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Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Extra om soldattorpet!
Nu har stiftelsen lämnat in bygglov på
om- och tillbyggnad av soldattorpet.
Thomas Wärmö på I-Gården Byggkonsult HB i Bottnaryd har tagit fram
plan- och fasadritningar. Den totala
ytan kommer att uppgå till nästan 151
kvm när bygget är färdigt. Tillbyggnaden blir 78 kvm. Kostnaden för
bygget har kalkylerats till strax under
två miljoner kronor.
RC Bygg AB har fått uppdraget att
bygga. De kommer att inleda arbetet i
vår med byggstart i april eller maj. Om
allt går enligt planerna är allt klart i
höst.
Förhoppningsvis kan vi hålla nere
byggkostnaden med hjälp av lite frivilliginsatser. Vi kommer att återkomma om detta under våren.

Planritning daterad den 20 september 2010. Ritningen beskriver principerna.
Funktionerna inne i huset kan komma att ändras. Har du synpunter? Kontakta i
så fall Roland Johansson.

Bredband i Kinnared?

www.kinnared.nu

I samband med att gatubelysningen sattes upp
passade UEAB på att lägga ner ett rör för framtida
bredbandsutbyggnad. Nu har UEAB föreslagit att vi
Kinnaredsbor i samverkan bygger ut ett bredbandsnät. Det finns stora möjligheter att få bidrag från
staten till ett sådant projekt. Hittills har Ragnar
Ahrentorp, Sven Axelsson, Bo Hallin, Ronnie
Johansson och Mikael Zsiga träffats och diskuterat
frågan. Mer information om bredbandsprojektet
kommer under våren.

För tillfället ligger uppdateringarna av hemsidan nere.
Orsaken är datorkrångel hos webbansvarig! Under
våren kommer problemen att vara lösta. Det kan även
bli aktuellt att lägga över hemsidan i ett nytt
publiceringsprogram. Är det någon som vill hjälpa till
med detta så är vederbörande välkommen att
kontakta Mikael Zsiga.

Detta har hänt…
Onsdagen den 24 november genomfördes den traditionsenliga kransbindarkvällen i soldattorpet. Vid årets
sammankomst deltog ett tiotal personer. Fotodokumentation från aktiviteten efterlyses!
Fredagen den 17 december genomfördes glöggkväll i soldattorpet. Cirka femton personer slöt upp för att mysa,
snacka, dricka glögg, äta pepparkakor, ost och nötter.

