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Frykposten sommaren 2022
FFF har som målsättning att tillvarata Frykerudsbornas intressen. Det är en
politiskt och religiöst obunden förening.
Den finansieras genom medlemsavgifter. I samarbete med de lokala byalagen vill vi
verka för en levande landsbygd, där det skall finnas en tillfredsställande service. FFF
försöker att sprida kunskap om vår lokala historia och utveckla den lokala turismen.
I tidningen Frykposten som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Frykerud fyra
gånger per år, vill vi sprida information om vad som händer i Frykerud.
Frykposten ges ut i

Manusstopp

Mars, vårnummer
Juni, sommarnummer
September, höstnummer
December, vinternummer

10/2
10/5
10/8
4/11

Adressen till redaktionen är:
Karl Evert Evertsson, Östra Glänne Stormyren 16, 665 92 KIL 070-538 94 59
Kerstin Wallin Där Nole Rörmyren 665 93 KIL
Ansvarig utgivare: Georg Forsberg, e-post: georg.forsberg@kil.se
E-post till redaktionen: stormyr@telia.com
Hemsida: www.frykerud.se
FFF:styrelse
Ordförande:
Kassör
Sekreterare:
Ledamöter:
Styrelsesuppleant:

Georg Forsberg
Kerstin Wallin
Ingrid Lööv
Kenneth Bengtsson, Leif Albinsson, Kerstin Strand,
Ingmari Johannesson, Stig Larsson
BoJacob Enqvist

Medlemsavgiften är 75 kronor för ensamstående och 150 kronor för en familj.
Medlemmar bosatta utanför Frykerud får tidningen per post och betalar 250 kr. Stöd
oss med din medlemsavgift till plusgirokonto 63 59 04-6 och skriv namn och adress.
Spara kvittot, det gäller som medlemskort. Alla är välkomna med material till
Frykposten. För specialannonser i Frykposten tillämpas sponsoravgift.
___________________________________________________________________
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Ordförandens ruta
Andra söndagen i april hölls vårt årsmöte i Skållerudsbyastuga i bästa vårvädret.
Om det var väderläget som lockade ut många medlemmar eller årsmötet i sig är
väl inte klarlagt, men ett trevligt och välbesökt årsmöte hade vi i Skållerud. Ett
par dagar före fick vi i de norra sockendelarna en riktig vinterhälsning med två
decimeter blötsnö. Men i Skållerud värmde solen och av senaste snön syntes
inte mycket.
Putins krig mot Ukraina skapar omänskligt lidande och svår förstörelse på plats.
Demokratier sluter upp för Ukrainas folk. Hjälporganisationer gör insamlingar
med imponerande resultat och det personliga engagemanget är stort. Sverige
med sina kommuner förbereder flyktingmottagande. Kraftiga prisökningar på
drivmedel, el och livsmedel skakar om. Ökad självförsörjning av livsmedel och
energi för minskad sårbarhet är åter aktuellt. Allt fler ser landsbygdens
avgörande betydelse. Landsbygden kan så mycket mer om förutsättningar ges!
Lördagen med öppet hus hos företagare i Frykåsen visade på den stora förmåga
som finns också utanför traditionell landsbygdsverksamhet. Ett lyckat
premiärförsök!
I sammanhanget imponerar kommunens beslut att brett stödja
landsbygdsutveckling i kommunen. För Frykeruds del har 1,2 miljoner anslagits
för att utveckla livskvalité och framtidstro. Här gäller det för föreningar och byalag
att utveckla förslag och tillsammans prioritera bland dem så att utfallet blir det
bästa.
Det våras för landsbygden!
Georg Forsberg, ordförande

___________________________________________________________________
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FFF årsmöte 220410 Föreningen Frykeruds Framtid
Plats: Byastugan Skållerud
Närvarande: Kerstin Wallin, Kerstin Strand, Georg Forsberg, Ingmarie
Johannesson, Bernt Larsson, Stig Larsson, Leif Albinsson, Kennet Bergsten,
Kenneth Bengtsson, Lennart Johansson, Alf Gustafsson, Ulla Evertsson, KarlEvert Evertsson och Ingrid Lööv.
1. Georg Forsberg öppnade mötet.
2. Kallelsen till mötet godkändes.
3. Till ordförande för mötet valdes Kenneth Bengtsson.
Till sekreterare valdes Ingrid Lööv.
Till justerare valdes Leif Albinsson och Stig Larsson.
4. Dagordningen godkändes.
5. Verksamhetsberättelsen, bokslut samt revisionsrapporten godkändes.
6. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
7. Till ordförande på 1 år valdes Georg Forsberg.
Till styrelseledamöter på 2 år valdes Kerstin Wallin, Kenneth Bengtsson
och Stig Larsson.
Kvarstående ledamöter 1 år Leif Albinsson, Kerstin Strand, Ingmarie
Johannesson och Ingrid Lööv.
Suppleant 1 år Bo-Jacob Enkvist.
8. Till revisorer på 1 år valdes Torbjörn Tuback och Bernt Larsson,
suppleant Maria Johansson.
9. Redaktionskommitté 1 år valdes Karl-Evert Evertsson, Ulla Evertsson,
Kerstin Wallin och ansvarig utgivare Georg Forsberg.
10. Valberedning 1 år Karl-Evert Evertsson och Kennet Bergsten.
11. Planerad verksamhet 2022. Företagsbesök i Frykåsen 23/4. Vi besöker
vindkraftsparken i V:a Ämtervik 28/5 samling vid macken i Fagerås kl
09:00. Frykerudsdagen hoppas vi kunna genomföra 6/8 efter två års
uppehåll
12. Medlemsavgift för 2023 bestämdes för enskild 100 kr, familj 200 kr och
för de som får Frykposten hemsänd per post 250 kr.
___________________________________________________________________
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13. Kils kommun har beslutat om att ge en s.k. byapeng, torsdag 7/4 hade
man en presentation om hur det är tänkt att pengen skall användas.
Närvarande var representanter för Boda, Fagerås och Nilsby Byalag,
Föreningen Tolita station, Tolita ridklubb, Nilsby IF och Föreningen
Frykeruds Framtid.
14. Nya hemsidan är under uppbyggnad vi får hjälp av David Jansson. Den
”gamla” hemsidan kommer att finnas kvar under namnet Gamla FFF
detta för att få behålla det som tidigare lagts in på sidan. Karl-Evert
påminde om att vi får gärna komma in med ngn berättelse eller vad vi
tycker att Frykposten ska innehålla.
15. Mötet avslutades.

___________________________________________________________________
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Kluster i Frykåsen
Kluster (Ekonomi) enligt Wikipedia är det en geografisk avgränsad miljö inom
vars gränser olika företag verkar.
Detta tycker jag stämmer på Frykåsen. En blåsig, men solig lördag i slutet av
april hade en del av företagarna samlats för att visa vad som finns och det är inte
lite.
Längst norr ut i byn finns Åna

Jordbruk § Entreprenad

med grävmaskiner. Nästa är
Forsnäs entreprenad AB.
och Jordskruv Värmland
AB. Den som skall bygga
uteplats behöver inte gräva och
sätta ner plint. Numera skruvar
man ner fästen för bärlinorna.

Kils kommun inventerar avloppen i våra bygder. Jag tror att flera gårdar kommer
att få besök där man vill titta på
hur avloppen renas. Många med
en vanlig trekammarbrunn
kommer att behöva bättre
rening.
Lars
Eriksson
demonstrerar
Biovac
reningsverk där avloppsvattnet
renas och kan släppas ut i
naturen utan att skada miljön.

___________________________________________________________________
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Solexperterna Värmland AB. Utvecklingen inom solel i vårt land har gått i
rasande fart. Nu har man slutat
att notera när det har kommit
upp solpaneler på ytterligare ett
tak. Solexperterna skriver
följande om sig själva: ”Vi
erbjuder en säker investering
med
nyckelfärdiga
solcellsinstallationer”.
En
installation betalar sig på 10–12
år och höjer värdet på huset.
Den som har 100 000 kr på
banken får bättre avkastning på
sina pengar om de installeras i en solcellsanläggning än på ett bankkonto.

Vänskafferiet. På Sara
Enqvists
visitkort
står:
”Äldrestödjare & social lots”.
Hemtjänsten gör ett utmärkt
arbete, men man har inte tid
att sitta ner och dricka kaffe
och prata med sina kunder.
Här kommer Vänskafferiet in
och erbjuder någon som kan
lyssna och dela ensamheten
med äldre eller människor
som saknar umgänge.

Naprapaten i Kil Maja Jansson bor också i Frykåsen, men jobbar Kil.
TIWAB. Mattias Halvarsson Lastbil för grus och maskintransporter.
___________________________________________________________________

7

Frykposten sommaren 2022
Fryksdalens plåtslageri
AB. Plåttak kommer numera på
rulle som kapas och falsas.
Dropprännor och stuprör kan
man numera få i aluminium.

Gårdsglädje har vi presenterat
i tidigare nr. av Frykposten. Gå in
på deras hemsida och se det
enorma utbudet.

Intresset var stort. De allra minsta
uppskattade mest den varma korven.

Kommunalrådet uppskattade
också korven, men gladde
sig åt att det finns livaktiga
företag i bygden. /K.E/

___________________________________________________________________
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Var god och välj!
Byalaget i Fagerås har gjort ett fantastiskt arbete. Man har lyckats få
bussomstigningsplatsen flyttad till planen framför järnvägsstationen. Öppnat
pizzerian. Startat Macken. Öppnat närbutiken. Nu kan bilister även ”tanka” el. Tre
laddstationer är redo tanka upp till 50 kW. Vi har på ganska kort tid upplevt att
fordonsindustrin är på väg att övergå från bensin / diesel till el. Nu kan de lite mer
långväga bilisterna fylla batterierna och förhoppningsvis magarna på
restaurangen. /K.E/

___________________________________________________________________
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När livet stannar upp
Detta är temat för den utställning som hölls i Equmeniakyrkan 13- 20 mars 2022. Åter
hade bygdens konstnärer ställt upp och visat sin tolkning av temat.

När livet stannar upp och man blir
ensam efter att en älskade har
besegrats av en hemsk fiende. Då kan
sorgen lätta och känslorna fästas på
en palett

Konst är inte bara färg och penslar
utan även känsla för material och
mönster

När pandemin låste in konstnären så
fanns tid för stillhet och motiven växte
fram

___________________________________________________________________
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Fikastund

Tid att välja väg

Kyrie Eleison
Efter Pandemin
Förr i tiden

Finna lugnet i naturen.

K.E har varit på utställningen.
___________________________________________________________________
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Kan man fira ett hus som fyller år?
Under åren 1960–61 byggdes nuvarande Equmeniakyrkan (den gröna kyrkan) i
Fagerås. Den ersatte det gamla missionshuset som låg på samma plats. Det var
i dåligt skick och behövde ersättas.
Arkitekt Janne Feldt ritade en byggnad som var helt olik ett vanligt missionshus.
Stommen bärs upp av limträbalkar och färgen är inte vit som brukligt var på
missionshus utan grön. För några år sedan byggdes entrén ut och taket har lagts
om. Flera generationer av scouter har använt lokalen under de 61 år som vi nu
firade i april och vi hoppas på goda år framöver. Vi kunde inte fira på 60-årsdagen
på grund av pandemin men nu gick det bättre.

/K.E./

___________________________________________________________________
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A-Traktor
När vi passerade genom en by så såg jag en bil med en röd LGF-skylt (Långsamgående
fordon). Jag var tvungen att ringa till morfar och fråga om dotterdottern hade blivit så
gammal att det var dags för traktorkörkort? Så var det.
Om vi skall börja från början. På 1930-talet började vi få behov av traktorer i jordbruket.
Det som fanns var Fordsontraktorer på järnhjul. Många händiga smeder byggde om
gamla person- och lastbilar till EPA-traktorer. Förkortningen E.P.A. stod för Enhetspris
AB. Det var en varuhuskedja som sålde billiga varor och ibland var kvalitén inte så hög.
Bokstäverna användes som beteckning enkla och i vissa fall för dåliga grejor. De här
EPA-traktorerna användes i jordbruket för transporter och för att harva och så med.
Min pappa hade köpt en gammal Volvolastbil och en bekant tog bort flaket som sedan
blev en traktorkärra. Han kapade ramen och byggde om förgasaren så att man kunde
köra på fotogen när motorn blev varm. EPA’n fyllde sin funktion, men byttes efter några
år ut mot en vanlig traktor.
Många gamla godingar har räddats till eftervärlden när entusiaster har från en EPA
återskapat originalet av någon gammal bil.

___________________________________________________________________
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På 1950-talet upptäckte några händiga ynglingar att om man fick tag på en Volvo Duett
och tog bort påbyggnaden så kunde man bygga en EPA enligt det gamla reglementet.
En sådan skulle ha plats för föraren och en passagerare. Den skulle ha flak och bakaxeln
skulle bultas fast i ramen utan fjädring.
Volvo PV 445 hade framdelen som en vanlig PV, men hade en ram. Perfekt att byggas
om. Den behövde inte ha någon extra växellåda för att ta ned farten och de var
eftertraktade och chassiskylten var det dyraste på hela ekipaget. Nu var tillgången på
Volvo Pv 445 begränsad och därför tog Trafikverket fram regelverket som kallades Atraktor. Nu fick de ha fjädring bak. De skulle bara ha plats för två personer, vara
utrustade med flak och fick inte gå fortare än 30 km/tim. Detta fick man nu lösa med två
växellådor och någon form av varvtalsbegränsning för att inte spränga motorn. Man
kunde hänvisa till att man jobbade med jordbruk och söka traktorkörkort från det man
fyllde 15 år.
På 1980-talet bestämde en av våra döttrar att hon inte skulle ha moped utan en Atraktor. Det var ovanligt att flickor hade det på den tiden och jag försökte avstyra det
utan resultat. I mars månad släpade vi hem en Mazdapickup och började jobba. Det
gamla rostiga flaket skrotades, ramen kortades och vi byggde ett träflak.
Hon visste precis hur hon ville ha det och vi var på skroten och hämtade delar bland
annat bakljus. Det skulle vara speciella fälgar så vi köpte en bil med rätta fälgar på som
vi sedan sålde. Det fick bli två växellådor för att få ner farten och en rotor i tändfördelaren
från en SAAB för att bryta när motorvarvet blev för högt. Det var inte lätt att få den
godkänd i besiktningen, men en fredagsafton i september gjorde vi ett nytt försök.
Tårarna rann utför kinderna av nervositet då kunde inte besiktningsmannen stå emot
och den blev godkänd för trafik. Det var mycket jobb och vi svetsade och lackerade, men
hon lärde sig hur broms och elsystemen fungerade och hade glädje av sin A-traktor.
Nu har tiden gått och vår son som har egna pojkar har gått igenom samma saker som
jag. De har byggt A-traktorer som gått i arv mellan bröderna och nu är det bara den
yngste som inte har bilkörkort. Det har hänt en del sedan de byggde om en PICK-upp.
Nu tillåter reglementet att man använda vanliga personbilar med elektronisk insprutning.
Hastigheten begränsas via elektroniken. Det behövs inget flak, men stolarna i baksätet
måste plockas bort. Musikanläggningen kan vara det dyraste på ekipaget. Utvändigt är
det bara den trekantiga röda skylten som skiljer dagens A-traktorer från vanliga bilar.
Fördelen är att tonåringen sitter varmt och torrt jämfört med en moped och mera
trafiksäkert.
Det är inte alla som uppskattar A-traktorerna på grund av att de är bromsklossar i trafiken
och förarna spelar för hög musik.
___________________________________________________________________
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Jag förstår känslan att få öppna dörren och krypa in bakom ratten i eget fordon utan att
ständigt behöva tigga skjuts, när man skall träffa kompisarna. För föräldrarna är det en
lättnad att inte behöva skjutsa och när det är dags att ta körkort så har man tre års
erfarenhet i trafiken.
K.E.
___________________________________________________________________
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Väg 61 Framnäs – Säldebråten
Vi fick en inbjudan till samrådsmöte inför Trafikverkets planer att bygga om väg 61
Framnäs – Högboda. Sträckan är uppdelad i två utbyggnadsetapper. Byggnationen av
etapp 1 är 4,1 km lång och omfattar sträckan Framnäs – Säldebråten med beräknad
byggstart 2024.

Enligt förslaget till ombyggnad av vägen kommer den i stort sett att följa den befintliga
vägen med en mindre rätning av vägen från bron vid Klaxsjön upp till Krökerud. Vägen
blir en 2+1 väg med mittseparering och viltstängsel. Med 2+1 väg blir den totala
vägbredden betydligt större än nuvarande.
Vid korsningen till Lene är det planerat med ett vänsterkörfält på vägen från Fagerås
mot Grönlund. Korsningen planeras fortfarande att bli en fyrvägs korsning. Enligt tidigare
förslag skulle korsningen bli två förskjutna trevägs korsningar. Jag har påtalat att
förslaget till korsningen bör vara förskjutna trevägs korsningar och således ändras
tillbaka till tidigare förslag. Enligt förslaget saknas ett vänsterkörfält för fordon från Boda
ner till Lene som jag också påpekat för Trafikverket.
/Kent Wallin
___________________________________________________________________
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Spjälstaket
Är 30 år en acceptabel garantitid på ett spjälstaket i trä? Det är tveksamt.
När min Ulla fyllde 50 år var
staketet en av presenterna. 50
meter långt med 250 spjälor är
ingen dålig present som
sysselsatte flera personer.
Träd skall fällas, kvistas och
kapas, köras till sågen. Virket
skall torkas, kapas och
spetsas samt målas två

gånger. Staketet bärs upp av
stolpar och slutligen skall
spjälorna skruvas fast. Jag har
målat om några gånger, men nu
var det dags för helrenovering.

Väder och vind sliter på
materialet. Några spjälor var
helt ruttna. Demonteringen
går vidare och resultatet får
ni se i nästa nr.
/K.E./
___________________________________________________________________
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Gubben i Stormyren
Vi handlade på Apoteket. I vår ålder så är besöken ganska täta där.
Nu köpte vi 5 (fem) olika mediciner. Kan ni ta det utan påse frågade apotekaren?
Det kunde vi och skulle betala. Räkningen slutade på 9 kronor. (Nio kronor). ”Vad
får jag för mina skattepengar” frågade en känd företagsledare?
Jag vet inte om jag fattade kassakvittot rätt, men det stod 1 436,97kr. Minus de
9 kr som vi betalt.
Nu vet jag att Högkostnadsskyddet är tidsbegränsat och att vi så småningom får
betala fullt pris upp till beloppsnivån. Denna gång fick vi mycket för
skattepengarna.
Jag har fått vidgad utsikt från mitt kontorsfönster. Det är ett skogsskifte som
avverkats. Nu kan jag se bilarna på E45.
Vi har aldrig haft så mycket skog i Sverige som nu har jag läst någon stans.
Tillväxten är större än uttaget. Den är inte så lätt att se som avverkningarna, men
nog är det stora arealer som blir kala.
I tidigare nr av Frykposten har jag gnällt över att så mycket mat blir kvar i
förpackningarna. Till min glädje såg jag nu att en yoghurtförpackning från Tetra
Pak hade instruktioner hur man skulle öppna i botten för att få ut allt.
Nu har vi fått den 4:e sprutan och det är frågan om vi i fortsättningen kommer att
få påfyllning varje år. I Närhetens Kyrka blir man bjuden på kaffe och kaka när
man väntar de vanliga 15 minuterna.
Efter injektionen väntade något värre. Svensk Bilprovning. Det blev en glad
överraskning. Vår trotjänare som är 15 år godkändes utan anmärkning.
På vägen hem gladde vi oss åt att det har kommit upp ett nytt hus på vägen mot
Annedal. Bygger man en villa på landet så visar det att man har långsiktiga
planer. Det finns plats för fler hus i Frykerud.
/ K.E./

___________________________________________________________________
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Bibelfrågan
Rätt svar på frågan i förra nr; var Eli.
Alva Forsberg i Nolby gård var en som svarade rätt och får en bok.
Alf Forsgren visste också rätt svar. En bok kommer.
Frågan i detta nr är:
Vem var den förste som upprättade ett välde på jorden?
Om du inte kan direkt så finns svaret i 1:a Mosebok 10:e kapitel och
1:a Krönikebokens 1:a kapitel.
Skicka svaret till Ingvar Solberg, Skogsvägen 44B 665 31 Kil.
Skriv också ditt namn, adress och tel-nr.
Boken ”Bara ljuset kan besegra mörkret” lottas ut bland de som
skickat in rätt svar
Lycka till

Frykerudsdagen
Efter två års uppehåll blir det nu åter Frykerudsdag.
Den 6 augusti samlas vi i Järnvägsparken i Fagerås. Det är
Equmeniaförsamlingen i Frykerud som är huvudansvarig men många
föreningar i Frykerud deltar.
Välkomna
PS: Glöm inte att hissa er flagga på Frykerudsdagen!

___________________________________________________________________
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Frykerudsäran
Från årsmötesprotokollet 10 februari 1994 framfördes ett förslag från Inge
Gustafsson att instifta ett Frykerudspris till någon som genom osjälvisk och
oegennyttigt arbete eller insats gjort något positivt för vår bygd. Inge värjer sig
mot ordet pris och vill i stället kalla det för FRYKERUDSÄRAN
Maja Lundström fick uppdraget att utforma det diplom som delas ut.
1994 Delas Frykerudsäran ut för första gången till Ivan Nilsson som detta år fick
dela äran med systrarna Saga Strandberg, Inger Lundin och Gunhild Alfredsson.
1995 Maj-Britt Blidh
2005 Kjell Engström
1996 Maja Lundström
2006 Rut Nilsson
1997 Emmy Sandberg
2007 Jan Berggren
1998 Gun och Filip Andersson
2008 Gunvor Larsson
1999 Kerstin Andersson
2009 Kerstin och Tage Salomonsson
2000 Olle Lund Margit Lund
2010 Stig Larsson
och Ingvar Solberg
2011 Kerstin Strand
2001 Inge Nylin
2012 Hemtjänstgruppen i Fagerås.
2002 Stefan Hensdahl
2013 Ulla o Karl Evert Evertsson
2003 Anders Eriksson
2014 Annelie Hedwall
2004 Iréne Fager, 10 års jubileum
2015 Fiberföreningarna i Frykerud
2016 Byalaget i Fagerås
Dags igen att föreslå en kandidat till Frykerudsäran, som delas ut i samband
med Frykerudsdagen den 6 augusti 2022.
Efter flera års uppehåll borde det finnas många kandidater.
Känner du någon som du tycker har gjort en speciell insats
för bygden eller för sina medmänniskor och förtjänar ett
omnämnande, kontakta någon i FFF:s styrelse
före den 25 juli 2022
K E E.
___________________________________________________________________
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Sommaren på Sjölôckekul
Tänk att få planera för en ”vanlig” sommar efter två
borttappade år. Vi ska ha midsommarfirande med
möjlighet att klä midsommarstången och sen
dansa runt den. Det finns även kaffe och hembakat
bröd att köpa och naturligtvis även lotter.
Tisdagsunderhållningar har vi den 5:e, 12:e och19:e juli.
Den 5:e tar Leif Johansson avsked av sina ”damer” tillsammans med Per-Olof
Grumer.
Den 12:e får vi besök av Gamla Polare och det var ett bra tag sen de gästade
oss.
Den 19:e kommer Gunnar Svensson och då serverar vi även nävgröt, som folk
har längtat efter.
Vad som ska serveras vid de första kvällarna är inte bestämt än, men något gott
blir det.
Sillfesten är bestämd och blir av den 23 september.
Nu hoppas jag att det blir fart på lottförsäljningen igen för det har legat nere under
pandemin och pengar behöver vi ha in, så nu ser vi fram mot många köpvilliga
kunder.
Vi skulle bli glada över att få nya medlemmar. Avgiften är 200 kronor för enskild
och 300 kronor för familj, som betalas in till plusgiro 33 79 80-7.
Det bästa är väl ändå att vi kan få träffas igen efter två års stiltje uppe på vår
Fornminnesgård. Ni kommer att få se upprustade byggnader och en fin plats där
våra väghållningsstenar står resta. Med den fina omgivningen är det en ljuvlig
plats att vara på en sommarvarm julikväll. Vi ser fram mot att träffa alla trogna
besökare.
Välkomna!
Kerstin Wallin
___________________________________________________________________
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Torpvandring
Frykeruds Hembygdsförening har planerat för en vandring, där vi ska besöka några
gamla boningsplatser, samt även några andra platser. Platsen för det hela framkom
genom en önskan var vi skulle gå. Vi ska gå i den lite mer sydvästra kanten av Frykerud,
nämligen Säldebråten.
Vi samlas på Hembygdsgården uppe på Sjölôckekul, lördagen den 11 juni klockan
09.00. Sträckan vi ska gå blir ca 2,5 – 3 km. Vandringen kommer att bli lite blandad, väg,
stig och skogsmark. Så tänk på klädsel, på både kropp och fötter, eftersom det blir
skogsvandring.
Fikapaus ska vi ha, så ta själv med vad du vill äta och dricka. Sist men inte minst ”glöm
inte dä goe humöre”.
Välkomna!
Är det något du undrar över så får du gärna ringa mig
Kennet Bergsten tel. 070-224 84 89

Föreningar i Frykerud!
I ordförandens ruta skriver han om att Kils kommun har avsatt 1.2 millioner för utveckling
i Frykerud. Vi måste träffas för att lägga upp en handlingsplan. Vilka projekt är viktigast
för bygden?
/ K.E./

Sommarförsäljning i Skållerud
23 – 31 juli
Frykerudsalster kommer att ha försäljning av hantverk i Skålleruds Byastuga den 23 31 juli. Det kommer att finnas servering.
Öppettider kl. 11 - 18
Välkomna!
Frykerudsalster
___________________________________________________________________
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Lite om Ukraina ur ett lokalt perspektiv
Det förfärliga som händer i Ukraina kan Ni på olika sätt följa i olika typer av medier
så det skall inte jag ägna mig åt, men lite om frågor som jag får hur detta kan
komma att påverka Kil.
Både privata företag och kommunen påverkas direkt av att man har
leveranssvårigheter av olika typer av komponenter vilket i sin tur betyder att man
försöker att hitta ersättningsprodukter. Inte lätt och tar dessutom lång tid. För
näringslivet har den nya vågen av Covid i Kina fått nästa ännu större påverkan.
Det som vi alla kan se direkt är att priset på många typer av produkter och tjänster
stigit kraftigt, för en tid sedan redovisades inflationssiffror på över 6 % och det
var länge sedan vi sett något liknande.
När det gäller flyktingar som förväntas komma till Sverige från Ukraina så fanns
först en prognos på 76,000 under första halvåret 2022, denna siffra har nu
reviderats till 80.000 under hela året. Staten via Migrationsverket har uppdragit
åt Länsstyrelserna att ta fram fördelningstal på kommunnivå. För Kils del har
detta inneburit ca 125 st under året men om och när är förenat med stora
frågetecken. Problemet för kommunen är att vi inte har några lediga lägenheter,
Kils bostäder har en bostadskö på ca 800 personer och vi har även långa köer
till de privata fastighetsägarna, sen kan det naturligtvis delvis vara samma
personer.
Det kommunen nu gjort är att förbereda drygt 40 boendeplatser, dels i
Stenåsenskolan och på Gästis i Fagerås för att ha en beredskap om och när de
första kommer. Sen kan man som privatperson anmäla sig via kommunens
hemsida om man har möjlighet att ställa en stuga eller annat till förfogande. Dock
skall man veta att det är staten som har det övergripande ansvaret inte minst
ekonomiskt i denna situation och ersättningsfrågorna både mot kommuner och
enskilda är fortfarande mycket oklara.
Kennet Bengtsson

___________________________________________________________________
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Frykerudsföretag blev rikligt belönade på Kils
kommuns första näringslivsgala
Den 5 maj genomfördes för första gången fysiskt en näringslivsgala i Kils
kommun, under de senaste 2 åren har det skett på nätet p.g.a. pandemin.
Evenemanget gick av stapeln på Kils Hotell och det var lapp på luckan. Syftet är
at uppmärksamma framgångsrika företag i olika kategorier och från kommunen
har kategorierna varit:
•
•
•
•

Kils trevligaste butik
Årets UF företag, Ung företagsamhet
Årets Unga företagare
Årets gröna företagare

Till detta kom att Kilsam Företagare föreningen i Kil och Företagarna Värmland
utsåg var sin pristagare.
När det gällde kommunens utmärkelser så har Kilsbor fått först nominera via
sociala medier och kommunens hemsida kandidater som man ansåg förtjänta
och sedan har det varit en omröstning i samma medier. Intresset har varit
jättestort och över 1600 röster har kommit in.
Vinnare från Frykerud var:
•
•
•

Årets UF företag: Frykeruds Ysteri UF, Hanna Sandberg och Linnea Jonsson
som tillverkat grillost och sålt.
Kilsams pris till årets företag i Kil: Kils Leksaksbutik, Karin Löfberg (som bor i
Fagerås).
Årets Gröna Företagare: Patrik Persson, lantbrukare på Höglunda Gård.

Övriga pristagare blev;
•
•
•

Kils Trevligaste butik, Jessicas chark o deli
Årets unga företagare: Emilie Blomqvist, Bönan och Grodden
Företagarna Värmland; Frykenbaden Camping, Magnus Kristoffersson

En mycket trevlig kväll i god anda och där man från flera håll bett om en
fortsättning vilket vi redan lovat.
Kenneth Bengtsson
___________________________________________________________________
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Årets Gröna Företagare: Patrik Persson, lantbrukare på Höglunda Gård

Kilsams pris till årets företag i Kil: Kils Leksaksbutik, Karin Löfberg
___________________________________________________________________
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Fiber i Lene Ekonomisk förening
Kallelse
ordinarie föreningsstämma
Tid

Onsdagen den 29 juni 2022 kl. 18.00

Plats
Ärende

Fornminnesgården i Säldebråten
Ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna

Alla hälsas välkomna till föreningsstämman.

Styrelsen
L-O Frykenberger, ordf.

Kent Wallin, sekr

Korsordsskaparen
Vinnarna i Frykpostens fyrtiosjunde
korsord blev:
Sten Nilsson, Fagerås
Anita Friberg Rörmyren

FFF Gratulerar! Trisslotter kommer!
Lösningen till det 48 korsordet skickas till:
Ulla Evertsson, Ö:a Glänne Stormyren, 665 92 Kil
senast 10 augusti 2022
___________________________________________________________________
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Rätt svar på korsord nr 47
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Med förhoppning om en skön
sommar till er alla!
Redaktionen

Karl-Evert Evertsson
Kerstin Wallin
Georg Forsberg
___________________________________________________________________
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