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STORT TACK
till alla som svarat på våra enkäter, deltagit i workshops och
kommit med förslag på hur vi kan göra Kils tätort ännu bättre.
Följ vårt fortsatta arbete på kil.se/battrekil

GLAD MIDSOMMMAR

VI ÄR KILS KOMMUN

I Kil finns flera möjligheter att fira traditionsenlig

Under året gör vi filmer om den kommunala servi-

midsommar. Bland annat på Kils hembygdsgård och

cen och de av oss som arbetar närmast Kilsborna.

Orrnäset i Högboda. Firandena börjar klockan 14.

Filmerna publiceras på kil.se/play, där du redan nu
hittar filmer om hemtjänsten och Familjecentralen.

MISSA INTE
VÅR VALBILAGA

Fota din sommar i Kil
- vinn biobiljetter

I det här numret av På rätt spår får du också vår

Instagram: Tagga dina sommarbilder med #sommarkil2014 och
#kilskommun (Har du inte en öppen profil, följ @kilskommun
så följer vi dig tillbaks så att vi kan se dina bilder)

valbilaga. Där hittar du en hel del nyttig information
inför kommunvalet. Bland annat berättar de olika
partierna hur de vill jobba i Kil.

Maila sommarkil@kil.se eller posta bilderna till Kils kommun,
Box 88, 665 23 Kil. Märk kuvertet “SommarKil”.
Vi behöver din bild senast 31 augusti.
Genom att delta i tävlingen ger du Kils kommun rätt att använda
din bild i marknadsföringssyfte.
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SÅ JOBBAR VI

EXEMPEL PÅ
AKTIVITETER

10 år
n
ntrale
iljece
Fam

Öppen förskola • Tematräffar
om föräldraskap och barns
utveckling • Föräldragrupper
för blivande föräldrar • Kurser
i vägledande samspel mellan
barn och föräldrar

I öppna förskolans lekrum är det full fart. Två ettåringar sitter tillsammans och drar i
samma leksaksbil. Tre nyblivna föräldrar diskuterar sömnrutiner. I ett rum längre bort
sitter mammor och pappor i ring och masserar fötterna på var sin nöjd bebis.
Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar – och

MÅNGA STAMMISAR

andra anhöriga – med barn upp till sex år. Här träffar

I fikarummet sitter Anneli Månsén. Hon är här med

de andra, deltar i aktiviteter, får möjlighet att ställa

sin yngste son flera dagar i veckan.

frågor eller bara umgås och leka.

– Jag gillar personalen och får bra stöd. Jag träffar

ALLT UNDER SAMMA TAK

andra föräldrar och samtidigt får min tvååring sys-

Familjecentralen är ett samarbete mellan Kils kom-

selsättning. Det är jätteviktigt för mig.

mun och Landstinget i Värmland där pedagog, kurator, distriktssköterskor och barnmorskor arbetar tillsammans.

FIRAR TIO ÅR
Familjecentralen startade 2004. Under de tio år som
gått har personalen lärt känna många Kilsfamiljer.

– Det ska vara lätt att hitta den hjälp man behöver,
allt finns under samma tak, berättar Helena Hvit,
samordnare för Familjecentralen. Föräldrarna kan gå
hit för att låta barnen leka, väga barnet hos barnmorskan och rådfråga kuratorn om föräldraskapet.

– Min vision är att Familjecentralen ska kunna utöka
verksamheten, med ökade öppettider, fler tematräffar
och aktiviteter, säger Helena.
		

Text & foto: Lina Nyåker

Välkommen till Familjecentralen!
Läs mer och hitta våra öppettider på kil.se/familjecentralen
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Se film om Familjecentralen på kil.se/play

Lär dig simma i sommar!
Om du inte anmält ditt barn till simskolan i Klacksjön så
är det dags. Anmälningstiden går ut den 1 juni.

Simskolan är för barn från fyra år och pågår i tre

Kostnad för simskolan är 250 kronor per barn och

veckor (mittenveckan tränar barnen själva hemma).

grupp. Märkestagare (barn som simmar minst 25

Välj mellan gul period (vecka 27 och 29) och grön

meter utan hjälpmedel) betalar 150 kronor. Grupp-

period (vecka 28 och 30). Läs mer om simskolan på

erna är begränsade i deltagarantal och det är först

facebook.com/simskolaniklaxsjon

till kvarn som gäller.

Anmäl dig senast 1 juni

Vid frågor kontakta Lisa Undelsgård 073-53 65 118

•

Maila anmälan till simskola.kil@hotmail.com

•

Skicka anmälan per post till Kils kommun,

eller simskola.kil@hotmail.com

Fritidsavdelningen, Box 88, 665 23 Kil
•

Lämna in den i Kils kommuns reception.

n
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Kils kulturdagar
Lunchparad, dansuppvisning och musikcafé
- första veckan i juni är det åter dags för
Kils kulturdagar.
Musikskolan och biblioteket står bakom evenemanget,
som smygstartar med en Astrid Lindgren-dag på
biblioteket fredag 30 maj. Söndag 1 juni anordnar
KilArenas Vänner öppet hus med musik, konst och

Fryksta vattenfestival 16-19 juli

aktiviteter för barn och unga. Under veckan bjuder

Den 16-19 juli är det Fryksta
vattenfestival. Du kan äta räkor, umgås,
lyssna på musik och komiker, uppleva
barntivoli och vattenuppvisningar eller
besöka ångbåten Freja af Fryken.

Kulturdagarna avslutas med stort firande av national-

musikskolans elever och Kils Storband på underhållning och Kils bibliotek anordnar kulturella inslag.
dagen. Se program på kil.se/kulturdagar.

Preliminärt program
ONSDAG
Pubkväll med räkor, underhållning och musik

TORSDAG
Familjedag med barnkaruseller, minitivoli och massor
av andra aktiviteter fram till klockan 20.00. Kvällen
fortsätter med trubadurunderhållning och musikquiz.

FREDAG

Måndag 2 juni blir det lunchparad längs Storgatan med en
blåsklass från Vikstaskolan.

Musik och underhållning.

LÖRDAG
Vattenuppvisningar under dagen och artister på kvällen.

Tider och detaljerat program hittar du på
www.frykstavattenfestival.se och
facebook.com/frykstavattenfestival

Välkomna hälsar arrangörerna Festivalföreningen i Kil, NFB Racing, Ångbåtsföreningen Freja
och Kils kommun.
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Hjälp oss
hålla ordning!
Varje vecka städar medarbetare från
gatuavdelningen bort skräp som lämnats kvar på Storgatan, längs vägar
eller grillplatser. Föregå med
gott exempel och hjälp oss
sprida hur viktigt det är att
lägga skräpet på rätt ställe.
Trevlig picnic-sommar!

Johan

PRISTAGARE

årets Bergenfurstipendiat
Johan Ordqvist har alltid haft ett stort musikaliskt intresse. Han började tidigt spela
keyboard och skriva egna melodier och texter på både engelska och svenska.
Johan har stor kunskap om svenska melodifestivalen och Eurovision Song Contest och
han har själv vunnit flera talangtävlingar.
Under sin tid på Sjöviks folkhögskola
uppträdde han ofta med sina egna låtar. Han
har även skapat en egen musikal, med det

MOTTAGARE BERGENFURSTIPENDIET

fyndiga namnet ”Pappa Pia”.

Johan Ordqvist

Förra sommaren gjorde Johan succé på Glada

MOTIVERING

Hudikteaterns sommarkurs i Hudiksvall.

Johan

Idag går Johan kursen ”Olika avtryck” på

engagemang visat att musiken är ett bra

Ingesund folkhögskola. Vid sidan om tar han

verktyg att skapa bra förståelse och relationer

lektioner i slagverk och keyboard på musik-

mellan människor.

har

genom

skolan i Kil.

stort

musikaliskt

Text: Jan Andersson

Vill du spela ett instrument,
sjunga eller dansa?
Anmäl dig till höstens musikundervisning på Musikskolan
senast 13 juni! (Gäller endast nyanmälan)
Läs mer på kil.se/musikskolan
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– Äventyr i Tiden
För första gången någonsin blir seriefiguren Goliat teater. I en nyskriven pjäs om den
uppfinningsrike stenålderspojken, får vi följa med på roliga äventyr i tid och rum.
I sommar blir de tvåtusenåriga gravkullarna på

Goliat - Äventyr i tiden spelas på Gamla Runnevål

Gamla Runnevål spelplats för en friluftsteater där

den 8, 15 och 22 juni. Läs mer på www.goliatteater.se

publiken sitter mitt i naturen.

KUNSKAPSTEATERN
Bakom föreställningen om Goliat står Kunskapsteatern. Johan Fält har skrivit manus, Mattias
Walan regisserar och på scenen står några av Kils
revyskådisar samt flera barnskådespelare.
– Det blir en historia fylld av bus och påhitt, men
publiken får också lära sig ett och annat om forntiden, berättar Gunilla Fält som är producent för
föreställningen.

FLER FÖRESTÄLLNINGAR
I slutet på maj får ungefär 400 skolelever från Kils

GOLIAT, VEM DÅ?
Goliat skapades i mitten av 70-talet av
Kenneth Hamberg och kunde läsas åren
1979–1981 i Svenska Journalen. 1982 fick
Goliat en egen serietidning med samma
namn och kortfilmer av serien sändes sedan
som fyraminuters inslag i Hajks sommarlovsprogram, åren 1985 till 1991.
Goliat bodde först i Torsby i serierna, men
han flyttade sedan till Kilsby - Kenneth och
Kerstin Hamberg flyttade nämligen också
till Kil.

skolor komma och titta och därefter blir det tre
föreställningar för allmänheten.

Foto: Johan Fält
Ett gäng rutinerade barnskådespelare tillsammans med Rustan Christensson, Malte Hallqvist,
Eva-Mi Tapper, Anne-Lie Örnborn, Johan Fält och Mattias Walan ger Goliat nytt liv i sommar!
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GRATTIS

KILS AIK 90 ÅR
Kils AIK bildades 1924. Enligt de första stadgarna
skulle allmän idrott bedrivas. Idag har klubben

KIL HELA VECKAN
9-17 AUGUSTI

verksamhet inom friidrott, fotboll, handboll och
ishockey. Under åren har många idrottsutövare
motionerat eller tävlat i klubbens färger

Kil hela veckan är en folkfest som lockar många
hemvändare och besökare. I år anordnas
evenemanget för 42:a gången.
Årets program hittar du på kil.se/kilhelaveckan
från och med vecka 32.

Edsvalla IF och Kils AIK efter matchen vid invigningen av
Skogsvallen (Sannerudsvallen) 1933. Foto ur “Kils AIK 75 år”*

FRykerudsdagen 2 augusti
Veteranfordon, loppis, auktion, underhållning
med mera i Järnvägssparken i Fagerås
klockan 10-16.

Stefan Holm, Kils AIK, firas för sitt OS-guld 2004.

*På Kils bibliotek kan du låna skrifter med bilder och
texter om klubbens historia.

Vinn biljetter till Goliat – äventyr i tiden!
Nu har du chans att vinna två biljetter till föreställningen. Goliat har ett förtrollat verktyg – vad då? Skicka svaret på frågan till
sommarkil@kil.se eller Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil (märk kuvertet med Goliat) senast 5 juni för att vara med och tävla.
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Nationaldagen: cirkus och migration
Under Kils kulturdagar infaller nationaldagen. Välkommen både till Orrnäsets traditionella
firande och till Kils hembygdsgård som har varierande aktiviteter hela dagen.
FAMILJEFÖRESTÄLLNING
OCH CIRKUSSKOLA

PRELIMINÄRT PROGRAM
KILS HEMBYGDSGÅRD

”En saga om migration och utanförskap berättad
med cirkuskonster så som akrobatik, jonglering och

12.00 Utställning öppnar, Kils konstförening, Sofie Westin

sprudlande glädjemusik från världsmusikbandet

12.00 Guidad visning, Kils Arkeologiska Sällskap

Apolonia.” Så beskriver ensemblen föreställningen

13.30 Gratis buss från Kil till hembygdsgården

Resan till Apolonien, som du kan se på Kils hem-

14.00 Smakprov Goliatföreställning

bygdsgård på nationaldagen.

14.20 Tal av kommunalråd Mikael Johansson (S)

Efter föreställningen får alla barn prova på cirkus.

14.30 Kils visklubb

Dessutom blir det konstutställning, guidade arkeo-

15.00 Guidad visning, Kils Arkeologiska Sällskap

logiska visningar och underhållning av Kils Visklubb.

15.00 Familjeföreställning - Resan till Apolonien

MER FIRANDE

15.40 Apolonias workshop för cirkussugna barn

På Orrnästets hembygdsgård i Högboda anordnas

17.15 Gratis buss avgår till Kils centrum

traditionellt nationaldagsfirande från klockan 17.
Det blir flaggparad, högtidstal och servering.
Uppträder gör Kils Paradorkester med drillflickor.

Tider och programpunkter kan komma att ändras.
Håll utkik på kil.se/nationaldagen
Vid kraftigt regn flyttas Resan till Apolonien till KilArena

Foto: Lina Nyåker
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Tre generationer: Eva och
Lasse tillsammans med
Sara, hennes make Hans
och Erik, 16 månader.

FRYKSTA KRUKMAKERI - och trädgårdscafé!
– För första gången på 34 år låser jag dörren om verkstan på kvällen och åker hem. Och tar
med mig matlåda till jobbet. Det är en ny upplevelse, berättar Eva som tillsammans med
maken Lasse driver Fryksta krukmakeri.
Få saker är så förknippade med Fryksta som paret

För trots att Eva och Lasse nu bor i en villa på

Bodin och Fryksta krukmakeri. Här har paret bott

Runnevål några kilometer bort, finns inga planer

och verkat sedan 1980. I augusti förra året köpte

på att lägga verksamheten på is. Efter fyra decen-

dottern Sara (Bodin Olsson) och hennes familj huset

nier vid drejpallen har Kilsparet gjort sig välkända

och av dem hyr Eva och Lasse verkstan där de både

långt utanför Värmlands gränser. Genom åren är det

tillverkar och säljer sin keramik.

många turister – mest tyskar och holländare – som

Generationsskiftet öppnar möjligheter för att utöka
aktiviteterna på gården. I juni öppnar Sara café i

hittat till gården i Fryksta, där 3-4 ton lera varje år
blir till skålar, koppar, fat och andra bruksföremål.

trädgården. Idén är hembakat fika, gjort av lokal-

– Jag blir så nöjd när jag tittar in i torkskåpet och ser

producerade, ekologiska råvaror – serverat på högst

vad vi lyckats åstadkomma under arbetsdagen. Och

lokalproducerad servis.

den direkta kundkontakten vi får är otroligt givande.

– Det här läget och miljön är så fantastisk, det vore

Text & foto: Lina Nyåker

synd att inte prova, säger Sara.
Menyn kommer att variera beroende på vad som

BESÖK KRUKMAKERIET OCH CAFÉET

finns moget i trädgården. Bland annat kommer

Trädgårdscaféet kommer ha öppet fredagar

Sara att erbjuda Frykenkaka – en egenkomponerad

och lördagar, juni, juli och augusti. All

mandelkaka bakad på skrädmjöl från Stöpafors.

servering sker utomhus under bar himmel.

Kunderna kan sedan gå in och titta i verkstan och se

Öppettider för både krukmakeriet och

hur kopparna och faten blir till.

trädgårdscaféet - se www.fryksta.se.
Vill du fika i Fryksta övriga dagar? Café finns
också i det gula stationshuset vid Freja.
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Leta dig friskare
Kils orienteringsklubb anordnar Friska Kil
– stolpjakten. Med hjälp av karta kan du leta
efter svåra eller lätta kontroller i Kil, Högboda och Fagerås. Alla Kilsbor ska nu ha
fått karta och startkort via Annonsaktuellt.
På kil.stolpjakten.se kan du registrera
dig och läsa all information om stolpjakten.
Lycka till!

När du får
oväntat besök
Går det omkring någon i din trädgård
med konstiga instrument?
Troligen har du fått besök av
kommunens

mätningstekniker

som är ute och mäter in detaljer
till kommunens primärkarta.
Kartan är stommen i kommunens
fysiska planering och är en viktig
del vid bygglovshantering, VAarbete och mycket annat.
För att få en korrekt karta behöver
vi ibland mäta inne på din tomt.
Känner du dig tveksam till
om

personen

verkligen

kommer från kommunen kan
du alltid begära att få se legitimation.

Goliatspelen
30 år
Det är inte bara i teaterform som Goliat tar

Packmopedsturnén
till Kil

plats i Kil. 2-3 augusti firar Goliatspelen 30

Packmopedsturnén har blivit ett uppskattat inslag i

år! Tävlingen, som är Värmlands största

den värmländska sommaren. I år tar Göran Sam-

barn- och ungdomstävling i friidrott med

uelsson med sig Tina Ahlin, Sofia Karlsson, Jack

hundratals deltagare, äger rum på Stefan

Vreeswijk, Kajsa Grytt, Bengan Blomgren, Bengt

Holms gamla hemarena Sannerudsvallen.

Bygren, Gian Kündig, Fredrik Lindholm och Love

Men redan 7 juni kan du uppleva friidrott i

Tholin ut på vägarna. Den 31 juli puttrar packmo-

Kil. Då är det dags för Stefan Holm-spelen,
tävlingen där Irene Ekelund förra året
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pederna in på Stora Kils hembygdsgård för att ge
besökarna en varm konsertupplevelse med Fryken

tangerade det svenska juniorrekordet på

som fond.

100 meter.

Läs mer på http://packmopedsturnen.se

Nya tider
på Storgatan
Förbudet att köra på gatan nattetid gäller nu en
timme extra, från klockan 00.00 till 06.00.
– Vi har fått in önskemål från boende längs Storgatan. Det har kört bilar med hög musik klockan
05.00 på morgonen då förbudet tidigare slutade
gälla, säger Berndt Björkman (C) ordförande i

VAD GÖR VI FÖR
PENGARNA?

tekniska nämnden.
Förbudet gäller all fordonstrafik, utom moped klass
II, alla dagar mellan klockan 00.00-06.00. Förbudet
gäller dock inte de boende som måste ta sig till och
från hemmet, samt de som har specifika ärenden och
exempelvis ska med tåg vid stationen.

Håll utkik i din brevlåda efter den lilla
foldern på bilden. I den kan du läsa om
några av de viktigaste sakerna vi genomfört under 2013, hur det gick för kommunen
ekonomiskt, hur pengarna är fördelade och
vilka mål vi arbetat efter. Du kan också
hämta hem foldern eller den kompletta

Energirådgivningen
släcker ner

årsredovisningen på kil.se/ekonomi
Kolla in kil.se/play där du hittar en kort
film som berättar om året som gått.

Vi släcker ned Energirådgivningen mellan 7 juli – 23
augusti. Välkommen att kontakta oss före och efter
sommaruppehållet.
Vi sitter i kontorslokalerna på
Järnvägsstationen i Kil,
Stationsplan 3. Ring oss
på 0554-194 14, telefontid tisdagar och onsdagar klockan 9-15.

FAITRADE CITY
Kil har fått förnyad status som Fairtrade

Du kan även skicka din

City. Stort tack till alla som väljer fairtrade-

fråga till oss via vår hem-

märkt och gjort diplomeringen möjlig!

sida www.erad.se

Läs mer på fairtrade.se/fairtradecity/
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Företagarrådet
– din röst och dina öron

Från vänster Georg Forsberg. Therese Fredriksson,
Jan-Erik Larsson, Magnus Hogen, Björn Tolén, Ing-Britt
Bergström och Irene Henriksson

Företagare i Kil kan vända sig till företagarrådet för att diskutera behov, idéer eller lämna
synpunkter. Företagarrådets medlemmar kommer från olika branscher och från Kils
kommun deltar två politiker, näringslivschef och kommunchef, totalt 10 personer.
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– Tack vare att fler företag nu är representerade i

av företagens behov och idéer i ett tidigt skede. Men

rådet får vi en större bredd av branscher, och rådet

rådet är också en viktig kanal för att få veta vad Kils-

speglar nu bättre hur företagandet i Kil ser ut, säger

företagen tycker och tänker, om till exempel regionala

Bo Thunberg, som är näringslivschef i Kils kommun.

förslag och utredningar.

MÖTESPLATS & KANAL

FÖRETAGENS PERSPEKTIV

Det är företagen själva som nominerar sina repre-

Du som företagare i Kil ska enkelt kunna kontakta

sentanter till företagarrådet som i år har ett antal

rådets representanter när du vill lyfta fram något

nya företagsrepresentanter. Syftet med företagar-

viktigt. Det kan handla om vardagliga förbättrings-

rådet är att det ska vara en mötesplats för diskussion

frågor men det kan också handla om övergripande

NÄRINGSLIV

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA
FÖRETAGARRÅDET
• Björn Tolén (M), konsult
070-590 00 58, bjorn.tolen@gmail.com
• Ing-Britt Bergström, Garn- och Tyghörnan
070-633 45 01, garnotyghornan@telia.com
• Irene Henriksson, Apertin Herrgård Hotell &
Konferens, 0554-108 60, info@apertin.com
• Jan-Erik Larsson, Haglunds Fastighetsbyrå
0554-140 00, haglunds@swipnet.se
• Joakim Wändel, Kils Automatsvarvning
070-554 04 73, joakim.wandel@abka.se

Kil klättrar
52 placeringar
Kil hamnar på plats 183 i Svenskt
Näringslivs årliga ranking av
kommunernas företagsklimat. Det
innebär att kommunen klättrat 52
placeringar sedan förra året.

• Magnus Hogen, Revisionsbyrån Hogen & Bohlin
0554-222 00, magnus@hogen.se

– Det är positivt att vi klättrar men vi ska upp till

• Therese Fredriksson, verkstadsföretaget Pretak
AB, 0554-160 10, therese@pretak.se

säger Georg Forsberg (C), kommunalråd med ans-

• Georg Forsberg (C), kommunalråd och lantbrukare, 0554-191 26, georg.forsberg@kil.se
• Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef
0554-191 13, jan-olov.ragnarsson@kil.se
• Bo Thunberg, näringslivschef
0554-194 13, bo.thunberg@kil.se

topp 50 innan vi är där vi bör vara i rankingen,
var för näringslivsfrågor i Kils kommun.
Det är Svenskt Näringsliv som presenterar
rankingen av det lokala företagsklimatet varje år.
Resultatet utgår ifrån en företagarenkät och officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).
Bäst rankning får Kil när det gäller “Vägnät, tåg
och flyg”. Störst förbättring har Kil gjort när det
gäller “Konkurrens med företag” och “Medias
attityder till företagande”.
Störst förbättringspotential har “Service till före-

frågor som du ser att kommunen bör engagera sig i.

tag” och “Skolans attityder till företagande”.

På så sätt blir företagarrådet ett av kommunens vikti-

– Under året har vi utökat företagarrådet med

gaste öron för att lyssna in företagens perspektiv.

representanter från fler branscher. Vi ökar över

BÄTTRE NÄRINGSLIVSKLIMAT
– Vi tror att Företagarrådet kan bli ett bra forum
för att diskutera både vad vi ska göra och hur vi ska
göra för att förbättra Kils näringslivsklimat. Vi är
en stark småföretagarkommun och rådet kan bli en
viktig dörröppnare för alla lokala företagare, säger
Georg Forsberg (C), kommunalråd i Kil.
Text: Roger Kvarnlöv
Foto: Agneta Hultin Karlsson

huvud taget dialogen med företagen bland annat
genom att besöka dem oftare för att bättre kunna
snappa upp deras behov och perspektiv. Vi hoppas det ska ge resultat i nästa ranking. Utöver det
har vi en hel del på gång framöver som vi hoppas
ska stärka företagsklimatet ytterligare, säger Bo
Thunberg, näringslivschef i Kils kommun
Läs hela rankingen på
http://www.foretagsklimat.se/kil
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VÄLKOMMEN PÅ

Invigning
21 augusti
Torsdagen den 21 augusti är du välkommen
på invigning av Sannerudsskolan. Den har
under två års tid genomgått en fantastisk
förvandling och målet är att skapa
Sveriges bästa skola.

– Vi kommer att ha två invigningar för att så många

entrén, som vi berättat om tidigare, är nu monterat

som möjligt ska kunna komma, klockan 11 och 18,

och kommer att vara helt klart vid invigningen.

säger Jan-Erik Andrén, rektor på Sannerudsskolan.

Gamla Real, kommer kanske också att bli klar till in-

GUIDNINGAR
Vid kvällsinvigningen guidar skolpersonal i de nya
lokalerna. Du får bland annat

se det ämnes-

vigningen. Där kommer eleverna att kunna sitta vid
bikakeformade ekbänkar belysta av bikupeformade

övergripande torget och lokaler för slöjd, bild, teknik

lampor.

och musik.

KILS STÖRSTA INVESTERING

– Vi kommer även att visa ”nygamla” delar som

– Det känns fantastiskt att få inviga den helt fär-

utrymmena för dans, hem- och konsumentkunskap,

diga skolan. Det är den största investeringen i Kils

säger Jan-Erik.

historia och jag hoppas att många är nyfikna och

SPÄNNANDE KONST
En hel del av den konst som kommunen köpt in kommer att vara klar vid invigningen. Det stora trädet i
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Den nya av- och påstigningsplatsen, vid nuvarande

vill komma. säger Mikael Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Varmt välkommen på invigningen!

Drogfri
skolavslutning
11-12 juni
För femte året i rad anordnar Kils
kommun aktiviteter vid skolavslutningen.
Nytt för i år är att niorna har en egen fest.
Dagen efter blir det fest för sjuorna och
åttorna.
Det blir uppträdande, DJ och aktiviteter vid KilArena. Niorna och deras lärare bjuds dessutom på
avslutningsmiddag.
På kil.se/play kan du se åtta filmer som visar hur

– Det är viktigt att vi erbjuder positiva, drogfria

processen med den nya skolan gått till, den senaste

alternativ. Nu finns något kul att hitta på under

publicerades i maj.

avslutningskvällen, jag hoppas att många kommer
att gilla det, säger skolchefen Dan Granström.
Text: Roger Kvarnlöv
Foto: Roger Kvarnlöv & J0hanna Strand

De som kommer på festen har också möjlighet att
vinna fina priser som Kilsföretag har skänkt.

ONSDAGEN DE
N 11 JUNI, ÅR
SKURS 9
19:00

NG
I
N
T
U
L
S
V
SKOLA 14
20

Gr indarna öppn
as
Mingel och olika
ak tiv iteter
20:00 Midda
g, tvårät ters
21:30
Uppträdande av
Tony Rissla , hi
p-hop-killen
från Kil som sp
elas på radio oc
h
som gett ut
sk ivan ”Min pe
rsonlighet”
Dansgolv med DJ
Theo
01:00
Avslut

TORSDAGEN DE
N 12 JUNI, ÅR
SKURS 7- 8

19:00

För alla högstadieelever i Kil
Skolavslutningsfest i och vid KilArena. Biljett-

Gr indarna öppn
as
Mingel och olika
ak tiv iteter
Zumofotboll, Gl
adiatorkamp
Uppträdande av
Albatroz
Dansgolv med DJ
Theo
Avslut

priset är 20 kronor. Vinn en iPad mini, Bluetooth

00:00

högtalare, hörlurar och andra fina priser som

I biljettpriset in
går hamburgar
e och dr yck. Up
dande och disco
pträblir i party tä lt ut
anför KilA rena
.

Kilsföretag har skänkt. Välkommen!
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LÖVENSTRANDSDAGEN 31 MAJ
Välkommen på Lövenstrandsdag i Kil lördag 31 maj klockan 11. Kils kommun anordnar
en trivsel-, aktivitets och informationsdag med bland annat kosläpp, politikersamtal och
information om nya boendemöjligheter.
Du kommer att få reda på mer om Lövenstrands

PROGRAM

utvecklingsplaner och du som vill får gärna hjälpa

11.00-14.30 VID DJURHÄGNEN OCH GRILLPLATSEN

till med några praktiska göromål. Det finns till
exempel möjlighet att delta vid färdigställandet
av staket och utplacering av fågelholkar i Löven-

Du som vill hjälper oss att bygga klart kostängslet innan
kosläppet kl 14 • Vi hjälps åt att placera ut fågelholkar i
naturområdet • Politikerna grillar, bjuder på korv och bjuder in
till samtal

strandsområdet.
11.00-13.00 PÅ MONS BACKE (SAMLING MONVALLEN)

GRILLA (MED) POLITIKERNA
Vid grillen kommer du att hitta Kilspolitiker.
– Vi bjuder på något från grillen och du får möjlighet att grilla oss med frågor och synpunkter,
säger Mikael Johansson (S), kommunstyrelsens

Information om blivande förskolan som ska byggas på Mons
Backe • Samtal med de boende på Mons Backe om utveckling av
området.

14.00 KOSLÄPP I LÖVENSTRANDS NATUROMRÅDE
Anders Edman från Kils slakteri släpper ett tiotal highland
cattle som ska slybekämpa området fram till september.

ordförande i Kil.
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EN
VÄLKOMM

VAD HÄNDER I KIL?
Du vet väl om att du kan berätta för andra vad
som är på gång i Kil? Gå till kil.se/skriv för att
tipsa kommunens redaktörer.
Evenemangstips och nyhetstips publicerar vi på kil.se.
Tips till ljustavlan publicerar vi på den digitala
ljusskylten mellan biblioteket och Kils station.
Hjälp till att marknadsföra det som händer i Kil.
Det är enkelt - skriv in din information,
vi sköter resten.

Tack för ditt bidrag!

DU HAR NÅGOT ATT

BERÄTTA

Upplev Kils

Tropiskt klimat, fåglar och lämningar från istiden – det finns massor att uppleva i Kils spännande och
vackra natur i sommar. Använd gärna Naturguiden som är en hjälp för dig att
upptäcka nya områden och upplevelser i Kils kommun. Du kan hämta Naturguiden i kommunhuset eller ladda ned den på kil.se/naturguide

Utmana dig själv eller en vän! Artbingo och quiz om Kils natur hittar du i Naturguiden.
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SOMMAR I KIL 2014
Ett urval av sommarens evenemang
JUNI
1 Öppet hus, bakluckeloppis, barnteater, musik, KilArena
kl 11-15 • Motocrosstävling, Lökenebanan kl 13

JULI

2 Lunchparad på Storgatan blåsklass från Vikstaskolan
Kulturhistorisk vandring, Fryksta kl 18-20 • 6-årsyra,
KilArena kl 18 • Musikcafé, musikskolan kl 19.30

6 Musik i Fryksta kl 19

3 Historia, natur, sagor och myter runt Norra Hyn och Löved,
Kils bibliotek kl 18 – 19.30 • Stråkorkester, Närhetens kyrka
kl 18 • Kils storband, KilArena kl 19
4 Skapa Goliatfigurer. Workshop, Kils bibliotek kl 14-16
Dans till Tång&Co, Orrnäset, Högboda kl 18-21

2 Dans till Cedrix, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30

7 Gratis yoga vid Fryksta, kl 18.30-19.30
13 Lydnadstävling, Kils brukshundsklubb • Musik i Fryksta kl 19
16 Dans till Caramell Duo, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
16-19 Fryksta Vattenfestival
20 Musik i Fryksta kl 19

5 Flöjtmusik, Servicehemmet Smeden kl 14.30 			
Dansuppvisning, KilArena kl 17.30

25 Lydnadstävling, Kils brukshundsklubb • Motocrosstävling
Lilla Goliat race, Lökenebanan kl 9-16

6 Guidad vandring, Runnevåls gravfält kl 11-13
Nationaldagsfirande, Kils hembygdsgård kl 13-17
Nationaldagsfirande, Orrnäset Högboda kl 17

26 Motocrosstävling Goliat race, Lökenebanan kl 9-18

7 Stefan Holm-spelen, friidrottstävling, Sannerudsvallen

27 Motocrosstävling Goliat race, Lökenebanan kl 9-18
Musik i Fryksta kl 19
30 Dans till Kennths Orkester, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30

8 SM-uttagning hästhoppning och dressyr, Hannäs • Goliat
- äventyr i tiden, friluftsteater, Gamla Runnevål kl 14

31 Packmopedsturnén, Kils hembygdsgård kl 19

15 Goliat - äventyr i tiden, friluftsteater, Gamla Runnevål kl 14

AUGUSTI

16 Gratis yoga vid Fryksta, kl 18.30-19.30

2

Goliatspelen, friidrottstävling, Sannerudsvallen
Frykerudsdagen, Järnvägsparken Fagerås kl 10-16

3

Goliatspelen, friidrottstävling, Sannerudsvallen
Musik i Fryksta kl 19

9

Kilsmârten kl 9-17 • Spårtävling, Kils brukshundsklubb

18 Dans till Hasse Peters, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
20 Midsommarfirande, Kils hembygdsgård kl 14
Midsommarfirande, Orrnäset Högboda kl 14
22 Goliat - äventyr i tiden, friluftsteater, Gamla Runnevål kl 14
23 Gratis yoga vid Fryksta, kl 18.30-19.30
27 Lydnadstävling, Kils brukshundsklub
30 Gratis yoga vid Fryksta, kl 18.30-19.30

9-17 Kil hela veckan
10 Nävgrötsfest, Kils hembygdsgård kl 15-18
13 Dans till Stickan&Classe, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
13-17 Nordic Youth Trophy, ishockeyturnering
17 Höstfest, Övre Bondestads skola kl 11-15
23 Tävling i hästskovarpa, Frykstahöjden kl 11 • Motocrosstävling
Värmlandscrossen, Lökenebanan kl 10-16
29 Lydnadstävling, Kils brukshundsklubb
Med reservation för ändringar och tryckfel.

SE fler evEnemang på kil.se/sommarikil

