
Var med och påverka 

ditt Knäred 

- Bli medlem i Knäreds Samhällsförening! 

Information från Knäreds 

Samhällsförening - Vad vi gör 

och vad du kan få ut av att vara 

medlem i föreningen! 

www.knared.nu 

Bli medlem redan idag! 

Medlemskapet kostar 150kr/år för ett hushåll. 

Betala in beloppet till Bankgiro 921-7258 

OBS! Ange i meddelandefältet: 

- Förnamn & efternamn 

- Gatuadress med postnr & ort 
 ANGE ÄVEN GÄRNA E-POSTADRESS 

Om Du har några frågor, eller vill vara 

aktiv medlem - hör av dig till oss! 

Du når föreningens ordförande, Lasse Lindström, på e-post 

styrelsen@knared.nu eller telefon 070-33 11 050. 

 

Lasse Lindström (ordförande) 

Jonas Hellsten (sekreterare) 

Anders Axelsson (kassör) 

Lotte Fredung (vice ordförande) 

Palle Nielsen 

Roland Davidsson 

Roger Svensson 

Christin Nordström 

Niklas Malmberg 

Maria Helmersson 

Du kan också kontakta oss via hemsidan www.knared.nu 

och vår Facebook. 

www.knared.nu 
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www.facebook.com/knaredssamhallsforening www.instagram.com/knaredsfoto 



Det här är Knäreds 

Samhällsförening: 

Årligen återkommande 

arrangemang: 

Exempel på vad föreningen 

utfört eller medverkat till: 

Vad kan Samhällsföreningen 

erbjuda dig som blir medlem? 

Vi arbetar för ett levande samhälle. Ett tryggt, attraktivt och aktivt Knäred - där fler vill bo och verka - för bibehållen och utökad service. Vår vision: 

Vi är en ideell förening som är till för 
alla boende och företag i hela 
Knäred. 

Knäreds Samhällsförening bevakar 
Knäreds intressen gentemot myndig-
heter och andra. 

Vi är med och samordnar olika årlig-
en återkommande arrangemang. 

Tillsammans med kommunen arran-
gerar vi företagsträffar. 

Föreningen är huvudman för Vakt-
rundan som gör att vi har det tryg-
gare på nätterna. 

Valborgsmässofirande vid bron. 

Knäredsdagen första helgen i juli. 

Julbasar vid Smedjebacken. 

Nya gångbron över Krokån vid 
Kvarnen. 

Uppfräschning av infarten till Knäred. 

Den nya skylten vid infarten. 

Iordningställande av platsen runt 
Fredsstenen i Sjöared med bl a sitt-
grupp i ek. 

Integration med klädinsamling, 
språkcafé m m. 

Kampanj för tågstopp i Knäred. 

Som aktiv medlem i Knäreds Sam-
hällsförening har du möjligheten att 
komma med egna idéer och påverka 
skeendet i Knäred. Du blir del i ett 
glatt gäng med trevliga styrelsemö-
ten. 

Som passiv medlem deltar du med 
ett värdefullt stöd. 

Vi behöver fler så väl aktiva som passiva medlem-mar - och just du är välkommen! 

Besök vår hemsida på 

www.knared.nu 

Vi finns även på Facebook 

Bilder från Knäred hittar du på 

www.instagram.com/knaredsfoto 


