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- Gröna torget, resecentrum, Lövenstrand. Det är spännande att följa
förändringen dag för dag – när planer och idéer som vi diskuterat och
haft på papper blir verklighet. Särskilt glädjande är det att Mons backe

utrymme för att satsa ytterligare på
våra verksamheter, i stället för att
- som i många andra kommuner dra ner och spara. Det ger oss också
möjlighet att investera med eget
kapital i större utsträckning.

“Nu faller
mycket på
plats och
tar form
i Kil”

Vårt kära Höjda, som är många Kilsbors smultronställe, har fått
tillökning med en discgolfbana (ta dig gärna dit för att prova) och
KilArena presenterar det ena evenemanget efter det andra. Jag är både
Box 88, 665 23 Kil

glad och stolt över att bo i en välmående och trevlig kommun.
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GLAD MIDSOMMAR
I Kil kan du fira traditionsenlig midsommar på
flera olika platser. På Kils hembygdsgård startar
firandet klockan 13.30. På Orrnäsets hembygdsgård och vid
Fornminnesgården i Säldebråten drar firandet igång klockan 14.
För mer info och program, se kil.se/kalender

@KILSKOMMUN
I TOPP PÅ INSTAGRAM

GRATTIS
TILL MEDBORGARSKAP

Kils kommun hamnar högt upp när smampion listar

I år välkomnar vi nya medborgare med middag

Sveriges kommuner på Instagram. I april låg vi som

och underhållning. Bor du i Kils kommun och har

nummer två i landet. Följ oss gärna och ta del av

fått svenskt medborgarskap 21 maj-31 december

nyheter, vardagsbilder och fototävlingar!

2015? Då ska du ha fått en inbjudan till firandet.

Du som inte har ett eget konto på Instagram, kan se

Om du inte har fått någon inbjudan, kontakta

våra inlägg längst ned på kil.se.

kulturchef Patrik Karlsson på 0554-192 54.

VAD GÖR VI
FÖR PENGARNA?
Håll utkik i din brevlåda efter den lilla foldern på
bilden. I den kan du läsa om några av de

PSSST! Du vet väl om att du kan
besöka våra tjurar som sommarjobbar i Lövenstrandområdet?

viktigaste sakerna vi genomfört under
2015, hur det gick för kommunen
ekonomiskt och vilka mål vi arbetat
efter. Du kan också läsa den
kompletta årsredovisningen på
kil.se/ekonomi. På kil.se/play
hittar du en kort film som berättar
om året som gått.
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SPELA DISCGOLF PÅ HÖJDA
Kils kommuns satsningar på Frykstahöjden fortsätter. Efter utegym, anpassad stig till
utsiktsplatsen och naturlekpark för de yngsta, är nu även en discgolfbana med 9 hål invigd.
Ta gärna med kompisar, familjen eller släkten på en
discgolfmatch – eller utmana dig själv!
Första utkastplatsen hittar du till höger bortom utegymmet, sett från parkeringen. Där hittar du en
informationsskylt med banguide och regler för hur
det går till.

SÅ SPELAR DU DISCGOLF
Spelet går ut på att gå banan runt med så få kast som
möjligt. Ett hål är avslutat då discen har hamnat
i korgen.
•

Första kastet på varje hål kastas från
utkastplatsen.

öppettider.

•

Ditt nästa kast sker från den plats där din
disc landade föregående kast.

VINNARE

•

Den spelare vars disc ligger längst från
korgen kastar alltid först.

•

Den spelare som hade lägst antal kast på
föregående hål inleder nästa hål.

•

Hur många discar som helst får användas
under en runda.

Du kan låna discar i Frykstastugan under deras

Grattis Joakim Westling som vann ett discgolfset, i
den tävling som vi anordnade vid invigningen.
På kil.se/play kan du se en film från invigningen av
discgolfbanan.

Läs mer på www.discgolfsweden.se

Karlstad Freesbeesportklubb
invigningskastade, gav tips och
inspirerade intresserade Kilsbor.
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KIL HELA VECKAN
- STAFETTPINNEN ÖVERLÄMNAD
Årets längsta vecka låter kanske som något långtråkigt, men tanken är tvärtom - och med
din hjälp kan den bli ännu roligare! Årets Kil hela veckan pågår lördag 13 augusti – söndag
21 augusti, nu i delvis ny regi. Därför vill vi ha input från dig!
– För att Kil hela veckan ska bli en folkfest behöver

Som tidigare kommer de att arrangera veckan i

vi din hjälp. Vad vill och kan du som privatperson,

samarbete med kyrkorna, Kils kommun, Lions,

förening eller företagare göra för att bidra till att

Handeln i Kil och Kils musik- och kulturskola.

fylla Kil hela veckan med olika aktiviteter? Alla idéer
är välkomna – ta chansen att visa upp och marknadsföra din verksamhet, säger Malin Lövendal,
ordförande i centrumföreningen.

VILL BLANDA GAMMLT OCH NYTT
Den aktivitet som mest förknippas med Kil hela
veckan är paraden som speglar Kils rika föreningsliv.
I paraden deltar mellan 500-600 föreningsaktiva

SPINDELN I NÄTET

och längs Storgatan brukar flera tusen besökare,

Tidigare har Ing-Britt Bergström varit festivalgeneral,

hemvändare och Kilsbor titta på. Kil hela veckan

men i år lämnar hon över stafettpinnen. Från och

bjuder också på marknad, öppet hus hos företag,

med nu kommer alltså Malin och Centrumföreningen

fordonsutställning, guidning vid Fryksta, musik och

i Kil att vara spindeln i nätet.

mycket annat.

HUR VILL DU
att Kil hela veckan ska utvecklas
och vad kan du själv bidra med?
KONTAKTA
Malin Lövendal
centrumforeningenkil
@gmail.com
eller 0554-191 89

Ing-Britt Bergström lämnar över stafettpinnen till Malin
Lövendal. – Det här året är en uppstart, men vi hoppas få in
bra idéer som vi kan använda. Hör gärna av dig! hälsar Malin.

5

GÅR DU I HÖGSTADIET?

BINGO!

Fira in lovet på skolavslutningsfest i Sanne-

Nu är årets stolpjakt/Friska Kil igång.

rudsskolan 10 juni kl 20-01. Det blir disco,
underhållning, ormtjusning, mekanisk tjur,
sumobrottning och mer. Hoppas vi ses!

Grundkartan har 40 stolpar i området Frykstahöjden-Lövenstrand. Kils orienteringsklubb har
även släppt en separat extrakarta med 15 nya
stolpar på Klackskullen, mellan Fagerås och
Högboda. Det finns alltså två kartor att använda.

EKOLOGISKT
I KÖKEN I KIL
32 % av livsmedelsinköpen som Kils
kommun gjorde 2015 är ekologiska. Därmed
kvalar vi återigen in till Ekomatsligan – en
lista över kommuner, landsting och regioner
som har mer än 30 % ekologiska inköp och

HÄMTA ÅRETS KARTOR
Du kan hämta dina kartor på Kils bibliotek, Frykstastugan, Apoteket Kronan och Audio Video.
På stolpjaktens hemsida https://kil.stolpjakten.se
kan du läsa mer, registrera dina stolpar eller ladda
ner appen till din mobil för att registrera stolparnas
QR-koder med hjälp av din mobilkamera.

använder MSC-märkt fisk och skaldjur. I år
är vi 85 stycken som klarat kraven och
hamnar på listan.
Bra jobbat, kökspersonal!

LANDSHÖVDINGEN OCH GAMLA POLARE
PÅ FRYKERUDSDAGEN
Boka in Frykerudsdagen i Fagerås lördag 6 augusti. Landshövdingen Kenneth Johansson är
dagvärd och för musiken står bandet Gamla Polare, med Ingvar Karlsson från Sven-Ingvars.
Det blir loppmarknad, auktion, lotterier, prisutdelning, bagarstuga och smedja, servering, tipspromenad,
trollkarl, godisjakt och hinderbana för de yngre samt
utställning av veteranfordon och gamla motorer.
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VAR? Järnvägsparken, Fagerås
NÄR? Lördag 6 augusti klockan 9.30–14
Välkommen!

FULL TANK
I FAGERÅS
Nu har byalaget öppnat
macken i Fagerås.

HÖJT TAK
FÖR MAXTAXAN

Officiell premiär blir det under
Frykerudsdagen, men redan nu kan
du alltså tanka bilen.
Grattis alla bilister!

Från 1 juli 2016 har Socialdepartementet gett
kommunerna möjlighet att höja avgiftstaket/
högkostnadsskyddet för hemtjänst i eget boende,
särskilt boende och kommunal hälso- och sjukvård.
I Kil kommer kostnaderna för de olika insatserna
vara oförändrade året ut, men från och med 1 juli
höjer vi maxtaxans tak till 1990 kronor/månad.
Tidigare var maxtaxan 1772 kronor/månad.

INFOPOINTS
FÖR TURISTER
För att besökarna inte ska missa några godbitar
i Kils kommun har vi placerat InfoPoints (turistinformation) på sju platser.
HÄR HITTAR DU VÅRA INFOPOINTS

Café Freja, Coop Nära Högboda, Eskebohl måltid
och mångfald, Frendo, Frykenbadens camping,

TYCK TILL OM
BROTTSBEKÄMPNING
Vilka problem tycker du är viktigast att
polisen och kommunen arbetar tillsammans med, för att öka tryggheten och
minska brottsligheten i Kils kommun?
Dina synpunkter kommer att bli underlag till
det medborgarlöfte, med konkreta aktiviteter,
som polisen och kommunen ska ta fram för att
öka tryggheten och minska brottsligheten i Kils
kommun. Du kan svara på kil.se/tryggarekil.
Du kan också svara ”på papper” vid invigningen
av Gröna torget den 5 juni klockan 14-17.
Då finns polis och representanter från Kils
kommun på plats.

Fryksta Krukmakeri och Kils bibliotek.
Dessa verksamheter hjälper turister och besökare
med information, kartor och broschyrer under
sina ordinarier öppettider. Du känner igen
platserna genom det grön-vita auktorisationsmärket. Läs mer på kil.se/infopoints och hjälp
gärna till genom att hänvisa turister och besökare
till ovanstående platser.
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Familjen Jern tröttnade på trappor och ständiga renoveringar. Nu bygger de en egen
enplansvilla på Tallåsen, i det nya bostadsområdet Lövenstrand.
Frykens vatten breder ut sig genom den skogrika

Att bygga hus med små barn hemma var inget som

naturen - kantad av både jordbruk, sommarstugor

skrämde varken Linda eller Jonathan. Jonathan är

och röda hus med vita knutar. Att människor valde att

snickare och bygger huset av lösvirke tillsammans

bosätta sig här för redan 10 000 år sedan, är inte svårt

med andra hantverkare. Linda står för markservicen,

att förstå. Utsikten är slående och lugnet i naturen är

men är på plats och jobbar så ofta hon kan.

påtaglig och smittande.
– Det var just lugnet och närheten till naturen som
gjorde att vi valde tomt i det här området, berättar
Jonathan och Linda Jern.

Huset, en enplansvilla på 160 kvadratmeter, har
öppen planlösning och ryggåstak.
Hemmet kommer att inrymma både barnavdelning

SMÅBARNSFAMILJ

med sovrum och TV-rum samt en avdelning med

Linda växte upp i Karlstad och Jonathan kommer

vardagsrum och föräldrasovrum. Tre klädkammare

från Mellerud. De träffades via en kompis 2008.

kommer också få plats – efter flera tidigare bostäder

Idag är de gifta. Dottern Julia, 2 år, springer glatt

vet familjen att förvaringsutrymmen är viktiga.

runt huset och Ella, 7 månader, sover i vagnen.
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ENPLANSVILLA

– Vi hoppas att ett nybyggt hus kommer att ge oss
mer tid tillsammans – nu slipper vi att renovera.
Gångvägen till badplatsen ligger bakom huset och vi
har en stor tomt där vi kan umgås. Det blir perfekt för
barnen att växa upp här, säger Linda och Jonathan.

PARHUS/KEDJEHUS
Under sommaren kommer de första radhusen att byggas på Tallåsen. Totalt blir
det 70 hus av det här slaget på Viksta by,
Skommita och Tallåsen. Utbudet av
radhus och parhus kommer att erbjudas
mer intensivt under sommaren 2016.

NYBYGGARE PÅ PLATS
Nu har de första familjerna flyttat in på
Lövenstrand och fler är på väg. Intresset är
fortsatt stort för Kils nya bostadsområde.
Kils kommun påbörjade försäljningen i Lövenstrands
nya bostadsområden i juni 2015 och försäljningen av
villatomter har gått bra.

Var med och följ mäklarnas sajter!

FLERBOSTADSHUS
Kils kommun har tagit fram ett förslag
för detaljplan för flerbostadshus med
placeringstrax norr om Viksta gård.
I slutskedet av planprocessen, efter
granskning, ska politikerna ta ställning
till om planen ska genomföras.

– Intresset för villatomter har ökat även i Lövenstrands första bostadsområde, Mons Backe. Där
är det nu slutsålt. Försäljningen i Mons backe har

På kil.se/lovenstrand hittar du mer information,

pågått sedan 2008, men det senaste året har vi sålt

aktuellt försäljningsläge och kontaktinformation

de kvarvarande 21 tomterna, säger Kent Svensson,

för villaförsäljning och parhus.

exploateringschef i Kils kommun.
När alla villatomterna i Lövenstrands villaområden

I skrivande stund är 12 villatomter lediga till
försäljning.

Mons Backe, Runnevål, Skommita och Tallåsen är
sålda har 66 husbyggare fått möjlighet att flytta in
i sitt drömhus.
h bokningslä
Senaste ny tt oc

ge

STR AND
KIL.SE/LOVEN
Konta kt person

0554-191 12
Kent Svensson
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Kulturdagarna i Kil pågår 28 maj – 6 juni. Passa på att ta del av Kils rika kulturliv!
För programpunkterna står både föreningslivet och kommunen. Föreningarnas bidrag är en viktig
stomme för kulturdagarna.
– Föreningarna är Kils själ och stödet från de ideella krafterna är starka. Jag hoppas på en härlig
vecka där många får upp ögonen för vad vi har på hemmaplan. Dessutom hoppas jag på bättre väder
än förra året, säger Patrik Karlsson, kulturchef i Kils kommun.

Hela veckan
UTSTÄLLNING
Högboda Bio har utställning om barnfilmsstafetten
Kils bibliotek 1-6 juni

28 maj
KOSLÄPP
Lövenstrand

1 juni
CORY HENRY
Kil Arena

3 juni
HÖGBODA BIO
Fredagsmys med popcorn och familjefilm:
Härifrån till Flåklypa
Tid: 18.30 Plats: Högboda Folkets hus
För biljettbokning och mer information, maila
skogshyddanfh@hotmail.se

4 juni
STEFAN HOLM-SPELEN
Tid: 10-18 Plats: Sannerudsvallen
Arrangör: Kils AIK Friidrott

MUSIKSKOLANS KONSERT
MED HASSE ANDERSSON
Tid: 18 Plats: Ishallen
Fri entré

5 juni
SÄFFLE OCH KILS STRÅKORKESTER
Tid: 18. Plats: Sannerudskyrkan
Arrangör: Säffle och Kils Musikskolor,
Studieförbundet Bilda

INVIGNING GRÖNA TORGET
Se sid 13

6 juni
Se sidan 14-15
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VÄLKOMMEN PÅ INVIGNING
Du är varmt välkommen på invigningen av den nya parken på Gröna torget

söndag den 5 juni kl 14-17
Det blir underhållning och aktiviteter för hela familjen.
Passa också på att testa lekparken
med interaktiv lektavla - den första i sitt slag i Sverige.
Ta med en filt eller stol och picknickkorg.
Vi bjuder på korv och glass så länge lagret räcker.

I samarbete med KAIK Ishockey, Högboda IF, Kils Basket och PRO Kil
11

BARNTEATER OCH SOFIA KARLSSON
PÅ KILS HEMBYGDSGÅRD
Välkommen till Kils hembygdsgård den 6 juni! Även i år bjuder vi
in till ett härligt, gemensamt nationaldagsfirande med barnteater
och musikunderhållning.
Det är politikerna i Kil som bestämt att vi ska fira
6 juni med en riktig kulturfest.

6
jun

IN

i

välkomna med en särskild ceremoni.
– Kultur binder samman oss alla, säger kommunal-

I år tar vi hjälp av Kunskapsteatern och musikern

rådet Mikael Johansson (S). Det här blir en fest i

Sofia Karlsson. Det blir även en dockteater, som spelas

kulturens tecken. Alla ska känna sig välkomna när vi

på arabiska. Under dagen hälsar vi nya medborgare

firar friheten och vårt land.

NATIONALDAGSFIRANDET
PÅ KILS HEMBYGDSGÅRD
12.00 Nationaldagstal av kommunalråd Mikael Johansson (S),
gemensam sång
12.20 Arabiska teatern,
-12.45 Dockteater på arabiska
12.50 Det var en gång – sagor du
-13.35 aldrig sett, Kunskapsteatern
14-15 Sofia Karlsson
12-16 Utställning i Galleri Runnvålen
Vi hälsar även våra nya medborgare
välkomna från scenen.
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B OK A

Här kan du också fira
FLER AKTIVITETER PÅ NATIONALDAGEN
LUNDAVALLEN, FAGERÅS

EFTERLYSNING!
FINNS KILS FÖRETAGSHISTORIA HOS DIG?

Tipspromenad. Fina priser utlovas för både vuxna och barn.
Servering med varm korv och fika. Tid: Start mellan klockan
10-12, därefter prisutdelning.
Arrangör: PRO Frykerud och Fagerås BK

FRYKSTAHÖJDEN
Öppet hus med promenad och fika på Fröjda, Friluftsfrämjandets stuga på Frykstahöjden. Tid: Gemensam promenad
startar klockan 10.
Arrangör: Friluftsfrämjandet

RUNNEVÅLSSKOLAN

Vi behöver din hjälp! Vi vill dokumentera
och skapa något för eftervärlden och
söker därför efter bilder, filmer och
andra minnen från Kils företagshistoria.

Öppet hus med guidad rundvandring på Runnevåls gravfält,
visning av skolmuséet samt tipspromenad för vuxna och barn.
Tid: 11-14 (Historieföreläsning klockan 11)
Arrangör: Kils arkeologiska sällskap

Idén kommer från den så kallade Scan-gruppen,

FRYKSTA

ade en mängd gamla handlingar, dokument och

Musikunderhållning vid Frejacaféet med Gris-Nils och David
Wilhelmsson. Tid: 16-19.
Arrangör: Frejacaféet/Projektilen

ORRNÄSET, HÖGBODA
Nationaldagsfirande med flaggparad, Kils Paradorkester och
högtidstal av landshövdingen. Servering. Tid: 17.
Arrangör: Boda Hembygdsförening

som under flera år arbetade med att dokumentera
slakteriverksamhetens historia. De dokumenterfotografier. På så sätt sparade de en intressant
och viktig företagshistoria för eftervärlden. De
lämnade också in medborgarförslaget att ”skapa
någon form av industrimuseum” i Kil. Det är det
vi nu börjar arbeta med.

HAR DU DET HÄR HEMMA?

KILARENA

Vi söker alltså efter gamla bilder, filmer, texter

Kören Kören och Hembrygden sjunger 60-talslåtar med en
nyans av Ferlin. Kvällens gästartister är Andreas Jonsson och
Peter Wanngren. Tid: 18. Förköp på Garn & tyghörnan

eller berättelser. Saker som visar företagande,
folk som jobbar, verksamheter av olika slag. Det
enda kravet är att bidraget härstammar från Kil
och att bilder och filmer är någorlunda tydliga.
Hör gärna av dig till oss om du har något att dela
med dig av. Kanske dina minnen kan bli inspiration och ett minne för livet – för andra?

HÖR AV DIG!
Vi tar tacksamt emot alla tips och idéer!
Kontakta näringslivschefen Bo Thunberg
Med reservation för ändringar.

på telefon 0554-194 13 eller

För uppdaterat program se kil.se

e-post bo.thunberg@kil.se
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BYGGET AV RESECENTRUM IGÅNG
20 maj tog vi första spadtaget till Kils
resecentrum. Byggnationerna pågår
och i oktober ska det stå klart.

UPPHANDLINGAR
OCH AVTAL
Vi har tidigare fått kritik av våra
revisorer för brister i att följa lagen om
offentlig upphandling, något som media
uppmärksammat.
– Vi är medvetna om var vi brustit och arbetar
för att säkerställa att vi gör rätt och får bra avtal.
Naturligtvis skulle upphandlingen av bygghandelsvaror redan varit gjord. Vi har ett ramavtal
via SKL (Sveriges kommuner och landsting) för

Resecentrum ska underlätta pendlandet
till och från Kil. Det ska bli enklare att byta
mellan tåg och buss och förbättra säkerheten
för gående och cyklister i centrum.
Resecentrum kommer att vara placerat i
anslutning till järnvägsstationen och ska stå
klart i oktober 2016. Den beräknade kostnaden
för resecentrum är 12 miljoner kronor, varav
Värmlandstrafik står för 4 miljoner kronor
och Kils kommun för resterande summa. NCC
är upphandlade och kommer att genomföra
byggnationerna.

järnhandelsvaror och snart är upphandlingen
för övriga varor klar, säger Jan Westerberg,
förvaltningschef tekniska förvaltningen.

URSÄKTA RÖRAN – VI BYGGER OM

ÅTGÄRDER
Kils kommun har sedan revisorernas kritik
jobbat extra mycket med upphandlingsfrågor.

Under sommaren och hösten kommer delar av
Kils centrum att vara en byggarbetsplats.

Bland annat har kommunen anställt en upp-

Vi stänger de parkeringsplatser som tidigare

handlingsstrateg som ska hjälpa verksam-

fanns utanför järnvägsstationen och hänvisar

upp-

till den tillfälliga parkeringen på före detta

handlingar och vägleda ett

OKQ8-tomten. Byggandet kan också orsaka

nätverk med nyckelpersoner

störningar i form av buller och byggtrafik.

som i sin tur ska kunna

Vi hoppas på överseende och hälsar dig väl-

guida sina kollegor när det

kommen till Kils nya resecentrum som ska stå

gäller inköp.

klart i oktober!

heterna

med

större

Har du frågor? Välkommen att kontakta
projektledare Robin Nordqvist
Har du frågor? Kontakta
Jan Westerberg,
teknisk chef, 0554-191 34
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robin.nordqvist@kil.se, 0554- 199 93
Resecentrum är en del av centrumutvecklingen i Kil. Läs
mer om planerna för Kils centrum på kil.se/battrekil

Fryksta vattenfestival 20-23/7
Den 20-23 juli är det Fryksta vattenfestival. Nöjessugna människor, stora som små,
kommer till Fryksta för att umgås, lyssna på musik och prova på olika vattensporter.
Du kommer väl?
– Det tillkommer mer musikunderhållning i programmet - håll utkik på vår Facebooksida ”Fryksta
vattenfestival”. Där lägger vi ut programmet när
det är klart, säger arrangörerna Fredrik Rohm och
Tobba Larsson.

Onsdag - Pubkväll & räkfrossa
• Ronny Eriksson med föreställningen
Hopkok!
• Fredrik Karlsson Comedy Magic
- Stand Up Magic

Torsdag - Familjedag & pubkväll

Vattenskoter och jetski
- träningsläger och möjlighet att hyra
På fredag och lördag är det träningsläger. Du som äger
en jetski eller vattenskoter och vill testa att köra på
bana mot andra får chansen att göra det under kontrollerade former. Det finns även möjlighet för dig eller
ditt företag att hyra en eller flera vattenskotrar med
komplett säkerhetsutrustning.

• Campingkul kommer med sitt stora hoppland
• Prova stående paddling på SUP-Boards
(OBS! Kom ihåg badkläder och handduk)
• Med åkning på vattenskoter för barn
• Familjeföreställning på scen
• Vattensportsuppvisning
• Ansiktsmålning
• Testa bilsimulator

Fredag - Vattensport & musikkväll
• Träningsläger för vattenskoter och jetski
• Nybörjare - prova på att köra tävlingsbana
under kontrollerade former! Komplett
utrustning finns att hyra på plats.
• Vattensportsuppvisning
• Testa bilsimulator
• David Wilhelmson
• Ida Hallquist med MARC
• Da Buzz
• På Tok För Tungt

Lördag - Vattensport & musikkväll
• Bilutställning
• Testa bilsimulator
• Träningsläger för vattenskoter och jetski med avslutande
tävling. Komplett utrustning finns att hyra på plats.
• Vattensportsuppvisning
• Drängarna

För turlistor med SS Freja,
se www.frejaaff ryken.se
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PRISTAGARE

grattis
Joel Christoffersson
Foto: Roger Kvarnlöv

Marie Niljung efter prisutdelningen på galan
100° Karlstad. Foto: Linn Malmén

MARIE
– ÅRETS SOLA

JOEL
- ÅRETS FÖRETAGARE

Kilsbon Marie Niljung fick utmärkelsen

Joel Christoffersson har utsetts till Årets

Årets Sola på näringslivsgalan 100° Karlstad.

företagare i Kil 2015. Joel driver företaget JC

Utmärkelsen delas ut till en glädjespridare

Race Teknik och hade fem bilar på startlinjen

som är inspirerande, driftig och nått fram till

i vinterns SM-sprint i rallycross.

något positivt för boende i Karlstadsregionen.
Marie arbetar som volontär inom Suicide

flerfaldig Europamästare i rallycross, redan

Zero, en ideell organisation som verkar för

som 14-åring. Idag är han 26 år och driver

att förhindra självmord (läs mer på www.

ett eget team i Kil.

suicidezero.se). Närmast kommer Marie att
arrangera stödgalan Våga fråga den 26 augusti
på Nöjesfabriken i Karlstad.
Grattis och lycka till med ett värdefullt arbete!

” Maries energi och goda människosyn gör att
det känns hjärtligt och ärligt i möten med henne,
men hon jobbar också ständigt med att öka
resurserna för att fler ska få kunskap om hur
man ska arbeta för att hjälpa personer som vill
ta sitt eget liv. Maries engagemang har bidragit
till att frågan kommit i centrum.”
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Joel började meka åt Kenneth Hansen,

Det är Företagarna Kilsam som utser årets
företagare i Kil.
Grattis till utmärkelsen och lycka till!

”Joel har trots sin ungdom en lång och gedigen
erfarenhet av motorsportbranschen. Han har
framgångsrikt startat och utvecklat sitt företag
med kunder och samarbetspartners från ett
flertal länder.”

HÄNT SEN SIST...
Grön Arena

6 år

Grattis alla inblandade i Grön Arena, som
firade 6 år tidigare i
år! Här är bilder från
firandet.
Grön Arena är en
daglig verksamhet,
som bedrivs på lantgård. Kils kommun
var först ut i Värmland att anamma
grön omsorg som
ett komplement till
dagcenter.

Innebandyturnering
Power cup genomfördes i Kil
8-10 april. Innebandyturneringen,
som kallats för SM för icke licensierade
spelare, lockade 40 lag från olika delar
landet. Som vinnare stod laget Whalers.
Bra jobbat med arrangemanget,
Kilskorpen!

Fotograf gruppbilden:
Veronika Mellgren
Fotograf övriga foton:
Inger Malm. Deltagare från gårdarna
Hagen, Hannemo och
KulaTorpet

Kils miljöhjältar
Tack alla engagerade i skräpplockarveckan!
Totalt 500 barn, elever och personal från skolor och förskolor i Kils kommun deltog i skärpplockarveckan.
– Jättekul med allt engagemang, deltagarna gjorde en
enorm insats! Jag hoppas att ännu fler blir inspirerade att
anmäla sig nästa år, säger Marja Nordin, miljöstrateg i
Kils kommun.

Barnfilmsstafett
Högboda bio deltog i Barnfilmsstafetten under sportlovsveckan.
Kils kommun tog tillfället i akt och
bjöd förskole- och fritidsbarn på
gratis buss och bio. 167 barn såg
bajsfilmen Dolores och Gunellen
i Högboda Folkets hus.

Skräpplockarveckan är en del av kampanjen Vi håller rent
som organisationen Håll Sverige Rent anordnar varje år.
Anmäl intresse för nästa år på www.hsr.se/vi-haller-rent
På kil.se/play kan du se film där miljöhjältar från Mons
backe förskola och Stenåsenskolan visar
skräp som de fann i naturen.
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SEBASTIAN TAR KIL TILL DUBAI
Sebastian Grönkvist är Kilsbo och fotograf. Just nu visas flera av hans bilder med Kilsmotiv
i en utställning i Dubai.
När boende och besökare i Dubai får uppleva det
nordiska köket får de förhoppningsvis också smak
för Kil.
Det är kocken Björn Frantzén som gästspelar med
det nordiska köket i en pop up-restaurang i Palazzo
Versace hotel i Dubai. Kilsbon och fotografen
Sebastian Grönkvists bilder pryder både menyn,
väggarna och finns till försäljning i restaurangen. Många av bilderna har motiv från Kil.
Apertin. Foto Sebastian Grönkvist

Utställningen pågår april-juni.

SÅ TAR DU EN BRA BILD

tips

FRÅN SEBASTIAN
•

Ha alltid med dig kameran,
man vet inte när bra bilder dyker upp.
Idag har vi väldigt bra kameror även i våra
smartphones. En kamera som är med kommer
alltid vara viktigare än bildkvalitet.

•

Fotografera utomhus vid rätt tid och
väder. De bästa tidpunkterna är runt soluppgång och solnedgång. Dåligt väder är bra
fotoväder.

•

Bestäm vad som är motivet och placera
detta så att det inte råder något tvivel om vad
bilden föreställer. Ibland är det lite knepigt,
till exempel när motivet är platsen.

•

Bryt alla regler, ingen minns en fegis! Ett
ointressant motiv är ett lika ointressant motiv
även om man väljer en annan vinkel eller följer
fotokonstens alla regler.

•

Redigera inte sönder bilderna! En bra
bild med sparsmakad efterbehandling vinner
i längden.

Se fler bilder på www.sebastiangronkvist.com

18

Kilsravinerna. Foto: Sebastian Grönkvist

BILDTÄVLING #SOMMARKÄRLEKIKIL
Nu är det dags för en ny bildtävling! Vad är kärlek för dig? När känner du
kärlek? Ta fram mobilkameran och ladda den full med känslor.

1

Ta ett foto

2a

Lägg ut bilden på instagram, tagga den med

2b

Maila bilden till lina.nyaker@kil.se,

#sommarkärlekikil och #kilskommun eller
märk mailet med bildtävling
Sista tävlingsdatum är 21 augusti

Genom att delta ger du Kils kommun rätten att använda din bild
i olika typer av marknadsföring. Finalisternas bilder kommer att
läggas ut på kommunens Instagramkonto, där våra följare är med
och utser vinnaren. Förstapristagaren får 5 biobiljetter, andrapristagaren 3 biobiljetter och tredjepristagaren 2 biobiljetter.
Du måste ha en öppen profil på Instagram för att vi ska kunna
se dina bilder. Om du har ett privat konto – följ @kilskommun,
så följer vi dig och kan se ditt bidrag. Om du tidigare tackat nej
till en förfrågan från oss – skicka oss ett meddelande eller en
kommentar, så skickar vi en ny förfrågan om att få följa dig.

HEJ KILSBO - HÖRT PÅ BYN
Det cirkulerar en del påståenden om kommunen som jag tror det är bra att du känner till,
om du skulle få frågor eller synpunkter från andra.
MÖRKAR KOMMUNEN FÖRSÄLJNINGEN AV

Vi är måna om våra kunder och kan garantera det

VILLATOMTER I LÖVENSTRAND?

geotekniska underlaget på de tomter som vi erbjuder.

Nej, det finns ingen anledning för oss att mörka något
eller förvanska försäljningsstatistik. Tomtköpare
är intresserade av lediga tomter, inte sålda. Därför
beskriver vi på hemsidan vilka tomter som är lediga.

HAR KILS ENERGI TILLSTÅND ATT ELDA KREOSOT?

Kils Energi har tillstånd att elda kreosot och impregnerat trä, utfärdat 2012-11-07 från Mark- och Miljödomstolen (MMD). Kils Energi har under april 2016

STÄMMER DET ATT KOMMUNEN VÄGRAT LÄMNA

lämnat in en ansökan till MMD om att kunna öka

UT HANDLINGAR OM VILKA SOM KÖPT TOMTER PÅ

mängden

LÖVENSTRAND?

processen förväntas ta cirka 1 år.

Det stämmer att vi inte lämnade ut tomtköparnas

MEDIA HAR RAPPORTERAT OM UPPHANDLINGAR

kontaktuppgifter till en privatperson som angav att

OCH BISYSSLOR.

han skulle använda handlingarna i en privata rätts-

Det är viktigt för oss att följa reglerna och skriva bra

process. Det kändes inte okej, av omsorg för tomtköparna. Privatpersonen fick rätt i sitt andra överklagande så nu har vi tvingats lämnat ut handlingarna.
HUR ÄR DET GEOTEKNISKA UNDERLAGET I

kreosot

till

förbränning.

Tillstånds-

avtal. Vi satsar mer resurser på upphandlingar jämfört med tidigare och har nu rutiner för hur vi ska
hantera bisysslor, som ska underlätta för alla.

LÖVENSTRAND?

Hör gärna av dig om fler frågor dyker upp!

Vi har gjort noggranna geotekniska undersökningar

Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef

i området och vet var det är lämpligt att bygga.

jan-olov.ragnarsson@kil.se, 0554-191 13
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SOMMAR I KIL 2016
ETT URVAL AV SOMMARENS EVENEMANG
JUNI
1

Logdans till Stickan & Classe, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
Cory Henry, KilArena kl 20-23

3

Härifrån till Flåklypa, Högboda bio kl 18.30

4

Stefan Holm-spelen, friidrottstävling, Sannerudsvallen
Musikskolan med Hasse Andersson, Ishallen kl 18

5

Invigning av Gröna torget, kl 14-17
Säffle och Kils stråkorkester, Sannerudskyrkan kl 18

6

Nationaldagstipset, Lundavallen, Fagerås kl 10-12 ● Promenad
och fika, Frykstahöjden kl 10 ● Fälg-jakten, rally, KMV:s klubblokal kl 11 ● Kulturfest/Nationaldagsfirande Kils hembygdsgård
kl 12-16 ● Öppet hus med guidning av skolmuseet o
Runnevåls gravfält kl 11-14 ● Gris-Nils o David Wilhelmsson,
Frejacaféet, Fryksta kl 16-19 ● Nationaldagsfirande, Orrnäset,
Högboda kl 17 ● 60-talsmusik, KilArena kl 18

12 Blomstervandring, samling fd Folkets hus kl 10.30
15 Logdans till Kjell Dahl, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
20 Utomhusyoga, badplatsen i Fryksta, kl 18.30-19.30
24 Midsommarfiranden: Kils hembygdsgård kl 13.30
Orrnäset, Högboda kl 14 ● Fornminnesgården,
Säldebråten kl 14
26 Friluftsgudstjänst, Fornminnesgården, Säldebråten kl 11
27 Utomhusyoga, badplatsen i Fryksta, kl 18.30-19.30

9 Motocross-tävling, Lökenebanan kl 9-16
10 Gudstjänst, Fornminnesgården, Säldebråten kl 11
11 Utomhusyoga, badplatsen i Fryksta, kl 18.30-19.30
12 Nävgröt och musik, Fornminnesgården, Säldebråten kl 11
15 Logdans till Sven-Gunnars, Orrnäset, Högboda kl 17.30
16 Rock på udden, Hagudden, kl 21-01
18 Utomhusyoga, badplatsen i Fryksta, kl 18.30-19.30
19 Nostalgikväll, Fornminnesgården, Säldebråten kl 19
20-23 Fryksta Vattenfestival
26 Våfflor och musik, Fornminnesgården, Säldebråten kl 17.30
29 Logdans till Hardys, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
Motocross-tävling, Lökenebanan kl 9-16
30 Motocross-tävling, Lökenebanan kl 9-16
31 Motocross-tävling, Lökenebanan kl 9-16

AUGUSTI
6 Frykerudsdagen, Järnvägsparken Fagerås kl 9.30-14
10 Logdans till Svantes, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
13-21 Kil hela veckan
20 Kilsmârten, kl 9-17
14 Nävgrötsfest, Kils hembygdsgård kl 15

JULI

20 Hästskovarpa-tävling, Frykstahöjden kl 11

1 Logdans till Stickan & Classe, Orrnäset, Högboda kl 18-21.30
2 Körtävlingar med häst, Kils Hästcenter Hannäs kl 9
3 Körtävlingar med häst, Kils Hästcenter Hannäs kl 10
4

Utomhusyoga, badplatsen i Fryksta, kl 18.30-19.30

5

Jolly Bob, Fornminnesgården, Säldebråten kl 19
Med reservation för ändringar och tryckfel.

SE FLER EVENEMANG PÅ KIL.SE/SOMMARIKIL

