FRYKSTA UTFLYKTSMÅL I KIL

drivs dagtid i kommunens regi, kvällstid av Kils OK.
13 Utegym och naturlekplats - ta redskapen till hjälp
och träna styrka, balans eller annat i utegymmet på
Frykstahöjden. Värm upp eller avsluta med en skön
promenad eller en löptur i de fina motionsspåren. Här
finns också en naturlekplats för de mindra barnen.

24

14 Discgolfbana - utmana dig själv eller dina kompisar
på en discgolfrunda. Se nästa kolumn.
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15 Stolpjakten/Friska Kil - leta stolpar och vinn priser.
Årets grundkarta har 40 kontrollstolpar i området
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Frykstahöjden/Lövenstrand.
Läs mer på kil.stolpjakten.se
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16 Utsikt/grillplats - backträning sommartid, gå eller
spring. En kraftansträngning som belönar sig, inte bara
med träningsvärk – utan också en vidunderlig utsikt från
toppen. För den som vill ta en mer avslappnande väg,
utgår en stig anpassad för rullstol, cykel och barnvagn
från Frykstahöjdens motionsanläggning.
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När vi frågar Kilsborna om deras smultronställen uppger väldigt många Fryksta och området
kring Frykens södra ände. Vi förstår varför.
1 St Kils kyrka - byggdes år 1850 men brann ner 1929. Kyrkan återuppfördes på de gamla murarna och invigdes 1932.
2 Runnevåls gravfält - Värmlands största gravfält med ett
90-tal bevarade gravhögar och stensättningar från järnåldern. Visning efter överenskommelse, Kils Arkeologiska
sällskap 070-396 50 21
3 Skolmuseum - med interiör från kommunens äldsta skola
1854. I källaren finns Karl Nyléns hembygdsmuseum med
bruksföremål. Visning enligt överenskommelse, Kils Arkeologiska sällskap 070-396 50 21
4 Kils Hembygdsgård/ Galleri Runnevålen - hembygdsgård med utsikt över sjön. Kils konstförening arrangerar
utställningar i Galleri Runnevålen. Fasta öppettider under
utställning är lör-söndag 12-16 samt onsdag 18-20
5 Nytt bostadsområde - Vill du bo i området kring Fryksta
eller är du bara nyfiken på hur det kan se ut? Här växer Kils
senaste bostadsområde Lövenstrand upp. Fler tomter och
flerbostadshus är planerade i området. Läs mer på och boka
tomt på kil.se/lovenstrand

6 Fryksta krukmakeri/trädgårdscafé- tillverkar efter
egen design, bruks- och utställningsföremål i stengodslera.
Butiken ligger i anslutning till verkstaden, där du kan se
tillverkningen eller boka in dig på en drejkurs. Krukmakeriet har vanligtvis öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-14.
Trädgårdscaféet erbjuder kaffe och hembakat kaffebröd och
har öppet fredagar och lördagar under juni, juli och augusti.
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19 Café Freja - i Gamla stationshuset i Fryksta. Under
sommarlovet har cafét öppet tis-torsdag 11-17 samt lörsöndag 11-17. Onsdagar motorträffar och öppet till 20.30.

din disc/freesbee mot korgarna. Ett hål är avslutat då discen har hamnat i korgen. Vinnaren är den
som går igenom hela banan med minst antal kast.
Discar finns att låna i Frykstastugan när den har
öppet. Läs mer på kil.se/discgolf

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

20 Fryksta Clara Elfs järnvägsmuseum - utanför står
ett ånglok från 1913. I muséet finns samlade minnen från
Sveriges första järnväg för allmän trafik (1849). Öppnas
och visas vid förfrågan. Kontakta Frejacaféet.

8 Hundbad - låt din hund svalka sig i vårt hundbad.

22 Gokart - kör hyrkart i Lökeneskogen. Banan är 500
meter lång och mellan 6-9 meter bred

11 Djurhägn/grillplats - besök djuren som återställer de
gamla hagmarkerna i Lövenstrand. Sommaren 2016 är det
tjurar av rasen highland cattle som betar i området.

Discgolfbanan består av 9 hål/korgar. Du kastar

18 Frejamuseum - ångbåten Freja förliste i Fryken 1896.
Ta del av historien och se på föremål som återfanns vid
bärgningen av henne. Frejamuséet har samma öppettider som Frejacaféet.

7 Småbåtshamn

10 Kiosk/minigolf - kiosk med hamburgare, räksmörgås och
möjlighet att spela minigolf. Öppet alla dagar 11-20.

Utmana dig själv, familjen eller
kompisarna på en match i discgolf.

17 Bed&Breakfast/vandrarhem Sköna rum Fryksta bo i Sveriges första järnvägsstation, kulturminnesmärkt
och prisbelönt byggnad, med utsikt över Fryken.

21 Badplats

9 Badplats - ta ett dopp i Frykens södra ände. Här finns en
enklare lekplats och wc.

KASTA DISCEN
PÅ FRYKSTAHÖJDEN

23 Frykenbadens camping - camping och stuguthyrning, kiosk, pub, restaurang, minigolf, biljardgolf, lekrum,
lekplatser och badstrand.
24 Golf - Sugen på en golfrunda eller matbit? Kils GK har
en 18-håls golfbana och restaurang.

12 Friluftsområde, Frykstahöjden - ta en promenad eller
joggingtur i motionsspåren. Här finns också ett café som

FRYKSTA - HISTORISK PLATS
Området runt Frykens södra spets har en
gammal historia. Här finns Värmlands äldsta kända boplats - 10 000 år gammal. Vid
Runnevål finns Värmlands största gravfält,
från järnåldern. Sjön och närheten till
Klarälven gjorde platsen viktig för transporter. Här fanns Sveriges första järnväg
för persontrafik. Vid 1800-talets mitt var
det tänkt att samhället Kil skulle växa fram
kring Frykens södra ände. Järnvägarna
skapade dock en naturlig knutpunkt och
samhället började därför växa fram vid
platsen där centrala Kil ligger idag.

FESTLIG LOKINVIGNING 5 JUNI 2017

LÄR DIG MER OM KILS HISTORIA

Ånglok från 1913, familjeföreställning: Det stora tåglånet, Thomas Di Leva

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

Tider och deltaljerat program på www.kil.se/kalender

