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kommunen fortsatt offensivt. Just nu arbetar vi med att förvandla Gröna torget och Lövenstrand till moderna och attraktiva
områden. Vi vill öka trivseln och utveckla centrum i Kil till en mer

Arbetet med att förbättra företagsklimatet går också framåt. Det nya
företagarrådet

och

kommunen

arbetar tillsammans me frågor som
kan gynna utvecklingen av företagandet i Kil.

Varje

dag

arbetar

vi

inom

“Kils
kommun
satsar
fortsatt
offensivt”

kommunen för att fortsätta ge er
boende en bra vardag. För att upprätthålla god kommunal service behöver många hjul rulla under
Box 88, 665 23 Kil

vagnen. Goda möjligheter för boende, arbete och rekreation gör

Ansvarig utgivare: Mikael Johansson

att vi kan behålla - och förhoppningsvis öka - invånarantalet.

0554 191 11, mikael.johansson@kil.se
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MYCKET SPÄNNANDE
PÅ GÅNG i KIL
Flera artister kommer till Kulturhuset KilArena och mer är på gång.
Kils kulturdagar blir i år större än tidigare - bland annat inviger vi
Gröna torget med fest, pompa och ståt. Du hänger väl med och firar?

NOMINERAD
I FILMTÄVLING

BOKA IN i
KALENDERN

Vi är en av fem kommuner som är nominerade i en

Kils kulturdagar 4, 5 och 6 juni

filmtävling arrangerad av Sveriges kommuner och

blir i år en riktig fest! Håll utkik på

landsting. Temat är medborgardialog. Filmen från

kil.se för mer info.

Kils kommun handlar om Gröna torget. På
http://film.medborgardialog.com/rostning
kan du se alla nominerade bidrag. Du kan rösta
fram till 15 mars.

Vill du HA FERIEARBETE hos oss?
Du som är skriven i Kils kommun och född 1999 är välkommen att söka feriearbete hos kommunen.
Vi erbjuder arbete bland annat inom vård- och omsorg, barnomsorg samt olika föreningar. Under tre veckor
arbetar du 6 timmar per dag. De flesta arbetsplatserna har följande perioder:
Period 1 13 juni-1 juli
Period 2 25 juli-12 aug

Sista ansökningsdag är 15 april

Följ oss, @kilskommun, på Instagram
och Twitter! Där hittar du nyheter,
bildtävlingar och annat kul. Vi ses!

Läs mer på kil.se/feriearbete
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STÖD FÖR DIG SOM STÅR BREDVID
Anhörigstöd finns för dig som hjälper någon närstående som har svårt att klara vardagen
på egen hand. Du kan också behöva stöd.
För de flesta är det självklart att vilja underlätta för
någon man bryr sig om. Det är ofta krävande och det
finns en risk att du själv drar på dig ohälsa. Därför
erbjuder kommunen anhörigstöd.
ANHÖRIGSSAMORDNAREN
hjälper dig MED att
• få information om olika stöd du kan få

VÄLKOMMEN TILL
Anhöriggrupp
Kils kommun anordnar träffar för anhöriga till
vuxna med funktionsnedsättning. Syftet är att
du som deltar ska få stöd och möjlighet att ta del
av andras erfarenheter, råd och tips.

TID OCH PLATS

• få någon att prata med om din situation

Vi träffas fem torsdagskvällar med start 10 mars
i Träffens lokaler i Sanneruds äldreboende

• träffa andra anhöriga

TIDIGARE DELTAGARE

• få kostnadsfri avlösning

”Blev så glad över att som anhörig vara
efterfrågad – att detta anordnades för oss!”

Kommunens anhörigsamordnare har tystnadsplikt

”Mycket bättre än jag vågat hoppas på.”

och det är gratis för dig att få råd och stöd.

”Jag har fått nya vänner och ett lugn.”

Vill du veta mer?
Kontakta
Katharina Johansson,
anhörigsamordnare
0554-192 17
katharina.johansson@kil.se
Du kan också läsa mer på
kil.se/anhorigstod
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Nya riktlinjer för hjälpmedel
För att kunna ge bättre stöd och service till dem som behöver långvarigt eller permanent
stöd av hjälpmedel har hjälpmedelsnämnden tagit fram nya riktlinjer. De innebär att du
som har behov av hjälpmedel under en kortare period måste betala en hyresavgift.
Det är hjälpmedelsnämnden i Värmland som har

– Syftet är att vi ska kunna ge mer och bättre hjälp

beslutat om de nya riktlinjerna. Förändringen gäller

och service till de som behöver långvarigt eller

i alla värmländska kommuner. Riktlinjerna gäller

permanent stöd, berättar Maria Engström, chef för

från den 1 april.

resursenheten i Kils kommun.

NYA RIKTLINJER FRÅN 1 APRIL
• Du som har behov av hjälpmedel under en kortare
tid får du hyra det från kommunen mot en avgift.
Du kan till exempel ha brutit ett ben eller genomgått
en operation och behöver hjälpmedel för att klara
vardagen lättare.
De hjälpmedel du kan hyra är manuell rullstol/transportrullstol, arbetsstol, portabel ramp, duschpall,
toaförhöjning, förhöjningsklossar till säng, gåstativ
och rollator.
Du som har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning lånar dessa hjälpmedel kostnadsfritt,
som tidigare.

• Vissa enklare hjälpmedel försvinner ur kommunens
sortiment. Det betyder att det blir ditt eget ansvar att
köpa hjälpmedlet själv.
Hjälpmedel som berörs är till exempel matlagningsverktyg, bestick, sax, mugg, griptång, borste, kam,
enkel duschpall, träkäpp, förhöjningsdyna och
knappknäppare.
Flera apotek och affärer har börjat sälja dessa
produkter och de går även att köpa via webb-shop
och postorder.

Vill du veta mer?
Kontakta
rehabiliteringsenheten
via kommunväxeln
0554-191 00
Du kan också läsa mer på
kil.se

Missa inte

rollatorcafé 26 maj
klockan 13-16 på Smeden

Få hjälp med att serva din rollator, vi bjuder på fika!
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Många språkfärger möts på Regnbågen

På Regnbågens föräldramöten är det vanligt att tolkar översätter det som sägs till flera olika
språk. Förskolan har barn från elva olika länder. Här står mötet mellan människor i centrum.
– Vi ser oss inte som en multikulturell förskola.

HEMKULTURVÄSKAN

Vi arbetar på Regnbågen kort och gott, säger för-

Vilka saker skulle du välja om du skulle berätta om

skolelärarna Lena Lindh och Anne Kasanen.

din vardag och vad som är viktigt för dig?

KULTURKOMPETENS

Hemkulturväskan är en tom resväska som alla barn

Hösten 2014 läste Lena och Anne ”Interkulturalitet

ibland får ta med sig hem. Syftet är att få visa upp sin

och flerspråkighet i förskolan” på distans via för-

unika hemkultur.

skolelärarlyftet.

När väskan kommer tillbaka till förskolan är den fylld

– Kursen väckte många frågor. Vi fick nya tankar och

med saker som är viktiga för barnet. Det kan vara

såg mycket med nya ögon. I samarbete med de andra

makaroner, Lego, filmer och teckningar. Barnen får

avdelningarna ledde det till ett utvecklat arbetssätt

sedan presentera väskans innehåll för kamraterna

på hela förskolan Regnbågen.

i förskolegruppen.

Barn från Regnbågens tre avdelningar.
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– Vi hittar väldigt många likheter mellan alla familjer
när vi tittar i väskan. Hemma hos vissa är maten viktig, hos andra idrott, men att leva familjeliv skiljer
sig inte så mycket, oavsett vilken bakgrund vi har,
konstaterar Lena och Anne.

FLERSPRÅKIGHET
Regnbågens personal har lärt sig vissa grundord på
de flesta av barnens hemspråk. De uppmuntrar också
föräldrarna att prata med barnen på sitt modersmål.
– En del av våra barn har två modersmål hemifrån.
Utöver det lär de sig svenska. Flerspråkigheten är
en fantastisk tillgång i dagens samhälle, konstaterar
Lena och Anne.

Wish Tree
Att skapa mötesplatser är en viktig del av arbetet på
Regnbågen, bland annat genom musik och skapande.
Föräldrarna bidrar med sånger och ramsor på de
olika språken, som sedan används vid gemensamma
sångstunder i huset.

Lena L
indh oc
h A nne
för sit t
Kasane
arbete
n ha r b
på R e g
elönats
nbågen
med pe
s försk
dagogp
ola.
ris

Wish tree. Den som ville fick skriva önskningar
som hängdes upp i träd på Bibliotekstorget. Tanken
var att skapa gemensamma beröringspunkter utanför förskolans väggar.

MÖTESPLATSER
Flera gånger per termin har Regnbågen drop-in och
bjuder på fika. Föräldrarna får då möjlighet att träffa
varandra och hinner säga mer än ett snabbt “Hej” i
förskolans hall på morgonen.
– Vi tänker MED och inte OM varandra. Varje år har
vi sommarfest tillsammans med barn och föräldrar.
Familjerna tar med sig något gott att bjuda på och så

Under den levande julkalendern bjöd personal,

dukar vi upp till knytkalas kring ett långbord. Det

barn och föräldrar in allmänheten att delta i ett

brukar vara väldigt uppskattat!

Sångstund på Regnbågens förskola. Föräldrarna till barnen har
fått översätta Broder Jakob till sitt hemspråk. Alla barn har nu
lärt sig sången på bland annat arabiska och turkiska.
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ETT BÄTTRE KIL

juni

INVIGNING AV
GRÖNA TORGET
mer info kommer

Förslag på hur vi kan utveckla Kils centrum.
Skiss: Klara Arkitektbyrå

Så vill vi utveckla Kils centrum
En livfull mötesplats. Högre mysfaktor. Tryggare trafiklösningar. Nu förbättrar vi Kils
centrum tillsammans!
ETAPP 1: GRÖNA TORGET KLART MAJ 2016

ETAPP 3: TORGET

Gröna torget genomgår just nu en förvandling från

Tanken är att skapa en torgyta mellan biblioteket

gräsplätt till mötesplats. Allmänheten har lämnat in

och järnvägsstationen, med fler sittplatser och

många förslag, som vi använt för att bestämma vad vi

möjligheter för uteservering. Kilsbostäder för också

ska göra med ytan. Den nya parken på Gröna torget

diskussioner med biblioteket om möjligheterna att

ska vara klar i maj

bygga om huset och lokalerna.

och i början av juni är
det dags för invigning.
På kil.se berättar vi
mer. Välkommen!
ETAPP 2: RESECENTRUM KLART OKTOBER 2016
Resecentrum ska underlätta pendlandet till och från
Kil. Det ska också göra det säkrare att
cykla och gå i Kils centrum.
NCC har fått uppdraget och kommer
att påbörja byggnationerna under
våren. Resecentrum ska stå klart
i oktober.
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ETAPP 4: GAMLA OKQ8-TOMTEN
I ett övergångsskede kommer vi att använda ytan
som tillfällig parkering. På sikt vill vi undersöka
möjligheterna att använda ytan för att skapa ett
grönare Kil, med planteringar och träd.
ETAPP 5: STORGATAN
Centrumutvecklingen
omfattar området
mellan de två rondellerna.
Här vill vi försköna med
bänkar, planteringar och
säkrare trafiklösningar.

Ursäkta röran – vi bygger om!
Under maj-oktober kommer delar av Kils centrum att vara en byggarbetsplats.
Vi stänger de parkeringsplatser som tidigare fanns utanför järnvägsstationen och hänvisar till den tillfälliga
parkeringen på före detta OKQ8-tomten. Byggandet kan också orsaka störningar i form av buller och byggtrafik.
Vi hoppas på överseende och hälsar dig välkommen till Kils nya resecentrum som står klart i oktober!
Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Robin Nordqvist robin.nordqvist@kil.se, 0554- 199 93

Kommer Storgatan att stängas av?

som äger den tilltänkta marken. Under tiden skapar

Nej. Storgatan kommer att vara en genomfartsled,

vi en tillfällig parkering mellan Pekås och Grillhuset,

precis som idag. Däremot vill Kils kommun göra det

på tomten där gamla OKQ8-macken stod.

säkrare för gående och cyklister. Det kan till exempel

Hur kan jag påverka?

betyda att vi tar bort möjligheten att åka rakt upp
till järnvägsstationen, för att på så sätt undvika att
biltrafik korsar cykelbanan.
Vad händer med parkeringarna?
Vi har gjort en

Dina idéer och tankar är värdefulla för oss.
• Referensgruppen för centrumutveckling träffas en
gång i månaden. Där diskuterar Kilsbor, företagare
och projektledare kring förslag och lösningar för Kils

parkeringsinventering som visar

centrum. Var med och påverka framtidens Kil – anmäl

att det under en lönefredag finns gott om lediga

ditt intresse till projektledare Robin Nordqvist

parkeringar i Kils centrum. Vi vill fortfarande att

0554 - 199 93 eller robin.nordqvist@kil.se.

det ska vara enkelt att parkera när du handlar i Kil.
Tanken är skapa ett livfullt centrum, som gynnar
handeln och affärsutbudet. Parkeringar är en del,
men vi måste såklart tänka bredare.
Ännu finns det inget beslutat gällande parkeringarna
längs Storgatan. Gruppen för centrumutveckling
har möten och diskuterar detta med handlare, företagare och övriga Kilsbor som anmält intresse.
I samband med byggandet av resecentrum kommer
vi att stänga parkeringarna utanför järnvägsstationen.
Vi har planer på att bygga nya parkeringar på

• Under 2016 planerar vi en medborgardialog för att
få in bra synpunkter i arbetet med torgytan, etapp 3.
• Gå in på kil.se/battrekil för att läsa om förslag, se
skisser och planer. Där kan du också lämna synpunkter, idéer och delta i omröstningar och annat
som rör Kils centrum.

på
Läs mer
trekil

t
kil.se/ba

annan plats, men inväntar besked från Trafikverket
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LÖVENSTRAND

Lövenstrand

villatomter, parhus och snart flerbostadshus
Utbyggnaden av Lövenstrand går bra. Kils kommun har några villatomter kvar till
försäljning och kommunens exploatörer börjar nu erbjuda sina parhuslösningar.
Snart är även detaljplanehandlingarna för flerbostadshusen klara för utställning.
VILLATOMTER

På Viksta by har Kils kommun tecknat husexploa-

Det är Kils kommun som säljer villatomterna i Löven-

teringsavtal med företagen Merbygg AB och

strands bostadsområden Runnevål, Skommita och

Vikstaby Projekt AB. De ansvarar för var sin sida

Tallåsen. Försäljningen började våren 2015 och till

av gatan.

dags dato är 25 av de 38 villatomterna sålda.

Detaljplanehandlingarna för flerbostadshus, strax

Skommita och Tallåsen får blandad bebyggelse med

norr om Viksta by, är i utställningsskedet. Planen

villatomter och parhus eller radhus.

gör det möjligt att bygga två flerbostadshus om högst

Kils kommun har tecknat avtal med företagen ECG

8 våningar, en förskola för 100 barn och en rondell

AB och Vikstaby Projekt AB. Avtalen innebär att

i Vikstakorset.

husexploatörerna har ett år på sig att hitta husägare.

I dag har vi 38 personer i intressentkön till

Skommita blir troligen det område där parhus byggs

flerbostadshus. Om du är intresserad kan du anmäla

först, eftersom bygglov för de sex första radhusen

ditt intresse via hemsidan om Lövenstrand.

är inlämnat.

h bokningslä
Senaste ny tt oc

ge

str and

kil.se/loven

0554-191 12
Kent Svensson
on
rs
pe
kt
ta
on
K
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FLERBOSTADSHUS

PARHUS/RADHUS

Har du byggplaner i år?
Har du planer på något spännande byggprojekt i huset
eller vid stugan i sommar? Du har kanske drömt om att
göra villan större eller kanske bygga en gäststuga på tomten?
Då är det klokt att redan nu ansöka om bygglov.
Nu är den perfekta tiden för planering och projektering. Kanske du behöver ta kontakt med en arkitekt
eller hitta en duktig snickare.

VI HJÄLPER DIG
Kontakta oss så fort du vet att du har

Under april, maj och juni får vi många ansökningar.

ett byggprojekt som du ska igång med.

Kom därför ihåg att skicka in din bygglovsansökan

Ring oss gärna för att boka ditt möte.

i god tid. Det finns annars risk för att väntetiden för

Helena Andersson 0554 - 191 95

ditt bygglov och startbesked blir lång med följd att
ditt planerade byggprojekt under sommaren kan
bli försenat.
På kil.se/bygga hittar du information om hur du söker
bygglov och gör en anmälan för dina olika projekt.
Lycka till med byggandet!

Josefin Larsson 0554 - 199 78
Telefontid
Mån,ons-fredag klockan 10-12
Övrig tid, ring assistent Christina
Feldte-Johansson 0554-191 62

Kilvision är nu Kils stadsnät
Nu byter Kilvision namn till Kils stadsnät AB. Kils stadsnät är
ett kommunalt bolag och ska utveckla och förvalta fibernätet i Kil.

KILS
STADSNÄT

– Vår vision är att förse 100 % av hushållen, fastig-

VARFÖR BYTER NI PROFIL OCH NAMN?

hetsägarna, företagen och de kommunala verksam-

– Vi byter till kommunens grafiska profil för att

heterna i Kils kommun med tillgång till bredband i

tydliggöra relationen med kommunen. Det nya

världsklass, säger Eric Löfberg, VD för Kils stadsnät.

namnet stämmer också bättre överens med det vi

I samband med namnbytet får bolaget en ny logotyp

levererar, berättar Eric.

som förstärker kopplingen till Kils kommun.

Humletorp - hur ser planen ut?
Nu ska detaljplanen för Humletorps industriområde upp till beslut. För att ta del av handlingar och se det gällande
planförslaget – gå in på kil.se/humletorp. Du kan också titta på det i kommunhusets reception.
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FÅ MATEN
I MOBILEN

Lär dig simma
i sommar!

Du vet väl om att du kan

Anmäl ditt barn till simskolan i Klaxsjön i
sommar. Anmälningstiden går ut den 1 juni.

smartphone? I appen

Simskolan är för barn från fyra år och pågår i två

Android och Windowstelefoner och är gratis.

ladda ner appen
“OMSORGEN” och
”SKOLMATEN” till din
finns matsedel för äldreomsorg
och skola/förskola. Appen finns till iPhone,

veckor, måndag till fredag. Välj mellan gul period
(vecka 27-28) och grön period (vecka 29-30). Det
finns fyra olika grupper att välja mellan, beroende
på elevens förkunskaper.
Läs mer om simskolan på
facebook.com/simskolaniklaxsjon
Kostnad för simskolan är 250 kronor per barn och
grupp. Märkestagare (barn som simmar minst 25
meter utan hjälpmedel) betalar 150 kronor.

Utbildning för dig?
Är du över 20 år?
Behöver du ofta hjälp för att lära dig?
Vill du utbilda dig?
Du som svarar ja på frågorna kan söka särskild
utbildning för vuxna.

Grupperna är begränsade i deltagarantal,
först till kvarn gäller.

SÄRSKILD UTBILDNING

Anmäl dig senast 1 juni

Särskild utbildning för vuxna (tidigare Särvux) är

Maila anmälan till simskola.kil@hotmail.com
Vid frågor kontakta Lisa Undelsgård via mailen
ovan eller 073-53 65 118

för dig som är över 20 år och som behöver extra
stöd vid inlärning.
Målet är att vuxna med inlärningssvårigheter
ska få stöd och tycka att det är roligt att lära sig.
Ett annat mål är att det ska bli lättare att få jobb.
Du kan läsa på grundskolenivå eller gymnasienivå.
Utbildningen är i Karlstad och är gratis.

VILL DU VETA MER?
Ring och prata med
Torbjörn Nilsson på telefon 0554-192 25
Han berättar gärna mer om utbildningen och
hur du ska göra för att komma med.
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Mycket kul på tur
i Kulturhuset KilArena
25 februari stod Louise Hoffsten på scenen i Kulturhuset KilArena.
En drömbokning för Kilsarrangörerna. Under våren kommer fler
artister hit för att uppträda.
– Vi satsar på större bokningar - av både välkända och
mindre kända artister, berättar Gustav Larson från
KilArenas vänner, föreningen som driver Kultur-

VÅREN I KULTURHUSET KILARENA

huset KilArena.

RHAPSODY IN ROCK

25 februari

Den 1 april uppträder det äkta paret Robert och

Louise Hoffsten

Maria Wells. Robert firar i år 30 år som artist. Enbart
i Skandinavien har över två miljoner personer sett

www.hoffsten.com

hans konserter, bland annat med Rhapsody in rock.
Maria startade sin karriär på hemmaplan vid Säffleoperan och har därefter en gedigen karriär som
sångerska, skådespelare och författare.

DALSLÄNDSK GITARRIST I VÄRLDSKLASS
I slutet av mars får alla gitarrvirtuoser fler anledning-

31 mars

Emil Ernebro

& Bosse Hesselheim
www.emilernebro.com

ar att besöka Kil. Emil Ernebro är en minst sagt
fingerfärdig gitarrist som fått stor uppmärksamhet,
bland annat tack vare sina filmer på Youtube. Dagen

1 april

efter konserten håller Emil även en workshop i Vendel

Mr & Mrs Wells

Guitars lokaler på Storgatan 6 i Kil.

www.mariawells.se

– Det är en fantastisk scen och vi vill visa Kilsborna
att de inte behöver åka ifrån kommunen för att
uppleva högklassig underhållning! säger Gustav.

www.wellsmusic.se

Konsert
Kulturhuset KilArena
Torsdag 31 mars
kl 19.00

Biljetter: tickster.com,
Garn & Tyghörnan, Vendel Guitar

För fler
arrangemang
bland annat
Barnkultursöndag, se

facebook.com/
kulturhusetkilarena

RIKSTEATERFÖRENING
KilArenas vänner är nu en Riksteaterförening. Den som blir medlem i föreningen KilArenas
Vänner får ett scenpass som ger rabatt på Riksteaterns föreställningar runt om i Sverige.
Kontakta Gustav Larson på info@kulturhusetkilarena.se eller 070-551 60 18 om du vill veta mer.
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Ann-Louise NY
ny VD FÖR
för KILSBOSTÄDER
Kilsbostäder
ANN-LOUISE
Ann-Louise Samuelsson är civilekonom, uppväxt i Norrbotten och kommer senast från det
kommunala bostadsbolaget Arvidsjaurhem. Den 15 januari i år började hon som ny VD för
Kilsbostäder.
– Det här är ett spännande jobb och jag ser mycket

PÅ GÅNG FRAMÖVER

fram emot att samarbeta med både kommunen,

Kilsbostäder är en aktiv part i centrumutvecklingen.

boende och näringslivet, berättar Ann-Louise.

Dessutom planerar bolaget för att bygga nya bostäder

Ann-Louise har ingen tidigare koppling till Kil och
de första intrycken är klart positiva.
– Alla jag träffat här är hjärtliga och välkomnande.
Kil är en kommun som törs, vill och agerar. Det är

Transparens och öppenhet är hjärtefrågor för AnnLouise – något som troligtvis kommer att märkas i
hennes arbete som VD.

mycket på gång med Gröna torget, Lövenstrand och

– Jag finns tillgänglig för de boende och det är alltid

centrum. Kilsbostäder är en lagom stor organisation

välkommet att höra av sig med synpunkter.

och har bra ekonomi.

Kilsbostäder AB
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för att bemöta efterfrågan på bostäder i Kil.

•

är ett kommunalt bostadsföretag

•

har 23 fast anställda

•

har 786 lägenheter och 34 radhuslägenheter för uthyrning

•

äger och förvaltar kommunhuset samt
ett fåtal affärslokaler samma hus

•

driver kontorshotellet CenIT

Näringslivskavalkad

NÄRINGSLIV

Hur går det med näringslivsarbetet i Kil? Det kan du enkelt ta reda på om du läser
nyhetsbrevet Företag i Kil. Det går ut till alla registrerade företagare i Kil och finns
också att läsa på kil.se/naringsliv.
I nummer 1 2016 kan du bland annat få en tillbaka-

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet? Kontakta

blick på 29 utvalda näringslivshändelser under

näringslivschef Bo Thunberg 0554 - 194 13 eller

2015. Du får också veta på vad som är på gång för

bo.thunberg@kil.se med dina idéer.

många Kilsföretagare.

ur

dern
n
e
l
a
k
s
v
i
Näringsl

18 mars

6 april

NÄRINGSLIVSFORUM & GALA
I KARLSTAD CCC

AFTER WORK
FÖR FÖRETAGARE I KIL

Den 18 mars är det dags för 100°Karlstad på

Kils kommun anordnar återkommande after

Karlstad CCC. Du får ta del av seminarier med

work, som en träffpunkt för näringslivet i Kil.

aktuella och spännande föreläsare, mingla och

Där får du träffa lokala företagare, företagsor-

knyta kontakter på mässgolvet eller prata direkt

ganisationer, personer inom kommunen som

med politiker och tjänstemän om frågor som är

arbetar med näringslivsfrågor och inspirerande

viktiga för dig. Kvällen får en extra guldkant med

föreläsare – lokala eller globala. Det är också

gala, underhållning och prisutdelningar där vi

underhållning och några lokala produkter att

belönar positiva förebilder och företag i framkant.

smaka på. Den här gången gästar Lotta Gröning,

Så boka in den 18 mars redan nu och se fram mot

känd krönikör på Expressen, programledare och

en dag och kväll utöver det vanliga. Läs mer och

debattör. Välkommen till Kulturhuset KilArena

anmäl dig på 100graderkarlstad.se

6 april klockan 16.30–19.30!

STORSLAM FÖR KIL På förra årets gala belönades

LOTTA GRÖNING

Joakim Wändel, Kils Automatsvarvning AB och Kilsbon
Linda Klemner. Vem får priserna i år?

programledare och debattör, besöker after work
för företagare i Kil 6 april.
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Vill du leva sundare?
Friskvården i Värmland kan hjälpa dig
som vill förändra och förbättra
dina mat- och motionsvanor.
Exempel på vad vi kan erbjuda DIG
• Hälsosamtal
• Hälsokurser
• Konditionstest
• Motionsverksamhet i grupp

För mer information,
välkommen att höra av dig
Hälsokonsulent
Gunilla Hermansson
Friskvårdscentralen,
Vårdcentralens lokaler
0554 – 193 56
friskvarden.kil@telia.com

HUNDÄGARE - SE HIT!
Nu är det ännu enklare för alla hundägare
att plocka upp efter sin hund.
Företaget Tikspac har satt ut tio stationer
med gratis hundbajspåsar runt om
i centrala Kil.

Här hittar du
stationerna
1. Baldersväg
2. Blomstervägen

Tack

för at t du
plockar upp
ef ter din hund!

3. Sannerudsgatan
4. Lagerlöfsgatan
5. Löparegatan
6. Lersättersvägen
7. Lingonstigen
8. Årstidsvägen
9. Järnvägsgatan
10. Stationsvägen
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Kil i backspegeln på Instag visar vi
r? På torsdagar
Du missar väl inte våra tillbakablicka
mun på Instagram
skom
@kil
Följ
.
Kilsbilder ur våra arkiv
startsidan kil.se
eller se våra bilder längst ned på

