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         ära Kinda Kanalvän! 
 
Styrelsen för Kinda Kanals Vänner som 
valdes vid årsmötet i Vårdnäs har inlett 
sitt arbete med en diskussion om hur vi 
på bästa sätt skall uppnå föreningens 
ändamål som anges i stadgarna och 
samarbetet med Kinda Kanal AB. 
Styrelsen anser att medlemskap i 
Kinda Kanals Vänner i första hand bör 
syfta till att bidra till kanalens långsiktiga 
fortlevnad och utveckling. Kinda Kanals Vänner ska på ett 
aktivt sätt stötta och fungera som resurs för kanalen och i samförstånd med AB 
Kinda Kanal verka som lobbyister. 
 
Ett bra exempel på samarbete med Kinda Kanal AB är att vi tillsammans genomför 
en invigning av den nyligen renoverade Schedevi kanal. Det blir lördagen den 16 
maj. Det är glädjande att arbetet med kanalen kunnat genomföras efter en lång tid 
av planering och förberedande. 
 
Årsmötet 2020 äger rum lördagen den 4 juli på Rimforsa Strand. Vid förra årsmötet 
kunde någon valberedning tyvärr inte utses. En sådan behövs och jag ber därför alla 
som kan vilja ingå i den att meddela detta till undertecknad på 073-076 28 05. 
 
Kinda Kanals Vänner är medarrangör vid två tillfällen under sommaren 2020 i 
Östergötlands natur- och kulturguidningar. Joakim Johansson och Jerker Carlsson är 
guider ombord på M/S Kind. 
 
Under hösten blir det också arrangemang i anslutning till kanalmiljön. 
Programmet för 2020 fastställes av styrelsen i början av mars och då kommer 
ytterligare detaljer och datum. Information finns på hemsidan 
som har följande adress: http://www.kindakanal.se/kkv. 
Jag ber att få tillönska medlemmarna i Kinda Kanals Vänner en riktigt god jul och ett gott 
nytt kanalår 2020. 

 
KKVs styrelse december 2019 genom 
 

Håkan Johanson 
Ordförande 
 
PS. Glöm inte att betala 2020 års medlemsavgift 100:- på bankgiro enligt nedan. 
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