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Göteborgsresa den 15 juni
Söndagen den 15 juni är alla Kinnaredsbor
välkomna att följa med på en resa till Göteborg. Vi
åker buss vid 9-tiden och är hemma vid 22-tiden.
Under dagen blir det bl.a. Lisebergsbesök. Särskilt
informationblad med anmälningstalong kommer i
början av april. Sista anmälningsdag blir söndagen
den 20 april.

Fredagspub
Fredagen den 4 april blir det fredagspub (after
work) i Soldattorpet. Vi bjuder på lite snacks, dricka
får du ta med dig själv. Kl. 19.00 är det definitivt
öppet. Har du frågor så hör av dig till Mikael eller
Louise Zsiga som är värdar för kvällen.

Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Sök stipendie för hösten 2007!
Ansökning om stipendie för studier genomförda
hösten 2007 skall lämnas in senast fredagen den 2
maj. Alla eftergymnasiala studier räknas. Missa inte
möjligheten att dryga ut studiekassan! Ansökningshandlingar finns på kinnared.nu eller i pappersform
hos Mikael Zsiga.

Vad händer med soldattorpet
Vårstädning kommer att genomföras lördagen den
17 maj. Vi träffas på morgonen kl. 09.00 och gör fint i
och vid Soldattorpet. På kvällen bjuds det på grillat.
Stig håller som bäst på med att ta fram några olika
ombyggnadsförslag. Dessa presenteras närmare under
våren. Synpunkter läggs i ”förslagslådan”, som finns
vid Postens gula låda.

Julkalas – en tradition!
Fredagen den 21 december bjöds Kinnaredsborna på
Allanssons förträffliga julbord. Det smakade väl! Ett
särskilt tack till familjen Allansson och alla andra som
hjälpte till.
Julfest 2007

Välkommen till Kinnared!
Vi har glädjen att välkomna en purfärsk Kinnaredsbo!
Det är Lina och Anders som har fått en liten flicka. Siri
föddes den 2 februari på Borås lasarett.
Leverans av ny Kinnaredsbo?

kinnared.nu

När mörkret kommer får vi ljus…

Vi har vissa problem med uppladdning av filer till
hemsidan. Det som strular är pdf-filer. Finns det
månne någon kunnig ”hacker” som kan hjälpa till att
få rätsida på det hela? Hör av dig till Mikael Zsiga.

Arbetet med vår vägbelysning påbörjas i höst om allt
går enligt planerna. Vattenfalls representant kommer
att ta kontakt med berörda markägare framöver. De är
tacksamma för all information om befintliga kablar,
rör och dylikt som ligga i vägen för ledningsarbetena.

