
 

Plats: Frykstastugan på ”Höjda”, 2 km norr om Kils centrum.
https://kartor.eniro.se/sök/Kil-Fryksta-Frykstastugan

Anmäl er senast 5/11 till varmland@naturskyddsforeningen.se 
Skriv även om eventuella matpreferenser

Kretskonferens
om fysisk planering, 

översiktsplaner & strandskydd
En dag för dig som är eller vill bli engagerad 

i det lokala natur- och miljöarbetet

Lördag 10 november 2018 kl 9-16
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Naturskyddsföreningen i Kil 
berättar om sitt arbete med kommunens förslag till För-

djupad Översiktsplan (FÖP) Nedre Fryken, där man bl a skissar på 
700-800 nya bostäder och detaljplanförslag Runnevåls Industriområde där 
åkermark föreslås omvandlas till industrimark.  I anslutning till lunchen
vandrar vi ut till utsikten och där vi kan se större delen av området som 
omfattas av FÖP.
Länsstyrelsen förklarar hur översiktsplanering går till och varför det är 
ett viktigt verktyg för natur- och miljöpåverkan i din kommun. Dessut-
om diskussion om hur man blir en remissvinnare, vilka utmaningar och 
svårigheter vi har i våra kretsar och idé- och erfarenhetsutbyte.

https://kartor.eniro.se/sök/Kil-Fryksta-Frykstastugan


Program

9.00 Fika

9.30  Presentation av dagen och alla som är med

9.45 Magnus Ahlstrand, Plan- och bostadshand  

 läggare på  Länsstyrelsen

11.30 Naturskyddsföreningen i Kil 

12.00 Lunch och guidad tur till utsiktspunkten

14.00 Vilka utmaningar, glädjeämnen och 

 svårigheter har ni i kretsarna?

14.30 Fika

15.00 forts, erfarenhetsutbyte och vilken hjälp   

 kan vi få från riks och länsförbund?

16.00 Slut för dagen

Om platsen
Frykstahöjden, i folkmun kallad ”Höjda” är ett tätortsnära 
ströv- motion- rekreationsområde där ett antal föreningar har 
sin utgångspunkt. I angränsande skog öster ut ligger några 
fritidsanläggningar/arenor och flera vandringsleder. Området 
är också sammanlänkat med SISU-gården, Forshaga kommun 
via SISU leden. ”Höjda” området är välfrekventerat under hela 
året där Frykstastugan utgör en viktig punkt med bl a spår-
central. Från slalombackens topp ser man Nedre Fryken, här 
börjar Fryksdalen, och man kan njuta av vyerna. I väster syns 
siluetten av Renstasnipan, ett av fyra naturreservat som finns 
i kommunen.
”Höjda” är en unik geologisk formation och består av isälvs-
material, grus och sand. För 10000 år sedan dämde deltat 
upp nedre änden av Fryksdalen, vilket tvingade Norsälven, 
Frykensjöarnas avrinning, att ta en annan dalgång ned till 
Vänern.  Kils tätort tar sitt dricksvatten från området vilket 
innebär vattenskyddsområde.
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