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Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Knutkalas i stället för Tabelras!

Inga stipendier för våren 2008

Enligt gammal tradition dansas julen ut tjugondag
Knut (13 januari). Vi tjuvstartar med en enkel ”julgransplundring” fredagen den 9 januari kl. 19.30.
Vi dricker upp glöggen, äter upp pepparkakorna och
stoppar i oss lita annat smått och gott. Ta chansen
och träffas för en liten pratstund med dina grannar i
lugn och ro!

Inte heller denna gång fick vi någon ansökan om
utbildningsstipendier för vårterminen. Vi gör ett nytt
försök i maj! Kom ihåg att alla eftergymnasiala
studier räknas (högskola, folkhögskola, universitet
etc). Hör gärna av dig till Roland Johansson, Arne
Torstensson eller Mikael Zsiga om du känner dig det
minsta osäker på vad som gäller. Mer information
finns även på www.kinnared.nu.

Äramossen blir naturreservat

Upplyst Kinnared!

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 10
december 2008 att inrätta Naturreservatet Äramossen.
De vars fastigheter (även samfälld mark inom
Kinnared) som ligger inom reservatet har brevledes
underrättats om beslutet. Den som vill ta del av
beslutet med tillhörande bilagor kan vända sig till
Mikael Zsiga. Det kommer även att finnas tillgängligt
på www.kinnared.nu.

Till allas vår glädje har äntligen gatubelysningen kommit
upp. Förhoppningsvis är alla medvetna om att olycksriskerna fortfarande är stora för den som går eller cyklar
längs vägen. Låt således inte belysningen bli ett skäl till
att höja hastigheten. Tänk även på att reflexer och
varselklädsel väcker uppmärksamhet som inte gatubelysningen kan ge. Detta gäller givetvis alla, såväl barn
som vuxna!

Välbesökt kransbindarkväll!

Mysig glöggkväll i adventstid

Kransbindarkvällen för tjejerna som hölls fredagen
den 14 november blev en mycket lyckad tillställning.
Sjutton ”tjejer” dök upp och band krans för glatta
livet! Engagemanget var uppenbarligen så stort att fru
Zsiga, som utrustats med kamera för att föreviga
binderiet, inte lyckades komma ihåg att ta en enda
bild av tillställningen. Det där skrytet om att kunna
göra två saker samtidigt håller inte…

Glöggkvällen fredagen den 28 november besöktes av
cirka femton personer. Den som ville hade chansen att
titta på Leif Anderssons film om lösöresauktionen efter
Arne Anders-sons
dödsbo. Vill
någon se filmen
hemma i lugn och
ro går det bra att
vända sig till
Mikael Zsiga, så
ordnas en egen
kopia.

Tack till Ann-Marie Johansson för ett gott initiativ
och Annica Nyrell med kollega från Steinstö trädgård
för förträfflig handledning.

Glada Kinnaredsbor, Erika &
Lina.

