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SOMMARENS EVENEMANG I KIL

HENRIK RESTE JORDEN RUNT
Nya lägenheter centralt ● Bildtävlingen avgjord ● Pristagare

INNEHÅLL
Sid 2

Ledare

Sid 3

Smått och gott om Kil

Sid 4

Lövenstrand

Sid 5

Boende och utveckling

då jag begravde min mor samtidigt som barnbarnet fyllde ett år och

Sid 6-7

Pristagare

brorsdottern meddelade att ett nytt liv är på väg. Det får en att tänka

Sid 8-9

Bygdemiljonerna

på det liv man har med stor ödmjukhet och en påminnelse om att ta

Sid 10-11 Henrik reste jorden runt

Efter en härlig sommar börjar allting landa i vardag igen.
Jag fick verkligen uppleva livets alla skeden den sista helgen i augusti

vara på dagarna och varandra.

Sid 12

Sommarens evenemang

Sid 13

Kil hela veckan

Två som verkligen tar vara på sina

Sid 14

Fryksta Vattenfestival

möjligheter är Kilsborna Tage Nord-

Sid 15

Kenyas ambassadör i Kil

Sid 16

Ekologisk ost i Högboda

Sid 17

Anhöriga, seniormässan

Sid 18

Marie och Tage, hjältar

Sid 19

Boka in i kalendern

Sid 20

Bildtävlingen avgjord

“Ta vara på
kvist, som anordnade en golftävling
dagarna,
för att stödja cancersjuka barn, och
Marie Niljung, som anordnade stödmöjlighetgalan Våga fråga, för att minska antalet självmord. Värt all beundran,
erna och
tack Tage och Marie!
Gröna torget har blivit en riktig succé,
varandra”
som lockar folk i alla åldrar. Jag tycker

att hela Kil har lyft tack vare detta och ännu bättre hoppas jag det
blir när även resecentrum, biblioteket och Storgatan får sina ansiktslyftningar. Vi har saknat de där naturliga mötesplatserna som Kils
centrum verkar kunna bli.
Box 88, 665 23 Kil

Det finns många som bidrar starkt till att höja trivselfaktorn i Kil.

Ansvarig utgivare: Mikael Johansson

Ett exempel är Gustav Larsson som fått Kulturhuset KilArena att leva

0554 191 11, mikael.johansson@kil.se

upp med många högklassiga arrangemang. Tack Gustav! Tack också

Produktion: Roger Kvarnlöv, Lina Nyåker
Jenny Willman, kommunikations-

till alla er andra som ordnat roliga och intressanta evenemang under
sommaren som gått.

enheten, Kils kommun

Kil vill fortsätta växa för att garantera en god kommunal service,
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något vi jobbar hårt för. Lövenstrand bebyggs och Kilsbostäder har
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satt spaden i backen för Timmermannen 3.
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Ha en fin höst och glöm inte att ni kan bidra med
synpunkter på hur Storgatan ska se ut!

Preliminära utgivningsdatum 2016
Nr 1. 12 mars
Nr 2. 3 juni
Nr 3. 23 september
Nr 4. 16 december

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

VI FÖRBÄTTRAR KIL TILLSAMMANS
Gröna torget har blivit en välanvänd samlingsplats tack vare er - Kilsbor och besökare.
Resecentrum, som ska stå klart innan årsskiftet, kommer att bli ett lyft. Snart inleder vi
också arbetet med att utveckla torgytan mellan järnvägsstationen och biblioteket. Håll
utkik på kil.se för att lämna synpunkter och tycka till för att Kils centrum ska bli så bra som
möjligt. På kil.se/bingo hittar du de övergripande mål som vi arbetar för att uppnå.

100 TON TÅGFRAKT
TILL FRYKSTA STATION

STORT TACK
FÖR INSATSEN

Onsdagen den 28 september ska vi frakta ett 100

Stort tack till kommunens duktiga

ton tungt ånglok med tillhörande kolvagn från före

semestervikarier och feriearbetare för era

detta Scanområdet till Fryksta, där det ska förgylla

insatser under sommaren 2016! Ni är

området ytterligare. Loket ska göras i ordning och

viktiga för att vi ska kunna ge bra service

invigs i samband med kulturdagarna nästa år.

till Kilsborna även under sommaren

Kom gärna och titta på den unika tågfrakten.

då vår ordinarie personal har semester.

VILL DU SÄGA HEJ DÅ TILL TJURARNA?
Tjurarna av rasen Highland Cattle gör ett bra jobb med att beta av de gamla hagmarkerna i Lövenstrands
naturområde. Troligen hämtar ägaren Anders Edman hem dem i oktober. Lite sent för sommarjobbare
kanske du tycker, men arbetet pågår så länge väder och bete tillåter. Du som är intresserad av att säga
hej då – håll utkik på hemsidan. Det kan hända att vi bjuder in till Tjurhämtning.
Markberedningen med djur syftar till att återställa de gamla hagmarkerna från förr. Tidigare har grisar,
får och alpackor markberett och betat i området.
HITTA HIT? Ta naturstigen från OKstugan, stigen från Mons Backe eller
en promenad längs skogsbilvägen från
fyrvägskorset i Fryksta.
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UTVECKLING

LÖVENSTRAND UPPDATERING - SÅ GÅR DET
Nu är det få villatomter kvar till försäljning i Lövenstrand. Leverantörerna för parhus/
kedjehus har kommit igång med marknadsföring och försäljning.
På Skommita är flertalet av parhuslösningarna sålda

– Jag har förhoppningar om att de få villatomter som

och exploatörerna fortsätter nu att montera och pro-

är kvar och parhusleverantörernas parhuslösningar

jektera på Tallåsen (start i september) och Viksta by.

ska vara sålda innan årsskiftet, säger Kent Svensson,

Viksta by är uppdelat mellan två exploatörer som fått

exploateringschef i Kils kommun.

varsin sida av vägen. En av dem utreder möjligheten

Välkommen att kontakta Kent om du har frågor om

att erbjuda bostadsrätter.

Lövenstrandsområdet.

BAKGRUND
Kils kommun påbörjade försäljningen av villatomterna på
Runnevål, Skommita och Tallåsen under juni 2015, totalt
45 tomter. På Mons Backe, det första området i Lövenstrand, har kommunen sålt 21 tomter under senaste året
och där är det slutsålt.
Tre företag har kontrakt med Kils kommun om att sälja
sina parhus- och kedjehuslösningar, totalt 70 parhus på
Skommita, Tallåsen och Viksta by.

h bokningslä
Senaste ny tt oc

ge

STR AND
KIL.SE/LOVEN
Konta kt person
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0554-191 12
Kent Svensson

Kils kommuns förslag till detaljplan vid Viksta gör det
möjligt att bygga två höghus/punkthus med högst åtta
våningar och en rondell i korsningen vid Viksta.
Om planen beslutas kommer Kils kommun att sälja
byggrätten till någon extern exploatör som får bygga
husen och utveckla boendemiljön.

29 NYA LÄGENHETER
I CENTRUM

VI SÖKER BOENDEN
TILL NYANLÄNDA

29 nya lägenheter - nu har Kilsbostäder
satt spaden i backen vid Hagagatan 8.

•

tio treor på 65,4 kvadratmeter

Har du ett eller flera rum till övers, en
lägenhet eller annat boende som du
kan tänka dig att hyra ut? I så fall kan
du hjälpa oss att ge våra nyanlända
ett bra boende och därigenom bättre
möjligheter att komma in i samhället.

•

tio tvåor på 51,5 kvadratmeter

De människor som är nyanlända har ett per-

•

nio tvåor på 54 kvadratmeter

manent uppehållstillstånd (PUT), och kommer

Det kommer att bli ett femvåningshus med
källare och lägenheter i tre olika storlekar:

Samtliga lägenheter kommer att ha inglasade
balkonger. Hyrorna är ännu inte fastställda.
Hyreshuset ska vara inflyttningsklart under
november. Aktuell information hittar du på
www.kilsbostader.se

sannolikt att stanna kvar i Sverige. PUT ger
rättigheter att bo, arbeta och leva på samma
villkor som alla andra bosatta i Sverige. Kils
kommun tar emot många nyanlända familjer
och ensamstående och ska enligt bosättningslagen tillgodose boendebehov för de nyanlända
som kommer till oss.

HUR GÅR DET MED
RESCENTRUM?

– Det är viktigt för oss att skapa långsiktigt

– Arbetet fortgår som planerat. Förhoppningen

olika målgruppers behov, säger Stefan Eriksson,

är att resecentrum ska vara klart innan årsskiftet.

chef för integrationsenheten.

Arbetet innebär begränsad framkomlighet och

hållbara

boendelösningar

som

underlättar

möjligheter till integration. Vi hoppas att du kan
och vill hjälpa oss att hitta lösningar utifrån flera

vi hänvisar till de tillfälliga parkeringarna – för

INTRESSERAD?

bil vid gamla OKQ8 och Systembolaget, för

Välkommen att fylla i intresseanmälan via

cykel väster om järnvägsstationen, bakom bygg-

kil.se så hör vi av oss till dig så fort som möjligt.

barackerna. Resecentrum kommer bli ett lyft

Har du frågor är du välkommen att kontakta

för resenärer, gående och cyklister. Vi lägger till

Stefan Eriksson via telefon 0554-194 46

exempel värmeslingor i gångstråken och buss-

eller e-post:

perrongen, vilket är bra mot halkrisken vintertid.

stefan.eriksson@kil.se

Vi hoppas på samma positiva följder som det
blivit med resecentrum i Fagerås, säger Robin
Nordqvist, projektledare Kils kommun.

DEN DIGITALA LJUSSKYLTEN mellan bibliotekstorget och
järnvägsstationen är trasig. Tekniken är gammal och kostar
mycket att laga. Vi tar därför ned skylten och kommer att sätta
upp en ny med bättre teknik i samband med utvecklingen av
bibliotekstorget, preliminärt 2017.
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PRISADE

PEDAGOGER
Årets pedagogpris tilldelas tre olika verksamheter. Pristagarna får, utöver äran, diplom och
pengar att använda i verksamheten. – Priset är ett sätt för oss att uppmärksamma och belöna
våra pedagogers arbete, säger Jessica Hildén, ordförande i Kils barn- och utbildningsnämnd.

GULD, 5000 KRONOR
JOHNNIE LINDGREN OCH FREDRIK ODENBRAND

ett, för barnens lustfyllt sätt, främja läs- och

från fritidshemmet Vargen på Dallidenskolan får

skrivinlärningen, genom att använda ASL

priset för sitt sätt att engagera barnen genom att

(att skriva sig till läsning).

göra en tydlig planering med koppling till läroplanen.
Detta har gjort det enkelt för föräldrarna att både se

BRONS, 2000 KRONOR

och veta vad barnen gör på fritids.

SKOGSGLÄNTANS PERSONAL

SILVER, 3000 KRONOR

får priset för sitt engagerade arbete med olika
kulturer och idén att inkludera mat i arbetet.

ANNE-TORIL MOLDSVOR, VIKSTASKOLAN

Barn, förskollärare och kökspersonal har gjort

får priset för att hon är en duktig pedagog som

resor för att upptäcka olika miljöer och smaker.

målmedvetet använder modern teknik för att på
På bilden: Anne-Toril Moldsvor, Fredrik Odenbrand och Johnnie Lindgren, Fredrik Nilsson, Maria Halth och Petra Jansson.

6

PRISTAGARE

BERGENFURSTIPENDIET

IDA HJALMARSSON
Ida Hjalmarsson blev årets Bergenfurstipendiat med motiveringen ”Genom
personliga tolkningar och professionella
framträdanden, kryddat med egna låtar
skapas en nyfikenhet att vilja höra mer”.
Yngve och Lily Bergenfurs stipendium delas ut
till unga musiker och sångare i Kils kommun med
syftet att uppmuntra till förkovran och utveckling.

STEFAN HOLM-STIPENDIET

ANTON ÖRNBERG
Anton Örnberg, Kils Tennisklubb, får Stefan Holm-

I augusti stod det klart att Anton Örnberg får

stipendiet för sina framgångar och sin föredömliga

ytterligare ett stipendium. I hård konkurrens

inställning. Anton tillhör Sverigeeliten i sin ålders-

med bland andra klubbkamraten Rickard Rååd,

klass och har tilldelats Peter Wallenberg Sportman-

kommer Anton att få Stefan Edbergs stipendium.

ship Award för gott sportsligt uppförande. Anton är
en god förebild för Kil och för andra ungdomar.

Stipendiet på 50 000 kronor delas ut under
Stockholm Open i oktober. Det ger även Kils TK

Kils kommuns Stefan Holmstipendium delas ut för

10 000 kronor och Anton en träningslektion med

förtjänstfull verksamhet inom idrott.

den forne världsettan.
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SÅ FÖRVALTADES BYGDEMILJONERNA
2013 beslutade kommunfullmäktige att Högboda och Fagerås skulle få en miljon kronor
vardera till glesbygdsutveckling.
Initiativet var nytt i sitt slag. Den normala gången är

I efterhand står det klart att satsningen har sla-

att byalag och föreningar söker bidrag utifrån vissa

git väl ut. I både Högboda och Fagerås har engagem-

krav, till exempel att mottagaren ska hålla sig inom

anget varit stort.

en viss tidsram.
Här fick bygdeföreningarna istället varsin pengapåse att förvalta på bästa sätt efter eget huvud.

Georg Forsberg är imponerad över resultatet. Det
har lett till höjd livskvalité och framtidstro i både

LIVSKVALITÉ OCH TRIVSEL

Högboda och Fagerås, konstaterar han.

Kommunalrådet Georg Forsberg (C) berättar om

– Jag känner stor respekt över vad människor kan

tanken bakom beslutet.

uppnå om kommunen ger tydliga förutsättningar

– Vi ville uppmuntra och underlätta för människor

och förtroende. Det blev vare sig inbördeskrig eller

att utveckla sin bygd och vi ville hitta ett sätt att
förbättra livskvalité och trivsel för många utan att

lagbrott. Det blev landsbygdsutveckling på bästa
sätt. Det blev kostnadseffektivt för kommunen och

fastna i en byråkratisk djungel, säger han.

bygderna kunde förverkliga angelägna önskemål.

ÖVNING I DEMOKRATISKT ARBETSSÄTT

MACK, BIO OCH AKTIVITETER

Men det fanns vissa farhågor. I och med beslutet
ställdes kommunen inför, som Georg Forsberg kallar
det, ”en övning i demokratiskt arbetssätt”, inte minst
över föreningsgränser.
– Hur hanterar kommunen olika uppfattningar och
bristande samförståndsvilja om det uppstår? Och
kunde det finnas någon som ansåg att upplägget bröt
mot kommunallagen?
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BLEV INGET INBÖRDESKRIG

I Fagerås invigde landshövding Kenneth Johansson
den nya och efterlängtade macken i samband
med Frykerudsdagen den 5 augusti. Byalaget har
renoverat restaurangen och butiken intill och de
kommer att öppna när allt är klart.
Högbodaborna valde en annan väg. De bildade en
så kallad visionsgrupp och har under öppna stor-

möten i Folkets hus gemensamt beslutat hur de ska
använda pengarna. Grundtanken har varit att miljonen ska komma så många som möjligt till del, och
att de ska prioritera projekt som riktar sig till barn
och unga.
Visionsgruppen sökte också andra bidrag för att
utöka summan från kommunen.

badplatserna Renstad och Sjön.
Nu ska konceptet med den här typen av stöd få en
fortsättning:
– Vi har avsatt 500 000 i årets budget för strategiska
landsbygdsatsningar som bygger på samma modell.
Just nu pågår diskussioner med Nilsbybygden, säger
Georg Forsberg.

STÖD FRÅN FLERA HÅLL
Genom stöd från bland annat Filminstitutet, Region
Värmland, Naturskyddsföreningen och Alfastiftelsen
fick gruppen ytterligare en halv miljon att satsa i
bygden. Därtill har privatpersoner och lokala företagare bidragit med åtskilliga ideella arbetstimmar.
Den största summan har de lagt på Folkets hus,
främst på biografen som nu är digitaliserad och
toppmodern. Här visar Högboda bio filmpremiärer
lika tidigt som i storstäderna. Salongen har fått nya
fina stolar med hjälp av sponsorer, både företag och
privatpersoner.

HUNDAR, HÄSTAR OCH LEK
Högboda har också använt pengarna till att bland
annat asfaltera hockeyplanen och köpa in lek- och
aktivitetsutrustning till skolan, anpassa Högboda
ridklubbs paddock så att den kan användas även för
hundträning, rusta upp boulebanan vid Åsikten och
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ÅTER I KIL

EFTER TRE ÅRS ÄVENTYR

Två år med segelbåt över världshaven och ett år med motorcykel genom Afrika. Henrik
Jönsson är hemma i Kil igen efter en resa som många drömmer om, men få genomför.
Och till alla som går i liknande tankar säger han: – Gör det!
I juli 2103 lämnade Arkona II Kanikenäshamnen i
Karlstad med sin besättning. På båten fanns Henrik,
hans bror Robert och kompisen Christian Kasesalu.
Båten hade de köpt hyfsat billigt ett par år tidigare
och renoverat inför kommande prövningar.
Någon erfarenhet av segling hade inte Henrik sedan
tidigare. Sommaren innan förkovrade de sig i
seglingens konst på Vänern och betraktade sig
sedan redo för att korsa världshaven i sin lilla båt.

NORDSJÖN EN PRÖVNING
Färden gick först till Göteborg och sedan mot Storbritannien. Den delen av resan skulle visa sig bli
den värsta. Nordsjön med sina oljeriggar och stora
fartyg visade sig från sin bistraste sida.
– Vi hade ju inte seglat på havet tidigare. Det blåste
upp och vinden tilltog. Vi fick stopp på motorn,
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det blev svårt att styra och vi drev i 19 knop som mest.
Med viss hjälp av ett fartyg klarade de sig genom
det hela och tog sig fram till Skottland med både sig
själva och båten i behåll.
– Vi fick en läxa där. Vi lärde oss mycket och vi fick

Allt blev blött och leran blev hal som is, men resan
fortsatte norrut, genom Malawi och in i Tanzania, där
Henrik passade på att bestiga Kilimanjaro.
Rwanda och Uganda följdes av Kenya, där mamma
Ann-Sofie kom på besök igen.

bra koll på båten.

FRÅN AFRIKA TILL KIL

STYRDE MOT NYA ÄVENTYR

I juli återvände Henrik till Europa efter att ha tagit

Resan gick vidare, ibland med gästande passagerare
som följde med under en tid. Kanarieöarna, Kuba,

sig genom Etiopien, Sudan och slutligen Egypten, via
östra Sahara och Nubiska öknen.

Galapagos, Söderhavet och Mikronesien var några

Från Kairo flög han till Aten – motorcykeln fick åka

av anhalterna. Henrik beskriver många av dem som

båt – och därifrån hem till Sverige, Värmland, Karl-

paradis med fantastisk dykning, intressanta kul-

stad och slutligen Kil.

turer och välkomnande människor.

Under tre år har han rest cirka 75 000 kilometer

Men i Indonesien, efter cirka 24 000 sjömil (runt

genom ett fyrtiotal länder på en liten segelbåt och en

ekvatorn är det 21 600) valde Henrik att hoppa av

motorcykel.

för nya äventyr på egen hand. Nu ville han uppfylla
sin dröm om Afrika.

– Det har varit ett bra äventyr, konstaterar han och
uppmanar andra att våga ta steget. Var lite stönig.

Henrik flög från Indonesien till Sydafrika, där han

Jag tror att det är många som vill iväg, men kanske

bodde i en lägenhet i Johannesburg medan han för-

inte riktigt vågar släppa taget. Man behöver ju inte

beredde sig inför motorcykelturen genom kontinent-

göra det så här extremt.

ens östra sida. Han köpte motorcykel och ordnade
med all byråkrati runt körkort, skaffade reservdelar
och nödvändig packning.

OLYCKA ÄNDRADE PLANERNA
Henrik startade sin resa med Namibia och Botswana
som första länder. Mamma Ann-Sofie Jönsson anslöt
från Kil för att följa med en bit på resan i hyrd bil.

Efter de senaste årens utmaningar är Henrik ganska
nöjd med att vara hemma.
– Det är skönt och det ska bli roligt att träffa alla som
jag inte har sett på flera år.
Se fler bilder och läs mer om Henriks äventyr
•
•

afrikasvaghem.wordpress.com
projektjordenrunt.wordpress.com

Men planerna ändrades plötsligt.
I Namibia vurpade han med den tunga motorcykeln
och bröt nyckelbenet. Efter en månads läkning
kunde han fortsätta. Reskassan tog också stryk, men
Henrik kunde arbeta en tid i Mocambique dit han
tog sig via Botswana och Zimbabwe.
Skadan och jobbet trasslade till resplanerna.
– Det innebar att jag tajmade säsongen fel och hamnade mitt i regnperioden.
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Sommaren i Kil 2016
Många evenemang och aktiviteter – så
sammanfattar vi sommaren som gick. Här ser
du exempel på några av händelserna i Kil 2016.
Sommaren inleddes med kulturdagarna. 16 evenemang,
26 tillresta artister och massor av egna förmågor från

5/6

Kil. Nästan 5000 personer besökte kulturveckan och
åt tillsammans 1000 glassar, 900 korvar och drack
1705 koppar kaffe.

KONSERT I ISHALLEN
MED HASSE ANDERSSON
& MONIKA FORSBERG
Konserten med Hasse
Andersson och Monika
Forsberg lockade cirka
800 besökare. Drygt 130
Kilsförmågor (barn och
vuxna från kultur- och
musikskolan) spelade,
dansade och sjöng så
ishallen gungade.

1-5/8

INVIGNING GRÖNA TORGET
Ungefär 1500 personer kom till invigningen av
Gröna torget. Kön till glasskiosken var 30 meter
lång och det gick åt totalt 1000 glassar. Publiken
fick uppleva musikunderhållning, clown, inlinesåkare och parkourspecialister.

4/6

6/6
NATIONALDAG
Under nationaldagsfirandet på Kils hembygdsgård
uppträdde artisten Sofia Karlsson, en arabisk
dockteater och Kunskapsteatern - som
improviserade med barnen.
Ungefär 300 personer besökte
firandet och sjöng nationalsången
tillsammans med kommunalråd
Mikael Johansson (S).

SOMMARLOVSFINAL
Den första veckan i augusti arrangerade Kils kommun Sommarlovsfinal
för första gången. En mängd olika aktiviteter arrangerades i
Sannerudsskolan och på Sannerudsvallen. Alla aktiviteter var gratis och det fanns
inga krav på föranmälan. De barn som bor utanför tätorten hämtades med buss.
Varje dag kom mellan 35 och 60 sommarlovslediga barn och unga för att umgås och
delta i någon eller några av aktiviteterna. Under finalen på fredagen kunde den som
ville roa sig med bumperballs, sumobrottning och hopptorn. Fotbollsspelaren och
artisten Boris René underhöll med både sång och bollspel.
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NÄSTAN 10 000 BESÖKTE
KIL HELA VECKAN
Årets Kil hela veckan besöktes av nästan 10 000
människor. Paraden lockade som vanligt flest
besökare, i år 2600 personer. De nya evenemangen
utomhusbio och musikfestivalen Pop & Rock på
Gröna torget drog tillsammans 700 personer.
Totalt bjöd veckan på 100 programpunkter. Malin Lövendal,
ordförande i centrumföreningen och ny festivalgeneral,
är mycket nöjd med engagemanget från föreningar,
företag och besökare.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla besökare och alla
som engagerat sig i att fixa programpunkter, säger Malin.
Kil hela veckan har i 44 år ägt rum under vecka 33 och i år
krockade arrangemanget med skolstarten. Arrangörerna
försökte därför placera barn- och ungdomsaktiviteterna
under eftermiddagar och helger.

Hur
v ill du se
K il hela vec
k an
2017?
Delta i ut värd
er ingen av
K il hela veckan
– gå in på
ki l.se/ ki lhel
avecka n och
fyll i
vår enkät. Den
är öppen till
30 september.
Tack på förhan
d!
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TAR FARVÄL AV FRYKSTA VATTENFESTIVAL
Årets upplaga av Fryksta vattenfestival kan ha varit den sista. För nuvarande arrangörer
är det i alla fall det. – Vi känner att vi har gjort vårt. Nu söker vi nytt folk som kan ta över
stafettpinnen, säger Fredrik Rohm.
Fryksta vattenfestival började som Frykstafesten

SVÅRT ATT MATCHA KARLSTADS UTBUD

med ångbåten Freja i fokus. 2010 bestämde sig Ång-

Fredrik och Tobba fattade beslutet redan i våras.

båtsföreningens Lars Berg tillsammans med Fredrik
Rohm och Tobba Larsson att göra gemensam sak och
startade Festivalföreningen i Kil.

ju så att man alltid strävar efter att bli bättre och
bättre och från början var ambitionen att få varje del

De genomförde den första vattenfestivalen via ett

av festivalen att växa. Men det är svårt att matcha

EU-projekt 2011, med bland annat en EM-tävling

framförallt Karlstads utbud. Det krävs en bra grund-

i båtracing. Två år senare var vattenfestivalen som

plåt och det har inte riktigt räckt till.

störst, med både en EM-tävling och en VM-deltävling.

LYCKAD AVSLUTNING

UPPSKATTAT SOMMAREVENEMANG

Årets festival vid Fryken var den 16:e totalt och den

Blandningen av action på Fryken, familjeaktiviteter

blev lyckad, tycker Fredrik Rohm. Omkring 2 500

och kvällar med underhållning har gjort Fryksta

personer besökte området under de dagar festivalen

vattenfestival till ett uppskattat sommararrange-

pågick.

mang. Men nu är det slut.
– Det är med blandade känslor förstås, men vi ser
samtidigt fram mot att kunna ta det lugnt nästa
sommar. Det tar mycket tid, nästan hela sommaren
går åt, säger Fredrik Rohm.
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– Det var en del saker som inte föll på plats. Det är

Om det blir några fler festivaler beror alltså på om
någon annan är beredd att anta utmaningen.
– Nu söker vi nytt folk som kan ta över stafettpinnen, säger Fredrik Rohm.

KENYAS AMBASSADÖR SER FRAMTIDEN I KIL
Den kenyanske ambassadören i Sverige, Joseph K Sang, besökte flera orter i Värmland i
slutet av augusti. Han passade på att göra ett flertal företagsbesök och utbytte erfarenheter
med värmlänningar.
Företagarrådet i Kil tog initiativet att bjuda in

Kenya står inför många utmaningar när det gäller

ambassadören. Flera av

både

företagen i Kil

handlar

avfallsåtervinning

och

energiförsörjning,

kontinuerligt med andra länder, därför är det värde-

konstaterade ambassadören - mycket imponerad över

fullt att få mer kunskap om andra affärskulturer.

anläggningen och verksamheten vid återvinnings-

- Vi vill hjälpa företagen som har, eller kan komma

centralen i Kil.

att ha, affärer med andra länder att bli bättre rustade,
säger Bo Thunberg, näringslivschef i Kil.

ETT AFFÄRSMÄSSIGT NÄRMANDE
Ambassadören och hans följe hade Eskebohl i Kil
som bas och besökte under veckan olika företag i
bland annat Kil, Säffle, Arvika och Åmål.
- Jag hoppas att detta är början på ett affärsmässigt
närmande mellan Sverige och Kenya, säger Catarina
Segerström Larsson i Företagarrådet.

IMPONERAD AV KIL
Joseph K Sang passade också på att besöka återvinningscentralen i Kil. Leif Östlind, VD för Kils
Energi, berättade om verksamheten och om den

Från vänster Patrik Skoglund, Kils Avfallsanläggning AB,
Catarina Segersten Larsson, företagare, William Hiribae, förstesekreterare, ambassaden, Leif Östlind, Kils Energi AB, Kenyas
ambassadör Joseph K Sang, Georg Forsberg (C), kommunalråd
och entreprenören Fatma Mohamud som arbetar med relationer
mellan svenska och kenyanska företag.

historiska utvecklingen av avfallshantering i Sverige.
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GÖR OSTAR MED KÄRLEK
OCH EKOLOGISK MJÖLK
I Lerbodatorp i Högboda hittade Stina Johansson och Peter
Backlund sin drömgård för fyra år sedan. Här driver nu
Stina Westgårds mejeri och skafferi, där hon förvandlar
ekologisk komjölk till goda ostar.
Mejeriet fanns redan då paret köpte gården 2012.
Den förra ägaren hade getter och gjorde ost av getmjölken. Stina gick några kurser, sade upp sig från en
fast tjänst och sedan två år tillbaka gör hon egen ost

Kovré, Kovré Noir, Westgårds vita och Pâle Bleu
heter ostarna som Stina gör i mejeriet.

av ekologisk komjölk, köpt från en gård i närheten.
- Det var ett stort steg att säga upp sig, rent ekonomiskt är det ett tufft steg att ta. Det är mycket jobb
och inte så mycket pengar, men det är väldigt, väldigt roligt och spännande. Jag har inte ångrat mig
en dag, säger Stina.

FÖRETAGET SKA FÅ FLER BEN
Stina driver också en liten gårdsbutik. Förutom
de egna ostarna, säljer hon också andra lokalproducerade och ekologiska varor, bland annat rapsolja, honung, granskottssirap och handgjorda tvålar.
Stinas vision är att få hela gården att vara mer än
den är idag. Hon har precis renoverat ett av husen
med möjlighet till boende och kursverksamhet.
Ett café eller kanske en restaurang finns också med
i planerna.
- Jag vill utveckla det här så att fler än jag får se hur
fin den här gården är.

Stina Johansson gick flera kurser innan hon giv sig in i mejeribranschen.
Nu utvecklar hon sina egna ostar med ekologisk komjölk som bas. – När jag hör att
folk rekommenderar min ost, då blir jag stolt över att ha en bra ekologisk produkt
som är utan tillsatser och riktigt gjord från grunden, säger Stina.
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“När jag hör folk
rekommendera min
ost blir jag stolt över
att ha en bra ekologisk
produkt som är utan
tillsatser och riktigt
gjord från grunden”

ANHÖRIGA SE HIT!
Kommunens anhörigstöd anordnar i höst en
cirkel med rubriken När jag inte längre är med
- förberedelser och funderingar inför framtiden.
Cirkeln riktar sig främst till dig som är anhörig till
någon vuxen med funktionsnedsättning. Tillsammans närmar vi oss frågan om framtiden och får
chans att prata med andra i liknande situation.
Syftet är att du som deltar ska få stöd och
möjlighet att ta del av andras erfarenheter
Vi träffas torsdagskvällar.

VILL DU VETA MER?
Kontakta
Katharina Johansson, anhörigsamordnare
0554-192 17, katharina.johansson@kil.se

ÄR DU ANHÖRIG TILL
NÅGON MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING?

SENIORMÄSSAN
6 OKTOBER KL 10-15
I NÄRHETENS KYRKA
Tema: Senior i tiden välfärdsteknologi
Program, utställare och gratis fika.
Få din rollator servad och träffa
sjukgymnast under mässan.
Läs mer på kil.se/seniormassa eller
hämta programblad på biblioteket.

Välkommen på en mötesdag med inspiration,
erfarenhetsutbyte och intressanta möten.
Medverkar gör bland andra HG Storm, psykolog,
Ann-Britt Sand, lektor i sociologi och Fredrik
Westin, “pappa till Stålmannen”.
TID: 8 oktober klockan 9-16.30
PLATS: Skoghalls Folkets hus
Kostnad: 200 kronor per person.
Avgiften inkluderar kaffe och lunch.

ANMÄLAN
Anmäl dig senast 26 september via
kil.se/motesdagforanhoriga eller till
Katharina Johansson, anhörigsamordnare

g

rattis

FAGERÅS
BYALAG...
...till Frykerudsäran, som
föreningen Frykeruds Framtid delade ut under
Frykerudsdagen. Byalagets ordförande Johnny
Olsson tog emot diplom och blommor.

0554-192 17, katharina.johansson@kil.se
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KILSHJÄLTAR

MARIE NILJUNG
ANORDNADE STÖDKONSERTEN
”VÅGA FRÅGA” FÖR ATT
FÖRHINDRA SJÄLVMORD
HUR GICK DET?

Arrangören Marie Niljung tillsammans med artisterna som uppträdde på
stödgalan Våga fråga. Marie har fått utmärkelsen Årets Sola och bor i Kil.
Foto: Erik Sundkvist Krätner.

– Det var en magisk konsert och jag har fått mycket

familjen. Vid sidan av mitt jobb som personalkonsult

fin feedback från de som var på plats. Allt på scenen

fortsätter jag nu att fokusera på förebyggande arbete

var mycket starkt - fantastisk musik och många som

och att föreläsa. Jag kommer också att jobba för att

delade med sig av personliga erfarenheter. Vi fick in

den handlingsplan som Landstinget antagit ska bli

över 230 000 kr , som kommer att gå till föreningen

verklighet och att vi får ett kriscenter i Värmland.

Suicide Zero, både nationellt och till oss i Värmland.
Pengarna kommer att användas till vårt arbete för

Vill du boka en föreläsning
eller stötta arbetet med
att förhindra självmord?

att radikalt minska antalet självmord.

Kontakta Marie på
marie@suicidezero.se.
Du kan bli medlem, månadsgivare,

BLIR DET NÅGON KONSERT NÄSTA ÅR?
– Nej, jag bestämde mig redan i våras för att det här

skänka engångsbelopp och få mer

blir den sista konserten som jag anordnar. Det har

ANORDNADE GOLFTÄVLING TILL FÖRMÅN
FÖR CANCERDRABBADE BARN

Självmordslinjen är öppen
dygnet runt. Ring 90101 eller
chatta på mind.se

information på suicidezero.se

varit åtta månaders slit, som tagit tid från bland annat

TAGE NORDKVIST

Mår du dåligt
eller är du anhörig till
någon som mår dåligt?

Tages ambition är att upprepa evenemanget och det verkar som Harald
Lückner, Färjestadsprofilen, redan
lovat att fördubbla antalet lagkaptener till nästa år.

HUR GICK DET?
– Det gick mycket bra. Mitt ledarstipendium på 10 000

Nordkvist, ordförande i Kils

kronor från Kjell och Birgit Olssons idrottsstiftelse

GK, vill man göra skillnad

har ökat rejält. Nu har vi 30 000 kronor tack vare

för barn med cancer och ser

välviljan och engagemanget från deltagarna.

till

Tage har inlett ett samarbete med Maria Lindström
Bagge, verksamhetschef för barnkliniken på sjukhuset.
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att

stipendiesumman

växer. Tage ordnade en fantastisk golfkul dag på Kils
GK med många stora hock-

HUR SER DU PÅ INITIATIVET, MARIA?

eylegender som också gav bidrag. Nu startar vi

– Värmländsk kraft, ideell kraft! Vad gör man med

samarbetet med vår barnklinik och gör skillnad

ett idrottsledarstipendium? Jo, heter man Tage

i barnens vardag.

Vill du lämna ett bidrag till barncancerfonden? Gå in på www.barncancerfonden.se

BOKA IN I KALENDERN
Missa inte…

HÖSTEN I KULTURHUSET KILARENA

…SM i plöjning
på Apertin 24-25 september!
Deltagarna tävlar i tre olika klasser; plöjning

september

med modern traktor, veterantraktor och häst.

4/9 Barnkultursöndag

Läs mer i kalendern på kil.se

9/9

Môra-Per

25/9 Povels Naturbarn
29/9 Lars Bygdén
(Vendel Guitar)

oktober
GOSPELFESTIVAL I FAGERÅS

15/10 Maltes Minuter

LÖRDAG 8 OKTOBER KLOCKAN 11-21
Över trettio konserter på sex olika scener,
allt inom bekvämt gångavstånd i Fagerås.
Läs mer på www.gospelfestival.se

november
11/11 Emil Ernebro
& Erik Igelström
(Vendel Guitar)

december
ARKIVENS DAG
12 NOVEMBER
Den 12 november är det Arkivens dag
runt om i landet. I år är Kils kommun värd för
evenemanget i Värmland. Du får bland annat träffa
representanter från Arkivcentrum i Karlstad och ta
del av utställningar och föredrag av inbjudna talare.
Du får också veta mer om och se kommunarkivet.

18/12 Julkonsert

För fler
evenemang
och mer info, se

kulturhusetkilarena.se
eller

www.facebook.com/
kulturhusetkilarena

TID: 12 november klockan 11-15
PLATS: Kils bibliotek
Läs mer om arkivens dag på
www.arkivensdag.nu

Livsglädjemässan
Sannerudsskolan
19-20 november

Läs mer och se fler evenemang på kil.se/kalender
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#sommarkärlekikil

Kärleken flödade när vi efterlyste bilder på temat #sommarkärlekikil
118 foton kom in till tävlingen - varmt tack till alla som deltog!
Nu har våra Instagramföljare utsett vinnarna.
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FÖLJ @KILSKOMMUN PÅ INSTAGRAM

FÖR ATT TA DEL AV NYHETER, TIPS OCH FLER BILDTÄVLINGAR

