarna vibrera i kroppen, så jag förstår de som bor här.
På sikt kan stängningen vara ett
sätt att komma åt problemen.
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Sannerudsskolan – del 1 invigd
TEXT & FOTO: ROGER KVARNLÖV 0554 191 46

Nu är etapp 1 av Sannerudsskolan invigd. Ungefär 1 000 personer imponerades under
dagen av nya moderna och pedagogikanpassade lokaler med mycket rymd, teknik och bra
arbetsmiljö.
– När alla eleverna kom in i entréplanet i morse var

Kommunalrådet Mikael Johansson (S) berättade i

det nästan helt tyst av förväntan och nyfikenhet. Efter

sitt invigningstal att han under sin högstadietid gick

ett tag började sorlet och jag märkte direkt en stor

i Centralskolan i Kil, nuvarande Sannerudsskolan,

skillnad i ljuddämpning jämfört med tidigare. Det här

och att han gläds med elever, personal och andra

blir en bra arbetsmiljö för alla, säger biträdande rek-

Kilsbor som nu kommer att få använda moderna och

tor Torbjörn Magnusson.

anpassade lokaler.

Kils kommun har i första etappen byggt och renoverat

ROSOR TILL PERSONALEN

1700 kvm, ungefär 40 % av den totala om- och nybyggnationen. Etapp 2 ska vara klar till skolstarten 2014.

Rektor Jan-Erik Andrén tackade elever och personal
som stått ut med att arbeta på halva ytan föregående
läsår och som kommer att få göra det även nästa

INVIGNING

läsår, innan skolan är helt klar. Han delade också ut

22 augusti höll skolledningen två officiella invigning-

rosor till all personal och särskilt berörda.

ar, en för elever och personal och en för allmänheten.
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LIVSKUNSKAP
– I den nya skolan vill vi omsätta teoretiska och

Du som vill se hur det ser ut i den nya skoldelen kan

praktiska kunskaper till livskunskap som eleverna

se filmer om nya skolan på kil.se/play.

ska kunna bära med sig. I och med att etapp 1 nu är
klar så har vi tagit ett viktigt steg. Välkommen in, sa
rektor Jan-Erik Andrén i sitt invigningstal.

Ett speciellt tack fick lokalvårdarna som kämpade länge under
onsdagskvällen för att få skolan snygg till invigningen.

Eleverna Amanda Myrer och Angelica Hjalmarsson tyckte att
det var stora, fina och fräscha utrymmen.

Konstnären Johanna Strand har fått uppdraget att göra konstverket i den stora entréhallen. Hon visade upp en modell av sitt kunskapsträd med sittbänkar som i full storlek kommer att bli 5 meter högt.
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Tävla och säg hej då fattigdom!
TEXT : SOFIA SKÖLD 0554 191 40

Antar du utmaningen Fairtrade Challenge - kommunkampen? Den 17 oktober
tävlar Sveriges kommuner om att få ihop flest deltagare som fikar fairtrademärkta
produkter. Det kan vara till exempel banan, choklad, kaffe eller té.

Andra tävlingar som pågår under fairtradechallenge

och ett antal butiker anordnar även de fairtradefika.

är ”största fikapausen”, ”Sveriges schysstaste butik”,

Mer information finns på kil.se

”bästa fairtradereceptet” och ”bästa hotell/café/
arbetsplats”.

FAIRTRADE CITY
– Vi har bestämt oss för att förbli en Fairtrade City

ANMÄL PÅ FAIRTRADECHALLENGE.SE

och ta ställning för en etisk och rättvis konsum-

Läs om de olika tävlingarna på fairtradechallenge.

tion. Vi vet att det gör skillnad för producenter och

se. Där anmäler du din fika, läser om de produkter

bönder i världen. Jag hoppas alla Kilsbor, företag

som är fairtrade och vilka andra tävlingar du kan

och anställda i Kils kommun ställer upp och anmäler

delta i. Det går bra att föranmäla redan idag och att

sin rättvisa fika, säger Mikael Johansson (S), kom-

anmäla flera fikastunder.

munalråd i Kils kommun.

– Många har trevligt och vinner priser men odlare

Du som har ett öppet instagramkonto får gärna

och anställda i utvecklingsländer är förstås de

fota din fikastund och tagga dina bilder med

största vinnarna, det ger fairtradefikat en extra god

#kilfairtradefika

eftersmak, säger Sofia Sköld som är miljöstrateg i
Kils kommun.

FIKA MED OSS
Kampanjen sätter extra fokus på fairtrade och
dess budskap. Årets tema är ”Hej då, fattigdom”.
Kils kommun och styrgruppen för Fairtrade City i
Kil anordnar två fikastunder i Kils bibliotek den 17
oktober klockan 12-13 och klockan 17-19 (med
föreläsning om Fairtrade kl 18). Svenska kyrkan
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TIPS PÅ AKTIVITETER
Hemmafrukost, förmiddagsfika,
lunchkaffe, eftermiddagsfika. Ta
med bananer till plugget. Fika med
träningskompisar. Ring upp eller skypa
någon som du inte pratat med på länge
och fika tillsammans. Utmana grannar,
företag, släkten – vem kan samla flest
fikadeltagare? Torsdagsmys med
god choklad och kanske lite vin .
After dagis med Fairtrade-kaffe och Fairtradesaft. Bjud på egenbakad Fairtrade-fika.

Wermlands skogsförråd
håller toppklass i Europa
TEXT & FOTO : ROGER KVARNLÖV 0554 191 46

Wermlands Skogsförråd AB grundades 1995 med affärsidén att
förmedla Värmlands naturrikedomar i form av skogssvamp till
storstan. Storstan har nu blivit Sverige och Europa och företagets
svampar håller toppklass i Europa.
– Företagets svampar bedöms hålla toppklass i

PROBLEM MED SVARTHANDEL

Europa och visst är det häftigt att Kil har ett export-

Det två största utmaningarna för att företaget ska

företag på baksidan gamla slakteriet som slåss på

växa ytterligare är, enligt Ola, en gnagande konkur-

Europas tuffaste kvalitetsmarknad, säger Bo Thun-

rens av svarthandel (det vill säga företag som väljer

berg, näringslivschef i Kils kommun.

att blunda för lagar och regler och på så sätt kan
köpa och sälja produkter billigare) och möjligheten

EXPORTKANON

att få loss stabila riskpengar för att investera i det

2008 sålde Wemlands Skogsförråd den första kan-

som är nödvändigt för att förvekliga företagets lång-

tarellen i Frankrike och därefter har Europaexporten

siktiga vision.

tagit rejäl fart. 2012 gick 60 % av företagets svampomsättning

till

Frankrike,

Danmark,

Norge,

Holland och Belgien.

VÄRLDSCENTRUM FÖR SVAMP
– Vår vision är att Värmland inom 10-20 år ska vara
ett världscentrum för skogssvamp med forskning,

– Vi är också huvudleverantör till ICA Sverige AB

utveckling och global handel. Om vi lyckas så vet vi

som är Sveriges största förbrukare av skogssvamp,

att det kan leda till nya och fler hållbara värden i skog-

berättar VD Ola Hultman.

en, vid sidan om timmer och massaved. Värmland
ska förknippas med skogssvamp som Japan förknippas med sushi, säger Ola.
Förutom svamp och bär håller Wermlands skogsförråd på med pelletsdistribution, försäljning av djurfoder och djurtillbehör samt entreprenadarbeten till
exempel snöröjning och gatusopning.
Enligt Ola Hultman är det kvalitén på deras produkter som fått Europa intresserade.
– Vi har också draghjälp av Sveriges goda rykte om
ren natur och trovärdiga sätt att göra affärer.
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TYCK TILL OM
GRÄS- OCH GRUS
I Kils tätort finns ett antal gräs- och grusplaner som Kilsborna inte använder i någon
större utsträckning. Nu vill vi ha din hjälp
för att få reda på hur vi ska prioritera, hitta
nya användningsområden för vissa planer
och förbättra standarden på andra.
Vill du vara med och tycka?
Under oktober månad kan du gå in på kil.se
och göra din röst hörd genom en webbenkät.

Leva nykter och
drogfri
“FÅR VERKLIGEN
ALLA ANDRA...?”

Vi ger dig verktyg för att leva nykter och drogfri. Kursen
”Återfallsprevention” börjar den 24 oktober och håller på
i 8 veckor. Varje kurstillfälle är två timmar. Anmäl dig
senast den 11 oktober via mejl till josefine.weiteschat@

Du med barn i årskurs fem har under höst-

kil.se eller via brev till

och vårterminen möjlighet att delta i föräldraprogrammet Good Enough. Programmet

IFO

är helt kostnadsfritt och består av fyra sam-

Kils kommun

talsträffar, där du under vägledning får dis-

Box 88, 665 23 Kil

kutera med andra föräldrar. Fokus ligger på
frågor och utmaningar som du kan möta när

Märk kuvertet med ”höstkurs”.

barnen närmar sig tonåren.

Välkommen att ringa till: Eva Brunstein - 0554-195 39
eller Josefine Weiteschat - 0554-193 33 om du har frågor

Läs mer och se film på kil.se/goodenough
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eller vill ha mer information.

Kil jobbar för
rättvisare värld

UTBILDNING För
GODE MÄN

Sedan 2011 är Kil en Fairtrade city med en styrgrupp som

Vad ingår och vad ingår inte i uppdraget

jobbar aktivt med faitradefrågor.

som ställföreträdare? Vilka åtgärder kräver

Konsumtionen av fairtradeprodukter ökar sakta men

samtycke

säkert. Det gör att utbudet växer och du som konsument

Hur upprättar man en förteckning och

får fler valmöjligheter.

årsräkning?

– Samtidigt som du vardagshandlar till din familj kan

Du som är god man eller förvaltare är

du förbättra och stärka andra människors liv. Fairtrade

välkommen att anmäla dig till någon av

bidrar till att levnadsvillkoren för människor i utsatta

dessa utbildningstidpunkter:

av

överförmyndarnämnden?

länder förbättras; de kan utbilda sina barn och få skäliga
löner, säger Sofia Sköld som sitter med i styrgruppen för

• torsdagen den 24 oktober, kl 14.00-17.00

Fairtrade city i Kil.

• torsdagen den 31 oktober, kl 17.00-20.00

Läs mer på kil.se/fairtrade

Utbildningen är på Storgatan 52 i Forshaga
Folkets hus och föreläsare är Thomas Eiserman, vice ordförande i Förening för gode
män och förvaltare i Karlstad och Hammarö. Det blir paus med kaffe och avslutning
med frågestund. Det är bra om du kan lämna
frågor i förväg.
Föranmäl dig på telefon 054-17 23 72, 05417 23 73, 054-17 23 74, 054-17 20 22 eller via
e-post: ofn@forshaga.se

Känner du igen den här figuren? Vid Paraden under Kil hela veckan
kunde du stöta på Kils kommuns fairtradebanan som delade ut - just
det - gratis fairtradebananer.

Fika och tävla! Läs mer på sidan 12.
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Företagardag på Freja
TEXT : ROGER KVARNLÖV 0554 191 46

FOTO : BO THUNBERG

En skön augustidag bordade ett 30-tal Kilsföretagare Freja för en utflykt på spegelblanka
Fryken. Företagardagen är en del i Kils kommuns arbete med att stärka näringslivsklimatet
och ge stöd åt de lokala företagen.		

– Det här är ett avstamp för vår satsning att öka kon-

FORTSATT ARBETE

taktytorna och dialogen med de lokala företagen,

Kils kommun kommer under hösten att bjuda in

säger Georg Forsberg, kommunalråd (C) med ansvar
för tillväxt och företagsfrågor. Vi hoppas på det här
sättet kunna hjälpa till att stärka näringslivsklimatet
och bättre ge de lokala företagen det stöd de behöver.

företagarna till fler arrangemang för att skapa mötesplatser mellan företagare och företagare-kommun.
– Företagarna är ju en av de viktigaste hörnstenarna när vi diskuterar tillväxt för Kil. Lär man känna

GÄSTER INSPIRERADE

varandra bättre och ser vad som finns på hemma-

Under resan fick deltagarna bland annat lyssna till

plan så kommer det att resultera i fler affärer och nya

den legendariske näringslivsreportern Jonny Ohls-

samarbeten, säger Bo Thunberg, näringslivschef.

son, som berättade om värmländsk näringslivshistoria och siade om framtiden.

Företagare - missa inte...
29 oktober på KilArena! Vad innebär

Anna Hedberg, regionchef för Företagarna i Värm-

sedelbytet för dig och dina affärer?

land, presenterade sin organisations syn på sam-

Läs mer på kil.se/foretagare

verkan mellan företag och kommun.
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Lyckad premiär för Frykstafetten
TEXT: ROGER KVARNLÖV 0554 191 46 FOTO : LEIF NORDSTRÖM & ROGER KVARNLÖV

118 deltagare i lagklassen och fyra i singelklassen genomförde den första Frykstafetten och
var överens om att komma tillbaks nästa år.
Tävlingen inleddes med regn men trots det fanns

– Jag kommer absolut tillbaka nästa år. Jag gillade

det glädjande många åskådare längs hela banan som

banan och framförallt att sista delen avslutades med en

genomfördes med löpning från Frykstastugan till

rejäl backe, sa vinnaren i singelklassen Erik Nordlöf.

Frykenbaden, paddling över till Hannäs, cykling till
badplatsen i Fryksta, simning vidare till Frejakajen

Efter prisutdelningen vid Frykstakajen visade Kils

och avslutande löpning uppför slalombacken tillbaks

kommun film från tävlingen på en utomhusbio-

till Frykstastugan.

skärm. Du kan naturligtvis se filmen på kil.se/play

SEGRARE
Team Sweco adventure vann den öppna klassen,
Toyota Karlstad företagsklassen och Erik Nordlöf
singelklassen.
– En mycket bra start på Frykstafetten och en välarrangerad tävling. Tror säkert att den här tävlingen
drar 60-100 lag nästa år, sa Mathias Carling i Team
Sweco adventure.

Kils orienteringsklubb, Kils slalomklubb, Kils hästcenter
Hannäs, NFB Racing och Kils kommun arrangerade tävlingen.

17

Tack för alla bilder av
Sommar-Kil!
Skicka in bilden av ditt smultronställe i sommar-Kil! Så löd uppmaningen när vi i slutet av
juni drog igång en bildtävling. Stort grattis Sebastian Grönkvist, som kammade hem
vinsten med en bild som lyckats fånga både miljö och känsla av sommaren i Kil. Tvåa kom
Johan Karlsson och trea blev Emanuel Hult. Alla bilder hittar du på kil.se/bildtavling.

Tv
åa
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Vinnare

Trea
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NY BILDTÄVLING

-DET HÄR ÄR OCKSÅ KIL!

Ditt stökiga vardagsrum, en skrattande bebis på skötbordet, Storgatan en fredagkväll...
”Det här är också Kil” är temat för vår nya bildtävling. Vad det innebär bestämmer DU.
Visa oss din bild av Kil och tävla om biobiljetter!

POST

Märk brevet med ”Bildtävling”
Skicka till Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil

Mail

SKRIV “BILDTÄVLING” i ämnesraden

Skicka till lina.nyaker@kil.se

Instagram

Tagga din bild med #ocksåKil samt #kilskommun
Observera att du måste ha en öppen profil för att vi ska kunna se bilden. Om du inte har
en öppen profil – följ Kilskommun så följer vi dig tillbaks och får tillgång till dina bilder.

Senast den 30 november måste vi ha din bild. Vinnaren presenteras på kil.se den 6 december samt i nästa nummer
av På rätt spår. Genom att delta i tävlingen ger du Kils kommun rätten att använda dina bilder i marknadsföringssyfte.

