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Byggdialog, vår projektledare Kent
Svensson och Jan-Erik Andrén, rektorn som lyckats hålla igång skolan
under byggtiden. Stort tack också alla
lärare och elever, som haft tålamod
under byggets gång. Snart inviger vi
den sista delen på skolgården – det blir
en konstinstallation där Gamla Real
stod och en ny multisport-arena.

“min
stoltaste
dag som
kommunpolitiker”

I Högboda och Fagerås händer roliga saker! Tack vare ett kommunalt
bidrag på 1 miljon kronor vardera, har byalagen gjort ett storartat
arbete och lyckats få till riktigt positiva saker som lyfter vår landsbygd. I Högboda blir det bland annat digitalbio och i Fagerås får den
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gamla macken nytt liv.
Det oroande molnet, så här efter valet, är att mörka krafter vinner
mark, så att Sannerudsskolan ordnar en kärleksvecka som inleder
läsåret tycker jag är underbart.
Hit är du välkommen vem du än är, vad du än är.
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HEJA DEMOKRATIN!
Fler Kilsbor utnyttjade sin rösträtt i årets val. Det preliminära valdeltagandet till
kommunfullmäktige ligger på 85,7 %, vilket är 2,5 procentenheter bättre än 2010.
I riksdagsvalet har vi, med 87,4 %, det tredje högsta valdeltagandet i Värmland.
Du vet väl om att det finns flera sätt att påverka din hemkommun? Det nya utegymmet
på Frykstahöjden är resultatet av ett medborgarförslag. Har du också goda idéer
för Kil? Läs mer på kil.se/Kommun-o-demokrati/Paverka/

STORT TACK...

KuLTUR I KILARENA

…alla feriearbetare som har jobbat hos oss i sommar!

Nu börjar KilArena fyllas med kultur i form av barn-

Vi är glada och tacksamma för all hjälp vi fått och

program och musik. Här är prov på vad som händer

hoppas att vi får se er som medarbetare i framtiden.

under hösten:

100 skolungdomar tackade i år ja till feriejobb inom

5/10 FJK, 9/10 Cafékväll, 17/10 Musikkväll, 19/10 Bove&Bova,

Kils kommun. De har under tre sommarlovsveckor

18/10 Kjell-Åke i Myra, 7/11 STÖRT, 16/11 Duo Danzeros,

arbetat inom bland annat vård- och omsorg, barnomsorg och vaktmästeri samt inom olika föreningar.

12/11 Strålande tider, 27/11 Cafékväll, 7/12 Kerstin Andeby

För fler aktiviteter - håll utkik på kil.se/kalender

årets Kil hela veckan
I början av augusti anordnades Kil hela veckan för 42:a året.
Stort tack till alla deltagare och besökare som gjorde evenemanget så
lyckat och minnesvärt! Se fler bilder och filmer på kil.se/kilhelaveckan
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SVERIGES
BÄSTA SKOLA

Sveriges bästa skola invigd
781 dagar efter att personalen flyttat den första kartongen invigde elevrådets Klara Myrsell
den nya Sannerudsskolan. Nära 1 000 besökare kom till invigningen.
– Den nya Sannerudsskolan är den största enskilda
investeringen i Kils historia och en skola för alla.
Fritidsgård, dans- och musikskola, idrott, kultur och
föreningsliv får tillgång till skolan på ett helt annat
sätt än tidigare. Lokalerna är fantastiska och det
här är min stoltaste stund som kommunpolitiker, sa
Mikael Johansson (S), kommunalråd i Kils kommun.
Dansgruppen Clude dance company och paradorkestern uppträdde. Konstnären Johanna Strand
presenterade sina konstverk, ett sex meter högt kun-

OM SANNERUDSSKOLAN
• Byggtid: 10 sept 2012 – 21 aug 2014
• Totalyta 9600 m2,
ombyggnad 2600 m2 och nybyggnad 7000 m2
• Totalkostnad: 165 milj
• Byggd för 500 elever
med plats för ytterligare 100 elever
• Motto: Välkommen hit, vem du än är,
vad du än är!

skapsträd och ett kunskapsfrö. Georg Forsberg (C)
kommunstyrelsens vice ordförande, passade på att
avslöja en överraskning.
– Vi har beslutat att så snart som möjligt låta bygga
en multisportarena på skolans område.
Skolkockarna serverade pulled pork i den nya restaurangen. På kvällen fick besökarna en mustig
soppa med hembakat bröd.
En lycklig rektor, Jan-Erik Andrén, hälsade välkommen och tackade alla inblandade för ett suveränt
jobb. Ett särskilt tack fick personal och elever som

Skolan är byggd i två plan där
hemvisterna är på övervåningen
och övrigt är på markplan.
I hemvisten har elever och
lärare sina arbetsrum,
skåp, hemklassrum, lärarrum med mera. Ämnesarenorna på nedre plan
är öppna för föreningar och
allmän verksamhet efter skoltid. Forum är en teknikinredd miniaula med
plats för 120 personer och med bildskärmar runt om så att man oavsett placering
i rummet ska kunna se samma sak.

under ombyggnadstiden fått klara sig på halva ytan.
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Se film från invigningen på kil.se/play

Utsiktsstigen invigd
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Anders 32 år i rullstol, Vera 84 år på parcykel och Oliva
1 år i barnvagn inviger den så kallade “utsiktsstigen”.

En ny funktionsanpassad stig ska
göra det lättare för fler att upptäcka
och ta sig till Kils, och kanske
Värmlands, vackraste grillplats.

från Frykstastugan till nämnda grill- och

Strålande erbjudande
från KILS kommun

utsiktsplats, på toppen av slalombacken.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i

– Utsiktsplatsen på Frykstahöjden är en av

bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige.

våra mest populära utflyktsmål. Nu har vi

Undvik att utsätta dig själv och din familj för hälso-

Den hårdpackade stigen av stenmjöl går

funktionsanpassat stigen för att ge fler

risker. Mät radonhalten i ditt hem!

möjlighet att ta sig dit, säger
Berndt Björkman (C) som
är ordförande i tekniska
nämnden i Kil.

•
•
•

ET T K
FÖR A IL
LL A

Beställ mätning för rabatterat pris 280:- exl.moms
per mätpaket (ordnarie pris 795:-inkl.moms).
Bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar
får förmånlig rabatt via oss.
En giltig mätning måste genomföras under
oktober-april. Övriga tider på året kan du låna vår
radonmätare som kan ge en indikationsmätning.

Om mätning i din villa visar på en radonkoncentration på över 200 Bq per kubikmeter inomhusluft kan
du få bidrag för att sänka radonhalten.
Kontakta Dzejna Mujanovic, miljö- och hälsoskyddsinspektör 0554-191 58 dzejna.mujanovic@kil.se
Läs mer om radon på radonguiden.se
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Kil bliR ÄNNU bättre
•
Samhällsplanerarna Mari Andersson och Katarina Karlsson
visar en av skyltarna som kommunen sätter upp i centrala Kil.

•
•

DET TA H A R
HÄNT
HIT TILL S:
Fy ra works

hops
Ö ver 500 en
kätsva r
3,6 miljone
r kronor
avsatta unde
r 2014

Utveckling av tätorten och 1 miljon vardera till Fagerås och Högboda (se artiklar).
Nu satsar vi för att Kil ska bli ännu bättre!
Under våren har vi pratat, planerat, skissat och skrivit.

Andra saker som vi planerar för är hundrastgårdar

Företagare, politiker, tjänstemän och allmänhet har

och återplantering av träd längs Storgatan. Vi ska

samarbetat för att komma på hur Kil kan bli en bät-

även ta fram detaljerade ritningar för Gröna torget,

tre plats. Resultatet är ”Utvecklingsprogram för Kils

Bibliotekstorget och området mellan järnvägssta-

tätort” och 3,6 miljoner kronor att jobba med i år.

tionen och Systembolaget.

– Det har varit viktigt att ta med Kilsborna i arbetet.

STÄRKA HANDELN

De har lämnat många viktiga och värdefulla synpunkter och förslag. Nu blir Kil en ännu bättre plats
för alla, säger Mikael Johansson, kommunalråd (S).

MYCKET PÅ GÅNG
Att Kil har en stark identitet som järnvägsknut är

fixa till den fysiska miljön. Vi har också genomfört kompetensutveckling, till exempel en föreläsning för butiksägare om hur man kan konkurrera
med en ökande e-handel och stora köpcentra.

det många som har påpekat. Vi vill att stationsbygg-

Kolla på www.kil.se/battrekil för att se en detaljerad

naden ska synas bättre och har därför beskurit de

lista över vad som är på gång. Håll utkik efter

stora lindarna som tidigare skymde huset. Fasad-

åtgärdsskyltarna som du ser på bilden!

belysning ska också på plats.
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Men tätortsutveckling handlar inte bara om att

EN LEOPARD PÅ GRÖNA TORGET?

UTVECKLING

Nej, det blir inte någon levande leopard. Det var ett av
medborgarnas förslag som Kilsborna kunde rösta på
när Gröna torget nu ska bli en upplevelsepark.
Tidigare i år utlyste vi en tävling för att få in idéer
om utvecklingen av tätorten. Det vinnande bidraget
är att göra om Gröna torget till en upplevelsepark.
Oskar Hult heter vinnaren som fick en iPad. Allmänheten fick tycka till om innehållet i parken och nu
håller en arkitekt på att ta fram skisser.

På kil.se/play kan du se film om arbetet med Gröna torget.

Mack och pizzeria lyfter Fagerås
Byalaget i Fagerås använder sin kommunmiljon till bensinmack, pizzeria och en butik.
Platsen är den gamla Shell-macken i Fagerås.
– Vi räknar med att bensinmacken och pizzerian

– Det känns härligt att kunna berätta för kunden att

ska öppna under hösten. För butiken återstår en del

till exempel köttbiten kommer från gården några 100

renoveringar, och även pengar, innan den är klar,

meter bort. Mer närproducerat än så är svårt att få,

berättar C-G Salomonsson från Fagerås byalag.

säger C-G Salomonsson.

Byalaget köpte fastigheten för 600 000 kronor och

Fagerås byalag planerar också att bilda ett aktiebo-

har använt resten av miljonen till renovering. Bolaget

lag där näringslivet kan köpa in sig, för att få in mer

Din-X står för försäljning av bensin och diesel.

pengar till verksamheten som de räknar med ska bli

NÄRPRODUCERAT

ett lyft för hela bygden.

För att ta reda på hur Fageråsborna ville använda
miljonen ordnade byalaget ett möte. Hela 73 % tyckte
att man skulle satsa på bensinmacken. Byalaget äger
nu fastigheten som de från oktober hyr ut till entreprenörer som ska driva de olika verksamheterna.

Du missar väl inte
gospelfestivalen?

– Nu kommer alla som bor här och trafikanter från

Lördagen 4 oktober
kl 11-21 i fagerås

61:an och E45:an att kunna tanka och handla närpro-

www.gospelfestival.se

ducerat, säger Johnny Olsson, ordförande byalaget.
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Digitalbio i Högboda för alla
Invånarna i Högboda startade en visionsgrupp för att ta emot förslag om hur man skulle
använda miljonen från Kils kommun. Digitalisering av biografen i Folkets hus kommer
många till nytta.
Satsningen innebär att den enda biografen i Kils

Fiber och parabol gör det möjligt att visa speciella

kommun lever vidare och 17-19 oktober är det

arrangemang som ishockey, fotboll, teater och opera

premiär med bred filmfest.

från världens scener.

– För väldigt många blir det närmare och billigare

– Vi kikar också på ett digitalt bokningssystem så

att gå på bio jämfört med Karlstad. Biljettpriset blir

att man kan vara säker på att få biljett. Håll koll på

60 kr för barn, 80 kr för vuxna. Vi har Värmlands

hogboda.com, uppmanar Barbro Jordell.

modernaste utrustning och gratis parkering, säger
Ann-Louise Persson i Folkets hus-föreningen.

INTE BARA BIO
Det har inte bara blivit bio för pengarna. Invånarna
i Högboda har asfalterat ishockeyplanen, motionsstigen har fått flisbädd och snart har rid- och hundklubbens paddock ett nytt staket.
– I önskemålen finns även upprustning av badplatserna i Renstad och Sjön. Dessutom pågår diskussioner om en mack, berättar Owe Nordling från
visionsgruppen i Högboda.
Kommunalråd Georg Forsberg (C), Barbro Jordell, Ann-Louise
Persson och Bertil Pettersson från Högboda Folkets husförening framför den nu utbytta projektorn.

Hallå där

ANDREAS ANDERSSON, CHEF FÖR GATUKONTORET

hur har det gått med renspolningen?
Under hösten har vi genomfört en planerad renspoln-

Årets renspolning fortsätter fram till mitten av

ing av vattenledningsnätet i centrala delarna av Kil.

oktober. Berörda fastigheter har fått information om

Syftet är att förbättra vattenkvaliteten.

renspolningen i postlådan och vi

Hittills har spolningen gått enligt plan. Några fastig-

har även ställt ut vattenkärror.

heter har under arbetet fått in svart vatten och luft
i ledningarna, men fortsätter de boende att spola i
kranen så ska vattnet klarna. Det är inte farligt, men
vi avråder från att dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.
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Nästa år fortsätter vi att spola
rent, håll utkik i din postlåda!
Aktuell information, placering av
vattenkärror och kontaktinformation:
kil.se/renspolning

SÅ RÖSTADE NI
I KOMMUNVALET 2014

Preliminärt valresultat till kommunfullmäktige i Kil

Valdeltagande

Förkortning

Parti

M

Moderaterna

C

Centerpartiet

Mandat 2014

Mandat +/-

Mandat 2010

6

-2

8

6

+1

5

FP

Folkpartiet liberalerna

1

-1

2

KD

Kristdemokraterna

1

-1

2

S

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

15

+1

14

V

Vänsterpartiet

1

MP

Miljöpartiet de gröna

2

SD

Sverigedemokraterna

3

FI

Feministiskt initiativ
Totalt

35

1
2
+2

1
35

Valdeltagande: 85,7 % (2010 års kommunval: 83,2 %) Källa: val.se

Vad händer nu?
När du läser det här är troligen det slutgiltiga resultatet klart. Partierna diskuterar och förhandlar för att komma fram till vilka de ska samarbeta med.
Kommunfullmäktige väljer innan årsskiftet ledamöter till de nya nämnderna.
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Uppdrag: barnens rätt

SÅ JOBBAR VI

Fem Kilsungdomar har under sommaren arbetat med att sprida kunskap om
barnkonventionen.
Feriearbetarna deltog bland annat i paraden och
under barnkalaset på Kil hela veckan. De affischerade

FN:S BARNKONVENTION

runt om i Kil och intervjuade människor på sam-

•

54 artiklar som skyddar barns rättigheter

hället om kunskaperna kring barnkonventionen. De

•

gäller alla barn under 18 år

besökte också förskolor och fritidshem för att se hur

•

säger att alla barn är lika värda, att barnens

personalen tar hänsyn till barnens rättigheter.

bästa alltid ska sättas i främsta rummet, att barn

– När det var dags att anlägga en ny lekplats utanför Sannerudsskolan, tog kommunen fram tre olika
förslag och lät barnen rösta fram vilket de gillade
mest, berättar Elina Ankarsund, som ett exempel på
hur barnkonventionen kan användas i kommunens
dagliga arbete. Jag skulle vilja jobba med liknande
frågor för UNICEF så jobbet passade mig bra. Jag
vill skapa förändring.

har rätt till liv och utveckling och att vuxna ska
lyssna på barnen som också ska ha rätt att säga
hur de vill ha det
•

är inte lagstiftad i Sverige, men politikerna

har bestämt att vi måste följa och se på den som
den vore en lag. Barnombudsmannen har till
uppgift att se till att barnkonventionen efterlevs
för alla barn som vistas i Sverige

Felicia Ernstsson, Ronja Almlöf Campbell, Elina Ankarsund och Hannah
Gustafsson - fyra de fem feriearbetarna. Kils kommun deltar i ett projekt
för sprida kunskap om barnkonventionen. Feriearbetet är en del av projektet.
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Ungdomsmottagningen
fanns på plats under
temaveckan.

Fri kärlek på Sannerudsskolan
De nya sjundeklassarna på Sannerudsskolan startade terminen med temat Det handlar
om kärlek. Skolan bröt den schemalagda undervisningen hela veckan för att sätta fokus på
egenvärde, kärlek och rättigheter.
– Jag hoppas temaveckan stärker eleverna och ger
dem en bra start. Vi menar allvar med vårt motto
”Välkommen hit vem du än är, vad du än är”, säger
rektor Jan-Erik Andrén.

UPPSKATTAD VECKA
Eleverna fick besök av bland andra tjej- och kvinnojouren, mansjouren och polisen. De fick se på teater,
film, diskutera och göra olika värderingsövningar.
Förhoppningen från skolledningen är att temaveckan
ska bli ett återkommande inslag för nya sjundeklassare varje skolstart.
– Det är jättekul! Vi får uppleva nya saker i en ny
skola tillsammans med nya kompisar, säger Ina

Det Handlar om Kärlek
startade som ett lokalt projekt i Norrköping 2008 av Rädda
Barnen och Länsstyrelsen i Östergötland. Sedan dess har projektet vuxit och blivit nationellt. Läs mer på
http://dinarattigheter.se/starta-ett-projekt/

Karlsén, elev i årskurs sju.
Se film om temaveckan på kil.se/play

Nu har vi tagit det första spadtaget! Den nya förskolan
för 100 barn på Mons backe i Kil är klar i september 2015.

Läs mer på kil.se/varldsklass
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vände
negativ trend
Kils Energi har genom medvetet och långsiktigt arbete vänt negativa bokslut till positiva.
De senaste sex åren har de gått med 4,2 miljoner kronor i vinst och skapat en likviditet
på 10 miljoner kronor.
– Tack vare de positiva resultaten har
styrelsen beslutat att göra en extraamortering på 5 miljoner kronor. Tillsammans
med ordinarie amortering på 2,3 miljoner
kronor gör det att vi minskar vårt lån med
7,5 % på ett år. Det sänker våra driftkostnader med 150 000 kr per år och minskar
därmed risken för höjda avgifter för våra
kunder, säger Georg Forsberg (C), ord-

Vid en större olycka kan myndigheter använda VMA - viktigt
meddelande till allmänheten - för att varna befolkningen i olika
områden. Nu kan du ÄVEN bli varnad direkt i din telefon.

Meddelande
för din säkerhet
Systemet VMA består av utomhusljudsignaler och
information i radio och tv. För att nå ut till ännu fler
människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletterar SOS från och med
1 september 2014 VMA med varning via telefonen.
Ett VMA larmar för fara. När du blir varnad ska du
gå inomhus, lyssna på radio eller TV och stänga fön-

förande i Kils Energi.

ster, dörrar och ventilation.

Efter 10 år med förluster sjösatte Kils Energi

GÖR SÅ HÄR OM DU BLIR VARNAD VIA VMA

år 2007 arbetet “Ekonomi i balans 2009”.

Larmet hörs över stora delar av Kils kommun och är sju
sekunder långa tonstötar med 14 sekunders mellanrum under
två minuter. Larmet varnar för fara. När faran är över sänds en
sammanhängande 30 sekunder lång signal.

Efter organisationsförändringar och driftförbättringar nådde bolaget målet och har
sedan dess redovisat vinst.
– Vår avsikt är nu att investera enbart med

TEST AV VMA

egna medel och fortsätta amortera på lånen,

Klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni,
september och december testas det utomhuslarm som ska varna
oss för fara. Vid prov ges även information i radion.

säger VD Leif Östlind.

KILS ENERGI
Idag får omkring 620 kunder lokalt producerad
värme och varmvatten från Kils Energi. Med bränsle
som mestadels består av rivningsvirke och gammalt
emballage levererar bolaget värme till villor, hyreshus, affärer och industrier.
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KOMMUNENS INFO VID MINDRE STÖRNINGAR
På kil.se/trygg kan du läsa om hur Kils kommun informerar om
störningar och pågående arbeten. Vid störningar som påverkar
många använder vi oss också av radio P4 trafik- och serviceredaktion samt andra lokala medier.

KILS FANTASTISKA
FÖRENINGAR
Lev nykter
och drogfri
Vi ger dig verktyg för att leva nykter och drogfri.
Kursen ”Återfallsprevention” börjar den 21 oktober
och håller på i 8 veckor framåt. Varje kurstillfälle
är två timmar.
Anmäl dig senast 10 oktober till

Du får snart årets exemplar av Fritidsguiden i din brevlåda. Den innehåller information och kontaktuppgifter till föreningar
i Kil.
Ett exempel på en sådan förening är Kils
motorveteraner (KMV), som riktar sig till
veteranbilsintresserade människor.
Intresserad?

josefine.weiteschat@kil.se eller

Kontakta kassör, Bo C Andersson

IFO, Kils kommun, Box 88, 665 23 KIL.

070-350 36 77

Märk kuvertet med ”höstkurs”.

bocandersson@hotmail.com

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

STÄMMER DINA UPPGIFTER?

frågor eller vill ha mer information.

Registret i Fritidsguiden är hämtat från
vårt föreningsregister på forening.kil.se

Förläng de goda åren
besök seniormässan
2 oktober kl 10-16
i Närhetens kyrka

Där kan du rätta felaktiga uppgifter eller
registrera din förening, om den saknas.
Du som är engagerad i förening eller politiskt
parti - kolla gärna att uppgifterna är riktiga.
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Stenteknik
– snabbast i världen
Anders Junghage, från Kil, startade 2006 företaget Stenteknik i Karlstad AB
tillsammans med fyra kollegor. Idag har de 21 anställda och innehar världsrekordet i
markstensbeläggning. Företaget har sedan två år tillbaka sin bas på Stenåsen i Kil.
– Att vi valde Kil beror på det förträffliga läget, att vi

Anders och hans medarbetare har bland annat lagt

fick bättre pris på lokaler jämfört med Karlstad och

godsbangården i Umeå, logistikcentret i Katrine-

att elva av våra 21 anställda bor här, säger Anders

holm och en containerhanteringsplats i Åstorp – ytor

Junghage som är VD på Stenteknik

på tillsammans 160 000 kvadratmeter.

världens första maskin

– Vi slog världsrekord i markstensbeläggning i

Företaget omsätter idag 35 miljoner kronor. De är
ensamma i Sverige om sina specialmaskiner som gör
läggningen snabb och kostnadseffektiv, men inköpet

läggning i Hallandsåsens tunnel (753 kvm plattor på
11 timmar). Det har varit bra marknadsföring och

av de första maskinerna var en chansning, fram-

gett oss fler jobb, berättar Anders.

förallt investeringen i världens första grusutlägg-

FRAMTIDEN

ningsmaskin.

Företaget har mycket på gång bland annat ombygg-

– Vi fick ta bilen till Tyskland eftersom askmolnet

nationen av Sundsvalls centrum, planer för att börja

gjorde det omöjligt att flyga. Trots att vi inte visste

konkurrera med asfaltläggning och ett utvecklings-

hur den fungerade så köpte vi den. Vi fick lägga

arbete som det enligt Anders Junghage är för tidigt

mycket tid på att lära oss men med facit i hand var

att avslöja.

det en chansning som gick hem, säger Anders.

STÖRST I SVERIGE
Idag är Stenteknik Sveriges största stenläggningsföretag. De utför arbeten med skiffer och granit
och deras specialitet är arbeten i betongsten, allt
från garageuppfarter till torg och stora industriytor.
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Åstorp (2160 kvm på 11 timmar) och rekord i platt-

– Det känns bra att vi startat en avdelning för privatpersoner eftersom marknaden saknar professionella
stenarbetare, säger Anders.
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HjäRNKOll
på ADHD &
AspERGERs

KIL.SE

ANHÖRIGDAG 6 OKTOBER
Hjärnkollambassadörerna Petra Jonsson
och Mia Carlström berättar om sina
erfarenheter av ADHD och Aspergers
syndrom. Välkommen till Smedens matsal

ren vann
Elv ina Vik ström-Mellg
Goliat tävling

vår

Tack så mycket
för biljetterna till den fantastiska
teaterföreställningen Goliat!
Soliga glada hälsningar Elvina

(Långgatan 44) måndag 6 oktober kl 18.

KIl.sE
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Bildtävlingen avgjord

94 nyanser av

sommaren i Kil

Sol, sköna naturupplevelser och mycket vatten - så sammanfattar era foton sommaren i Kil. Stort tack till alla
som skickade in fantastiska bilder till vår bildtävling! Grattis Michaela Ambjörnsson, Ingemar Martinsson
och Isabel Elfstrand som vinner biobiljetter. Se alla inskickade bidrag på kil.se/sommarikil2014

