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155 nya bostäder
NYA KOMMUNFULLMÄKTIGE
Lyckad afterwork för Kils företagare

DIGITALBIO I HÖGBODA

Innehåll
Sid 2

Ledare

Sid 3

Smått och gott om Kil

Äntligen lite ljus efter den mörkaste november jag varit med om!

Sid 4

Gröna torget, ny socialchef

Sid 5

Nya kil.se, Kilvision

Julen står för dörren och stjärnor, trädbelysning och stakar lyser

Sid 6

Invigt sedan sist

Sid 7

Nya kommunfullmäktige

Efter valet har många kommuner haft ett tufft jobb med att skapa

Sid 8-9

Lövenstrand

nya majoriteter. Här i Kil fick vi förnyat förtroende att fortsätta

Sid 10

Utveckla Nedre Fryken

utveckla kommunen tillsammans med Centern. Nya fullmäktige är

Sid 11

LIS, modelltåg, Fårfesten

Sid 12

Nyårsmeny - recept

på plats sedan oktober och i januari är

Sid 13

Snöröjning och halka

Sid 14

Lyckad after work

Nu lanserar vi tomter på nya Runnevål.

Sid 15

I brevhögen

Ett stort intresse finns och vi har haft

Sid 16

Vinteraktiviteter

en informationsträff. Jag är övertygad

upp tillvaron.

alla nämnder och styrelser igång.

om att Kils kommun kommer att växa
ytterligare. Därför är nya bostadsområden viktiga. Fler planer är på gång
och möjligheterna för alla Kilsbor att
påverka är stora. Medborgardialog är
välkommet och viktigt när vi bygger Kil!

“medborgardialog är
viktig när
vi bygger
Kil”

I mitten av november träffades stora delar av näringslivet på en after
work i vad som i fortsättningen kommer att heta Kulturhuset KilArBox 88, 665 23 Kil
Ansvarig utgivare: Mikael Johansson
0554 191 11, mikael.johansson@kil.se

ena. Mycket trevligt och givande. Vi hoppas på fler möten och ringar
på vattnet.
Kil har framställts väldigt positivt i media under en period, vilket är
väldigt kul! Tyvärr stack vi ut negativt i samband med tiggardebat-

Produktion: Roger Kvarnlöv, Lina Nyåker
Agnetha Hultin Karlsson, kommunikationsenheten, Kils kommun

ten. Ett stort tack till kyrkan som gör en insats för människor som
befinner sig i förtvivlan och utanförskap!
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Tryckeri: Strokirk-Knappen, Karlstad
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Ha nu en riktigt god jul och ett gott nytt år,
- ta hand om varandra.

Preliminära utgivningsdatum 2014
Nr 1. 13 mars
Nr 2. 29 maj
Nr 3. 2 oktober
Nr 4. 18 december

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

GOD JUL

& GOTT NYTT 2015

2014 har varit ett bra år för Kil. Vi har invigt den nya skolan och ekonomin är stabil.
Nu önskar vi dig en fantastisk, fin och vilsam jul. Och ett riktigt storslaget 2015!

INSTAGRAM & TWITTER

JOURNUMMER

Vad händer egentligen i kommunen en helt vanlig

Under jul har Kils kommun öppet som vanligt

dag? Följ @kilskommun på Instagram och Twitter!

vardagar klockan 08-16. Du når oss på 0554-191 00.
Vid akuta ärenden under kvällar, helger och röda
dagar är du välkommen att använda journumren:

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Fel på fjärrvärmen 020-52 52 50
Du som inte själv har ett Instagramkonto, hittar våra bilder på
instagram.com/kilskommun

Gator, vägar, vatten och avlopp 054-83 06 90
Socialjouren 114 14

Levande julkalender 30 nov-24 dec
Varje dag sedan 30 november pågår många spännande saker runt om i kommunen.
Det har varit konserter, prova-på-aktiviteter, dans, trolleri och mycket annat. Det
bästa är att du fortfarande hinner uppleva några luckor i den levande julkalendern.
- Programmet är jättespännande och visar bredden i Kil, berättar Sindi Axelsson,
evenemangskoordinator, som sammanställt kalendern.
Julkalendern pågår till och med julafton – och alla evenemang är gratis!
Läs mer på kil.se/julkalender eller hämta ett eget program på biblioteket.

Stort tack till alla deltagare - föreningar och privatpersoner - som anordnat evenemang och tillsammans fyllt julkalendern med fantastiskt innehåll!
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VÄLKOMMEN
Torbjörn Bood
ny socialchef

Gröna torget
– På rätt spår
Efter flera dialoger med allmänheten,
förslagstävling och möte med arkitekter
börjar nu planerna för Gröna torget att ta
form. Snart kan du ta del av dem på
kil.se/battrekil

Torbjörn Bood börjar
arbeta i Kils kommun
den 7 januari.
Torbjörn är född värmlänning och bor i Grums
där han de senaste åtta
åren varit kommunalråd.

Torbjörn är 44 år. Han
gillar fiske och att läsa böcker
även om det mesta av fritiden
kretsar kring de två barnens
intressen.

Innan det har han bland

Under våren genomförde vi en förslagstävling.

annat arbetat på Kronofogdemyndigheten.

Vinnaren Oscar Hult föreslog en upplevelsepark på

– Min pappa var från Kil och jag känner många i Kil

Gröna torget och vann en surfplatta. Den 25 juni

som ger en positiv bild. Kils kommun har ett gott

hade vi en träff med allmänheten där vi rangord-

rykte och det ska bli spännande och utmanande att

nade samtliga förslag.

vara en del i den fortsatta utvecklingen av den kom-

Arkitekterna Per-Göran Hillinge, Margareta Died-

munala servicen, säger Torbjörn Bood.

richs och Anders Blomberg från Sweco var här

Torbjörn efterträder Lisbeth Wiklund som nu går i

under två dagar i november och började skissa och

pension.

planera nya Gröna torget. Oscar Hults förslag och
den rangordnade förslagslistan fanns som underlag.
– Arkitekterna har sedan jobbat vidare på skissen.
När den är klar lägger vi ut den på kil.se/battrekil,
berättar Katarina Karlsson som arbetar med
tätortsutveckling i Kils kommun.
– Det återstår detaljplanering och kostnadskalkyl
innan vi kommer igång med det fysiska arbetet.
Det hela har blivit lite försenat på grund av sjukdom men nu tror jag att det kommer att bli riktigt
bra, säger Mikael Johansson (S), kommunalråd i
Kils kommun.

4

Grattis Anna Edlund…
…årets Ernst Killanderstipendiat.
Anna är uppväxt i Kil och har ett
förflutet i Kils paradorkester. Idag
jobbar hon som förbundsordförande för Riksförbundet Unga
Musikanter (RUM).

VÄLKOMMEN TILL

NYA KIL.SE

Sedan början av december får du ett nytt välkomnande när du går in på kil.se.
Vår hemsida har fått ett ansiktslyft i form av ny

Svara på vår undersökning som dyker upp när du

design och är nu anpassad för surfplatta och mobil.

surfar på sidan eller lämna dina synpunkter och för-

Hjälp oss gärna förbättra hemsidan ytterligare!

bättringsförslag till webmaster@kil.se

Snabbare uppkoppling?
Nu installerar vi fiber på Dalliden etapp 1, där 70% av hushållen valt att gå
med i vårt stadsnät. Etapp 2 kommer igång till våren.

Är du intresserad?
Gå in på www.fibertillalla.se och anmäl ditt
intresse. Om antalet intressenter är tillräckligt
många kommer Kilvision att fokusera på de
områden som tidigare inte exploaterats. Du som
bor på Dalliden kan se på Kilvisions hemsida
vilken etapp du tillhör.
Har du frågor om fiber är du välkommen att kontakta
Simon Kästel på simon@kilvision.se eller 0554-194 01

www.kilvision.se
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UTVECKLING

Invigt sedan sist
Högboda bio
Högboda har fått en efterlängtad
digitalbio i Folkets hus.
Varje söndag klockan 18.30 visas en aktuell film, varannan söndag klockan 15 en
matiné och varannan måndag klockan 15
seniorbio. Maila till karwe@telia.com för
att prenumerera på månadens bioprogram.
Du kan också se aktuellt filmutbud via
www.bioguiden.se.

Fagerås resecentrum
Enklare att resa med buss och
tåg till och från Fagerås. Nya
resecentrum stod klart i december.

Fagerås bibliotek
Utegym, Frykstahöjden

Konst, Sannerudsskolan

Utegym bredvid Frykstastugan –
fritt för allmänheten att använda.

Bikakeformade bänksektioner
och lampor i form av bikupor.

– Jättekul att politikerna avsatte pengar
till mitt förslag om utegym, säger Thomas
Hagstrand, som lämnade in medborgarförslag.

Konstverket är gjort i ek och varmförzinkat stål och finns där Gamla Real
tidigare stod. Kvällstid lyser bikuporna
upp platsen med ett rött sken. Konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas
Nordström har inspirerats av
bisamhällen.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael
Johansson tycker att utegymmet är väl
investerade pengar i friskvård på en plats
där många rör sig.
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Biblioteket i Fagerås har nu
flyttat till nya rymligare
lokaler, intill sporthallen.
Biblioteket har juluppehåll och öppnar igen den 15 januari. Därefter har
biblioteket öppet varannan torsdag
(ojämna veckor) klockan 14-18.

Här är de – medlemmarna i nya kommunfullmäktige som kommer att styra Kil de närmsta fyra åren.

Som kommunalråd fortsätter Mikael Johansson (S) och Georg Forsberg (C).

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KILS KOMMUN 2014-2018
Här är de – medlemmarna i nya kommunfullmäktige som kommer att styra
Kil de närmsta fyra åren.

9. Laila Norstedt Persson (M)

17. Mikael Johansson (S)

25. Ulla-Britt Mortensen (V)

2. Anders Johansson (S)

10. Bengt Karlsson (MP)

18. Hans Eriksson (M)

26. Agneta Käld (KD)

3. Marie Bryske (C)

11. Dick Carling (S)

19. Christina Bertilsson (M)

27. Anneli Örtlund (S)

4. Diana Johansson (C)

12. Maj-Britt Tibo (S)

20. Torbjörn Tuback (M)

28. Ronny Gustafsson (SD)

5. Jessica Hildén (S)

13. Georg Forsberg (C)

21. Jonas Sjölin (V)

29. Gun-Britt Johansson (S)

14. Jan Fallström (M)

22. Carola Nilsson (FP)

30. Christer Johansson (SD)

7. Robin Johansson (S)

15. Per-Olof Nilsson (S)

23. Maria Ekberg (MP)

31. Thomas Grönberg (S)

8. Eva Frykenberger (C)

16. Rita Gunnarsson (S)

24. Tage Johansson (SD)

32. Åse-Britt Falch (S)

1. Göte Andersson (S)

6. Berndt Björkman (C)

KOMMUNALRÅD
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Mikael Johansson (S) och Georg Forsberg (C)
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lövenstrand
155 nya bostäder i attraktiva lägen

När Lövenstrands tre nya bostadsområden är färdigbyggda finns det 155 bostäder (villor,
radhus och lägenheter) i området. Tomtpriserna varierar något beroende på läge. Priserna
hittar du på hemsidan kil.se/lovenstrand. Där kan du också lämna din intresseanmälan.
Var med från start och bygg ditt drömboende i Kils
mest attraktiva läge vid sjön Fryken. Sjönära och

runnevål

naturnära med många möjligheter inom bekvämt
avstånd. Du som bosätter dig i Lövenstrand blir

skommita

granne med Vikstakolan och förskolan Lövängen.

tallåsen

UTVECKLING
Trygghet och säkerhet är viktigt. Vi belyser därför
områdets gång- och cykelvägar och bygger en gång-

Viksta by

och cykelviadukt under vägen mellan Lövenstrand
och Viksta.
– Vi vill också utveckla området i nära samarbete med
de boende vid avverkning och andra förbättringar,
berättar exploateringschef Kent Svensson.
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mons backe

Här finns byggklara tomter.

sjönära, naturnära & centralt

1

skommita

3a
Runnevål

tallåsen
• 13 villatomter & flerbostadshus med max 60 lgh

3b

• försäljning våren 2015, byggstart hösten 2015

• 29 villatomter
• försäljning våren 2015

• 15 villatomter

• byggstart hösten 2015

• försäljning pågår
• byggstart våren 2015

2

viksta by
• 38 st parhus/radhus
• försäljning våren 2015
• byggstart sommaren 2015

kil.se/lovenstrand

BESÖK OMRÅDET

INTRESSEANMÄLAN
När du anmäler dig på kil.se/lovenstrand kommer
du med på vår turordningslista.
För att behålla din plats i kön ska du senast sju
dagar efter vår bekräftelse betala in 500 kronor.

Vi har placerat ut flaggor
i respektive område och
Runnevål har utstakade
tomter. Enklast för dig som vill
se området är att göra det från
hembygdsgården.

Bekräftelsen innehåller inbetalningsuppgifter.

TECKNA DIG FÖR TOMT
Du som är med på intresselistan kan teckna dig för
tomt enligt den turordning som gäller när vi efterhand släpper tomterna. Idag kan du teckna dig på
Runnevål.
När du tecknar dig betalar du 5 000 kronor som du
får tillbaks vid avtalsskrivning.

JAG SVARAR
PÅ DINA FRÅGOR
Kent Svensson
kent.svensson@kil.se
0554-191 12

Grava

Bergsby
Bonäs

Bäckebron

Bonserud

Var med och utveckla Nedre Fryken
Getmossen

Mellan-Fryken

Östmarken

Gunnarsbytorp

Ramsåsen

Torpsjön

Edet

SAMMANSTÄLLNING FRÅN GRUPPARBETE 2 - UTVECKLINGSOMRÅDE KRING SÖDRA NEDRE FRYKEN

Edet

Gunnarsby

Områdets föreslagna avgränsning

Frykåsen
Bodetta

Nu ska vi ta fram en fördjupad översiktsplan för området kring Nedre Fryken.
Och vi vill gärna ha din hjälp! Du vet väl om att du har möjlighet att påverka ditt
närområde?
Allmänt inom området föreslås natur- och friluftsliv, utökade kommunikationer (för både väg-, vatten- och spårtrafik) samt GC-väg längs vattenlinjen.

Arnäs

Ransby
Övre Bondestad
- camping
(som ev. i framtiden kan bli aktuell för
bebyggelse)

Rennstad

Nilsby

- bostadsbebyggelse

Pråmsjön

- marina för fritids- och fiksebåtar

Björnrudstorp

- hästgårdar

Smedstad

Tolita

Östra Glänne

Säby

REKREATION

shops under hösten.

Örnäs

Frykerud

Lene

BÅTHAMN
HUSBÅTAR

Rud

jobbar vidare med
Åstjärnet

Täppåsen

planen, säger Mari
Klacksjön

Forsnor

Fryksta

Stora Kil

Lökene

Ekenäs

Fagerås

Apertin

Dyvelsten

Norra Hyn
Illberg

Andersson, samhällsplanerare påKilKils kommun.
Fjäll

Lidesnar

Backarna

Markvatten

Forshaga

BÅTHAMN

Klaxås

Tomten

1. Kommunen tar fram ett underlag för
utvecklingsområdet.

Välsätter

BOSTÄDER

Frykfors

Visterud

PICKERUDSBÄCKEN

Stubberud
FÖRTÄTNING

BEVARA
HANNÄS
BYGATA

Norsälven
Gunnita

Backen

CAMPING
BÅTLINJE

Hannäs

Norstetjärn

Ås

REKREATION

Nedre Fryken

Trångstad

Gösjön

använder vi nu när vi
Mosserud

Källsäter

FORTSATT UTBYGGNAD
BOSTÄDER

under träffarna

Skållerud

Skårebol

Acksjön

Planen för Nedre Fryken ska vara ute på samråd
Utterud

Smedstad

Klingerud

Södra Hyn

Bjällerud

Skåne

Kilsbo lämna dina åsikter. När samrådstiden är

Edsvalla

om planen sker i oktober 2015.

3. Kommunen genomför eventuella
ändringar i planen.

5. Kommunfullmäktige antar planen.

slut gör kommunen eventuella ändringar. Därefter
ställer vi ut handlingen i juni och augusti. Beslut

2. Samråd. Allmänheten får ta del av
planen och komma med synpunkter.

4. Utställning. Allmänheten kan lämna
förslag till ändringar och förbättringar.

under februari och mars 2015. Då kan du som
Rudsta

PÅVERKA DITT NÄROMRÅDE
- SÅHÄR FUNKAR DET

Hallen

VINDKRAFT ?

Säbytorp

Aplungen

Det som kom fram

Bråtjärn

Smårissjön

Nedre Bondestad

– Vi har haft två workÅneholm

Deje

Dölme

Högåsen

Högboda

Siggerud

- vindkraft

Sandviken

Takenetorp

Lusten

- fritidshusbebyggelse

Ringstad

ångviken

Visten
Siggerudsnäs

Markanvändningen inom området som föreslogs var:

Skåre

Utställda planer hittar du på kil.se/planer
och på Kils bibliotek.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN? En fördjupad översiktsplan beskriver
hur ett visst område ska utvecklas. Allmänheten har möjlighet att tycka till om
förslaget innan kommunfullmäktige antar det.
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Positiv utveckling
på landsbygden

Modelltåg
på biblioteket

Nu är vi snart klara med det tillägg till
kommunens översiktsplan som handlar om
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

Den 30 december klockan 12-18 och
2 januari klockan 10-16 visar föreningen
Värmlandståg modelltåg på Kils bibliotek.

- När man bestämt att ett område ska vara LIS-område

Kom och titta på tågen, se fina modellbyggen och

är det lättare att jobba med utveckling, bland annat

ställ frågor om tåg och järnvägar. Det kommer att

inom strandskyddsområden, där det förut kan ha varit

finnas böcker, bilder och annat som har med järnväg

svårt att till exempel få bygga hus. De nya LIS-

att göra och de mindre kan köra med BRIO-tåg.

områdena leder till positiv utveckling på landsbygden, säger kommunalråd Georg Forsberg (C).

För mer information, kontakta Värmlandstågs ordförande Dan Carlsson 070–624 1533 eller prata med
personalen på biblioteket.

Sökes!
Har du rum, lägenhet

Varmt välkomna!
Se också www.varmlandstag.se
och www.facebook.com/varmlandstag

eller övernattningsställe
att hyra ut under Fårfesten?
Skicka ett mail till
farfestikil@gmail.com

FÅRever young!
Du misssar väl inte Fårfesten i Kil 27 febr - 1 mars 2015?
Läs mer på www.farfestikil.com
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från Sannerudsköket

VARMRÖKT LAX MED
ROMSÅS (4 persONER)

VARM CITRUSSOPPA...

ca 600 gr varmrökt lax

2 dl vatten

potatis

1 dl socker

Romsås

2 dl majonäs

8 apelsiner

Lättlagat
för fest

6 dl creme fraiche
50-100 gr skalade räkor
50 gr röd rom
1 rödlök

4 tsk potatismjöl + 2 msk vatten
Pressa apelsinerna. Koka upp juicen, vattnet och
sockret. Rör ned potatismjölet och ta av kastrullen från plattan. Låt inte soppan koka igen.

...MED TRYFFELBOLLAR
1/2 dl grädde

Rör ihop ingredienserna. Smaka eventuellt av
med dill, gräslök, salt, peppar och citronsaft.

1 msk smör

Servera laxen och såsen med sparrispotatis och
haricot verts.

1 äggula

100 gr mörk choklad
1 tsk vaniljsocker
Koka upp grädde och smör. Bryt chokladen i bitar
och lägg ned i såsen. Låt chokladen smälta utan
att det kokar, rör hela tiden. Ta av kastrullen från
plattan och rör i den söndervispade äggulan. Tillsätt vaniljsockret. Rör till massan stelnat eller
kallnat. Forma till bollar och rulla i kakao.
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SNÖ OCH
OCH HALKA
HALKA
SNÖ
Under perioden 1 november – 31 mars har vi koll på väderutvecklingen dygnet runt.
Har du frågor om snöröjningen? Kontakta LBC Frakt i Värmland AB, som sköter
snöröjningen i Kils kommun, på 054-68 85 02 eller bam@lbcfrakt.com
Vi snöröjer gatorna när snödjupet är över 7 cm och

HÄMTA SANDNINGSSAND FÖR PRIVAT BRUK

gång- och cykelvägarna när snödjupet är över 5 cm.

Kil

Montörsgatan 1 vid kommunförrådet

Vi sandar vid behov. Vid temperatur under minus 12

Fagerås

Gamla Sunnevägen vid vändplanen

Boda

Bensinmacken samt brandstationen

Tolita

Vid ryttarklubben

Nilsby

Nikkebo idrottsförening

grader sandar vi normalt inte eftersom kylan skapar
en naturlig strävhet. Kylan gör dessutom att det är
svårt att få sanden att fastna.

SNÖVALL FRAMFÖR DIN INFART

Renstad Vid slaktboden

När vi plogar kan det ibland bli en snövall framför
din fastighetsinfart. Om vi ska hinna med att ploga
inom rimlig tid kan vi tyvärr inte undvika det. Det är
ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan snön
vid din infart, även om snövallen har uppstått av
plogbilen. Du får inte köra ut snön i gatan, lägg den
istället på din tomt.

Ser du ett trasigt gatljus?
Anmäl det via
kil.se/felanmalan
eller ring oss på 0554-192 11.

Du kan få hjälp att skotta din infart om det finns sär-

Upplysning!

skilda skäl som till exempel sjukdom. Skicka in din

VARFÖR LYSER GATLJUSEN PÅ DAGEN?

BEHÖVER DU
SNÖRÖJNINGEN
OCHHJÄLP?
GATLJUS

Sitt inte ensam i jul!
Om gatljusen lyser mitt på dagen beror det
troligtvis på att vi genomför en översyn på
samtliga lampor i ett område. Vi tänder då
Kyrkor
tillfälligt upp för att kolla att lamporna och
jourhavande medmänniska
osv som de ska.
systemen fungerar

ansökan till Tekniska förvaltningen, Box 88, 665 23
Kil eller via e-post till andreas.andersson@kil.se.

Var försiktig! Vi sandar så gott vi kan, men det är svårt att
hinna med allt när halkan är som svårast. På kil.se/snorojning kan
du lämna synpunkter.
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NÄRINGSLIV

Lyckad After work

Ungefär 60 personer deltog på företagarrådets after work på Kulturhuset KilArena. Lättöl
från Wermlands brygghus - vars öl levereras av Kils bryggeri, vatten från Solbacka Källa
– nystartat Kilsföretag - och plockmat stod på mingelmenyn.
Flera Kilsföretagare berättade om sin verksamheter:
Eric Smederöd från Solbacka Källa, Kicki Ahlstedt
Karlsson från Stop not, Joakim Skoglund från JS
maskin, Sofie Wadelius från Lycka Hud, Kropp
& Själ samt Lars-Åke Fredriksson från Pretak.
Kommunchef Jan-Olov Ragnarsson informerade om
nya bostadsområden på Lövenstrand och Britta Forsberg och Magnus Liljekvist bjöd på underhållning.

FLER TILLFÄLLEN
- Det känns som en lyckad kväll. Vi kommer att bjuda
in till fler after work-tillfällen och hoppas att det här
konceptet ska bidra till att fler knyter kontakter och
att vi ska lära känna varandra ännu bättre, sa Irene
Henriksson från Företagarrådet.

VEM BLIR ÅRETS FÖRETAGARE I KIL?
Lämna ditt förslag senast 15 februari till Ing-Britt Bergström,
ordförande i Företagarna Kilsam, 0554-124 70 eller garnotyghornan@telia.com
Priset går till en företagare som är extra kreativ, företagsam och som fungerar som en inspirationskälla och förebild
för andra företagare. Förra året gick utmärkelsen till Kils Slakteri AB. Vinnaren har chans att gå vidare till riksfinalen.
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SÖKES!

KANDIDATER TILL
FÖRETAGARRÅDET 2015

KIL FRÅN OVAN
medarSeda n 2011 har Olle Palm och hans
boken
beta re på Aeronom AB arbetat med
Kil – din hembygd från ovan.
med bilder
Här varvas flygfotografier över bygden
or.
och inter vjuer med Kilsb

Företagarrådet i Kil består av
representanter för företagare,
entreprenörer och politiker.
Här får kommunen veta vad
Kilsföretagen tycker och tänker i
olika frågor och vilka behov och
idéer de har. Vilka tycker du är
bra talespersoner för det lokala
näringslivet?

Maila dina förslag
till näringslivschef Bo Thunberg, bo.thunberg@kil.se
senast den 10 januari

VILL DU VARA MED I BOKEN?
,
Hör av dig, helst innan jul, till Olle Palm
com.
telia.
alm@
olle.p
eller
070-514 87 60
ber
Sista datum att bli inter vjuad är 31 decem
.
tryck
i
n
– sen går boke

Gårdsnamn får ny adress
Har du ett gårdsnamn som adress? Då kan du snart ha ny adress.
Enligt Svensk adresstandard ska alla adresser nu innehålla en siffra.
Det betyder att alla som inte tidigare har haft något nummer efter gårdsnamnet
kommer att få en etta i adressen, till exempel Vackerby Algården 1.
Förändringen gäller i alla kommuner i Sverige och är gjord för att underlätta för
bland annat räddningstjänst och taxi.
Du som är berörd ska inte behöva göra några ändringar hos posten eller folkbokföringen, men du ska börja använda den nya adressen senast 1 februari 2015.
Har du frågor? Kontakta Christina Feldte Johansson, miljö- och byggnadsförvaltningen christina.feldte-johansson@kil.se eller 0554-191 62
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VINTERAKTIVITETER
FRYKSTABACKEN

BIO HÖGBODA

är öppen kl 10-16 om det finns tillräckligt
med snö under jullovet .

21/12 15.00 Tingeling: Legenden om...
18.30 Kärlek och Brott
28/12 18.30 Micke och Veronica
29/12 12.00 Mera monster Alfons
15.00 Sune i Fjällen

Skidskolan beräknas dra igång på
vardagar vecka 3 och håller på till vecka 10.

Helgskidskolan - preliminärt
lördagar och söndagar vecka 4, 5 och 6.

Vuxenskidskolan för den som behöver
fila lite på skidåkningen – preliminär start
17 januari.

Snowboard och Open Park lär dig
grunderna samt hur du åker på rails och
boxar, både på snowboard och twintipskidor. Kurserna startar vecka 3 och håller
på fram till vecka 10, med uppehåll för
sportlovet.

Träningsgrupp riktar sig till barn och
ungdomar som kan åka skidor och vill
fortsätta åka och ha kul! Under snösäsong
tränar vi 2-3 gånger i veckan.
Läs mer på www.kilsslk.com och följ
gärna @kilsslalomklubb på Instagram.

KULTURHUSET KILARENA
Eldkonst utanför huset 21/12 kl 17.
Kostnadsfritt.

Julkonsert 21/12 kl 17.
Sång, musik och allsång med lokala artister och
musikanter. Och vem vet, kanske tomten dyker upp?
Efteråt kan du köpa julfika.
SANNERUDSSKOLAN
Nattbio kl 1 natten mellan 22 och 23/12.
Kostnadsfritt.

ISHALLEN
Allmänhetens åkning
se tider på www.laget.se/
kilsaikishockey
YOUTUBE-FEST
Se tillbaks på året i Kil
Invigning av Surr - Sveriges bästa skola
- Seniormässan - Det handlar om kärlek
- Barnkalas på kyrkans gård - Slalom
för ensamkommande flyktingbarn Goliat på Runnevåls gravfält - Kosläpp
– Fårfesten - Paraden
Se våra filmer på kil.se/play

Vet du fler aktiviteter eller evenemang som tar plats
i Kil framöver? Tipsa på kil.se/kalender

