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Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Nyhetsbrevet är en tidskrift!

Stipendieutdelning

Nu är det klart! Vårt nyhetsbrev har fått ett
utgivningstillstånd av Patent- och registreringsverket. Detta innebär att stiftelsen inte
behöver annonsera i dagspress om information som måste nå ut till Kinnaredsborna.

Nu kan du som genomfört eftergymnasial
utbildning (folkhögskola, högskola eller universitet) ansöka om stipendium från stiftelsen
för vårterminen 2007. Vad som gäller och hur
du ansöker framgår på kinnared.nu under
rubriken ”Arnes stiftelse”. Din ansökan måste
vara inne senast fredagen den 2 november
2007. Ansökningsformulär kan även fås av
Roland Johansson eller Mikael Zsiga.

Nyhetsbrevet kommer att ges ut vid fyra tillfällen per år: mars, juni, september & december. Hör gärna av dig om du har synpunkter på innehållet!

www.kinnared.nu
Numera finns vår by på
”nätet”. Vi har gjort en
enkel hemsida som innehåller lite information om
Kinnared, vad som är på
gång och information om
stiftelsen. Är någon intresserad av att ha en egen epostadress med ändelsen
@kinnared.nu ska det nog
gå att ordna. Är du nyfiken
men utan datoruppkoppling? Hör av dig till Mikael
Zsiga så kan vi ge en enkel
förevisning.

Vad ska vi göra med soldattorpet?

Kinnareds nya samlingsplats!

Onsdagen den 24 oktober kl. 18.30 träffas vi i torpet för att
tillsammans ta fram en enkel handlingsplan för torpets framtida användning. Vad vill vi kunna göra i torpet? Vilka regler
ska gälla för uthyrning, städning m.m.? Behöver vi bygga om?
Är det någon utrustning som saknas? Vi bjuder på kaffe/te.

Tack…
…alla ni som förberedde, genomförde och städade efter vår
trevliga sommarfest i soldattorpet. Partytältet var fullt av sillsugna
Kinnaredsbor som sökte skydd undan juniregnet.
…Pete och Ulla för den svängiga bluesfestivalen i skolan. Numera
är festivalen, första helgen i augusti, en tradition att se fram emot.
Nytt för i år var att Kinnaredsborna slöt upp i mängder!
…Kaj och Christian för att ni skött gräsklippningen vid torpet.
Nästa år kommer en ny chans att tjäna en slant, för de som går på
högstadiet.

Gatubelysning?

Stiftelsens stadgar

Roland Johansson har engagerat sig i frågan
om gatubelysning här i Kinnared. Trafikmätningen som kommunen genomförde i början
av sommaren gav för oss ett positivt resultat.
Diskussionen med kommunen har intensifierats. Förbättrad telekommunikation (bredband) har också tagits upp i detta sammanhang.

Stadgarna som reglerar hur Arne Anderssons
stiftelse för samhället Kinnareds väl skall förvaltas
finns numera att tillgå för den som är intresserad. Det finns två alternativa tillvägagångssätt. Antingen går du in på hemsidan kinnared.nu och klickar dig fram till ”Arnes
stiftelse”, ”Stadgar & förvaltning” eller så ber
du om en papperskopia från Mikael Zsiga.

Wanted!
Vi vill gärna lägga ut fler bilder på Kinnared.nu som skildrar
livet i Kinnared. Det kanske blir någon bra bild från
älgjakten? Hästbilder! Vi har många fina jyckar, men ingen på
bild! En traktor eller moppar? Kojor som barnen byggt! Sänd
in bild och lämplig text till: webbansvarig@kinnared.nu.
Åsbotupp på Skattegården.

Lite kontaktuppgifter:
Arne Anderssons stiftelse för Kinnareds väl:
Ordförande: Arne Torstensson, tfn 159 22, e-post arne.torstensson@swipnet.se
Vice ordförande: Roland Johansson, tfn 402 72
Sekreterare: Mikael Zsiga, tfn 403 03, e-post zsiga@telia.com
Stugkommittén: Stig & Irené Svensson, tfn 163 48, e-post smstig.svensson@delaval.com

