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Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Kransbindarkväll för tjejerna!

Stipendier för våren 2008

Fredagen den 14 november kl. 19.00 blir det kransbindarkväll med fika i soldattorpet för alla tjejer (18
år & uppåt) i Kinnared. Annica Nyrell som bor i
Bäckagården och arbetar hos Steinstö trädgård
kommer för detta företags räkning att hålla i arrangemanget. Stiftelsen står för deltagaravgiften. AnnMarie Johansson (tfn. 401 51) i Holmarp, som tagit
initiativ till aktiviteten tar emot anmälningar senast
fredagen den 7 november.

Nu är det dags att söka stipendium för dig som
genomfört eftergymnasial utbildning (folkhögskola,
högskola eller universitet) under vårterminen 2008.
Din ansökan måste vara inne senast fredagen den
14 november 2008. Använd ansökningsformuläret
på www.kinnared.nu där det finns mer information
om stipendieutdelningen. Du kan även vända dig till
Roland Johansson eller Mikael Zsiga.

Välkomna till Kinnared!

Gatubelysning på g

Som alla nog känner till har Nicke och Lotta med
familj sålt Storegården mellan Arnes och soldattorpet
och flyttat till Murum. Ny ägare är Mikael Kilbrand
som har hälsats välkommen med en blomma och en
peng!

Enligt uppgifter från Ulricehamns Energi AB (UEAB)
kommer arbetena med gatubelysningen att dra igång så
fort Vattenfall lämnat klartecken. Vattenfall har tecknat
avtal med samtliga berörda markägare. Roland Johansson kommer att träffa representanter för UEAB för
vidare information.

Byggboom i Kinnared!

Glögg i adventstid

I Kinnared märks ingen nedgång i byggbranschen, med ett nyuppfört hus och ett på
gång att byggas. Vi gläds åt ökningen av
antalet hushåll i byn.

Fredagen den 28 november kl. 19.30 blir det glögg och
pepparkakor i soldattorpet för de Kinnaredsbor som behöver bli
extra snälla inför julen. Välkomna!

Vid Harahallen och vid korsningen
Harahallen/Rönnesmad byggs det nytt!

Att minnas från augusti…
Ett stort tack till Pete och Ulla som
bjöd på traditionsenlig bluesfest i
skolan lördagen den 2 augusti.

Lördagen den 23 augusti
bjöd stiftelsen på kräftskiva på Zsigas loge. Uppslutningen var god, ett
sextiotal Kinnaredsbor
dök
upp.
Stort
tack
till Stig
och
Iréne.

