PÅ RÄTT SPÅR
KILS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING

NR 2 / 2018

BIBLIOTEKSINVIGNING
SÅ BLIR DET NYA TORGET

SOMMARENS EVENEMANG I KIL
Fotbolls-VM ● Hundrastgård ● Blommor ● Utflyktsmat

INNEHÅLL
Sid 2

Ledare

Halvvägs in på mitt sista år som kommunalråd känner jag att den positiva

Sid 3

Smått och gott om Kil

utveckling som pågått under de senaste åren fortsätter. Kommunen redovisar

Sid 4

Kulturdagarna

Sid 5

Biblioteksingvigning

Sid 6

Nationaldagsfirande

Sid 7

Kil hela veckan mm

Nästa etapp i centrumutvecklingen är nu igång - järnvägstorget och biblioteks-

Sid 8-9

Vi bygger nytt torg

torget binds samman för att bli ett torg att trivas på. Med växtlighet, konst-

Sid 10

Sommarblommmor

Sid 11

Företagsbesök, Grattis Kikki

närlig utsmyckning och ett nytt bibliotek kommer det att bli en härlig plats och

Sid 12

Fotbolls-VM

Sid 13

Utflyktsmat

Fotbolls-VM i Kil? Javisst! INAS fotbolls-

Sid 14

Anslagstavlan

VM för paraidrottare med intellektu-

Sid 15

Hänt sen sist

Sid 20

Sommar i Kil

ell

återigen ett gott resultat och det pågår mycket som gör Kil till en allt bättre
kommun att leva och bo i.

ett hjärta i centrum.

funktionsvariation,

arrangeras

i

södra Värmland. Flera länder deltar och
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centrum”

presterat goda resultat och hoppas göra så igen.
Våra uppskattade företagsbesök fortsätter. En av dem vi besökt är Kikki
Ahlstedt Karlsson. Kikki driver en digital handelsplats på nätet där kunderna
kan köpa varor och tjänster från olika gårdar runt om i Värmland. Hon har
nu nominerats till Innovation Award for Women Farmers, ett europeiskt
Box 88, 665 23 Kil

innovationspris som delas ut i Bryssel. Vi gratulerar och gläds med Kicki.

Ansvarig utgivare: Mikael Johansson

Alla som spenderar sommaren i Kil kan se fram emot en hel del kul kultur-

0554-191 11, mikael.johansson@kil.se

händelser. Kil växer - i befolkningsantal, men också kulturellt!
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DET HÄR GJORDE VI FÖR PENGARNA
Tillsammans med det här numret av tidningen skickar vi ut vår kortversion av årsredovisningen 2017 till alla hushåll i Kil. I den kan du läsa hur det gick för kommunen
med ekonomi och måluppfyllelse förra året. Du som vill läsa hela årsredovisningen
hittar den på kil.se/ekonomi. På kil.se/play kan du se en film om året som gick.

VI ÄR EN
FAIRTRADE CITY

VAL
2018

För åttonde året i rad har Kil fått förnyad status som

9 september 2018 är det val till riksdag, landstings-

Fairtrade City. Stort tack till

fullmäktige och kommunfullmäktige. Du kan förtids-

alla er som väljer Fairtrade-

rösta eller rösta i de lokaler som valnämnden har utsett.

märkta varor och har gjort

Närmare valet kommer vi att ge ut en valtidning, med

diplomeringen möjlig!

mer information om valet. Du kan också läsa mer på

Läs mer på fairtrade.se

kil.se/val

HUNDRASTGÅRD I SOMMAR
Tack alla ni som engagerat er i planerna för en hundrastgård i Kil! Vår förhoppning är att kunna öppna rastgården under sommaren.
Hundrastgården är resultatet av ett medborgarförslag. Under våren bad vi om era synpunkter. En majoritet, 64 % av de som svarat
på enkäten, är positiva till den tänkta placeringen – en tidigare grusplan mellan Dalliden och Stenåsen.
– Vi har tittat på alternativa platser och utesluter inte möjligheten till fler hundrastgårdar i framtiden. Till att börja med kommer vi
färdigställa hundrastgården på den planerade platsen, sen får vi utvärdera, säger Mari Andersson, samhällsplanerare i Kils kommun.
Tanken är att anlägga en bullervall mot villaområdet, stängsla in och anpassa området. Om allt går som planerat kommer vi att
kunna öppna hundrastgården senare i sommar.
Kommunen ansvarar för skötseln av hundrastgården, därutöver gäller hundägaransvar.
På kil.se/hundrastgard kan du läsa kommunens svar på de frågor som kommit in.
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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.

Alla

tider

är

preliminära.

För uppdaterat och aktuellt program, se kil.se/kulturdagarna

28 maj

4 juni

Kl 18 Kulturhuset KilArena

FILM: THE NILE HILTON INCIDENT

6ÅRS-YRA

29 maj

Kl 19.00 Högboda bio

KULTURSKOLANS VÅRSHOW

Kl 19.30 Sannerudskyrkan

Kl 18.30 Sannerudsskolans aula

30 maj

5 juni

SPRINT-ORIENTERING

BIBLIOTEKSINVIGNING

Kl 18.00 Vikstaskolan, tävlings med Kils OK

Kl 12-19 Kils bibliotek

MUSIKALISKT MÖTE
Kl 19.00 Gröna torget

2 juni
STEFAN HOLM-SPELEN

6 juni
NATIONALDAGSFIRANDE
Kl 11-15 Kils hembygdsgård

Hela dagen, Sannerudsvallen

Kl 16 Fryksta Forskningsstation

KVARTERSFEST

Kl 17 Orrnäset, Högboda

Kl 12-14 Gränderna
Dans, kör, bild, gitarr, blåsbusarna, solister, feriemusikanterna, drakbygge.
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STRÅKKONSERT, STIPENDIEUTDELNING

BIBLIOTEKSINVIGNING
5 JUNI

VÄLKOMMEN PÅ BIBLIOTEKSINVIGNING
PROGRAM
16.30

Kunskapsteatern ger

12-19

Tipspromenad för barn

12-19

Crafter work, slöjd i offentlig miljö

12-19

Gör ditt eget biblioteksmysterium

17.15

Sång av kulturskolans kör PopCorn

Invigningstal av Mikael Johansson,

17.30

Andreas Jonsson

16.00

Mysteriet på biblioteket

och Wermlands storband

Stefan Holmstipendiet delas ut
16.10

Dansuppvisning, kulturskolan

18.15

Dansuppvisning, kulturskolan

LÄS MER - WWW.KIL.SE/KULTURDAGARNA

KIL.SE
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TEATER, LINDA BENGTZING
OCH STAFFAN HELLSTRAND

BOKA
IN

6
jun

i

Välkommen till Kils hembygdsgård den 6 juni! Även i år bjuder
vi in till nationaldagsfirande med barnteater och musikunderhållning.
Firandet startar klockan 11.
Nationaldagen är en riktig kulturfest – helt i linje med

– Kultur binder samman oss alla, säger Mikael Johans-

vad politikerna har beslutat. 6 juni är också själva fina-

son (S), kommunalråd. Alla ska känna sig välkomna när

len för kulturdagarna.

vi firar friheten och vårt land.

NATIONALDAGSFIRANDET
PÅ KILS HEMBYGDSGÅRD

HÄR KAN DU OCKSÅ FIRA
NATIONALDAGEN

Barnteater med Kunskapsteatern
Kyrkokören
Tal av Georg Forsberg
Dansuppvisning med grupper från Kulturskolan
Linda Bengtzing
Staffan Hellstrand
Andreas Jonsson och Pink Cadillac Band

LUNDAVALLEN, FAGERÅS

Vi hälsar även våra nya medborgare välkomna från scenen.

FÖR TIDER OCH AKTUELLT PROGRAM, SE
KIL.SE/NATIONALDAGEN
GRATIS BUSS
Avgår från Bibliotekstorget, Kils centrum
via hembygdsgården till Fryksta kl 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, och 17.30
Avgår från Fryksta, Frejacaféet via
hembygdsgården till Kils centrum
kl 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 19

6

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

ORRNÄSET, HÖGBODA
Nationaldagsfirande. Kils Paradorkester uppträder.
Servering och kiosk.
Tid: 17.
Arrangör: Boda Hembygdsförening

FRYKSTA FORSKNINGSSTATION
Körsång, improvisationsteater och lokala band fram till
solnedgången över Fryken: Kören Kören med vänner,
Korgossarna, Backa Bandet, Splendid Blendid, Status
Quiz, teatergruppen Här och Nu
Tid: 16-22

KIL HELA VECKAN
10-19 AUGUSTI
För andra året är det Kils kommun som
har ansvaret för Kil hela veckan. Årets
program landar i din brevlåda i mitten
av juli. Då hittar du det också på
kil.se/kilhelaveckan

SOMMARLOVSFINAL
FÖR DIG MELLAN 6
OCH 15 ÅR
Även i år har staten beviljat Kils kommun bidrag 216 000 öronmärkta kronor - som ska gå oavkortat till föreningar i Kil som skapar sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år i Kils
kommun.

UTDRAG UR PROGRAMMET

Årets sommarlovsfinal sker under vecka 32 och pre-

10/8 INAS Fotbolls-VM

cis som förra året kommer det att finnas mycket kul

11/8 Kilsmârten

att göra för alla skollediga.

12/8 Gudstjänst, Stora Kils
eller Frykeruds kyrka

Programmet är ännu inte helt klart – håll utkik på

13/8 Paraden

kil.se under sommaren!

14/8 Seniorernas dag
15/8 Barnkalas, Närhetens kyrka
17/8 Hela kyrkan sjunger, Närhetens kyrka

HEJ!

18/8 Pop & Rock på Gröna torget

Vi i Förebyggargruppen rör oss ute på gator

19/9 Frykenrundan, Café Freja,

och i områden där ungdomar befinner sig.

16/8 Skåre big band, Stora Kils kyrka

Fryksta station

När fler vuxna finns ute i Kil under kvällstid
skapar vi trygghet. Tillsammans kan vi bidra
till att våra unga får en minnesfylld och glädje-

Har du aktiviteter som du vill anmäla till Kil hela
veckan? Kontakta Katarina Widell på 0554-191 10 eller
katarina.widell@kil.se. För att vara med i det tryckta
programbladet behöver vi ha information om ditt
evenemang senast 15 juni.

rik skolavslutning och sommar!
Kom gärna fram och prata med oss! Du känner
igen oss på våra Kilsblå jackor.
Läs mer på kil.se/faltverksamhet

FRYKSTA SOMMARSCEN
5 JULI-9 AUGUSTI
Torsdagskvällar i Forskningsstationen, Sköna rum
5/7 Frödingafton med Bert och Eva Deivert
12/7 Öppen scen
19/7 Öppen scen
26/7 Copperhead run
2/8 Comboio med gästartister från Kuba
9/8 You name it (Carola Jansson med vänner)
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TORGET - HJÄRTA I KILS CENTRUM
Byggnationerna har nu dragit igång. Området mellan stationshuset och biblioteket ska få en
tydligare torgkaraktär. Enligt planerna ska det nya torget vara klart i slutet av året.
Torgytan är etapp tre i den planerade centrumutvecklin-

- Tidigare har det varit lite ingenmansland på den här

gen. Tidigare har kommunen skapat en parkyta på Gröna

delen av Storgatan. Nu blir det skyltning och tydligare

torget och byggt resecentrum.

markering för att göra det säkrare för gångtrafikanter,

– Tanken är att skapa nya ljusa, luftiga och inbjudande
torg-ytor med gott om sittplatser och trivsam växtlighet.
Kils kommun vill att centrumutvecklingen ska leda till
en livfull mötesplats, högre mysfaktor och tryggare
trafiklösningar är det som, säger Georg Forsberg (C), vice
ordförande i kommunstyrelsen.

KILSFÖRETAG LÄGGER STEN
Kostnaden för torgytan, som fördelas mellan Kils kommun och Kilsbostäder, är beräknad till 12 miljoner kronor. En stor del av arbetet gör kommunen själv, men
entreprenören Stenteknik i Karlstad AB, med bas i Kil, är

SÄKRARE TRAFIKSITUATION

upphandlad för stenläggningen.

Kilsborna har fått vara med och tycka till om torgets

Stenteknik kommer att lägga gångstråk, trottoarer med

utformning. Därefter har skisserna omarbetats. Torgen

mera. 560 ton granitsten och betongplattor skapar torgets

knyts ihop tydligare än idag, med ett gångfartsområde.

nya golv. Området som ska göras om är cirka 3000 m2

Storgatan löper fortfarande genom torget, men det blir

varav 690 m2 kommer att få markvärme.

tydligare att bilister måste hålla gångfart och att gångtrafikanterna har företräde.
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säger Björn Ahlstedt, projektingenjör på Kils kommun.

Skiss: Ayman Tallaj, SBK Värmland AB

STORGATAN LEDS OM
UNDER TRE VECKOR
Vecka 24-26 gör vi om den berörda
delen av Storgatan med trottoarer.
Under arbetet kommer trafiken att
ledas om. Tack vare måttanpassade
Rita Gunnarsson (S) och Georg Forsberg (C) knyter symboliskt
ihop de två ytorna tillsammans med Kilsbostäders VD AnnLouise Samuelsson, Björn Ahlstedt, Kils kommuns projektingenjör och Martin Gustafsson, platschef Stenteknik.

moduler, från fabrik i Skåre, kan
Stenteknik göra arbetet på tre veckor
istället för 6-8 veckor som det
skulle ha tagit att platsbygga ytan.

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING
Konstnärerna Ulf Lorensson och Samaneh Reyhani kom

Konstverk och konstnärer kommer att presenteras när-

in i ett tidigt skede av projektet och har fått uppdrag att

mare i ett senare skede.

skapa den kostnärliga utsmyckningen för torgytorna.
SAQI (WINEBRINGER)

PILGRIM

Samanehs Saqi (Wine Bringer) är en stor stenskulptur med

Ulfs skulptur Pilgrim är ”två sammansatta tredimensionella

mångfacetterad symbolik och kärleksfulla former. Läs mer om

kilformar som i ett steg uttrycker rörelse och resande med sitt

Samaneh på samanehreyhani.com

bagage av växtkultur.” Läs mer om Ulf på lorensson.se

Skiss: Ayman Tallaj, SBK Värmland AB
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SOMMARENS BLOMMOR HAR RYMDTEMA
Jorden, solen och månen är temat för sommar- och höstblommorna i Kil. Stina Hedeås är
parkarbetare och har ansvaret för planteringar i kommunen.
Gatuavdelningen planterar varje år ut sommar- och höstlommor i rabatter, urnor, amplar och annat. Planteringarna formges speciellt för varje år och har ofta ett visst

LYCKAS MED SOMMARENS
BLOMSTERURNOR

tips
FRÅN STINA

tema. I år är det jorden, solen och månen. De genomgående
färgerna är blått, vitt och gult.
– Jag började spåna på rymden och landade till slut på jorden, solen och månen. Det som livet är som mest beroende
och påverkat av, säger Stina om valet av årets tema.

BLOMMOR OCH UTSMYCKNING
Sommarblommorna planteras och placeras ut i juni,
ofta runt skolavslutningen. När de har gjort sitt tar höstblommorna vid och mitten av september är det dags att
plantera vårlökarna.

•

Impulsköp inte växter - bestäm gärna
färg och stil innan du besöker plantskolan.

•

Många plantor av samma sort ger ett
lugnare intryck än flera olika växter.

•

Välj en blommande växt och fyll på med
blad och gräs, om du ändå vill samplantera.

•

Plantera tre olika växter i egna krukor
och placera dem tillsammans.

•

Dränera dina krukor med till exempel
lecakulor, ca 1/5 av krukan.

•

Använd jord som är avsedd för plantering i krukor.

•

Näringsvattna några gånger i veckan.
Börja ungefär tre veckor efter plantering.

•

Putsa och ansa dina växter, går de i frö
slutar de blomma.

•

Känn efter i krukan och vattna efter
behov. I en kruka kan det vara kruttorrt även
efter flera dagars regn.

– Utöver ettåriga växter planerar och planterar vi ungefär
en perennrabatt per år. I år pågår även arbetet med ytan
mellan järnvägsstationen och biblioteket. Där planerar vi
för både träd och perennrabatter. Vi försöker även smycka
vid jul och påsk. Vi vill skapa trivsel och vackra miljöer
under alla årstider.
Varje år planterar gatuavdelningen ut cirka 2 000 ettåriga
blommor och 7 000 vårblommande lökar.
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FLER FÖRETAG HAR FÅTT BESÖK

NÄRINGSLIV

En fredag i månaden besöker representanter från kommunen olika Kilsföretag.
Vi lär oss mer om företagen och deras förutsättningar. Företagarna får chans att ställa frågor
och berätta om sina erfarenheter som företagare i Kil.
RZ KILS VERKSTADS AB
erbjuder ”allt från
skärning, bockning och
svarvning till svetsning
och olika former av
maskinbearbetning”.
Kilsföretaget har
bland annat tillverkat
stålkonstruktionen till den fyra ton tunga ljuskrona som
hänger i operahuset i Oslo. Företaget startades 1981. Idag
sysselsätter RZ Kils Verkstads 55 personer och är därmed ett
av Kils större företag. Kunderna återfinns bland annat inom
byggnadsindustrier, vatten- och kärnkraft samt pappers- och
massaindustrin.

GULDJOBBET är en privat
arbetsförmedling i Kil, som stödjer
människor och hjälper fler till
arbete genom att matcha rätt person
med rätt jobb. Guldjobbet har
förutom i Kil kontor även i Åmål,
Bengtsfors, Farsta, Karlstad, Säffle,
Filipstad och Kristinehamn. Kilskontoret har ungefär 25 kunder
i månaden och kontakt med ett 40-tal Kilsföretag
för praktikplatser.

ARENTO är en avknoppning
från gamla Vägverket i Kil.
Bolaget förser bygg- och
entreprenadföretag runt om
i Sverige med anläggningsoch byggmaskiner; från
uthyrning av maskiner,
fordon och utrustning till
fullservice vid etableringar och material till vägavstängningar.
Företaget hyr också ut till privatpersoner. Inom Arento finns
tolv maskindepåer, från Luleå i norr till Malmö i söder, varav
Kil är en.

INDA.NU grundades 2010 och
står för INDividuell Anpassning.
Företaget erbjuder utbildning,
konsultation och personella
resurser och insatserna ”ska leda
till att hjälpa människor att ta sig
in och/eller närma sig arbetsmarknaden”. Huvudkontoret
finns i Örebro. Värmland och
Dalarna har sitt lokalkontor
i Kil.

Vill du ha besök?
Kontakta Bo Thunberg

på 0554-194 13 eller
bo.thunberg@k il.se
för att boka in ett möte.

GRATTIS KIKKI
- NOMINERAD TILL EUROPISKT INNOVATIONSPRIS
Lantbrukaren och entreprenören Kikki Ahlstedt Karlsson från
Kil har chans att få ett europeiskt innovationspris för kvinnor.
Kikki är Sveriges nominering till priset. Hon nomineras för sitt arbete med den digitala
gårdsbutiken Gårdarna i Värmland. Det är LRF (Lantmännens riksförbund) som utser
den svenska nomineringen. Bakom tävlingen står den europeiska bondeorganisationen
Copa. Syftet är att lyfta kvinnor i det gröna näringslivet. Priset delas ut hösten 2018 i en
internationell ceremoni – vi håller tummarna för Kikki.
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DET OKÄNDA LANDSLAGET KOMMER TILL KIL
I augusti spelas INAS fotbolls-VM i Sverige. Värmland är basen för arrangemanget och
matcherna kommer att spelas i Kil, Karlstad, Kristinehamn och Arvika.
INAS står för The International Federation for Athletes
with Intellectual Impairments och i världsmästerskapet

INAS FOTBOLLS-VM

spelar alltså personer med intellektuell funktions-

• VM pågår 5-18 augusti. Flera av matcherna
kommer att spelas på Sannerudsvallen i Kil.

variation. Det svenska laget går under namnet Det okända
landslaget.

GODA CHANSER FÖR SVERIGE
Landslagschef Göran Engström är optimistisk
inför lagets chanser under VM.

• Arrangemanget genomförs i samråd med
INAS och Parasport Sverige och med stöd
av Region Värmland och de fyra kommuner där
matcherna spelas.

.• Stefan Schwarz, bronsmedaljör
från VM 1994, är VM-ambassadör.

– Vi har haft optimala förutsättningar
att matcha laget. Spelarna har haft flera
läger under året, det sista var suveränt.
Vi hamnade i en tuff grupp i lottningen,
men alla ser fram emot öppningsmatchen
mot Tyskland. Vi har ett lag som kan gå
långt. Kanske hela vägen, säger han.

HEJA ANDERS!
En av spelarna i landslagstruppen är Anders
Jansson från Kil. 2014 fick Anders Stefan Holm-

MATCHER SOM SPELAS I KIL
8/8 kl 16 Polen-Ryssland
kl 18.30 Japan - Saudiarabien
11/8 kl 16 Argentina - Tyskland
kl 18.30 Saudiarabien - Sverige
17/8 kl 18.30 Placeringsmatch,
spel om 7:e och 8:e plats

stipendiet, som delas ut av Kils kommun. Kil
finns även representerat genom biträdande
landslagschef Thomas Gräsberg.
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Foto: Simone Syversson Enomis

Vill du veta mer om INAS fotbolls-VM?
Läs mer på www.iwfc.se

Som rig
u tflyktsma t

FRÅN SANNERUDSSKOLANS KÖK
SNABBAKADE PIZZABULLAR
12-15 BULLAR
1 färdig pizzadeg med tomatsås
3 1/2 dl riven ost
1–2 tsk torkad oregano

Laga
gott och
enkelt

Sätt ugnen på 200 grader
Dra ut degen så att den blir lite tunnare
och större. Bred på tomatsåsen och strö på
riven ost och torkad oregano. Rulla ihop degen
längs med långsidan. Dela degen i bullar.
Lägg på plåt med bakplåtspapper. Grädda i
ugnen ca 15 minuter.

CURRYDRESSING
2 dl crème fraiche
1 dl majonnäs
2 tsk currypulver
0.5 msk italiensk salladskrydda
1 tsk äpplemos

PASTASALLAD
Kokt kall pasta
grillad kyckling i bitar

Äta ute
smakar
bäst

paprika i strimlor (gärna två färger)
tomat i bitar
rödlök i skivor
ugnsrostade bönor (valfri sort)
Sätt ungnen på 190 grader. Häll av spadet och lägg
bönorna på en plåt, häll på 1 msk rapsolja och 1–2
tsk kryddor av valfri sort. Blanda runt och sätt in i
ugnen 10–15 minuter, rör runt efter halva tiden.
Låt kallna och blanda med pastan
och resten av ingredienserna. Servera gärna
med morotsstavar, gurkstavar, romansalladsblad
och dressing.

1 krm malen svartpeppar
Blanda samman. Klart!

FRUKTSPETT
honungsmelon
cantaloupmelon
chokladdoppade physalis
Skär melonen i bitar. Doppa physalis i smält
choklad. Trä på grillspett.

Recept: Marie-Louise “Maja” Hallberg, kock
och köksledare för köket Sannerudsskolan
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LETA STOLPAR MED FRISKA KIL
Nu är det åter dags att ge sig ut på stolpjakt! Med
hjälp av kartor ska du leta upp kontrollstolpar
som finns utplacerade på olika ställen i Kils
kommun.
Årets gratiskarta med 40 stolpar kring FrykstahöjdenLövenstrand presenterades i Annonsaktuellt som kom ut
till samtliga Kilshushåll i slutet av maj. Senare i sommar
släpper Kils OK ytterligare en karta med 15 stolpar i ett
annat område.
Kartorna finns även att köpa på Apoteket Kronan och
Frykstastugan.
Någon mobil-app kommer inte att finnas i år, men du kan
registrera stolpkoderna på friskakil.se. Stolparna sitter
ute till 30 september. Lycka till!
Läs mer på www.kilsok.com

INFOPOINTS
FÖR TURISTER
För att besökarna inte ska
missa någon av kommunens
godbitar har vi placerat InfoPoints (turistinformation)
på åtta platser i kommunen.
HÄR HITTAR DU VÅRA
INFOPOINTS
Café Freja
Coop Nära Högboda
Fagerås Pizzeria
Frendo
Frykenbadens camping
Fryksta Krukmakeri
Kils bibliotek
Sköna rum.
Dessa verksamheter hjälper turister
och besökare med information,
kartor och broschyrer under sina
ordinarier öppettider.

VACCINERA DIG MOT TBE
Allt fler värmlänningar smittas av den fästingburna sjukdomen TBE. Vill du veta mer om TBE och vaccination? Ta kontakt
med din vårdcentral! För mer information, se www.1177.se.

Muuuuu!
Under hela sommaren betar
tjurar, kor och kalvar av rasen
Highland cattle i Lövenstrands
naturområde.
Platsen har blivit ett populärt
utflyktsmål - välkommen du med!
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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.

VAD HÄNDER I HELGEN?
På kil.se/kalender hittar du evenemang som tar
plats, dag för dag, i Kil.

TIPSA OM DITT EVENEMANG!
Skriv in din aktivitet på kil.se/evenemangstips
så hamnar den i kalendern. Vissa av de inskrivna
evenemangen lyfter vi även i våra andra
kanaler, som Facebook och ljustavlorna.

HÄNT SEN SIST

23 350 KRONOR TILL BARNCANCERFORSKNING
SKRÄPPLOCKARHJÄLTAR Flera Kilsbor plockade och

samlade Sannerudsskolan 7-9 in under Rynkeby Skolloppet.

sorterade skräp från naturen under kampanjen Håll Kil Rent.
Tack alla barnen på Skogsgläntans förskola - och alla ni andra
- som deltog.

VÅRSÅNGARE Dallidenskolans elever bjöd in till vårkonsert
där de välkomnade våren med skönsång.

LANDSHÖVDING PÅ BESÖK Landshövding Kenneth
Johansson besökte Kil tillsammans länsstyrelsens planoch bostadssamordnare Magnus Ahlstrand. Efter att ha
träffat kommunledningen besökte de slalombacken, där
Kils slalomklubb och Kils OK bland annat berättade om
föreningarnas samarbete kring snöläggning.

KILSELEVER PÅ INRE OCH YTTRE RESA 28 elever
från årskurs 8 och 9 på Sannerudsskolan besökte Polen för
att uppleva spåren efter förintelsen, bland annat den judiska
begravningsplatsen Läs elevernas egen reseblogg: www.
devote.se/Sannerudspolenresa18.

SMITTANDE GLÄDJE OCH SKÖNA MOVES LSSpersonalen anordnade en uppskattad vårfest med dans för
brukare inom verksamheten. Mingel, bubbel, snacks, dans,
sånguppträdanden, bowling - och möjlighet att fotografera
sig med roliga attribut. Festen var finalen på ett antal
friskvårdsveckor.
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SOMMAR I KIL 2018
ETT URVAL AV SOMMARENS EVENEMANG

INVIGNING KILS BIBLIOTEK
5 JUNI
KILS CENTRUM

KULTURFEST
6 JUNI
KILS HEMBYGDSGÅRD

PACKMOPEDSTURNÉN
3 JULI
KULTURHUSET KILARENA
KIL HELA VECKAN
11-19 AUGUSTI

INAS FOTBOLLS-VM
5-18 AUGUSTI
SANNERUDSVALLEN

RAVINER MED TROPISKT KLIMAT • VANDRINGSLEDER • 18-HÅLS GOLFBANA • BADPLATSER
CAMPING • VANDRARHEM • BED AND BREAKFAST • HOTELL

SE FLER EVENEMANG PÅ KIL.SE/KALENDER

