
NYA UPPLEV KILSBERGSKANTEN 2.0
Upplev Kilsbergskanten är död! Länge leve nya Upplev Kilsbergskanten 2.0 
(UKK 2.0)! Efter att ha arrangerat helgen Upplev Kilsbergskanten i sex år, ser 
nu Föreningen Kilsbergskanten nödvändigheten och möjligheten att göra något 
nytt; UKK 2.0. 

BAKGRUND
Under årens lopp från det att Föreningen Kilsbergskanten arrangerade den 
första upplevelsehelgen 2009 till 2015 års upplevelsehelg, har flera tusen 
människor besökt Kilsbergskanten. Vi har lyckats sätta Kilsbergskanten på kar-
tan och i mångas medvetanden. Flera företag har startats och ett företagsnätverk 
har uppstått. Många har lärt känna varandra bättre i bygden.
Men många av besökarna hann bara med tre-fyra öppna hus som mest och var 
ledsna att de inte hann uppleva mer av alla spännande och intressanta aktivite-
ter utefter kanten. Många av deltagarna kände sig också sugna att åka runt och 
besöka varandras aktiviteter och öppna hus. Efter årens lopp dök det upp fler 
och fler rundor med öppna hus av olika slag runtom i regionen. Många fick svårt 
att hinna med alla och svårt att välja bland dem. 

UKK 2.0
Upplev Kilsbergskanten behövde helt enkelt en pånyttfödelse. Så Föreningen 
Kilsbergskanten presenterar nu stolt en ny version; UKK 2.0. Det första UKK 
2.0 äger rum lördagen den 3 september 2016. Alla aktiviteter, verksamheter och 
besökare samlas i Kilsbergskantens nav i Lekhyttan under denna dag. Kilsbergs-
kantens nav är föreningens bygdegård. Här visar alla som vill upp sig, allt från 
privatpersoner till föreningar och företag från bygden. Vi är både inne lokalen; 
den gamla skolan och ute i trädgården. Vi gör det till en bygdefest där alla, barn 
som vuxen hittar något roligt eller intressant att uppleva och prova-på. På kväll-
en avslutar vi med ett gemytligt gästabud.  

UKK 2.0 ger oss möjlighet att:

• Visa upp våra intressen och verksamheter och dela med oss av 
 kunskap och engagemang

• Träffa varandra i bygden och främja det sociala nätverket 

• Lyfta fram Kilsbergskantens nav och alla dess möjligheter för 
 medlemmar och icke-medlemmar

• Utveckla näringslivet i bygden genom att förenkla för de 
 existerande företagen att nätverka, inspirera till att starta nya 
 verksamheter och göra reklam för de verksamheter som finns

• Fortsätta att göra Kilsbergskanten känd

• Samla allt på ett ställe och på så vis spara på koldioxidutsläpp
 och tid genom att slippa köra runt till flera öppna hus 

Varmt välkommen! /Styrelsen i Föreningen Kilsbergskanten


