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Wändel som är en föregångare inom
del av utentreprenörskap. Även Kilsbon Linda
Modin Klemner har lyfts fram och
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belönats med Solapriset. Stort grattis,
ni är båda bra förebilder!
är förNationaldagen 6 juni har blivit
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blir en mötesplats för firande - av både Sverige och mångkulturen.
Vårt samhälle berikas och utvecklas med öppenhet och tolerans.
Som en Göteborgsforskare uttryckte det - vem är det som ska integreras och till vad?
Ha en riktigt skön sommar! Själv ska jag, förutom att sola och bada,
passa på att åka till “Höjda” för motion, rekreation - och snart även
prova på discgolf.
Hoppas vi ses!

Tryckeri: Strokirk-Landströms, Karlstad
Tryckt på Multifine 130 g.
Preliminära utgivningsdatum 2015
Nr 1. 12 mars
Nr 2. 28 maj
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Mikael Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0554 191 11
mikael.johansson@kil.se
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Nu är vi

Kilsbor
På väg mot målet:
12 500 invånare 2020

VI ÄR TAGGADE MOT NYA MÅL
Vi jobbar för att du ska ha det bra. Varje dag. Till vår hjälp har vi fått
nya mål. Ett av målen är att Kil 2018 ska vara omnämnd som en av Värmlands främsta kulturkommuner. Se alla våra mål på sidan 4-5.

DET HÄR GJORDE VI
FÖR PENGARNA 2014

NÖJDA
MEDARBETARE

Bokslutet för 2014 visar ett positivt resultat. Vi

Vi har nyligen genomfört en medarbetarenkät

hade budgeterat för ett överskott på 5,5 miljoner

bland våra 988 anställda. Resultatet är positivt och

kronor, men det blev ännu bättre: 14,2 miljoner.

”medelbetyget” ligger på 4,12 i en femgradig skala

En bidragande orsak är de kommunala bolagen,

där 5 är bäst. Alla chefer har nu uppdrag att tillsam-

som tillsammans levererar det bästa resultatet

mans med sina medarbetare prioritera vilka frågor

någonsin – totalt 6,8 miljoner kronor.

som är viktigast att arbeta med under 2016 och 2017.

Om vi räknar med den tillfälliga effekten som bildandet av koncernen Samhällsnytta i Kil AB gav
visar det totala resultatet hela 58,5 miljoner.
Utöver den kommunala service som bland annat
undervisning, barnomsorg, äldreomsorg och kollek-

Utvärdering av detta förbättringsarbete sker i nästa
medarbetarenkät år 2017.
Vill du jobba i Kils kommun? På kil.se/jobb ser du
vilka tjänster som är lediga.

tivtrafik har Kilsborna fått en ny och ombyggd högstadieskola, utegym på Frykstahöjda, resecentrum i
Fagerås, multisportarena på Sannerudsskolan, ny belysning i

Befolkningen ökade med 88 personer 2014.
Jättekul tycker vi - varmt
välkomna alla nya Kilsbor!

Bodetta och mycket mer.

I början av juni landar den här foldern i din brevlåda. Där kan du läsa mer om vad vi gjort för pengarna och hur det
gått för oss ekonomiskt. Du kan också hämta hem foldern eller den kompletta årsredovisningen på kil.se/ekonomi
På kil.se/play hittar du en en kort film där vi berättar om året 2014.
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DET HÄR SKA VI GÖRA 2015-2018

DET HÄR SKA

Målen styr v
Politikerna i Kil har tagit fram övergripande mål.
hur vi tar o
de uppdrag som vi klarar. På kil.se/bingo kan du följa

UTVECKLINGSPERSPEKTIV

□ Bostadsområdet Runnevål-Skommita ska
vara utbyggt 2016.

□ Bostadsområdena Skommita-Tallåsen och
Viksta by utbyggda år 2018.

□ Detaljplaner för Dikartorp ska vara fram-

tagna senast 2018.

□ Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög
attraktionskraft.

□ Andelen behöriga elever till gymnasiet från
Kil ska 2018 vara högst i Värmland.

□ Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga

EKONOMISKT PERSPEKTIV

□ Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 % av
skatter och statsbidrag.

□ Från år 2015 ska vi reinvestera (återinvestera
i befintligt) med egna pengar.

□ Soliditeteten ska öka.
□ 2015 ska vi ha bestämt hur vi långsiktigt ska

utveckla äldreomsorgen och vad det innebär för
biståndsbedömning, antal boenden och valfrihet.

□ All möjlig samordning som innebär kost-

nadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras.

etableringsalternativ.

□ 2018 ska Kil vara omnämnd som den

kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat.

□ Vi ska senast 2018 ha byggt minst två
flerfamiljshus.

□ Planerna för Centrum, biblioteket och
resecentrum ska vara färdiga 2015.

□ Centrum, resecentrum och biblioteket ska
vara färdigbyggda 2017.

□ Gröna torgets upplevelsepark ska
vara klar 2015.

MEDBORGARPERSPEKTIV

□ Varje verksamhet ska kommunicera sina

servicegarantier för att tydligt visa medborgarna
vilken service och kvalitet de kan förvänta sig.

□ Vi ska ha en snabb och aktiv dialog med
medborgarna.

□ “Förenklat helt enkelt” ska vara ledstjärna för
alla medarbetare.

□ Vi ska kommunicera de övergripande målen
för perioden 2015-2018 och vår gemensamma
värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill
åstadkomma.

□ Vi ska årligen ha en kulturfest i Kils centrum.
Denna ska starta på nationaldagen 2015.

□

2018 ska arbetslösheten i Kil minska utifrån
2014 års nivå med prioritet på åldersgruppen
18-29 år.
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VI GÖRA 2015-2018

att uppnå. Kryssa gärna i rutorna framför
vad alla vi som arbetar i Kils kommun ska jobba för
och hjälp på vägen.
oss fram till målen. Där kan du också ge oss tips, råd

MILJÖPERSPEKTIV

MEDARBETARPERSPEKTIV

□ Vi ska ställa krav vid upphandling på

□ Införa punkten Övergripande mål, värde-

att våra leverantörer ska följa svensk
djurskyddslagstiftning.

□ All upphandling ska kunna genomföras på

sådant sätt att främst kommunens närmiljö och
närproducerat gynnas 2017.

□ Underlätta för ökat kollektivresande

genom att tåg kan nyttjas för pendling där
det finns järnväg, busstrafiken förstärks där
järnvägen saknas.

□ Resecentrum ska vara byggt 2017.
□ 2018 ska cykelpendling kunna ske till
Karlstad på egen cykelväg.

□ Minst 25 % av inhandlade livsmedel
ska vara ekologiska.

□ Vid samhällsplaneringen ska cykel- och
gångtrafikanter gynnas före biltrafik
i Kils centrum.

□ Bilfria handelsdagar i centrum av Kil
ska vara införda 2017, med start 2016

grund på varje APT och ledningsgruppsmöte för
att kontinuerligt följa upp de övergripande målen
och få fler att aktivt bidra till ökad måluppfyllelse
i det vardagliga arbetet.

□ Alla verksamheter ska från 2016 arbeta med
ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet LEAN. Förbättringsarbetet ska
utveckla ledarskapet och leda till...

□

... att alla medarbetare år 2018 känner att
arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och
möjlighet att utvecklas.

□ 2015 ska en Personalförsörjningsstrategi
tas fram innefattande en konkurrenskraftig
lönepolitik.

□ 2018 ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att samordning,
samarbete och bemötande främjar
ett modernt arbetssätt.

□ 2020 ska vi vara minst 12 500 invånare!
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SÅ FUNKAR DET

gglov?
by
g
a
j
När behöver
Oftast behöver du bygglov, men det finns
också en del bygglovsbefriade åtgärder.
På vår hemsida får du hjälp med vad som
kräver bygglov och hur du går tillväga för
att ansöka.

15 m2

bygglovsbefriat

FÖR ENKLARE ÄRENDEN

meddelar vi ett beslut inom fyra veckor från det
datum ansökan är komplett.
FÖR ÖVRIGA ÄRENDEN

meddelar vi ett beslut inom tio veckor från det
datum ansökan är komplett.
OBS! Mellan 1 juli och 31 augusti kan
handläggningstiden vara längre.

• Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter som inte är högre än det
befintliga bostadshuset.
• Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste du ha
berörda grannars medgivande.
• Innan du börjar bygga måste du
däremot göra en anmälan till
byggnadsnämnden och få ett
startbesked.

Även om du inte behöver söka bygglov, kan du behöva
göra en anmälan innan du påbörjar ditt bygge.

Besök gärna kil.se/bygga för att få svar på några av dina frågor.
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Snygg häck
kan rädda liv

UPPTÄCK
KILS NATUR

Häckar, träd och buskar som växer
högt eller yvigt kan skymma sikten för
trafikanter och orsaka olyckor. Var rädd
om dig och andra - kolla över din tomt!

Få nya härliga naturupp-

BOR DU PÅ EN
HÖRNTOMT?
Växtligheten åt båda
håll från hörnet bör
inte vara högre än
80 cm över gatan.
Det gäller 10 meter åt
vardera hållet från
gatukorsningen.

levelser och utmana dig
själv med artbingo
eller Kils naturquiz.
Hämta Naturguiden
i kommunhuset eller
ladda ned den på
kil.se/naturguide

VÄRNA OM DJUREN
OCH DERAS UNGAR
Mellan den 1 mars och 20 augusti ber vi dig

UTFART MOT
GATAN?
Sikten bör vara fri
minst 2.5 meter från
gatan, buskar och
häckar ska inte vara
högre än 80 cm.
Smyg ut med bilen.
Du är ansvarig om en
olycka inträffar.

SKA DU
PLANTERA?
Sätt häcken minst 60
cm från tomtgränsen
mot gata eller cykelbana. Stora träd och
buskar bör placeras
minst 2 meter från
tomtgränsen.

hålla din hund kopplad i skog och mark där
det finns vilt.

EN
VÄLKOMM
BADET!
TILL HUND

nd
s södra stra
Vid Fryken
öv riga
ndbad. Vid
finns ett hu
råder
badplatser
kommunala
A lla
för husdjur.
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svalka
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v
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dbadet i som
sig v id hun
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BARNENS INFLYTANDE MÅLET
PÅ MONS BACKE FÖRSKOLA
Realpedagogik - att ta in lärandet i vardagens moment. Det är vad förskolechefen Håkan
Engmalm vill uppnå på Mons backe förskola, som öppnar portarna i september.
ORGANISK ORGANISATION

– Läroplanen säger att vi ska möta barnen där de är

Istället för den traditionella indelningen med avdel-

och ta till vara på lärandet i vardagen. Det ska vi på

ningar, kommer de äldre barnen att tillhöra en min-

Mons backe förskola ta fasta på, säger Håkan Eng-

dre grupp. Håkans tanke är att de mindre grupperna

malm om det som han kallar realpedagogik.

ska kunna styras utifrån barnens unika behov och

Barnen tar del i arbetet och får egna ansvarsområden

20140218 16:55:09
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REALPEDAGOGIK

leda till en tätare anknytning till personalen.

för att växa. Veckans kockar är en grupp barn som

ENGAGERAD PERSONAL

hjälper till med vissa matlagningsmoment och pre-

– Det känns fantastiskt spännande! säger Eva-Lena

senterar maten. I ateljéer kommer barnen få arbeta
med till exempel textil, hantverk, digital utrustning,
teater, dans och rörelse. I ett spa får barnen under
uppsikt testa vattenlek.

UTEMILJÖN

Björkman, en av pedagogerna som ska jobba på den
nya förskolan. Jag gillar att arbeta med estetiskt
lärande och här finns stora möjligheter. Det här är
inga lokaler som vi måste anpassa oss efter - förskolan är byggd för barnen.

Just nu jobbar projektgruppen med att planera
utemiljön kring förskolan. Utemiljön ska inte likna
vanliga lekplatser, utan få igång fantasin – att skapa
leken och inspirera till att själv bygga, skapa och
upptäcka.
– Barnen blir producenter istället för konsumenter.
De ska få större inflytande och kunna påverka sin
tillvaro, det är mitt största mål, säger Håkan.
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ÖPPET HUS I
DEN NYA FÖRSKOLAN
Invigningen sker
1 september, men redan 30
maj kan du ta en smygtitt på
Mons backe förskola.
Läs mer på nästa sida.

BET

ÄNDRINGE

FÖRFRÅG

Monsba

UPPDRAG.NR

04718A

DATUM

20140220
NYBYGGNAD

3D VYER EXT
SKALA

A1
A3

VÄLKOMMEN TILL

LÖVENSTRAND

LÖVENSTRANDSDAGEN 30 MAJ
Ta en smygtitt på den nya förskolan på Mons Backe och få en visning av bostadsområdet nya
Runnevål, där husbyggandet strax drar igång. Dessutom - årets djursläpp vid Lövenstrand.
Välkommen till en trivsel- och informationsdag, önskar Kils kommun.
PROGRAM LÖRDAG 30 MAJ
11.00-11.45 FÖRSKOLAN MONS BACKE
Byggdialog och Kils kommun berättar om nya förskolan på
Mons Backe.

12.00-12.45 NYA BOSTADSOMRÅDET RUNNEVÅL
Vi visar och berättar om det nya bostadsområdet Runnevål i
Lövenstrand. Mötesplats är nya Lärarinnevägen.

13.55 PRISUTDELNING

KOR, KORV OCH TIPSPROMENAD

Vi delar ut priser till vinnarna i tipspromenaden vid grillplatsen i
Lövenstrand.

Vid varje programpunkt kan du då gå en tipspromenad med chans att vinna priser. Svaren lämnar du hos

14.00 KOSLÄPP I LÖVENSTRAND

ansvarig för programpunkten. Prisutdelningen sker

Anders Edman släpper kor av rasen
Highland cattle i Lövenstrandshägnen.

i samband med kosläppet vid grillplatsen i Lövenstrand. Där bjuder vi på korv, bröd och festis så länge

12.00-14.00 KORV MED BRÖD

lagret räcker.

Vi bjuder på korv med bröd och festis vid grillplatsen i Lövenstrand.

Se reportage från Lövenstrandsdagen på kil.se/play

Korna ska slybekämpa området fram till september

Vill du veta mer eller boka dig för boende? Läs mer på kil.se/lovenstrand
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Kulturfest

FÖR ALLA PÅ NATIONALDAGEN

Stadsorientering, parad, ansiktsmålning, Goliatteater och massor av kultur. I år blir
nationaldagsfirandet extra stort i Kil.
En kulturfest den 6 juni, så löd uppdraget från poli-

Biblioteket har musikprogram och det blir

tikerna i Kil.

underhållning och flera happenings, bland

– Kultur binder samman oss alla, säger kommunalrådet Mikael Johansson (S). Det här blir en fest i kul-

kulturskolan.

turens tecken. Alla ska känna sig välkomna när vi

TRANSPORTHJÄLP

firar friheten och vårt land.

Efter lunch förflyttas fokus till området
kring Fryksta och Gamla Runnevål. För de

ALLT ÄR GRATIS
Alla evenemang och aktiviteter under dagen är helt
kostnadsfria. Dagen börjar i centrala Kil där det blir
distriktsmästerskap i sprint
(orientering i stadsmiljö,
se nästa sida).
Området kring Bibliotekstorget kommer att bubbla
av kulturaktiviteter.

återkommer
Upplev fjolårets succé - familjeföreställningen Goliat - äventyr
i tiden. Kunskapsteatern spelar
på Gamla Runnevåls gravfält
klockan 14 den 6 juni.
www.goliatteater.se
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annat av lärare och elever från Musik- och

som har svårt att ta sig dit finns transporthjälp med buss och förhoppningsvis även
raggarbil.
Stenålderssuccén från förra året – friluftsteatern Goliat, äventyr i tiden, spelas
på gravfältet. Och nationaldagsfirande blir
det dubbelt upp - både på Kils hembygdsgård och på Orrnäset i Högboda.

Musik- och kulturskolan
Storbandet ● Paradorkestern
Ansiktsmålning ● Dans ● Flöjt
Sång ● Kils visklubb
och mycket mer...

BOKA IN!

6
juni

rt or
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f at
l
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u
F Kil
på
Sprint
Dista ns inom or ien
ter ing,
ofta i stadsmi ljö oc
h korta
ba nor med seg rar tid
på
12-15 minuter.

PRELIMINÄRT PROGRAM
CENTRUM
11-15 Sprint-DM, stadsorientering
11-14 Öppet bibliotek med aktiviteter
Dessutom parad, ansiktsmålning,
musikunderhållning, tal och annat,
på och kring Bibliotekstorget
GAMLA RUNNEVÅL
11-13 Guidad visning av skolmuseet och
gravfältet, Kils Arkeologiska Sällskap
14-15 Goliat - äventyr i tiden, gravfältet
12-17 Nationaldagsfirande med underhållning
på hembygdsgården
FRYKSTA
11-17 Öppet i Clara Elfs Jernvägsmuseum
och Frejamuseet. För mer att uppleva
i Fryksta, se sid 12-13
HÖGBODA
17-20 Nationaldagsfirande på Orrnäset
TRANSPORT
13.30 Gratis transport/buss avgår från Kil
till hembygdsgården och Fryksta
17.30 Gratis buss avgår från Fryksta via
hembygdsgården till Kils centrum
Programmet kommer att uppdateras efter
hand. För aktuella tider och detaljerat
program se kil.se/nationaldagen och
kil.se/kalender

Hjärtligt välkommen

På nationaldagen arrangerar Kils OK sprintDM i centrala Kil. Värmlandsorienterare i
alla åldrar kommer ta sig an de kluriga men
snabba sprintbanorna.
Kartan sträcker sig från Sannerudskolan till Dalliden
och Gröna Torget – där målgången sker. Orienterare
i alla åldrar, motionärer och elitsatsande kommer att
tävla i hög fart, kors och tvärs genom hela centrum.
Förhoppningsvis blir det en folkfest med fint väder,
hejande publik, servering och en speaker som har
koll på resultaten.

VÄLKOMMEN ATT DELTA
Är du sugen på att testa på sprintorientering?
Kils OK erbjuder öppna motionsklasser och du kan
anmäla dig på plats. För mer information se
http://eventor.orientering.se/Events/Show/9720

Vill du, ditt företag eller förening bidra med innehåll
till kulturfesten? Fyll i ditt arrangemang på kil.se/
kalender. Har du frågor? Kontakta Patrik Karlsson,
rektor för Musik- och kulturskolan 0554-192 54

PS! passa också på att se de nya tomterna i Lövenstrand
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FRYKSTA UTFLYKTSMÅL i Kil
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När vi frågar Kilsborna om deras smultronställen uppger väldigt många Fryksta och
området kring Frykens södra ände. Vi förstår varför.
1 St Kils kyrka - byggdes år 1850 men brann ner 1929. Kyrkan
återuppfördes på de gamla murarna och invigdes 1932.
2 Runnevåls gravfält - Värmlands största gravfält med ett
90-tal bevarade gravhögar och stensättningar från järnåldern.
Visning efter överenskommelse, Kils Arkeologiska sällskap
070-396 50 21
3 Skolmuseum - med interiör från kommunens äldsta skola
1854. I källaren finns Karl Nyléns hembygdsmuseum med
bruksföremål. Visning enligt överenskommelse, Kils Arkeologiska sällskap 070-396 50 21
4 Kils Hembygdsgård/ Galleri Runnevålen - hembygdsgård med utsikt över sjön. Kils konstförening arrangerar
utställningar i Galleri Runnevålen. Fasta öppettider under
utställning är lör-söndag 12-16 samt onsdag 18-20
5 Nytt bostadsområde - Vill du bo i området kring Fryksta
eller är du bara nyfiken på hur det kan se ut? Här växer Kils
senaste bostadsområde Nya Runnevål upp. Fler tomter och
flerbostadshus är planerade i området. Läs mer på och boka
tomt på kil.se/lovenstrand

6 Fryksta krukmakeri/trädgårdscafé- tillverkar efter
egen design, bruks- och utställningsföremål i stengodslera.
Butiken ligger i anslutning till verkstaden, där du kan se
tillverkningen eller boka in dig på en drejkurs. Krukmakeriet
har vanligtvis öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-14.
Trädgårdscaféet erbjuder kaffe och hembakat kaffebröd och
har öppet fredagar och lördagar under juni, juli och augusti.
7 Småbåtshamn
8 Hundbad - låt din hund svalka sig i vårt hundbad.
9 Badplats - ta ett dopp i Frykens södra ände. Här finns en
enklare lekplats och wc.
10 Kiosk/minigolf - kiosk med enklare mat och möjlighet
att spela minigolf. Öppet alla dagar 10-20, onsdagar och
lördagar 10-21. Söndagseftermiddagar får du steka kolbullar
över öppen eld.
11 Djurhägn/grillplats - besök djuren som återställer de
gamla hagmarkerna i Lövenstrand. Sommaren 2015 är det
kor av rasen highland cattle som betar i området.

FrykstaFESTEN 17-18 juli
Musik, tivoli och vattenuppvisningar med mera.
Tider och deltaljerat program på facebook.com/frykstafesten
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12 Friluftsområde, Frykstahöjden - ta en promenad
eller joggingtur i motionsspåren. Här finns också ett café
som drivs i kommunens regi.
13 Utegym - ta redskapen till hjälp och träna styrka, balans
eller annat i utegymmet på Frykstahöjden. Värm upp eller
avsluta med en skön promenad eller en löptur i de fina
motionsspåren.

KASTA DISCEN
PÅ FRYKSTAHÖJDEN
Utmana dig själv, familjen eller kompisarna
på en match i discgolf. Banan är snart klar!

14 Discgolfbana - utmana dig själv eller dina kompisar på
en discgolfrunda. Se nästa kolumn.

Discgolfbanan består av 9 hål/korgar. Du kastar din

15 Stolpjakten/Friska Kil - leta stolpar och vinn priser.
Årets grundkarta har 40 kontrollstolpar i området
Frykstahöjden/Lövenstrand. Läs mer på sidan 18 och på
kil.stolpjakten.se

discen har hamnat i korgen. Vinnaren är den som

16 Utsikt/grillplats - backträning sommartid, gå eller

höjden. På Twitter och kil.se berättar vi när banan

spring. En kraftansträngning som belönar sig, inte bara
med träningsvärk – utan också en vidunderlig utsikt från
toppen. För den som vill ta en mer avslappnande väg, utgår en stig anpassad för rullstol, cykel och barnvagn från
Frykstahöjdens motionsanläggning.

disc/freesbee mot korgarna. Ett hål är avslutat då
går igenom hela banan med minst antal kast.
Vi färdigställer just nu discgolfbanan vid Frykstaär klar för spel.

17 Bed&Breakfast/vandrarhem Sköna rum - bo i
Sveriges första järnvägsstation, kulturminnesmärkt och
prisbelönt byggnad, med utsikt över Fryken.
18 Ångbåten Freja/Frejamuseum - se ångbåten Freja,
ta del av historien och se på föremål som återfanns vid
bärgningen av henne. Frejamuséet har samma öppettider
som Frejacaféet.
19 Café Freja - i Gamla stationshuset i Fryksta. Under sommarlovet har cafét öppet tis-torsdag 11-17 samt lör-söndag
11-17. Onsdagar motorträffar och öppet till 20.30.
20 Fryksta Clara Elfs järnvägsmuseum - samlade minnen från Sveriges första järnväg för allmän trafik (1849).
Öppnas och visas vid förfrågan. Kontakta Frejacaféet.
21 Badplats
22 Vandrarhem Bo i Fryksta - vakna upp med utsikt över
Fryken.
23 Gokart - kör hyrkart i Lökeneskogen. Banan är 500
meter lång och mellan 6-9 meter bred
24 Frykenbadens camping - camping och stuguthyrning, kiosk, pub, restaurang, minigolf, biljardgolf, lekrum,
lekplatser och badstrand.
25 Golf - Sugen på en golfrunda eller matbit? Kils GK har en
18-håls golfbana och restaurang.

För att komma till discgolfbanan, passera utegymmet. Du hittar
banans start till höger om stigen.

FRYKSTA - HISTORISK PLATS
Området runt Frykens södra spets har en
gammal historia. Vid Runnevål finns Värmlands största gravfält, från järnåldern.
Sjön och närheten till Klarälven gjorde
platsen viktig för transporter. Här fanns
Sveriges första järnväg för persontrafik.
Vid 1800-talets mitt var det tänkt att samhället Kil skulle växa fram kring Frykens
södra ände. Järnvägarna skapade dock en
naturlig knutpunkt och samhället började
därför växa fram vid platsen där centrala
Kil ligger idag.

LÄR DIG MER OM KILS HISTORIA
Vet du hur ortsnamnen i Kil har uppstått, hur länge människor har levt här eller hur den dramatiska förlisningen av ångbåten Freja
gick till? Du kan köpa boken Det gamla Kihln (Ingrid Wessmark) i Kils bibliotek och Kils turistbyrå.
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Sommaridrottsskola

Kil hela veckan
10-16 augusti
Kil hela veckan är en folkfest som lockar många
hemvändare och besökare. I år anordnas evenemanget för 43:e gången.
Årets program hittar du på kil.se/kilhelaveckan
från och med vecka 32.

Går du i låg- eller mellanstadiet i Kils
kommun och vill prova på olika sporter?
Då kan du anmäla dig till årets idrottsskola i sommar!
Under två veckor får deltagarna möjlighet att prova
friidrott, fotboll, orientering och tennis. Sommaridrottsskolan är gratis och tar plats på Sannerudsvallen klockan 10-14 under veckorna
27 och 28.
Anmälan sker senast 18 juni
till Malin Lövendal, fritidsstrateg Kils kommun,
0554-191 89 eller

DANS PÅ HAGUDDEN
Snöra på dig dansskorna och rocka loss på
folkparksinspirerat plankgolv! Lördag 27 juni
klockan 21-01 är det servering och dans på

malin.lovendal@kil.se

Bakom sommaridrottsskolan står IF Kil, KAIK Fotboll, KAIK
Friidrott, Kils Tennisklubb och Kils OK i samarbete med Kils
Kommun och SISU- idrottsutbildarna.

Hagudden i Nilsby. Spelar gör Born to rock. För
priser och mer info se kil.se/kalender
Arrangörer: Nilsby IK och Nilsby byalag

GLAD MIDSOMMAR
I Kil finns flera möjligheter att fira traditionsenlig
midsommar. Bland annat på Kils hembygdsgård,
Fornminnesgården i Säldebråten och Orrnäset i
Högboda. Firandena börjar klockan 14.

ÅRETS SIMSKOLA
SISTA ANMÄLNINGSDAG
1 JUNI
Läs mer på kil.se/simskola2015
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UTVECKLING

HUR SKA KILS CENTRUM SE UT?
Gröna torget är en del av det utvecklingsarbete i centrala Kil som vi kallar för
centrumutveckling. Fyra miljoner kronor är avsatta till Gröna torget som ska vara klart
under 2015. Planeringen av övrig centrumutveckling pågår och arbetet är planerat mellan
2015-2019. Nu vill vi ha din hjälp att göra Kil så bra som möjligt!
GRÖNA TORGET

BIDRA MED DIN ÅSIKT

Efter medborgadialogen 2014 har arkitekter skissat

Till referensgruppen Privatpersoner och fastighets-

och räknat på utformningen. Det underlaget är viktigt

ägare söker vi personer som vill delta. Vi har tänkt

när vi nu ska upphandla entreprenör. Upphandlingen

att barnen ska hjälpa oss med val av lekutrustning

ska vara klar före midsommar. Därefter kommer

och vuxna med placering och viktning av andra saker.

vi att presentera vad vi kan få för pengarna och då
kommer dina synpunkter att bli viktiga.

Anmäl ditt intresse om du vill
vara med och påverka utveck-

ÖVRIG CENTRUMUTVECKLINGEN
För att göra Kil så bra som möjligt har vi skapat en

lingen av Kils centrum.

projektorganisation. Politiker och tjänstemän i
Kils kommun kommer att samarbeta med ett antal
referensgrupper* för att få in värdefulla synpunkter.

Robin Nordqvist
0554-199 93

●

projektingenjör
robin.nordqvist@kil.se

*Referensgrupper är Privatpersoner och fastighetsägare, Gata och VA, Trafik och järnväg, Kultur och gestaltning, Park och belysning,
Centrumföreningen samt Pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade.
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Communicare peppar OCH inspirerar unga
Drömmer du om att driva ekologiskt café? Vill du bli
nästa Aviicii? Communicare hjälper dig att förverkliga
både realistiska och mer eller mindre galna idéer.
VAD ÄR COMMUNICARE?
Communicare utgår ifrån din egen vilja. Vi hjälper dig att hitta rätt väg att
förverkliga dina företagsdrömmar och är ett bra bollplank på vägen dit.

VEM KAN FÅ HJÄLP AV ER?
Vi hjälper dig mellan 16-35 år som har en affärsidé och vill starta företag. Din
idé behöver inte vara klar, det räcker med en tanke eller fundering som gror.

HUR GÖR JAG?
Vi erbjuder kostnadsfri coachning och idélotsen finns på plats i stationshuset i
Kil varje tisdag. Hör av dig till mig för att boka en tid!

ark
Susanne Ektm
la nd
Ung Idé Vä rm
te
idélots i projek

susanne.ekmark@communicare.nu eller 076-213 88 21
Communicare är en non-profit organisation som arbetar för att stimulera ungt
entreprenörskap i syfte att skapa fler unga företagare och försörjning åt unga.

HJÄLP OSS ATT skapa trygghet I KIL
Vi i socialtjänstens förebyggargrupp rör oss ute på gator och i områden där ungdomar
befinner sig. När fler vuxna finns ute i Kil under kvällstid skapar vi trygghet tillsammans.
besök platser där unga samlas

KONTAKTA OSS GÄRNA

Vuxennärvaro skapar trygghet för våra ungdomar

Kom gärna fram och prata med oss, om du ser oss

och minskar risken att ungdomar dricker alkohol.

ute. Du känner igen oss på våra Kilsblå jackor med

Alkohol kan ge både oanade och obehagliga kon-

texten Kils kommun. Dagtid kan du också ringa

sekvenser. Vår erfarenhet är att ungdomar samlas

0554 - 194 50 och fråga efter oss.

på platser där de kan sitta ostört, så som badplatser,
skolgårdar eller grillplatser*. Tillsammans kan vi
alla bidra till att våra ungdomar får en minnesfylld
och glädjerik skolavslutning och sommarlov!
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Läs mer på kil.se/faltverksamhet och tankom.nu
*Kombinera gärna din vuxennärvaro med Stolpjakten,
läs mer på sidan 18

Grattis Jocke - årets företagare!

PRISTAGARE

Kilsföretagaren Joakim Wändel blev Årets Företagare i Karlstadregionen.
Nu tävlar Joakim om titeln Årets Företagare i Sverige.
Det är Företagarna Värmland, med lokalavdelningar

– Joakim är en väldigt duktig entreprenör. Vi har

i kommunerna i Karlstad Business Region (KBR),

många framgångsrika företag i Kil och att årets före-

som står bakom utnämningen. Riksfinalen tar plats i

tagare i regionen kommer härifrån betyder mycket för

Stockholm. Joakim företräder då Värmland och har

vårt övriga näringsliv, säger Bo Thunberg, närings-

möjlighet att bli årets företagare i Sverige.

livschef i Kils kommun. Kommunfullmäktige har gett

– Väldigt kul och hedrande, säger Joakim Wändel.

oss i uppdrag att jobba ännu mer med näringslivs-

Jag delar det här med alla mina anställda. Ingen

klimatet, det här är en sporre för vårt fortsatta arbete.

kedja är starkare än den svagaste länken.

DUKTIG ENTREPRENÖR

...OCH GRATTIS LINDA - ÅRETS SOLA!

Joakim är VD för Kils Automatsvarvning AB. 2007

Stort grattis säger vi även till
Kilsbon Linda Modin Klemner,
arrangör för Barnmässan, som
blev utsedd till Årets Sola, på
näringslivsgalan 100°Karlstad.

tog han över rodret för familjeföretaget och har sedan
dess utvecklat verksamheten. Han driver butikskonceptet Frendo och äger flera fastigheter i Kil.

Näringslivschef Bo Thunberg och kommunalrådet Georg
Forsberg (C) gratulerar Joakim Wändel. Linda Modin
Klemner har också fått blomster av Kils kommun.
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Friska Kil
- Leta stolpar och vinn priser
Årets grundkarta för Stolpjakten - med 40 kontrollstolpar - är över området Frykstahöjden/
Lövenstrand. Den fanns med i Annonsaktuellt den 19 maj och kan också laddas ned digitalt
från kilsok.com
Den 7 juni släpps även en karta med 15 stolpar i cen-

En annan fördel med appen är att du kan registrera

trala Kil och området söder om Sannerudsvallen.

stolpar på andra håll i Norden, till exempel i Friska

Också denna karta finns att skriva ut på kilsok.com

Karlstad, Friska Forshaga och Fresk i Sarp (Norge).

LADDA NER APP

UTMANA ANDRA LAG

Nytt för i år är att du via appen Stolpjakten och

Du kan också leta stolpar tillsammans med andra.

din mobilkamera kan registrera stolpar. Då får

Skapa ditt konto på kil.stolpjakten.se och klicka på

du automatiskt kartan i mobilen eller surfplattan.

länken Lagtävling för att lägga till lag eller för att

Appen laddar du ned från Appstore (för iPhone) eller

delta i ett lag som en kompis anmält.

Google Play (för Androidtelefoner). Du kan också
hämta hem appen från app.stolpjakten.se (fungerar
för Windows mobiler).

18

Läs mer på kil.stolpjakten.se

Förläng livet
FÖR din cykel
en:
kel inför säsong
Vi ser över din cy
ng ● Riktar fälgar
By ter däck och sla
rar vä xlar ● By ter
By ter ek rar ● Juste
h smör jer lager
oc
bromsar ● By ter
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öppet
Cykelcenter är
g 13-15
måndag- freda

Se film från Kil på kil.se/play

.se/c ykelcenter
03. Läs mer på kil
mun
lefon: 0554-194
Te
4.
n
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ningen i Kils kom
vin
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Vi finns på Ra
eten, Socia lförv
nh
se
ad
kn
ar
tsm
del av Arbe
Cykelcenter är en

Grattis
Caroline
och Simon

Återbruket
HANDLA FÖR

till Yngve och Lilly Bergenfurs
musikstipendium 2015.
Motivering
“Ni tillvaratar vår musikskatt och
förmedlar den, på ett modernt och
skickligt sätt, till en bred publik.”
Simon Spejare och Caroline Frick
uppträder tillsammans, bland annat på
äldreboenden, med musik från beredskapstiden, klädda i tidstypiska kläder.

Föräldradialogen
igång igen!

MILJÖN

Återbru ket
är en buti k
som
ta r emot, åt
er vinner oc
h
sä ljer second
ha ndva ror
ti ll hemmet
.
Öppettider
tisdag kl 10 -1
5.30
torsdag kl 10
-18
fredag kl 10 -1
4
Du hittar oss

på Storgatan

6

Vill du SKÄNKA
NÅGOT?
Lämna in sa ke
r direkt till bu
tiken under våra
öppettider el
le
r
i
vår container
vid Åter vinnin
gs
centra len. Vi
ll du at t vi ko
m
m
er
och hämtar nå
got hos dig?
Kontak ta Jerr
y 0554-192 39
eller Eva 0554
-195 38
(mån-f redag
8-15)

Jag heter Malin Lanäs och har nu börjat arbeta på Föräldradialogen.
Du är välkommen att kontakta mig på telefonnummer 0554-193 25.
ar i Kil som har
Föräldradialogen erbjuder stöd och rådgivning till föräldr
för dig att få
gratis
är
det
och
barn i åldern 0-18 år. Jag har tystnadsplikt
adialogen.
Föräldr
med
ten
stöd och råd. Du kan vara helt anonym i kontak
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SOMMAR I KIL 2015
Ett urval av sommarens evenemang
JUNI
3 Motionsdans till Hobbygänget, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30

15 Motionsdans till Sven-Gunnars, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30

4 Kvällsvandring med guidning i Kilsravinerna, kl 17.30

17-18 Frykstafesten

6 Kulturfest, Kils centrum, Gamla Runnevål, Fryksta
Sprint-DM (orientering) kl 11-15 ● Guidning av skolmuseet o
Runnevåls gravfält kl 11-13 ● Goliat - äventyr i tiden kl 14
Nationaldagsfirande, Kils hembygdsgård ● Nationaldagsfirande, Orrnäset, Högboda kl 17-20

19 Sommarunderhållning, Minns ni 60-talet?, Fryksta kl 19-21

7 Stefan Holm-spelen, friidrottstävling, Sannerudsvallen
Fotboll: IF Kil - Villastadens IF, Sannerudsvallen kl 17
17 Workshop i hemslöjd, Eskebohl kl 17
Motionsdans till Cedrix, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
19 Midsommarfirande, Kils hembygdsgård kl 14 ● Orrnäset
Högboda kl 14 ● Fornminnesgården, Säldebråten kl 14
21 Friluftsgudstjänst, Fornminnesgården, Säldebråten kl 11
22-26 Landslagets fotbollsskola med IF Kil, Sannerudsvallen
26 Lydnadstävling, Kils brukshundsklubb
27 Rock på Udden med Born to rock, Hagudden, Nilsby kl 21-01
28 Fotboll: IF Kil - Skattkärrs IF, Sannerudsvallen kl 18
30 Tisdagskväll med Ulsby Spelemän, Säldebråten kl 19-21

26 Sommarunderhållning, Caféorkestern/Britt Enders, Fryksta kl 19-21
29 Packmopedsturnén, Kils hembygdsgård kl 18
Motionsdans till Hardys, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
31 Lydnadstävling, Kils brukshundsklubb

AUGUSTI
1 Goliatspelen, friidrottstävling, Sannerudsvallen
Frykerudsdagen, Järnvägsparken Fagerås kl 10-16
Sommarunderhållning, Kils paradorkester/drill, Fryksta kl 19-21
2

Goliatspelen, friidrottstävling, Sannerudsvallen

3-7 EM i Fältbågskytte, Lökeneskogen
5

Fotboll: Landskamp U17 Sverige-Norge, Sannerudsvallen kl 18

8

Kilsmârten kl 9-17 ● Spårtävling, Kils brukshundsklubb

9

Fotboll: Landskamp U17 , bronsmatch, Sannerudsvallen kl 12
Nävgrötsfest, Kils hembygdsgård kl 15

10-15 Kil hela veckan

JULI
1 Motionsdans till Stickan & Classe, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
4

21 Tisdagskväll med Rune Blidh, Säldebråten kl 19-21

4th of July, Eskebohl kl 11-18 ● Körtävlingar med häst, Kils
hästcenter, Hannäs kl 9-16

5 Körtävlingar med häst, Kils hästcenter, Hannäs kl 9-13
Sommarunderhållning, Kils Dragspelsorkester, Fryksta kl 19-21

12 Motionsdans till Svantes, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
Fotboll: IF Kil - Herzöga BK, Sannerudsvallen kl 19-21
15 Bruks-SM 2015, Kils Hästcenter Hannäs
16 Bruks-SM 2015 ● Hästens dag kl 11-13, Kils Hästcenter Hannäs
29 Lydnadstävling, Kils brukshundsklubb

7 Tisdagskväll med Leif Johansson, Säldebråten kl 19-21
12 Gudstjänst, Fornminnesgården, Säldebråten kl 11
Sommarunderhållning, Kils Visklubb m fl, Fryksta kl 19-21
14 Tisdagskväll med Seffle Jazz Club, Säldebråten kl 19-21
Med reservation för ändringar och tryckfel.

SE fler evEnemang på kil.se/sommarikil

