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Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Sök stipendie för hösten 2011!
Ansökning om stipendie för studier genomförda hösten 2011 skall lämnas in senast fredagen den 11 maj. Alla
eftergymnasiala studier räknas. Missa inte möjligheten att dryga ut studentkassan! Ansöknings-handlingar finns
på kinnared.nu eller i pappersform hos Mikael Zsiga.

Valborgsmässoafton
Måndagen den 30 april kl 18.00 firar vi Valborg i
Soldattorpet! Först blir det tipspromenad (ca 2 km)
därefter bjuds det på enkel soppa, smör och bröd med
tillhörande alkoholfri måltidsdryck. (Öl finns att köpa
till självkostnadspris.) Kaffe blir det också!

Vårstädning
Vårstädning och diverse målningsarbeten kommer att
genomföras lördagen den 15 maj. Vi träffas på morgonen kl. 09.00 och gör fint i och vid Soldattorpet.
Det bjuds på förmiddagskaffe, som vi förhoppningsvis kan dricka ute! Efter avslutat arbete blir det även
lättare lunch som tack för hjälpen.

Soldattorpet invigt!
Snart har det gått ett halvår sedan vi invigde soldattorpet
(2011-11-26) efter den genomförda om- och tillbyggnaden.
Vid invigningen slöt cirka sextio person upp och festsalen var
välfylld! Efter invigningen har torpet bokats (kostnadsfritt) av
många Kinnaredsbor för egna arrangemang. Bokning görs hos
Iréne och Stig Svensson, tfn 306 40.

Göran Tjäder kåserade…
…om sina minnen från Kinnared under den traditionella glöggkvällen som hölls i
december (2011-12-16). Cirka 30 personer tog del av Görans filmer och berättelser
och fick även se fina bilder tagna av Agneta Tjäder.
I november (2011-11-30) genomfördes även den traditionsenliga kransbindarkvällen.
Tyvärr var uppslutningen i klenaste laget! Vi får hoppas att det blir en ny chans i höst
som fler har vett att utnyttja.

Kinnared Fiber Ekonomisk Förening
Bredbandsföreningen kommer att kalla till årsmöte inom kort. 200 kr/hushåll kostar det att bli medlem i
föreningen som skall verka för en bredbandsutbyggnad. Ett medlemskap förpliktigar inte till någon anslutning.
Det kommer att finnas möjlighet att betala för inträde i föreningen vid valborgsmässoafton och vårstädningen.

