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Stipendium för hösten 2017

Nu är det dags för kräftskiva igen! Förra gången var för
två år sedan. Alla Kinnaredsbor är således välkomna till
Zsigas loge på Skattegården lördagen den 11 augusti
kl. 18.00. Där bjuder Arne Anderssons stiftelse på kräftor med tillbehör och måltidsdryck. Anmälan senast
lördagen den 4 augusti till Lennart Allansson (tfn 070680 86 97 alt. lennart.allansson@telia.com) eller Roland
Johansson (tfn 402 72).

Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl
har beslutat tilldela stipendium för eftergymnasiala studier hösten 2017 till Elin Hallin, Fabian Zsiga, Maj Zsiga
och Nora Holmgren. Elin, som läser fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet, Maj, som läser socionomprogrammet vid Lunds universitet Campus Helsingborg och Nora, som läser ekonomiprogrammet vid
Högskolan i Skövde, tilldelas 6000 kr vardera. Fabian,
som läser juristprogrammet vid Uppsala universitet, tilldelas 4 500 kr. Nästa ansökningstillfälle är senast den 15
oktober 2018. Då gäller det studier genomförda under
vårterminen 2018. Ansökningsformulär m.m. finns på
www. kinnared.nu.

Kräftskiva 2016

Kräftskiva för Kinnaredsborna

Logröj på Skattegården
Lördagen den 18 augusti kl. 18.30 är det dags för årets
logröj, för elfte året i rad! Rosmari Holmgren och Mikael
Zsiga bjuder på enkel mat och dans. Alla är välkomna,
även icke-Kinnaredsbor! Det brukar bli en härlig mix av
människor från Ulricehamn med omnejd! Anmälan till
Rosmari (tfn 070-333 09 17 alt. rosmari.holmgren@ulricehamn.se) eller Mikael (tfn 0766-49 47 20 alt. zsiga@
telia.com) senast den 12 augusti.

Tjälskador på väg 1736
Som alla förhoppningsvis noterat är vår väg (väg 1736)
illa där an. Det behövs mycket kärlek från Trafikverket
och vi kanske måste hjälpa dem på traven. Ett sätt är att
ringa till TV:s kontaktcenter 0771-921 921. Ett annat
är att göra en felanmälan på nätet: https://webapp.trafikverket.se/e-tjanster/kundtjanst/?ref=road. Fungerar
det inte? Sök efter ”felanmälan väg”.

Surströmmingsskiva
För de som vill ha skarpare grejor än kräftor finns det
möjlighet att äta surströmming lördagen den 25 augusti kl. 18.30. För 100 kronor får du äta denna delikatess
med alla upptänkliga tillbehör utom dryck som du får
ordna själv. Alla är välkomna, även icke-Kinnaredsbor.
Anmälan till Mikael Zsiga (se ovan) eller Mats Lundqvist (tfn 070-364 84 43) senast den 19 augusti.

Kinnaredsloppet
Dags för årets löparfest: Kinnaredsloppet lördagen den
1 september augusti kl. 16.00. Gå, lufsa, jogga eller
spring den längd du behager med start vid Soldattorpet.
För den som tycker tävlandet mot andra är viktigt är det
cirka nio km som gäller. Efter genomförd aktivitet bjuds
det på grillat Aktiviteten är öppen för alla! Anmälan till
Ronnie Johansson (ronnie.johansson@wernerssonost.
se) senast den 26 augusti.

Detta har hänt

- Valborgsmässoafton firades i Soldattorpet måndagen
den 30 april. Cirka 50 personer deltog. Tack till Stig &
Irené, Frida & Niklas.
- Vårstädning av Soldattorpet genomfördes lördagen den
19 maj. Tack till alla er som slöt upp och hjälpte till!
- Ett särskilt tack till Stig Svensson för arbetet med fågelholkarna!
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