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Ljuset kommer…
Den 26 november beslutade kommunstyrelsen att
bevilja bidrag till vägbelysning utmed länsväg 1736
från riksväg 40 och 2,5 km söderut genom Kinnared.
Serviceförvaltningen får disponera 765 000 kr ur 2007
års investeringsbudget för projektet. D.v.s. ljuset
kommer 2008…

Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Inga stipendier för våren 2007!
Tyvärr har ingen ansökt om utbildningsstipendier för
vårterminen 2007. Förhoppningsvis är det ingen som
missat chansen. Det kommer att finnas möjlighet att
söka två gånger om året (maj & november). Alla
eftergymnasiala studier räknas. Missa inte den här
möjligheten att dryga ut studiekassan!

Julkalas
Ni kommer väl på julkalaset fredgen den 21 december
kl. 19.00? Sista anmälningsdagen var igår… Har du
missat detta? Loppet är nog inte kört. Ring omgående
till Stig och Iréne (tfn 163 48 alt. 070-688 56 49).

Julkalas 2007

Välkomna till Kinnared!
I början av oktober hälsades alla ”nyinflyttade”
välkomna till Kinnared med en blomma och en peng.
Nya i byn är Lina och Anders som hyr Storegården från
familjen Nilsson, Erika och Klas som hyr Storegården
från Sven Axelsson och i Galtåsens ”station” har
Bernahard, Brigitte, Johnnie och Laura flyttat in
Nya Kinnaredsbor?

kinnared.nu

Rapport - möte om soldattorpet

Arbetet med hemsidan pågår… Tanken är att sidan
skall vara till nytta och nöje för oss alla. Bland annat
planerar vi att lägga ut några enkla kartor över
promenadstråk. Har du någon bra runda du vill bidra
med så kontakta Mikael Zsiga, som hjälper till med
ritarbetet. Även annat material, såväl bild som text. till
hemsidan mottages med tacksamhet. Till exempel
saknar vi bra bilder på Arne Andersson, Ätran och
gamla kyrkplatsen.

Onsdagen den 24 oktober träffades ett tjugotal Kinnaredsbor i Soldattorpet. Stiftelsens ordförande, Arne
Torstensson, informerade om arbetet och ekonomin.
Någon egentlig handlingsplan för torpets framtid kom
inte på pränt men det var en trevlig kväll med god
smörgåstårta. Hör gärna av dig till Stig eller Irené eller
någon representant för stiftelsen om du har några
idéer om vad vi skall göra med Soldattorpet.

