
Oförandratgkr,iFrökind
Frökinilstultnoäktig,e fastställde vitl sarnmanträdo i Centralsk

len ståtfördlaget för 19&4, Dtiftbiidgdten:balanserar på 1.4t3.l
slutliga skatten enligt 1963 års taxe'rtng är utriiJinad lill ESg.9
ska,ttekronor enligt en skatte sats av g kr. Fullinäktige var en
bitering.

Deb stt om tj anstemonnnlön

Bland de enskilda piosterna I
budgeten märks följande: IIld-
s1äckningsavtal med l.ålköping
och Reclväg 16.360 kr,, driftskost-
nader för vattenverk och renings-
verk 25.000. f det senare fallet är
de löpande intäkterna lika stora:
25.000 kr. i förtrrukningsavgifter

lue ropä[ue lrlläKlerna rrKlt, slorir;
I z;.ooo kr. i förbrukningsavgifter
lfrån abonnenterna. Härtill kom-
jmer kapitalintäkter (anslutnings-
I avgifter) om 12.000 kr. Matvaror-
na till skolbespisningen beräknas
korama att kosta 35"000 kr. För

' >>konstnärlig utsmycirning>> förut-
ses i budgeten 200 kr. Skolskjut-
sa.rna upptar en post om 58.000
kr. Frökindsgårdens personal-
J<ostnader anees'till 101.500 kr.
För utredning: av den planerade
tillbyggnaden vid gården avses i
staten 10.000 kr. En post som räk-
na,Qes bort från utgiftssidan innan
staten fa.stställdes var 800 kr. till
skottpengar på räv och iller. Det
befanns att ledanöterna inte var
övertygade om dessa rovdjurs ge-
nomgå,ende skarllighet. I br.idgeten
bibehölls en >>idyllisk>> utgifts-ost:
60 kr. för cykelslitage fallande
under rubriken social hemhiälp.

Anslag
Följande anslag beviljades:'
Slutarps Samhällsförening 1.000

kr.i Kinnarps Samhällsförening
1.000; Kinnarps Bordtennisklubb
100; Kinnarps NTO-lokal 500;
Börstigs Bygde!årdsförening 500;
Brismene Bygdegårdsf örening 500 ;

Vårkumla Bygdegårdsfören. 500;
Börstigs Idrottsklubb 1.000;
Kinnarps Idrottsförening 1.000;
Slutarps Idrottsförening 1.000;
Kinnarps Friidrottssektion 500;
Kinnarps NTO-bibliotek 100;
Börstigs SlS-bibliotek 100; Kin-
neveds SlS-bibliotek 100: Brisme-
ne SlS-bibliotek 100; Kinneveds
Skytteförening 300; Skaraborgs
NTO-distrikt 200; Luttra CUI'-
avd., kurs- och tävlingsverksam-
het 100; Kinneveds CUF-avd. 100;
Studiecirklar, förslagsanslag 600;
I'olkhögskolestipendier, förslags-

Påminnelse L

olrr kreatursauktionen hos
lantbr. Axel Leifter, Kroks-
torp, Slutarp, torsdagen d.
24 okt.1963 kl. 13.00, var-
vid försäljes 16 st. nötkrea-
tur, 8 s,t. bet. ungsuggor-
samt t häst, sto 2:dra året.

Hiinvisar till tidigare an-
nons.

JORDFöRMDDLINGEN
Falköping. Tel. 0515/723 48

tr'albygdens llembygds- och Forn-
min€nsförening 400; Skaraborgs
läns blindförening 100; .Skarå-
borgs Föräldraförening för CP-
barn 100; Soldathemmet Prins Os-
kar 100; Västergötlands Turist-
trafikförening 50; De vanföras
F alkö;tingsavdelning 300; anslag
till ensk. vägar, förslagsanslag
2.500 kr.

I övrigt medgav fullmäktige att
500 kr. utbetalas till Stockholms
stads yrkesskolor för en elev från
kommunen under läsåret 1963-
64. Beloppet är detsamma som
gäIler för yrkesskolor inom länet.

Slutarps samhällsförening fiek
utan prut begärda 300 kr. till
iordningställande av området vid
den s.k. Slutarnsdösen. Det behövs
bl.a,. en väg dit. /

Slntarps fF får begärda 2.000
kr. för' underhållsarbeten nå
Tångavatlen. Föreningen skall fe-
dorzisa till fullmäktige, och två
kommunala revisorer tillsattes"

Fullmäktige beviljade 15.000 kr.
till avhärdningsutrustning vid
vattenverket. Det uppdrogs åt
byggna.dsnämnden att låta utföra
arbetet.

Bvggnadsnämnden får vidare
installera den redan beslutade el-
uppvärmningen av avlopp-qverkets
rötkammare, kostnad 3.000 kr.
Det ansåqs angelälet att detta
arbete utförs genast för att und-
vikå driftsvårigheter vid vinter-
l<ylans inträde,

Olieeldning skall installeras i
Sörby skola efter framställning
av skolstyrelsen. Sammanlagda
kostnaden beräknas ti]l 3.830 kr.
Efter installationen skall hyran
för bostaden höjas med 12 kr. pr
månad.

Stort hemhjälpsbehov
F ullmäktige ställde 700 kr. till

hemhjälpsnämndens - förfogande
för anlitande av hemsamariter,
Arrang'emang'et är föranlett av
att hemvårdarinnan ej kan tillgo:
dose den stigande efterfrågan på
hemhjälp.

Kommunens tomt-
pla,nering

Ett anslag på 2.000 kr. ställs till
kommunalnämndens förfogande
för uppmätning av sådana tomt-
marksområden som kommunen
betraktar som aktuella inkör:sob-
jekt.

Subvention av industri-
marksköp

Ett tidigare, bebandlat ärende
ang. kommunal subvention till en
företagare som önskar inköpa in-
dustritomtmark avgjordes. Kom-
munen ställer 6.600 kr. till förfo-
gande för ändamålet, Summan är
beräknad efter 3 kr, pr kvadrat-
meter. Beloppet intogs i nästa års
stat.

Ilundskatten
fastställdes till 20 kr. för år 1964.

olan i Kinanrp på torstlagskväl-
34 kr. Konlmunens. inkomst' .av
42 kr. D.En är beråihr&d på 66.488
iga om att bib,ehålal denna utde-

>Ekologislo) debatt
Men skottp-engarna på räv och

iller fastställdes som saEt inte.
Kommunalnämnden hade äfter en
framställning från Kinneveds.
iaktvårdsförening tillstyrkt skott-
pengar med 10 kr. på räv och 5
kr. på iller, Efter en i någon mån
>ekologisk>> debatt och eftcrföl- I

ionda rrnfarinc arrolaac fra*-+Arl Ijande votering av.slogs framstält-
ning'en av fnllmäktige med 15 rös-
ter mot 12.

Det var hr Sigvard Andersson
som väckte ledamöternas betänk-
ligheter angående det självfallna
i att med kommunalt stöd bekriea
nämnda förmenta skadediur. be
är inte skadedjur i och iör sig,
det är balansen i naturen det
kommer an på, menade hr Äh-
dersson. Nu har råttorna redan
alltför fri framfart, de behöver in-
te hjälpas mera på väg genom att
man reducerar deras fiender. IIäri
instämde hr Sven Andersson. Han
hade fått tuseirtals träd-flantor
förstörda genom gnagariläktet,
nu ville han viinta och se innån
han kunde ansluta sig till någon
kommunalstödd bekämpning av
fienderna till det släktet,

Nytt va-reglemento
Nytt va-reglemente antogs. Det

hade visat sig att vissa ptrnkter
i tidigare reglemente saknade
stöd i berörda lagrum, varför det
inte kunnat godkännas av läns-
styrelsen,

Avgåentle ledamot
Ny röstsammanräkning skall

begäras hos länsstyrelsen för ut-
seende av efterträdare till full-
mäktigeledamoten Algot Karlsson,
som avflyttat från orten.

Till ombud vid val av vägnämnd
utsågs Lennart Andersson, Lutt-
ra, med Arne Gustavsson som
suppleant,

Utredningen om Frö-
kindsgård,en

Kommunalassistent Hilding V,'
ning redogjorde för arbetets gån.
Kommitt€n kunde förete skissrit
ningar gällande fjorton nya vård
platser ;'ämte viss ornplanering a.
nuvarande lokaler. Kommittdrr
har redan haft en positiv kontakt
med berörda myndigheter. l

I''ullmäktiges ordf. tackacte på 
i

ledamöternas vägnar för redogö-
relsen och det utförda arbetet.
Ärendet kan ännu ej bli föremål
för några beslut i fullmäktige.
Men fullmäktige beslöt uttata sltt
förtroende för kommittdns afbete
och utrednlngsarbetets inriktning.

Kommunalassistentons
lönefråga

Kornmunalnämnden hade efter
framståillning från Falköpings
kommunaltjänstemannaf örening
föreslagit att den nuvarande be-
fattningen som kommunalkassör i
Frökind ändras till en befattning
som kommunalassistent, varvid lö-

Frökind
z\fto -b3,

Försa,mlingsr{elegerade i Kinne-
veds pastorat

hade sitt oktobersammanträde t
måndags under ordförandeskap av
kyrkoherde Henning Andersson.
Därvid biträddes stiftsnämndens
resolutlon om höjt dagtraktamen-
te för skogsliträdet.

Till pastorsexpeditionen i Börs-
tig skulle ansiraffas möbler för ett
anslag av 1.500 kr. och nY skriv-
maskin genom utblte av den gam-
la för 800 kr. Till ombyggnad av
arkivet i Kinneved fonderades
4.000 kr. TiIl ny arrendator av
lönebostäIlet Vårskäl 4:1 Gärdet i
Vårkumla från och med 14 mars
1964 antogs på samma villkbr
som tidigare hr Bengt Karlsson,
VårskäI trIulegården.

Vid genomgång av de av pasto.
ratkyrkorådet uppgjorda försla-
gen till utgifts- och inkomststater
för 1964 faststäIldes en utdebite-
ring av 14 öre pr skattekrona
(höjning 5 öre) för pastoratkassan
och 31 öre (oförändrat) för präst-
lönekassan,

Inför valen på decembersam.
rnanträdet tillsattes'en valbered-'
ning på fyra personer, Ord. leda-
möter blev hrr Sven Andersson,
Brismene, sammankallande, Len-
nart Persson, Kinneved, Bertil
Johanssori, Vårkumla, och Paul
Gustafsson, Kringlarp, Börstig,
med hrr fngvar Lundblad och
Egon Johansson, Kinneved, Erik
Boman, Vårkumla, och Ingemar.
Elriksson, Börstig, som supplean-
ter, Till sekreterare i valbered-
ningen utsågs hr Hilding Våring.

tollto
-67. STUTARPS

MISSIONSHUS
Sdndag kl. 15 BoJan och yngve
Johansson. Måndag kl. 19.80
Aktuell måndagskväll. pastor
Arne Karlsson, I'alköping talar,
Göteves hornmusikkår spelar.

Välkomna! i

nen bör utgå som arvode beräk
nat efter femtonde löneklassen. .

Det kom härvid till viss debatt
om vad som menas med löneklass
resp. lönegrad och om huruvida
det är rimligt att korrlmunalassi-
stentens arvode följer den allmän-
na löneutvecklingen.

tr'ullmäktige avgjorde lönefrå-
gan enligt kommunalnämndens
formulering. I närnndens fram-
ställning heter. det vidare. att en
precisering bör ske av vilka so-
cialuppgifter som skall handtäg-
gas av kommunalassistentcn.

Planerat intlustribesök
Ledamöterna kom överens om

att man .skfll undersöka möjlig-
.heterna föru-att i samhanci mäd
nästa sammanträde * i böriån av
december - göra ett intlustribe-
sök i komrrruneru



Frökhd

Aktuella, månilagskväIlar
i Slutarps missionshus
Slutarps Missionsförsåmlinig

har under en följd av år anor'd-
rat möten måndagskvällar under
cktober månad betitlade >Aktu-
ella rnåndagskvällar>. I Cessa
,tröten ::ledverkar talare o. så.ng-
are frålr olika samfund.

Det första mötet höIis inånda-
gen deri 14 okt. då pastor Carl-
Olof Eirström med fll-r från UI-
ricehamn svarade för ett m.ycket
4igert program av sång, nusik
och prcdikan.

I den andra aktuelia m.åndag-s-
kvällen gästades församlingen å.v
pastor Arne Karlsson från l'al-
köping. !'ör det musikaliska in-
slaget svarade Göteveds ho;:nrnrr-
sikkår, vilka spelade flela så.ng-
er och musikstycken. !'olke Pet-
tersson läste Guds ord som. in-
ledning: och hälsade taiare, sång-
are och den talrika lyssnar"ska-
ran välkomna,
Nästa måndagskväll talar fäng-

eisepastorn och förlagschefen
f'astor Gunnar F jellstad från
Jönköping ooch medlemmar ur
Jönköp;ngs frihetskör medverkar
med sång och musik på oiika mu-
sikinstlument.

Nästa söndag kl. 15.00 har för-
samlinS'en sin skördehögtid då
pastor Gösta Luthersson talar o,
sångare från Åsarp sjunger. I
högtiden anordnas servering.

Skolmatsedeln
Cen 28 oktober-2 novemller:

Månd: grönsaksstuvning:, fru-
kostkorv,

Tisd: bruna bönor, stelit fläslr'
polatis.

Onsd: fiskbullar, potatis, rå
morot.

Torsct: spenatsoppa, ägg, ost-
smörgås, äpple.

Fred: pytt i panna, rödbetor.
Lörd: helgdag.

RK-auktion i Kinneved
-Kinneveds Rödakorskrets an-

ordnar på onsdag en s3rförenings-
auktion i l'olkskolan i Kinnarp.
Programmet upptar bl. a. ett re-
sekåseri från USA av fru Maj
Larsson, Luttra.

Extra saainanträde med

, Slularps ek. för.
fflin el. distr.

hålles lördagen den 26 gkt'
1963 kl. 15.00. Lokal: Mobergs
kaf6, Slutarp.

Ärende: X''örslag om uPPfö-
rande av boningshus.

Slutarp den 10 okt. 1963,

Styrelsen Syföreningen.

Aldsta bygenadsminpet i Slutarp
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Sorn framgår av referatet från 
J

FröI<indsfullmäktige i dagens tid- |

ning sade fäderna villigt ja till
Slutarps samhällsförenings begä-
ran om bidrag till viss iståndsätt-
ning av området kring den allde-
les eg:na stenåldersgraven i Slut-
arp.

Graven ligger som en ö i nuva-
rande odlingsmark. Man behöver
bl. a. få en väg dit. Från en un-

>Stenkammargrav, troligen
från stenålderns slutskede, c:a
1800 f. Kr. över gravkammaren,
som är 3 m. lång, ligger en 3,5
m, lång stenhäll. På dess översida
äro talrika skålgropar och parvis
ställda fotsulor inhuggna i rituellt
sfte. Undersöktes 1910 av Sune

Lindqvist. Härvid påträffades tre
bärnstenspärlor och några flint-
skärvor samt ben av 30_40 iildi-
vider. De många graviäggningar-
na tyda på att graven är en släkt-

grav. Kammaren omges av en 12
m. stor hög, över vilken endast
takhällen är synlig. X'ynden för-
varas i Statens Historiska mu-
seum, Stockholm. - Lagskyddat
fornminne.>

Det rör sig alltså om äIdsta

minnet av Slutarpsbornas förfä-
der. På bilden ses intresserade
medlemmar av samhällsförening-
en och ledamoten av den jasägan-
de fullmåiJ<tigeförsamlingen hr
Gustav Gustavsson.

dersökning för över 50 år sedan 
1

finns följande rapport från riks- 
|

antikvarieärnbetet: I

Kinneued

SYFöRENINGS.
AUKTION

anordnas av Röda Korskretsen
i FOLKSKOLAN onsdagen den
30 okt. kl. 19.

Ur USA-dagboken, Fru Maj
Larsson kåserar och visar bil-
der. Kaffeservering. Gåvor oeh
paket mottages tacksamt.

Välkomna!

Kreatursauktion
kommer atrt hållas torsdagen den 24 okt. 1963 kI. 13.00

, hos lantbr.Axel Leifler, Krogstorp, Slutarp, varvicl för-
säljes:

16 st. nötkreatur: därav 2 sL mjölkkor, kaivst. mars
månad,9 st. kvigor, 7-2 är,varav 2 st. bet. (4 st. SLB),
4 st. tjurar och 1 st. stut, 8-10 mån.

8 st. ungsuggor: betrickta, varav de flesta högdr., 1 st.
mecl grisar.

1 st häst: sta 2:a året.

Till säkra, kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot
äganderättsförbehåll. övriga villkor vitl auktionens bör-
jan.

Storgotcn 12-14, Fofköping. Tel. 0515/123 48. 153 48

JORDF.ORMEDLINGEN
f ORENING u. p. a
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Skörilehögtirl i Sluta,rPs
Missionshus
Slutarps Missionsförsamling ha-

de undei söndagsfxrmiddagen sin
sedvanliga skördehögtid. I högti-
den talade och sjöng Pastor Gösta
Luthersson från Falköping. Äsarps
missionsförsamlings sångare sjöng
och Yngve Johansson inledde och
var högtidens ledare.

.Aktuell måndagskvåll i Slutarps
Missionshus

BOTIDTENNIS
/l 

-

Kinnår? besegtrade Varto{ta
Resultat:
Vartpfta A-I{innarp A 4-6
L. Svensson-B. Ivarsson 5--21,

9-27; L. Andersson-I. Johans-
son 21-9. 21-10: K. c. Ehn-E.
.lohan-sson 1,4-27, 8-21; I. An-
clerssön-B. fvarsson 4-21, L4-
21; L. Svensson-E. Johansson
12-21, 77-27; K. G. Ehn- L
Johansson 2I-72, 21-6; L. An-
dersson-E. Johansson t1L-27, 7L

-2!; K. G. Ehn-ts. fvarsson 12

-21, 27-231' L. Svensson- f. Jo-
ilansson 2l-1,5, 2L-14.

Dubbel: L. Andersson/L. Svens-
son-E. Johansson,/B, Ivars-
son 14-21, 21.-79, 21-18.

Vartofta B-Kinnarp B 3-?
U. Leijon-H. Kårlstedt 72-21,

18-21; B. Klingberg-S. Niel-
cpn ,1-1L 11-r1 17-r1. 

^Bergsten-S. Johansson 9-21,
27-7, 13-21; B. Klingberg--H.
Karlstedt 13-21, 78-21; U. Lei-
jon-S. Joiransson 2l-79, 76-21,
21-73i A. Bergsten-S. Nielsen
'2L-77, 25-23i B. I(lingberg-
S. Johansson 77-27, 74-21:' A.
Uergsten-H. Kailstedt 21-18,
i2-27, 72-27; U. Leijon-S.
Nielsen 2L-70, 27-76.

Dubbel: A. Bergsten/U. Leijon
-H. Karlstedt/S, Johansson 22--
24, 2L-18, 18-21.

Vartofta C-Kinnarp C 1-g
R. Erikssort-R. Kariön t4-2I,

2l-1L 18-21: B. DaviCsson-U.
Kjellström t2-2L, 1"4-21; l'. La-
qergren 

-A. Thor 8-27, 1,2-2t;
B. Davidsson-R. I(arlen 27-77,
2J.-18; R. Eriksson-A. Thor 16

1, 16*21; tr'. Lagergren-U.
Kjellström 'l-21, 76-21; B. Da-
vidsson-A. Thor 16-21. 27-17,
7r,t*27; F. Lagergren-R. Karl6n
77*27, 17-21; R. Eriksson-U.

-27, 6-21,.
Vä,rtoftå, pojldag-Kinnarp

pojklag 1-9

I måndags kväll hölls den sista
för året av de så kaliade åktuella
måndagskvällar. Dessa kvällar har
varit välbesökta och mYcket gi-
vande. I måndagens möte medver-
kade fängelsepastor Gunnar Fjel-
lestad c .h r,ägra medlemmår ur
Jönköpings Frihetskör. Ett myc-
xet oåväxlande och medryckande
program förekom. Två sångPot-
rruriier framfördes av hr Gustav
irult som speiade dragsPel och hr
Gustav Karlsson, viiken sPelade
gitarr och munspel På samma
gång. Gustav Karlsson sjöng flera
iotoiånger och den 8O-årige Albin
Ilenriksson frambar ett starkt
vittnesbörd om då han som 70-
åring upplevcie sitt livs stora för-
vanciling. Pastor Fjellestad talade
om några av sina upplevelser som
fängelsepastor. Sång såväI som

I vittnesbörd gav ett starlrt intryck
I på den talrika Publiken.
L

KUNGöRELSE
Förslag till utomplansbestäm'

melser för Frökinds kommun
utställes till granskning hos
Bygnadsnämndens oralförande
under tiden 28 oktober-26 no-
vem:ber 1963 och äger den, som
ej åtnöjes med förslaget att in'
om samma tid framställa an-
märkning mot detsamma hos
byggnadsnåimnden i Frökinds
kommun.

Frökintls kommuns
byggnailsnämntl.

Fröklnd i

i lu.ot ina" affårer
I A.r statistiska centrall:Yråns

I nu törciiggande bel'ättelse röran-
I Ce komniunernas finanser under
I lg61 tramgår att l"rökinds lands-
f llommun under nämnda år hade

lrrrkomster som sammanla,gt uPP-

ls;ck till 1,2 miijoner kronor. me-

l.ian utgifterna belöpte sig till 1,1

I rnil ioner kronor. Komntt'.nons
Itittgatrgur vid förrt år'ets ingång
lrrppgick titl 3,3 miljoner kronor,
l:redan skuldernas storlek var
li,5 miliioner kronor. Kommunens

I t'gna fonder belöpte sig vid sam-
I nra tidpunkt tili 0,1 miljoner kro-
!_

lxor.

Ifusförhör i Kinneved I

fnom kort kommer husförhör I

att hållas i Kinneveds församling. 
Ir---,.-..,-r-..-- |För Hudene rote håIles husförhör

den 7 nov, hos Lennart Pettersson,
Hallagå^rden, för Lagerstorps rote
de! 8 nov. hos Erik Johansson,
Nolgården, för Slutarps rote den
11 nov. hos Bengt Abrahamsson,
Siggagården, för Kinneveds rote
den 12 nov. hös Torsten Gustafs-
son, .Prästbolet, för I'astarps rote
den 14 nov. hos Bertil Kjellander,
Mossqgården, och för Svenstorps
rote den 15 nov. i Prästgården. '

Allhelgonailagens gudstjänst i
Kinneveds kyrka

firades traditionsenligt som ves-
pergudstjänst med rikt inslag av
körsång, båcie liturgisk och i forrrl
av hymner. Gudstjänsten inleddes

't*ht, Lt-aL, r!' srl^Fs#-o:'.j med ps, Ack, låtom oss lova ochl{jellström 21*18, 10-!,,,.,- --.ri k-^io i,å, ö'Ä ai'naan rrävarr*oö;äi;^ äl n'iilä"rr': ;s;;- [lb"{i' ".å: 
G".d'i.]u"ce: valelvi

Fren-A. Thor/U. x3"iGt"u"i rz llmeltan kör-och församling' Efter
gammalkyrklig introitus på allhel-
gonadagen utförde kören Micheel-
sens stilla och stämningsrika
>Kommen till mip>, J, Mor6ns O,C. Leijon-C. Andersson 13-ll:1""1"11:,1 :^" t"'62/' o'

2"1, 21-i6, t8-27; T.. Johansson llhuru sälla ?19.u: 0" fromma samt2.1,, 21_!6, tg_27; T,. Johanssonllrul'u säsa ar'o €J qe rl'tululrö säIIrL

-Å. Persion 27-12, 7T-21, 16 llMozarts välkända Ave, verum,

--21; K. A. WaIiin-K, 'Karl- ;i rorpus. Efter församlings$ången
stedt 18-21, 75-2li L. Johans- ljl himmelen, i himmelen, sjungen
son-C. Ändersson 2l-77, ?1-llväxetvis predikade kyrkoherde
12; C. Leijon-K. Karlstedl_13; lAr,Au"..on över dagens afton_21, 23-25; K. A. vvatrur-a. | "Persson 25-27, ro-zi';-'il 3o- lsi'n{ex1 med ämne De heligas

11411ss66-K, Karlstedt 2tj1,-1? lsamfund, varefter föfde psalmen

-2\, t6-21; K. Ä. Wallin-C' ll För alla helgon. Efter altärtJänst
Ändersson 22-20, 8-2| L8-27; ll och den norska psalmen 599 En
C. Leijon-Ä. Persson L1-2L, 15 ll evig, oförgänglig fröjd avslutacles

-27- ll gt Astiaosten av kören under kan-
Dubbel: C. Leijon/L. Johansson lltor Kjellströms lednlng med den

-K. Karlstedt/Ä. Persson 2L*!9, lmäktisa slutkören ur Bachs Jo-
16-27' 9--21' S(v&- ihanneJpassion >sänd, Herre, dina

- 

l 
än8lar ut>.

HUSFÖRHöR I
KINNEVED'

:

Hutlene rote torsilag 7/11
hos Lennart Pettersson, Halla-
gården.

Lagerstorps rote fredag 8/11
hos Erik Johansson, Nolgården.

Slutarps roto månclag 11/11
hos Bengt Abrahamsson, Sigga-
gården.

Kinneveds rote tisdag 12111
hos Torsten Gustafsson, Präste-
bolet.

Fastarps rote torsdag 1$/11
hos Bertil Kjellander, Mossa-
gåralen.

Svenstorps rote fredag 15/11
hos Herbert Andersson, Alarp.

Samtliga husförhör börjar kl.
19.30. Kollekt till julgåvor till
sjömännen.

Pastorsämbetet.

Vicl dragning som denna d.ag
blivit förrättad för

Kinnårps IF
gåslotteri

har följande lotter utfallit med

I gåsvinst:

Skär lott
Brungul lott
Vit lot,t
Ljusgul lott
Gul lott

Vinnarna ombeales'omgående
kontakta fvar Gustavsson, tel.
Kinnarp 85 eller 94.

Kinnarp rlen 6/11 1963

Allan Sjöberg
KontrollanL

serie X'' 93
serie D 39
sede I/ 66
serie K 25
serie G 66,

Plastband billigt
För Er som väver mattor av
plast finns plastband fråu 1:?5
till 4:- pr kg., grå nylonvarp,
913 l2z- pr kg. Returrätt.
TeL ginnarp 298. nu Carlsson,
Avd. X'T, Box 11, Slutarp.

SLUTARPS
MTSSIONSHTIS Slularps }|andelsflirenings

FBK-SPALAR,E TIIT. SL
Siindag kl. 15.00 Skördehög-

tid, pasto'r Gösta Luthersson,
,Iohansson och sångare från
Åsarp. Servering. Offer. Månd.
kl. 19.30 Aktuell måndagskväll.
tr'ängelsepastor Gunnar ' ir3elle-
statl. Medlemmar ur ,i,Jönkö-
pings Frihetskör sjunger.

Välkomna!
zCfto-tt,.

lotteri

- Falköpings BK:s juniorspelare
S.-O. Hermansson har besiutat
slg för att i fortsåittningen repre-
sentera Slutarps IF. Brodern
Bengt spelar ju som bekant cen-
ier i denna klubb.

tr'rån fotbollsfronten i öwigt
I<an vi meddela att L.-Å. Ströå,
f. d. Trädets Il' i alas debuterar
för Norrby i match mot EIfs-
borg på Ryavallen. ZelO -Og-

utföIl l:sta vinst, en ryamatta
på lott nr ?4 och Z:cha vinst,
er våg på lott nr 597.

Atrlan Sjöberg

Kontro lant

Kinneveds Röda Korsl*ets
hade i onsdags ånordnat sin

sedvanliga handarbetsauktion un-
tler stor tillslutning och med god

köplust. Kretsens syförening ha.de

under a.rbetsåret hunnit fölfärdi'
ga en förnämlig samling av väl-
gjorda handarbeten. Vidare hade
Kretsen fått till sin auktion mot-
ta,ga skä,nkta värdefulla gåvor av
alla de slag från välvilliga givare.
Såmmankomsten som inlecides

med psalmsång öPPnades av ordf.
Göran Sandin. F'ru Maj Larsson,
Luttra, gav sedan en intressant
skildring från sin resa i USA och
visade bilder. Så följde kaffeser-
vering och försäljning. Som utro:
pare tjänstgjorde Håkan Silvan-
der, Kinnarp, biträdd av Sten Ahl-
qvist, Slutarp. Resultatet av auk-
tionen blev netto kr 2.390:85.

5[1147."

Kinneueds C[|F
MöTE i morgon, fredag, kl. 20.
Ur programmet: Stuclieupptakt,
FN-inforination, tävlingar, kaf-
fe och musik.
1'rthg-b}. Kommittera'tle.



DEN NYA UNGDOMSOEKASIERN FBÄN FALKöPING

The Disnis, 6 man
spelar i NTO-LOKALEN, Kinnarp i morgon, fredag, kl. 20.00

Kl. 19.30 viktiga förhandtingar.

Alla CUF:are välkomna. Kommitterarle.

I(innanp Kinnarps IF
LIIEN BRA F'ASTIGHET

om 2 mm, kök och hall till salu
genom

Petersson & Gustavsson
Tel.722 88. 135 84"

hål'ler möte å Nya Pensionatet
freÖagen den 15 nov. kl. 20.

ÄrerlCen : Tränarfrågan.
Medlem,mar, möt upp man-

grant!
Stfirelsen

I Slutarps Samhiillsförenings

Lotteri
utföll 1:a vinst, en rYamatta, På
lotrt nr 74 och 2 : a vinst, en våg,
nå lott nr 597. (Annonsen var
införd i tisdagens titlning, men
fel förening hade angivits.)

Kontrollant
Allan Siöberg.

åri.t"t visste inte om korsningen

är snygga och eleganta, nästan outsliiliga samt billiga i pris.
Finns i herr- dam och barnstorlekar.

cLÄD FÄR MED EN JACKA nr-T,FR SpORTROCK på
högtidsdagen. OBS! I dag har vi öppet på Iagret till kt. i6.

Uåra iackor i nylonmocka

AB NOEI}ISKA .INDUSTRILAGNET
Rossbackens skola, .Kiunarp, Tel. b0.

Ki n neveds Skyltefören i nU

anordnar Statspristävlan å Var'
tofta skyttegilles bana i Slätt-
iing söndagen den 1?/11 metl
början kl. 9.00 därefter Pokal'
triivlingar.

StYreIsen.

I va"dslöshet i tra'fik
I Ptt KinnarPsbo och €tr P€rsol I

I eran Jonuttne"ho.; koliderade med 
'

lsina uitar i horsningen Ä"J"Y3.9u." 
t

l-ttäaga"o.gatan uPPe Pä '.asr-
i t a"xettl Faköptng' Johanneshovs-

i rrot uo* kom På Trädgårdsgatan

meaan tcinnarP*9n .dömdes tiil
15 x 10. tlllt-o?'

SLUTARPS
MISSIONSHIIS

natt. Tjänsteinnehavare är skYl-
dig stäIla sig gällande tjänste-
bestämmelser tiil efterträttelse
att utföra det arbete som av ar-

betsledaren anvisas. Tre måna-
ders provtjänstgöring' Närmare
upplysningar lämnas av föte-
ståndarinnan, tel. KinnarP 260

eller kommunalexPeditionen, tel'

Frökinilsskolstyrelse ql$-62.

har håll?t sammanträ-de. Det be-
slutades att godkänna uPPrättat
serviceavtal med firma, Wester-
strand, Töreboda, om tillsYn av
skolans klockor och signålanord'
ningar. Småskollärarinnan Gunil- 

|

la Rogestedts anhållan orn entle'
digande från sin eo-anstäIlning
vicl Frökinds skolor bifölls. Den
planerade lägerskolan På Kinne-
kulle var åter uppe till loehandling.
Skolstyrelsen ansåg att en sådan
skola eJ har någon,-större betY-
delse för ett rent landsbYgdsdis'
trikt, då möjligheter till naturstu- 

I
dier väl kån tillgodoses i hembyg' l.
den. I'rågan bordlades för vidare 

I

utredning. Vid sammanträdet an-
mätdes att till lärarkårens repre-
sentant i skolstYrelsen utsetts
kantor Bengt Kjellström med
småskollärarinnan Älice Larsson
som ersättare. Beslutådes att un-
der november anordna en föräld-
radag. Föredrag vid densamma
kommer att hållas av folkhögskol'
läraren Ingel Jåkobsson, Vara.
Frågan om inrättande av en fri-
villig åttonde klass behåndlades
och rektorn skulle genom skrivel-
se till berörda elever och föräld-
rar söka utreda intresset för den-
samma. För anordnande av Par-
keringsplats vid skolan beslutades
att ingå till bYggnadsnämnden
med begäran att denna måtte hos
länsstyrelsen ansöka att för ända-
målet utnyttja utlagt grönområde
noff om skolan. FalbYgdens skol'

Raqrhild Granlund, Vårkumla,
och fru Gunvor Broberg, Börstig.
TilI ledamot i distriktsstyrelsen
föreslogs fru Ästrid Karlsson, Slö-
ta, och fru Ann-Glet Karlsson,
Folkabo. Kretsens valbereclning
1964 har följande utseende: fruar-
na fngeborg Granlund, Yllestad,

Frökhd
Plu-b4'

BORDTENNIS
tl 

-

" Mltt'bt'
Istrum-Kinnarp B-G

Resultat:
Bengt-Olof Larsson*Bo Ivars-

son 19-21, 27-19, 18-21, Olle
Johansson-Roland Wallgren 22-

Res' då ut till .Eossbackens

skola, Kinnerp, på lördag. Vi
har öppet till kl. 16.

Ett parti elastabyxor utför-
;äljes billigt, flickstorl. kr.
36:-, 46:-, damstorl. kr.
49:-. Täckjackor me elaston-
vadd i barnstorl. fr. kr. 39:-.
.Iackor i nylonmocka i barn-
storl. fr. kr. 39:-, i herr- -och
oamstorl. fr. kr. 69:-. Ett
parti goss- oih fliekjackor
bortslumpas för kr. 101-.
Charmcusenylonblusar i daro-
storl. kr. 15:75 m.m.

A/B NOBDISKA
INDUSTRILAGRET

vartofta.Fröki'ds 
t!tå, 

li L 
ntoTfn,-rt li

krets av CKF harle ll *"-,,,',*-lirs i Kinneved I

stämma i Falköping ll Erter samkristna skolnämn-l

val.tofta-Frökinds kre ---- Il dens rikuinjer- kommer namnin-l

har ha.fr stiinrma **,'JååJ"!T 
I I :xil":å ;å?.i, 

-åTl,ill3ff 
T; 

ikal i Falköping und.er ordförande-lliO""tr*., vtJ tlsOx-i hemmen ll
skap av fru Margit Andersson, l-i xi"""i"a under senare hälftenl
Kinnarp. Till representanter i di- i'l *u november. Istriktets valberedning utsågs frull l

och såg den inte hetler' KinnarPs-

uån ,iar."uoe>> inte med trafik
frå" ittigu" i korset' Det blev bö'

ier zn x 15 för Johanneshovsbon'

Gunvor Brober:g, Börstig, Ines j

Ekered, tr'urusjö, Hilma Olsson, I

u.ri sseråker, o ch E r s y ;' *' ; ; ; ; 
1 l'It i# ti"?t";3,?""iåLäilti iiKlämmesbo. I I rs--åi-r8 olle Johanssoh-Bo

Ordföranden vädiade oln prenu- I I r.,å"oo^. th-21 21-1q ,1_l7Söndag kl' 15'00 OFI'EIR}{öG'

TID. Pastor Enok Magnusson'

å":i" t"n Yngve Johansson' Of-

fer för Byggnaclskassan'

vÄr,KoMNA' afu'bL'

Fpölcfimd
Vid Frökinds kommuns ålder'
domshem, Frökindsgården, Kin-
narp, ledigförklaras härmecl tre
tjänster som ordinarie

NATTVAKT (vakande)

Tjänsterna omfattar tjänst-
göring 11 timmar var tredje

tär'linp;sleclaren lämnade rapport | | Roland Wallgren 27-72, 13-21,
och redogjorcle för olika tävlingar. I | 21-19.

Sedan man clruckit kaffe fOfjOe j | - Ounfel: Larsson/Johansson-
en trevrig underhånning,,,M;;;; I t lllTå11{1"åilr"r1"3l;"t?: 

t3;
tänker tiubai(a>, som att döma av i li"iJ-;Ää"..o" 2O_ZZ, 8_ZL,
applåderna livligt uppskattacles. I I no11 Karlsson-Bo Ivarsion 21-

Riksdagsman Harald Petters- i I Zf, Zf-rO, t6-2!.
son, Kvänum, berörde i ett före- | |

drag aktuella politiska frågor. l'-

Kimneued, Beh0uer [|i eller

Edra BAnil Häder?

ordföranden vädjacle 0111 prenu- I li"är"*"-Ib:;i: i{_ls, it_:it,
meration på tidningen Budkaveln. i lB.:ö.-i;r.*n-årtana .lbhansson

Kretsorganisatören och krets- | 19-21, 78-21. Rolf Karlsson-

. I anslutning till samkristna
skolnämndens riktllnjer ordnas
namninsamling rörande kristen-
dlornsämnets ställning På gym-
nasiet vicl besök i hemmen un-
der senare hälften av inneval
rancle månacl.

kommitt6s förslag om skolväsen- I

dets ordnande på F'albyg$en till- 
|

styrktes enh?illigt i oförändrat 
I

skick. 
I

SLU-TARPS

MISSIONST{US

Kinnarp 53.

Frökintls Socialnämntl'

Samarbetskommitt6n



Komrnunala befattningar
lun{I, Vårkumta, lantbr. Olof Jo- ltrantlelsbitr. Gustav Gustavsson,
hansson, Luttra, fru Gulli irvids- i Slutarp, hem.-äg, Ivar Andersson,
$on, Brismene, måiarn1äst. Sven ] Luttra.
åvensson, Börstig, iantbr. llarl]'l Suppl.: henl.-äg. Einar Johans'

" Trökind 't/u-bb. 'å?åi:"?"åäl3iå" *.,*,uu*oon, iå,i);*, f"',iål-";r,åiååiå1','iiifj III v. orrlf. John Larsson. i br. Bengt Wårdön, Vårliumla, ,

Vallreredninges i Frökintl tnmmrrn har a.vgivit lörsl&{f i rro*hiä.l.snin'r{t{}, 1l?lt"å,,ur:lf: *;}|:::T,Jffiåitill återbesättande a,v st"lrelser, nämnder och 6efattnilgslävåre Hemhjälpsnämrrden. i arp, fru Karin Johånsson, Luttrå' i

rr. o. m. årsskiner. rfiirsraset *lptar rrr. zr,. riliantlo ',i'r,,, ""n i.#oääo"Tl;ti1"täåit"*"gl;:i,u,lu**'"t'uliande: Holser Käl-l

no**lo-*unarnärnnden 
. ri,an Gustavsson -. 

nrilmelft lfi:' *;i:i,*,1{" ä*'l'i;å;f;;1 "ou,,,rserinssnäm'tren
Ledamöter: Ritscags-u', 1-,11n-irlbba.ruriussån,-rlffrarp, fru-Eb- Lar;sson, Luttra' fru Ragnhilti Ledamöter: komm.-assistenl

ru;.å1:::t""it:.Jil;:itm?åf :;l X*.";l;':'l:t'tng*:,.:::: l}llö,ull"Iö, v::ri"x1: Iåfd" 'ä*'"n*r:'t*::';,
ceorg A. öhrneu, *r#årp,ä;:,. b"g4,..fru Inga Holm, Btirstig, llhora Pettersson, I(innerp. trtt -:-.r-'*ohdt 

Samuelsson. Sl.t--

ni;"ffäåi ft.jf,ftr#tt1iJ, u$-iul",l*::;ii*rå:?f :i::: it'iå:ä,^,{'"'1iläi,: ",?*'åx';;: 
ä'ö, 

' 
uv"*"?dssiric'I< Bensr An.

arp, hendl. BengL sanit,etsson, -{brahamssonl'ri;r.stifr' fr'u. Das- Iru Astriri Gustav'sson, ö;i;;;;: 'ters:ion' B'ismene' lanttlr' sixten

srutarp. rartbr.. e..tii- x;"i,åii- 1v siivan-,tel,, 
-xirrnäi"p, hnilrr. fru svee Gustafsson, vä;;,;;;ä: 'Iolransson' I{innarp' k'rltvakt-

der, slrrtarp, ranrbr. Horg"i xer- Rafllq.r ._wäi,or*,---i,jti,u, 
fru Sanrmunkrllantte: i."-'iti,,i'*ii ;f-".t:-. llF-" Eclierlid' BörsLi3"

r6n, vårkunrra. r,.*.--dor.. ÅuI,,., . ,,stria a',,rå'.åär,', yå'1*.,"iio,..," A.rrc'sso11. 
D'- kantor Bengt Kjeilströ'' Iiinn-

-A.ndersson, Brismene, ru,iln-r.ä1.; - ol'1-l ,9.ulct Kjellsttöm' v' ordf' rirrrr,lrnårr.r'rr 
arp'

Danielsson, Börstig, harrtil. IDverrifru Mårgit änclirsson. Iiulturnär''tle' . samnankallande: rlilding \rå"

Erenius, Börsris. -::::-::-"",. 
Le'lämöter: fru rnseåiii|d Lzrrs- Iln'e'

;ä$åt'F"t"iio#,J,:{'o' ,:;",H: ^ "qe"ffi*"u;ffiH.,i"'j:,:T: ii'li"'l,T'i{1,,'1,ii'frålnä; 
;:'li} ."1:' rrscri*s's'ii,.r'lrrr

Eerlgt Niisson, Slutarp, ;äi;;: I :13.tdi* Kinnarp, handl. Gunlar lLandin, Brismene, f1u G'nvor Lcdamöter: lantbr' Slsvard

mäst. sven s,,",'*,o,'.P' #lffi;, I u'itgotion' .i{j"'11"f:--*ållTTi iP.:,:1.::*'^':",""':,:g'" 
t?åTi;'',1t"u"- 

ålil"'i:*1"".",Ju'\i"}i?; tllif,l.mäst. Sven Svensson. Fsorstts i Yl gsvu€vr" 
fi"'Sl;iärt;-hem.-äg. lCu_.ta" Gustavsson, Vå,r'kuryrla. cert Johansson, Siutårp, lantbr'.

rnäu[ln.ni"xutu stor rl.ehn, Slut- iqtel 4hlqYj
^rÄrzfyir,Ä, Dand+ r,rirtqcnn lr1'ri[z Landln,'sitsm"tid, henr.-äg. l-"s..ypl.t.: la-nLbr..sven t"',q:3, Görj]n An9el::Ylt Kil*-11* bi]li-

äh-:,f:t#å:1"å"ågå 
tl.tållll, 

i 
;l{ft-gÄäcl$l;iä..iiiTdå- l 

sr.titi'ii,,s, rm }{ajken Joirans- ,'e r,ennarr Karrån, sruta,p, rör-

Kinharp, rru Mars* 
"i)il''iliäi': l 

;;fgF. q9:i::l' 5llll'n;",- ll"*,"-.H:*"ä;,il'#"',0'' n,L|'-# ål"llå0fi1"'{å"fl1lå!'åi*,, TJI:Kinnarp, {ru 'larslt i?"-ä';;;'j i 
""Söir 1,Äir."iari.' r?": :{:,q- | 

svensson, Brismene, hem.-äg. ra, lantbr. Karl Lnndgren, rlörl

i:'ffi"%"',*ii, 
'i?'liå!. 

T3'ä i ,.iå,"i:il'g';l,lä,ålr gl:i X*: ifi'T""'fif?i,:i:il;"f'äiii;,liåi,ltf,i,,,lf illå;.."ål]]" SXliålli3l,iund' vårliumla, hem'-as' YYttz rvE'6' u'qu"ri'ai""lrio" 
rvar Gus-ibr. \terner cranlund, vfrrklrmla. iBörstig, lantbr. rvan Gttstavsson,

Lanåtn, Brismene, nem.-äg. Ivar; son, slutarl
r.n?å"äo* Börstig, *"#1'f'ffiiiin'_:rl#ttäå, *ä:?ä iåi:ln"iå:'"'anriarlande: 

sten 
^"'"::f.il;;;-rantbr. Horger Käu€^Ändersson' lcorstrg, ranrDr" ^"""Ili;tu:#åfi;ai;, irem.-ag. La.rsiqvisi. suppl.: lantbr. Holser KälI€n,

"tä1'å? ffli?i Larsson, v. orclr. , $*::':iiälf,#*;,*;1;"i;i 
rvits i 

' 
Ärber*röshet$nänurtrc,, y,ff-ää*,$':1ä:ä,1'ä:,$t'i$lil-,

sl'en Andersson' *ä;#:"cåiå"-'lsä0i", v. orcif. I Leclamöter: snicket'iarb.-i"ll} son, slutarp, kontolist Tp"" Yil:i
skorsrl.rerse' =- . , 

stJ"äi'rör't: iläi."J,??å.,it"t"Äl;olilto',,.,f:äIi liliåjfu*1'f"?il;, iäxili. ål?:
l,ödamöter': frlr Ing:r i{olm, i ll 

;

Börstig, him.-äg. Martrn Ätrders- I ... Iralnåmnd. ^ ^- li 
KärI R' Äncersson' Blismene' nar Blancir' äiitstig' lantbr' Bei'- i

son, Börstig, hem.-ä$. itå;";;- | - 
f*au^Ot.r, hem.-äg' Gunnar 

lL 
iantl:r' Sigurci Johån'qson' Lutt- t.tt Broberg, Eörstig, lantbr' lIå- {

rlarocnn RÄrst'is. ter'rr.-isl' .q'rlr," I Ruoin, Börstig' hen-'-äF.' H3lt-V I 
tu'^ 

---.-, . ^,^r-+!,l'^F D^-*i r.rirl<- i;an Olsson' Börstig' 
it.lersson, Börstig, - 

rrem.-igl' .li"t. I n"oitt, Börstis' hem'-äg' Harfy I ra' 
ngt Juli's- i;an olsson' Börstig' 

j

Olsson, I{innarp, rru,n.-åäl'S.,li"li i"rrc"å",__Brisäene, tanlbr. Vcr- i Supp}': elektriker 13e:

Lincbers. r{innarp, bo;å;""'i:;': l::_*q:"*ls*"""+*lnr' Jillt: i ä;;,.ål:l:'n'",ii'å:?:' #H:-r? , j1::,\,i11,. ':il"?låTi-1'xi'u.,,.-liåXt'ii*,uf'ä11*rlääil,#n.ii. ;;;r*ä;-'d;åår Larsson, Lutt'iGustavsson, Kinnarp, hem'-äs' LÅanöter: direrrtör rvar Gus-1

-tlen Ahklvist, srutarp, fru MnJ x"'^..,--,, . i^-,1, p4dh4r Ärqots- i f,l'*'-r" 
olil,låiiiflå;-r"fu i'ii' )-il:]ll.il:-..litiar!',. 

kamrer Erili i

t:.:',1.å:t'il"rtirft'i3ff.:nl1""Tål '*br,1n11.,.JAtbr. Rasnar..Arg{:-it'.*.-ag". Arvi.r' Johansson, våi- ä;Jäl'";: srutårp. . i

Gustavsson, Luttra. r^il[r. v""- son, B'orstig. hem.-äg. Fritz Lan'i kumla. Suprrr.' handl. tsengt sa'rLtt'ls-

ner Granlund, våri<umia,-'iantbr. ain, srism{iie,-Iantui. valter os-i För'stag iill ordf' bonate Le},on,'slutat1,, handi. Håkan An-,

oIleArvicisson,Brisme;;:iäi:**nl-ve'iYTl?l",u",or.Rag-;:l11'.,,''jil];';"å'J'T?;'"I:'å'.1]:jeti'.llr.Böi.stig'bii. e*iarron, grismen;'. 1iarsbon,. V.årktimll -lantor. 
ltaE- i nnrr' rlarren, nruLärlrr I' -:i'"'' jetsrott, ljörstig.

Suppl': fru Maj 'llnon*'o" tttt WiSdtolttt' Luttra' --" I cmbtrilerare Gerh&rd tr"risk' l(inn-

Biirstig, henl.-äg. 1,""" "wäi"* - 
r,ansslyr.etsen förordnar or dfö- ' årp' ombuil fiir statliga

;.,;rk,'' dåi*r1-s," r't**-l-as.,;'ä :31.tå,',J*rn<1en 
och sttppleanli *r"snads'årlru(rerr R-ur"" ål#lJTl*åtiJl",,, ,.,nn-

t;,rsiäu*.*ott, B"örstig, rrJ lngric'i liir denne' ii l"aur,.oLu' tvs*''.årt. Lo.* ,r,1"",få:tå1;,ä"fui,1'ä','.i;rTiii-
Olsson, KinnarP, fru Earbro Gö- il

tr inhåh o., 
--iti"a yrkeslilrskornmitt6 ll 

l<art'sctn' 5i1"u"p1,11*t"-i^.t::- qvi,.t, Slrrtarp, som ersätLare.iä*"äi',-_r<mnåre,frtrStinaYrl<esliursliornmrtreii!,!.,IlJiUlr'I!uul4rP'
Kjellander, Slutarp, fru'äbbå: Ju- leaametei: liontorist Egon ll re L:lof llehn' Slt"ttarp' nlålår* '

liusson, Kinnarp, henr.-äg. oskar Mar.tinsson,'ri""^.p, ftI:13::ili rnäst. Altan Ahltivist, slutarp' lie\-isorer lör korlrmunens
a^L^hdöÄ* r ,i+rr6 rrem -är- siE- (tr:{i:avsson, i.tttru,^it',r Gulli Ap 

ll 
iran<jt- Gnnnar -,clzrnsori, stt]!3j-3'l räkenskaper

ili?"?1t",:*::""liflfifl;, 
-;,t 

:;H::f-"?,f;äå|ä, 'i'lJ"iiå{1lio'"n,,to' rvå1' c*stavsson' Kinn-i xanrrer ö;i;"ä#;;-son, srut-t

ö-;n $;;;i*uir,. va.t,rmtå, flu Jolransson, Bör'slig, jl)r'-arb' 
"o 

j,t",Juon,., 
flbrikiir Nils .]otrans- ;l,ll,,,T,i,-ti"t,ii!",."å?å,rnj:i,'jllli:l,liarln .sa,muursgurr' Ydrsur dvlr'!rr!ev"' 

Varf..riiio. jl Suppl.: fabrikijr Nils 
^.]olråns- liirrnrr,lr, lanillr. Ällan Johansson,'

GuUt Arvidsson, Brismene. lJör'jesson' -

ordf. fru Maj Larsson, v. orilf' s**manxåriatiii"t Egon lrar- li son' I{innarp' plåtsl' Ge|t Jo- llörslisr-

sten erirqvist. 
- rinsson' 

il åäii:ä11,-,ttJtt,,f;r, iä'lli $.iff,ir,;tii?i'*li;.ili.*i:ä',,,:?Lili 
i

sociälrriirnnde,r Brandstyrelserr ^ - ^ - ,l *1r^""i::*-",., 
**ii}*" bvsgrnäsr"'i::1 n;:'I-q*]1r^-vgl:.1-l?:. hu"'li

r(arin Jorran.rorr, r-rr..i",^'ä.;:I iät#.";;";-Andersson,.qTT:"|;r.;nr" jonanisott, Kinnai:p. I{ommunall'ullmåktig* I

iig, sixten Lindbetg, Kinrerp, ll.9, !re1.äg. oskar .logns;91, j suppr-' lantbr.. Lennart lvars' oudf' Gunnar Joharxson, Bör-i

Jastighetsäg. Daniel Abralreims- Iuirra nati,aj."-iätr wester'11 *", iij"ittg, l?ntb_r. R-agnar ,1-is- stig, v. ordf' Rune Göransson, I

!,on, Siutarp, hem.-äg. i{any i-rr&rk, r}örstig. il }"rä*, !li[iå, lantbr,sängt \\rar- :<iäirarp, sekr. Bengt Kjeilsiri'm' I

LåLSSon, Brismene, Ianibr. Inge- orclr. Er;i: Bohnrån, v. ordf. ll ,16tt, Vårlrumla, lantbr. I{åkan Kinnarp. l

lnär Sriksson, Börstig, tru Sig- (juttnar Uriksson' ii 9-t"lg"' . 
Bti1T".l1- irntbr' Ilef l"il

o'äl.ulljtil,,,",#' 
å,1äi1i'p.,,. o,,rr. Nyrirerhetsrämnrre,r .,; i"iå,Jliriä'ri?J-X'öi Arlan rorra*s- FRYSSKÅP

AIex Johansson. I,eilamöter: lånthr. Karl-Gus- I son, v. ordf. Jolrn Larssoll' FRYSEOXÅ.R
Bårna,vårdsnåinurden iji: 9j',i1"'ilfå!Jltl-#ll;, 

*ål;1 
r.arnujebiirragsnåmnirc'n För.rnånliga priser.

Leråmötor: kantor Bengt.Kjeil- stinå winggTl'.Bl.l.Yl"'-l1,1ll'f Lertamöter: hem.-äg. Iilias Alr- Ävenavbetalning.Lerålnotol: .KarlLUr j5crrEL åJ€rr- lrllna vvrIiSårcrrr Dr''rrULrr"' '*':"'f Lerlamöter: hem.-äg. Elias A':)- Aven avlletalnug.
ström, Kinnarp, fru"l$argit -An- l:r. Ingemar Qvick, Börsiig' rerx- I rJ**"uo", Börstig, heiil.-äg. -.o"t.tän, Kinnårp,.- liomm. Iier- mäst. 

*llrans^-!"l1b"i*,.:silt?1X;"- 
i åäi:tii"l"irässon, BriÄme'e, ta"i- SÄ.MUELSS,ONS' SL-.,TA[iP

,,.ur^orlJ',"tljll?ifä]lg eru'at, r,eoamt,fJ,1"";-ää;;äT^j1yi'.drne sandarri, Kinnårp' ." , i'iiåir"änä""'do", Börstis.

vårkumla, hem.-åg. döriil an- na'r' Eritrssån' 
-srut"tp'-heT'-äc' 

i orar' rllof Rchn' v' ordf' rvari

dersson, Luttra, trem.-iig. Ä19" I,lrili Bohmän, vartumta, hem.- ri fjr-lstavsson' l.etlanröter i förlruuclsfiillmiiktige

.Iohansson, liinnarp, fti lT,1la, itä", tqt)- ia"stott' Brismene'i 
,r.*^o.rrinr,.srämr - för r'ätlrygdens skolförb.'d

narlsson, srutarp, n"*.-åä. cr;'- iuätni. E"*'* Ygl^".t::3"*13:li - . I'::i1"T::1'.1.:":::,,^,.,.-i.,,lililP'' 
'^-9.::""';,.""'"Tl:ii*IaaIlssuIl, DltlL6rP' rrerrr

ta Sahl6n, Brismene, irttn.-eg. i*rtlt. nJgn"r Aigotsson, eör- jl Le(lamöter: lantbr. Carl-J-ohan itörstig, -lantbr' Arne oisson, i

Gunnar Rudin, Börstig, fru Ebba stig. rl H"i"i, eorstig, lantbr.-John Lars- Klnnarp, folksirotlärare Rune Gö- l

Juliusson, Kinnarp. - Fersonl. srrppl.; htnrlels.bitr. 
N "on, Lrittla, "_ignlbr' 

,Karl-Gustav ransson, rilLarr'.^ 
-kåntor 

Bengt I

--äärräiiirgä'---s"ipr.: iiem.-äs.1 cristav ,cusgy*t.o !h,19J3,:.fl] lGu.tao'.or', värlrltmla, irem.-äg' l(jellströru, Kinnarp' 
i

Rertil Jo5änsson,-Vårkumla, fiu j iig. gertit Johansson, vårkumla'llvan Cr.rstavssun. Erisnrent', lant'-

r(arin Jotransson, r,uttra, åuttt.-l ffi&t. Ärne-Anders*1.P::::-lr,t. inu" .Iottansson, Kiilti.l]^.- 
^...,:{"XTl:i:"Y,]n*:f-- *^,-i

Otor r,inotrotmr 
'Ejirqtig, lantb!" Snppl.: !eI! -äg' verner- ilrln-]il" -t ""[ä'""ää'ä","'nert.ml', Tet. Kinnarp 119.



Frökinds finanser 
I

Debet och kredit gick väl iltoP 
I

för Frökinds kommun år 1961' I

noterar statistiska centralhyrånl
i sin nu fråmlagda redogörelse 

i

för kommunernas finanser närnn- |

da år. Inkomsterna uPPgicl< så- 
i

hrnda. till 1.183.000 iit'., meCan ut- 
l

gifterna betöpte sig till 1.062.$00 
i

kr. Blånd ini{omsterna märktes
skatier om dr)'Bt 1: niilj. och
statshidrag om inemot den lralva
rniljcnen. \riri fjolårets iugång rtl-
.Jovisacles komntunens tiligångar
till :1,::l milj., skuldet'na tiil niigot
irver 1 r2 tnil j

rSftr -6a.

Hur avancerar
proiektet om

ping. 3ti deliagare ställde uPP.i
Frågorna, som -cåmn-ranställts av i

studiet'ektor Erik \,V. Nilsson, 
I

bygdegården?
Sl<araborgs NTO-ciistrilit står-

täde i torsclågs föista orngzirgen
i vinterns frågesporitävling mel-
lan clistriktets föreningar.'Ire för-
eningar täl'lade i Kinnalp, fi;r-
utom värdföreningen var det åv-
delningarna i Skijvde och tr'alkii-

\Vendelsberg, får' betecknas sorn
lrycket sl'ål'el. Äi.ta för'enin€]ar
komlner ålL gå vidare till nästa
olnliäng, rnen efl ci'sollr frågcstäl-
laren också lioinmer att rättå svå-
ren, äf restlltaten ännu inte klara.

I lördags kvä.ll hade Kinnarps-
föreningen inbjudit sina mecllertr-
mar till eti samkvätlr i lokalen.

I Glädjande nog hade nlångå meci-
lemmar nlött upp. Viti förltand-
linglarna rapporterades, att för-

i ening'en även i år kommer alt an-
ordrra sin traditionella luciafest.
Den hommer att håilas den 14,

dec. oclr som talare kornmer re-
claktör Åke Ingetrmo, Borås. Det
beslijts också att ingå tili koutnu-
nalnätnnden meti förfrågan om
hut lång;t det så omdebatteråde

. lrygc'legärdsprojektet kommit.
Kvållens gä$t var I{arl-Erik

i Nääth fr'ån 'r'idaholnr ocir som ail-
I ticl när clenne glacle iekledare
i kommer på besök, var stiimningen
hela kvällen >>på toppen>. Kväileu
avslutades trecl en stunds L!+ns

och foiklekar till ilusik av lliii(a,i
Silvander och Lars F'aiegård.

Kinnarps NTO
I kvä1l, torsdag, kl. 19.30 första
omgå.ngen i distriktets fråge-
sportstävlan.

AIia medlemmar inbjudes del-
tao^

Lö-rdaeen den 16 nov. kl. 20.00
F.4.MXLJEFEST

nned bl.a. Karl-Erik l{ääth, Ti-
daholm som medverkande.

Medlernmar, möt UPP vicl des-
sa båda kvällar! t,llu-6X"

1ii:i:ii.iif:;tl.'t;;i':t

: :::::t::.t:t:::: *::::a
:,. ::jil::.::.:.::i::: tr':.. jr'::.::r' :::::::::r'i
'.r'::2r:::r':::l:::.r':rf.:lir':::::: :il:4.:, :i:::

ii:.1:t)tt::it)::tattlti.!;

Jordbrukskurs i Kinnarp
Kotarp'p}aneringsgård'

zslv6?' NTO har upplåtit sin lokal i Kinnarp för kursen"

Dn kurs i driftsplanering m.m. I hirshåIlntngssällska,pots regl tnleddes i torsdags i NTO-IokaIen
i Kinraarp. Den kornrnetr att pågå under tem veckor med on kursrlag pr vecke. Deltågarna är
från Luttra oc.h Kinneved. Kursletlare är Jortlbruksinstruktör f ngvar Ivarsson, Fa,lköping.

Kursen I Kinnarp är den femte
ordningen I länet, Dessa kurser

har tilldragit sig stort intresse
från jordbrukarnas sida. TilI kur-
sen i Kinnarp inbjöds ursprungli-
gen även jordbrukarna i Slöta
och Vårkumlå. Det visade sig
emellertid att anmälninagrna blev
flera än väntat, varför man måste
dela upp kursen på två omgång-
ar. TilI yrkesutövarna i Slöta och
Vårkumla kommer turen på ny-
året, då en ny kurs inleds.

>Planerlngsgård>
Till första kursdagen hörde att

deltagarna underrättade sig om
förhållandena på en >planerings-
gård>, på vilken sedan en drifts-
planering kan utveckla sig under
kursens gång. Som utgångspunkt
valdes gården Kotarp,, som delta-
garna besökte när kursen inleddes
på torsdagsmiddagen. Gårdens
ägare hr Bengt Nilsson, som för
övrigt deltar i kursen, berättaCe
om gårdens driftinrlktning.

Vid återsamiingen i NTO-loka-
len häIsade kursledaren Jorcl-
bruksinstruktör Ivarsson välkom-
men. IIan framhöll att yrkesutöv-
ningen stätler allt större krav på
jordbrukarna. Detta är bakgrun-
den till dessa kurser som ordnats
i ]änet.

Syfte och mototler
F ör'sta kursdag:en hade temat

Kursledaren jordbruksinstruktör Ingvar lvarsson, l'alköping, och

en kartskiss över >>planeringsgården> Kotarp.

Vid kursdagarna i fortsättning-
en behandlas följande ämnesom-
råden: djurskötseln och dess eko-
nomi, växtodlingens planläggning
och ekonomi, maskin- och bygg-
nadsfrågor, jorclbrukets yttre och
inre rationalisering samt finansie-

>driftplaneringens syfte och me- | ringsfrågor' Vid den avslutande
tocler>>, varvid ekonomikonsulent I kur.sdagen 19 dec' blir tlet en sam-
Gunnat Olofsson från hushåil- | manfattande diskussion.
ningssällskapet medverkade med 1'

en orientering. l'

lfackar entamilisrlilla
i Kinnarps stationssamhälle. 

I

tr'asadtegel, uppförd 1957 in'l
neh. 3 rum, matvnå, k5k och 

I

hall. X'ultt moderrl. Oljeeldn. i
Hel källarvåning med garage. 

I

Statiiga lån. Säijes på grund 
I

av avflyltning från orten. 
I

Svar till Polisman gjöberg, 
I

tet. 49 Kinnarp. 
I



i

Frökind köper mark
I'röl<inds kommrtnaluämnci har I

:rullit sa:rrnranträde. !'albygdens
iskoltrt r e'lningskurnrnil,les för'slas j

i till skoiväsenclets ordnanrle pr,. 
I

i !-ålh)'g'risn tillslyrktes i sin hel- 
I

;het hos fLrllmäkige. Likaså till- i

, sl;'rlites att förbr"tllisningsavgif- j

i ter för våtten och aviopp för ti- 
I

i den föt'e clen 1 <ikt. 1962 tål' l

ianrortelas un(lel två ar. Bertil r

,Westeldahl, Iiörstig, hade hos I

i iänsst}'relsrln begärt att llonont i

;rredrieiat tlafikiillstånd föt' pet'- j

isonlril sliulle indrågas. Frarn- 
I

iställningen bifölls. Till ordf. ochI
I sel<reterarell i vålbereclnings- i

]nämnden ,slrulle r"rtör'er tr'akia- i

,lncnte utgå ett ar'vode av 25 kI'. 
I

, :ör varde|a. För' r'itningat' och 
I

i ,.rtredninETsarbeten angåencle till- i

, byggnad av llröliindsSården till- |

sl;'rkes ctt belopp på 10.000 kr. i,

. KommittOn tOt' kommrrnens !il.-.
i.tör'vär'v äv tomtrt:ark hade in-
]kommit med utredning och filr-
i lag. Detta innebar att från Tors-

Iten Anclersson, Backgår'den, Slut-
I arp inköpes ett omräde på cirka
j16.00{l kvm., fr'ån Adams"son,

| 
Ödegården, Slutarp, för'värvas

i10.000 kvm. och från Sigulci och

iAllan Adamsson, K;rriiogården,
jl{innarp 15.000 hvm. Samtliga
lomr'åcien skulle betinga ett pris
iav tvfi kronor per kvnl. Komrnu-
lurlnämnrien besiril.åde åit till-
istyrka iniiöFet hos f ullmähtige.
iLil<aså beslutades att uppdra6la

1åt b;'ggnadsnämnrlen att inforiira
jförslag till ordnandct av val-t-en
I och avlopp för cle planerade

i tomtkdpen iiksorn l'ör' €tt onrråde
iillhöran(ie komrnunalassistent
Hitding Våring, llassla. En begä-
råln or1 subvention av tomtmål'k
lrade inkommit men avstyrkes
hos fullmäktige, enär' byggnatio-
nen re[ian vel'listäl]ts och för'eta-
Ken utb\/rggnåd e.i kontlrter atl"
meciföra utökning av arbelsriL),'r-
kirn virl för,etaget. 

_ 2tlu-g,3-

Kinmerred
I

.1

I

FöRSAMLINGSDAGAa,

Torsdagen 28 nov. kl. 19.80 i
Kinneveds kyrka. prosten
Sten Johansson, Skövde.
Kyrkokören.

Adventssönclagen kl. 10 i Vår.
kumla kyrka, familjeguds,
tjänst.

Adventssöndagen kI. 14 i Kin,
neveds kyrka, familjeguds-
tjänst. - Kyrkokören.

Fredag 6 dec. kl. 19.30 i Kinne-
veds kyrka. prosten Adotf
Kloo, Falköping.
Kyrkokören.

KyrkobrörIrakåren.
Pastorsämbetot.

-l
.i

i

:l
1

Frök*nd
7rl$++.

AIla välkornna!

Förätrelramöte i Frökind zSln-tö.

' j Slutarps missinnsförsamlings mis-
sionstörsäIjning gå\' relrortl-
resultat
I rnåndags kväll höll Siutarps

rnissionsfö;"sålnling sin sedvanliga
försäljning under mycket god till-
siutning'.

Pastor Carl Wilsorr, sonr under
många år meclverhat vid detta

I tillfälle. predikade vid den inle-
i dande a:rdakts,q{_unden och letlde
I därefter försäljningen. I\{ånga för-I ctarelter törsäljningen. I\{ånga för-
j nämiig;r hantlarbeten fick en
I snabb åtgång tiil höga priser. Fle-
I ra andra inrop iöd på 100 kr. och
i mera, Den slutliga summan upp-
I gick till över 3.000 trr., vilket ärI.,
j rekord för försarnlingen. trörsam-
I lingens tack till alla som bidragit
i tilt det goda resultatet framför-
I des åv Yngve Johansson. Offer-
högtiden avslutades med sång och
bön.

Nästå söndägseftert.niddag ta-
lar pastor Elfin Baard viri clet of-
fentliga rnötet.

Illisförhören i Kinneved och -'i

Vfi,rkumla 
I

jLinrtc förskr ivning i de olikii r o- i

tarnå har nu ävslutats. \ricl hus-
förhören har behandlats bibel- och
trosfr'ågor med utgångspunkt fi'ån
clen g;ai'nla >husförhörsvisan>. I
sairrhand här'med har insarnlats
gåvor tiil sjömännens jul, i Vår-

svnprrni<itr rika ldrr.cir'ager kan i i 

-

flanrhållas: lTn{lpr bal'nets tr'å i | | |
iörsta re*narrsåi, koncentreras in- r i I Frökfnd I
tlessct kring nrusik, form o,'rr i I f 

- 
lflltt-b7' l

f:!r'g. Takten och lytmen gör sigii 

-

tidigt fJåmincJ hos barn liksom hos I lFörsamlingsdaga,r i Kilneved
primitiva fo1k, Barnet vill g?irna | | fnom den närmaste tiden håiles

samlade 2S0 deltagare
F|ijkintls skolstyrelse hirde i I takt och g:emenskålp behövs, inte

fredags kväll anor.dnat sitt år.li- | minst för pubertetsbarrren. För-
gen åtelkommande föi'äldramöte. i äldl'aföreningar och $kolstyrelser
Trots det synuerligen dalisa vnd- | kan trli en byygga rnellan kultur-
ret och väglåget hlclc över' 20tl iliv och ungclom. Skolan och för,-
pelsoner mött upp. 

I ältlr:ar måste arbeta gemensamt.

Fru l'{aj L:}1'sson hiiisatle viil- I SorD avslutning sjöng hr Ja-
kol]lm€n och viinde sig hä.r'vicl siit- ]kobsson ett åntal ltisor av tr'erlin,
skilt till kvällens filredragshalla|e { 

l?ii'le| Sjöl-'erg, Dan Ändersson,
och sångare folkhögskolläiare In-,Hii'tir-t Ixifvenhjelm m. fl. Av bi-
gel Jakobsson, Vara, som hör.iacie I 

fa1let att döma, var plibliken helt
med En fin vise av Gustaf 1i't5- I mctl på noterna'
ding. Föredraget hacte |ubricelats: | "Iåcket till föredragshållaren
Hemmets kulturans'ar. Inlect- j framför'des a'r rektor Georgi Ä.
ningsvis nämnde talaren att mån- i öhrnell och skolstyrelsens orclf.
ga har ett ganska vagt begrepp i 1!{:ri Larsson överliimnade biom-
om vad ordet kr:ltun innebär och I mor.
tog som exempel på rnissbruk av I Hfteråt ..vidtog kaffeserverin$
ol:clet fråm prof. Wifvsrtra,ncls tle- iti:p:" förälclr"arna hade..-tillfälle
klaration att str:ckhopnarna brast I att i resp. klassrum träffa och

i kultur,, enär de inte ser'veråd" I sarnt:l-a med-1iir:e+se-

soppa till nricldagen. Ur clet på j

&ökfnd
t6h-b7.

s h'on-, sa,nama, är restfri likvitt ej in-

kumla fyra rotar kl 129:30, i j

Kinneved.s sjll rotår kr 32?:55, 
I

siammanlagt kr 456:85. 
I
;

Extra $atnrnattträds
med Slutarps Ekonom. förening
för El. Dishib. hålles torsilagen
den 12 dee. 1963 kl. 19.00.

Ärend.e: Antaga anbud för
beslutad. byggnad.

Lokal: Mobergs Kaf6, Slutarp.

Kinnarps

NT0-försltiltg
håller nr.öte i Föreningslokalen

fred. d. 29. nov. kl. 20.00.

Sång av:
Systrarna Berg, Vartofta.

DANS. LEKAR M. M.

]Försarnlingsttagar {

ikring det gamla kyrkoåret, och 
i

I det nya hålls i Kinneveds kYrka
jtorsoag den 28 nov. irl, 19.30 med
Dredikan av prosten Sten Jo- 

I

iransson, Skövde, och fredag den 
I

6 clec. kl. 19.30 rned pred-ikan av 
I

orosten Adolf l{lno, Falköping. j

Kyrkokören medverkar. I

sjunga och dansa och har stortl 1j!ågra församlingsdagar I Kinne-
lierhov nv rör:else. Ljtteraturintres- I lveds och Vårkumla församlingar,
set i/al<nar inte fönän i 4-5-års- i lsom kyrkobrödrakåren unotÅ"11
å,idern. !-abelherätteiscl'na är ont- i i samarbete med pastor. Den förs-
tyckta av harn, ty gott och orrt j ta äger nrryl på torsdag, då pros- 

]

rrppleves ntycket sch€Dritisl{t av i Len Sten Johansson, Skövde, pre. j

clem. När harnet kommer till sko- | dikar i Kinneveds kyrka. på acl- |

ran rö.iinrlr'as hela dess. Yll-t'l': i ::,i:::::r,"i,"il::ll-.'. 11lttl: iett revoiutionerande siit.t. Allt hlir I qudstjänst i Vårkumla kyrka kl.
fastställt: a.rbn{:e, tider', sittpilt- ; 10 och ki. 14 i Kinneveds kyrka.
ser. Skapa.ncle i folnl och fär'g biir'l lfredagen den 6 dec. pr€dikår
unclerstöC.jas genclrl uppnluntran. i i)rosten Ädolf KIoo i Kinneveds
Clm den. sak eller det arbetc bar- I lryrka.
net åstaclkot"nmit irltL. ä.r så r'ä1- i 

-
cligt rnrrcket att rosa, liör nan lin- I

då, kosta p:i sig ett ljtet bedr:igerl I Kinnarps Nto-förening
och berömma cien. Småba.rn ,rpp- l1 

natter rnöte i föreningslokalen i
få.ttår gärna kritik fr'ån ä.lr}'es si- ll morgon kväU' Systrarna Berg,
da som utslag av clumhet. nrgttet if Vartofta, medverkar rned sång,
eller illrrillighet. Talaren ansåg al.t
det e:r nska iila heställt mecl (lrt
sr."enska musiklivet. Skval- och t Za{U-6}.
pr:pmusik och idolciyrkan -si:äller j l(imrarps k1-rkl' s-rförening
till nvcket trassel. Man hlir för a-noldnar på måndag kväll mis-
blvg för att sjunea, det låter iilte sionsatlktion i. Centralsi<olan.
fullt så som de liud iclolen f|a.m- Pro.qrammet upptar utonr ailk-
hringår, oeh dä.rför fär det v:rra. tionen även ljusbilder {'rån }Ia-
Innerst finns neig sån{- och nrrr- 

'. 
}.aya, kaffeset""ering, lotte:"ier m.

sikintresset rnen det gäller ett or- i !].
ganisela detsamma, 11å l{:rin dt"tr 

-

ge glä.cl-ie inte biott för inciividen
utan för en hel bygd. samma åir I A'mämare av elektrisk ener-
förhå.]]åndet ctå {let siiller. kcn-ct i gi inou Slutarps Elektriska för'
och iitteratur. Det är' svårt att ening vilka icke har inbetalt på-
till en början sarnla folk. I(ultur'- förila avgifter uppmanas här-
personligheter i den närnlaste, 

_on]- | rned att omgående inbetala de-
qivningen nifrste aktivisel'as. Kon- I -"-*. tsp ro<tfii liLrir{ ai in-

komrnen senast den 15 nästr
kornmande deeember kommer

Fröäcf;md I il;ä"ä;*"d;rn; "ri uiåi"-
_- i gas en]. reglemente, som kan

Kommunalfultmäktige hå-ller i äedföra avslängning av ström-
sammanträale i Centralskolan'i leveranseL
Kinnarp, måndagen den 9 dec"

iöäääf'röäö. - ! slutarp den 26 nov. 1e63.

Ordförantlen. Kassören



?[rz
Kinneveds kyrkobrödrakår - 

-6?.
höU sitt sedvanliga höstsamkväm
på X'rökindsgården i lördags och
hade som gäster inbjudit hem-
mets personal och pensionärer
samt socialnämnden i Frökinds
kommun.

Sammankomsten inleddes med
psalmsång och kårens ord,f., hr.
Dåniel Abrahamsson, hälsade de
närvarande väiko,mna. Sedan
följdo kaffeservering som denna
gång fick en särskilt högfidtig
prägel i det att det första av ad-
ventsljnse4 täncles på kaffebor-
den. Nästa prograrnpunkt, ny för
året, var förevisan,Jet av ett par
filnrer, Den ena, >>Vi och våra
gamla> visade utvecklingen av
åldringsvården här i landet från
ds gamla s. k. fattigstugornas tid
till våra dagar. Den andra var
ett 6vep g€nom västgötab:/gder
och visade bilder av natur och
näringsliv, men också vad sam-
hället gör för gamla, sjuka och
Få annat sätt handikappade. Vis-
rring'en sköttes av komraunal-
kassör Hilding Våring och mot-
togs med stort intresse, såmt be-
rönades med livliga applåder. l'ö-
re visningen och i pausen m.ellan
filmerna sjöngs unisont nå,gra
psålmverser och till sist höll kyr-
Iioherde Henning Andersson en
e"dventsbetraktelse sarnt avslu-
tade med bön.

fnnan man skiljiles åt och pen-
sionärerna, kanske något trötta,
men nöjdå och glada uppsökte
sina rum framförde hr, Våring
-qamtliga de inbjudnas tack till
kyrkobröderna för den angenäma
festen och för att de så troget
kommer tili l'rökindsgården var'
je höst.

De kyrkllga syföreningarna i Kin-
neved ooh Vårkumla

ha vid sina senaste samaan-
komster gjort fördelning av in-
flutna auktionsmedel.

Kinnårps kyrkliga syför-
ening', som tidigare under året
sänt 1.000 kr. tiU aktuella hjälp-
medel, fördelade nu samman'la€it
3.000 kr., därav bl. a. till missio-
nen 1.000 kr.. tiU Isarelsmissio-
nen 150, till sjömansvård och
stadsmission i storstäderna 450,
till LutherhiäIpen 500, till IM
200, till Flämslätt och stiftets
folkhögskola vardera 100 och till
Kinneveds församlingshemsfond
500 kr.

S lutarps syförening anslog
till missionen 700 kr., till Israels-
tuissionen 100, tiil Svenska mis-
sionssällskapet 100, till sjöma,ns-
vård och storstadsmission 800, till
Lutherhjälpen 400, till IM 200,
till Flämslätt och folkhö€iskolan
i Hjo varderå 100 samt slutligen

:på följande sätt: Kyrkans mission
550 kt:., Svenska kyrkohjälpen
i50, LutherhjäIpen 150, IM 100,
lsraelsmissionen 100, sjön)ans-
vård och stadsmission 150, llrsta
b0, F lämslätt och stiftets folk-
högskola vardera 50, textilier m.
m. till församlingskyfkän 200 kr.
Därutöver kän nämnas att till
olika älrdamål under året läm-
nats 300 hr..

Samtliga tre syföreningar ha
dessutom i likhet med föregående
år beslutat bidl'aga till julgål,l'or
titl patienter och personal på

;till Kinreveds församlingshem I

1500 kr., sammanlagt 3.000 kr. Ti- 
I

lriigare under året har till hjälp- 
i

ländamåI översänts 600 kr. I

Vårkumla syfölening harl
fördelat sina tillgängiiga medel

Iiinnarp och Slutarp är två
samhällen med mångsidig och om-
fattande industri. Här finns också
g'ott om ung:domår och unga fa-
miljer. Båda sakerna väsentliga
för samhällen som vill expandera.
Representanter för det unga
Kinnarp och anställda på var sin

industri är fngrid Nero, med Kinn-
arps Textilindustri som arbets-
plats, och Gösta Ekelundh, som
sköter fräsen på Kinnarps Kon-
torsmöbler.
i eharmeuseväven.

Mer om Kinnarp och Slutarp
och verksamheten där på sidån 25.

Attventshelgen i l{inneverl I ll"rökindsSårclen - 
samt översända 

i

Adventssöndagens hö.qmässa i | | ttdningen >Kyrkvägen> för åt 
I:, ,, , l i,qAå fill Erota knnfirmqndpr IKinneveds kyrka saniiade sa i i iga+ till årets konfirmander' 
i

mycket folk som kunde rymmas. | 
'

Gudstjähsten inlecrdes ;;å b; I suolsnatserleln(rop. Kyrkoherde Andersson pre- i "-'
dikade övef dasens .,:Ti.,':: I ror Frökind 9-14 dec.
med >Det niÖfaidiga Kyrig 6sh I

rlet trefaldiga Hosiannä> tntn I Måndag: l\tfakaroner' stekt falu'
ämne. Kyrkokören sjajng R,un- i korv.
bäcks sättning av introitus för I Tisdas: Rruna bönor, stekt
högtidsdagen, det niofaldiga ky- | -';;:;. 

h^+^+iöI ara^r- *^+^4r^
rie och Händels >Dotter Sion, I tldb*' LruLaLrD'

fröjda dip. Tillsammans med I Onsdag: Grönsakssoppå, ost-
törsamlingen sjöng kören Vog- | smörgås, å.pelsin.
iers >>Hosianna>>. och alternatim
siöngs efter predikan psalm. 242 | Torsdag: Pepparrotskött, pota'
>Gud, vår Gud, för världen all>. I tis, morötter.
Högmässan avslutades dlv,kantor I fruOoe, Lussekatter m. m.
Bengt Kjellström, som spclade D. 

I

Buxtehudes >Han kommer i sin I Lörctag: Risgrynspudding, korv'
kyrka>, En god kollekt uppbars I smörgås, hallonsylt.
till Ersta diakonissanstalt. I 

--
I rnåndags höll Kinneveds kyrk-

liga syförening qin missionsför- guu oätb 480 kr., rotterierna 6b0
säljning i centraiskolan. Först iir. Ett synnerligen gott res,ltat,
visade kyrkoherde Hennirg A-n- B.tf44 kr., blev dagens behå,llning.
dersson en serie färgbilder frSn 

"0, 
allt, som göig denna >gå-

Malaya, vårt senast öppnade mis- vornas kvätb sltt rika innehåll
sionsfält' Eftcr kaffe och lottfö^r]'cch gjort kväIlens ekonomiska
sä,ljning vidtog försätj"ll.C:n.. f":d luuirarft"e til.l den största slut_
äåkan Silvander som förträffiig i"r*"r." 

-i 
syföreningens historia

utropare åv de många och vack- lirittiU". frambar kyrkoherden ett
ra handa'rbeten samt skänkta 

I?"- liiia-tii.l'i tack till syförenirlgens
ror och pakei' som strömmat 

.l]JI' l-uoru**ar och alla övriga, som 
,l'ru Britta Wilgotsson 

. 
skötte l;";;;.;;a härtill genom gåvor, 

Iprotokollet. Själva varuaukticnerrl;;";^ - .. I

inbrinsade 2.473 kr, de skänktar"""v l]""" 

-

Ungdorn och indu,stri



Kimmarp-SÅwtarps imdus&råer
bärande tåtåg&mg i Frökind,**,d;#å*'"'*äorrrrl*"

Nyåret 1961 gjordes ett fa-
talt konstaterande i tr'rökind:
folkmängden hade sjunkit under
2.000 personer. Två år senare,
nyåret 1963, hade kommunen
1.983 invånare. De siffror som
finns tillgängliga just nu, några
veckor före nyåret 1964, visar
att 85 personer >>avvikit>> från
kommunen, medan 59 flyttat in
(siffrorna från Luttra saknas).
Frökind skulle således vara ett
utglesningsområde enligt den
alltmer dominerande mallen:
gles - glesare....
Men det finns ytterligare en

anteckning från Frökind. l'ödelse-
siffran översteg vid månadsskiftet
november/december dödssiffran

med mer än hundra procent. Tju-
gofem barn var komna till värl-
den fram till denna tidpunkt, tolv
persorrer hade gått bort.

f själva verket'har på senare år
ingen uttunning av barnkullarna
i kommunen kunnat påvisas. Den
präktiga Centralskolan i KinnarP
är besatt av fulltaligt stojande
barnaskaror.

Kinnarp-Slutarp
tyngdpunkt

Dessa förhållanden synes ha di-
rekt relation till den liila kommu-
nens struktur. Till de vidsträckta
glesbygderna kommer de två små
tätorterna Kinnarp och SlutarP'
De syns var för sig vara ett litet

gravationscentrum, De små sam-
hällena har en förvånansrrärt om-
fattande och mångsidig industri.
Här' finns de unga familjerna. De
båda tätorterna utgör i någon

ring, klockarfar i X''rökind, har en
optimistisk uppfattning om >tren-
den>> i Kinnarp-Slutarp: Här
skulle långt fler bosätta sig om
de hade möjiighet.

Baksidan av denna utsaga är
sålunda att det föreligger en viss
bostadsbrist i de båda samhällena.
Mång4 som arbetai i industrier-
na i tvillingsamhällena bor på an-
nat håll, många utom kommunen.

Byggenskapen har varit ringa
innevarande år. Men en ändring
väntas 1964. En hel del byggen-
skap planeras nu i enskild regi,
därtill har bostadsstiftelsen pla-
ner på byggenskap i'samhällena.
Vid fullmäktigesammanträdet in-
stundande 9 december lägger
kommudalnämnden fram ett för-
slåg om inköp av c:a 45.000 kva-
dratmeter tomtmark. Om detta
köp blir av och det vänta.r man
sig i F rökind att det blir, kommer
det a.tt föranlerla en utvidgning
av byggnadsplaneområdet för
Kinnarp. I Slutarp ligger man så
väl framme att det redan finns
va-ledningar inom det avsedda
området.

Bitlrag till industrimark
Till dessa avsikter kommer ett

principbeslut som nyligen fattats
av fullmäktige. Kommunen skall
tillskjuta två kronor pr kvadrat-
meter försåld industri-tomtmark.
Ett beslut som förefaller välbe-
tänkt med tanke på den faktiskt
livliga industriutvecklingen i kom-
munens tätorter. Principbeslutet
har redan fått konkret tillämp-
ning i ett fall, det gäller den.ex-

panderande Rutmanska industrien
i Slutarp.

Skatteu4derlaget har ökat med
11 procent sedan sist. Den siff-
ran ställer clen lilla kommunen på
andra plats bland kommunerna i
fögderiet. Bara l\fullsjö ligger fö-
re i fråga om öhning av skatte-
underla"get. De taxera,de skatte-
kronorna i l<ommunen - rnindre
än 2.000 invånare - är 65.438.

Kommunen har under året vä-
sentligt reducerat sin käpita!skuld.
Den var på nyåret c:a 7.427.000
kr. Nrr är den 1.015.000 kr., en
minskning med 412.000 kr.

Som tillgångar vid den fortsatta
planerin5ien kan räknas 132.000
kr. i allmänna investerringsfonden,
vidare 56.000 kr. i skatteresle-
ringsfonden och en avsättning
1964 till allmänna investerings-
fonden om 140.000 kr. Nästa år,
eller 1965, utfår kommunen stats-
bidrag på va-investeringar 1958,
beräkningsvis omkring 400.000 kr.
fnkomsten av ko?nmunalskatten
1964 blir 832.000 kr.

, FrökindsEårdens
utbyggnad

Ett mycket angeläget projekt
inom kommunen är nu tlen plane-
rade utbyggnaden av Frökinds-
gården, sä€Ter hr Våring. Härom
är man förresten överens i Frö-
kincl. Man beräknar den till nästå
år. Utbvggnaden ha,r skissats till
14 vårdplatser. Frökindsgården
har f. n. 28 pensionärer. Den är
avsedd f.ör 20-

Angeiäget är vidare att komma
i gång med utbyggnaden av clet
för samhällena gemensamma re-
ningsverket i Slutarp. Kostnacls-
kalkylen är 145.000 kr.

Hr Våring har några allmänna
synpunkter:

- Ärbetsbelastningen på kom-
munerna har ökat oerhör't under
tio å,r, man kan säga att den har
fyrdubblats. Detta gäller också en
liten kommun som l"rökind, kan-
ske inte niinst den. Men det
är lätt och roligt att arbeta i Frö-
kind, tåck våre förståelsen och
tiilmötesgåcndet från överordna-
de och karnrater.

FAIKOPINGS TIDNING tördosen den 7 december 1963

Våring grep på ett tidigt stadium till yxan för att bereda väg för
Julstämningen bland kommunen s pensionärer.

#w8,&sffised,w&,w I
&-ffi*ffiw6wruKB

AB ltinttarp$ Bil & Motor
KINNABP - Tel. 262

UTFöR alla slag av

BIL- och TRAKTORREPÄRATIONER
samt ROSTSKYDDSBEHANDLINGAR
m.m.

EnjulgrantillFrökindsgården. KommunaiassistentHilCing



Katastrofal hostadsbrist i Frökincä
Satsning på egr'ahemshehyggeåse
ULRICEHAMN (VD) Frökinds kommun, belågen mellon Redvägr

kommun och Fcrlköping, hor en kafroiiro{ol boJtodsbrist. Mon ho[-
pos nu kunna ovhjölpq den i någon mon qenom olf under nöslo år
byggo fre bosladshus orn ?l lågenheler i 5lulorp och Kinnorp. Kom-
munen hcr dessulonr inköpl cirko 4d,000 kvrn lomlmqrk ovsedd {ör
egnohemsbebyggelse. Eoslodsbyggcndef ör ell livsvillkor för kom-
munen idog. då msn hcrr s{orkl exponderondo induslrier,

Frökinds komrnrrrr ilnllattar i 
stutarn' . lig:c' 'l .iilr:r li. 1-';rn

Börstig, Erisnrene, x'nr.,'",ir l:rtt .:ti tlet. cnrlacl' tiasta kilone-
Luttra cch Våt.kr.rirrl:r tr;r"imlin- ll er tiil Falkiipi;tg ot'ir dessutom
gar. oel. sammanlagrla i,iu-.ii",:- I f:" marl gorir I aqfijrbindelser.
ani:ale1. i.r 1.9fi:t p"r.ort".. D. liit"tol.1't befollininesnänqd år
srör".sra samhiilJena,'ti;niiarf ;l llst l"''"t'tt' t' 

-

VÄnft}rrA POLISDISfRIKTSFöI|,BUND har haft årsmöta på
kommunalkontnret i llfrrllrJö under orilföråndeka,p nv hr Sfig $tig-
Drårkor. få bilden ses den n,yvalda, styrelsen sa,mla,al krlng ord-
liiranilen OIle I'enn, Vartofts, (*lttande): fr. r'. Stig Stif5nsrker'
Dtullsjö, Vå,lter Karlseon, IIatlo, Ilililing Yåring' Kinna.rp. Ttll :*
visorer utsågs Bernhard Grrstavss+n, t1arp, och An'ld Llabåick'

)Iurrs.iö. 7/12 -67.

1 Kornmunen har för 1!64 plane,
l rat ett intensjvl b'ostarjsbvEgande
Iför ått eliminera den rerlari om
It-riade bostadsbristen. I Kinnar.p,
I diir det redan finus ett stifteise,
lltus 1rm 14 liigenhcter, skaii marr
lr (:en[nll]] hygga vtterligare crt
I st![teisolrus <';rr rrir ltiqcnlir,lcl." I

ldr:nl.a bvggnad .skall tiet dcssut-
lom lllryntrnas en krlminunaiexpc-
ldition, r.lär kommunalassisrerri
llrlilding V:i.r.ing, Kinnar-p. .sil. snlil-
lrllrl.gorn ska ll f lyt1.a, in.
I .I utkåjtt,eu av Siutarp plarreral
I l:ri)k_jrrrls stiftr:isolrirs irt I ltlug,r
II,rit Fus (,r'n i(r\ lri:t'trh,.tIr. i i.ar'-

I oera.

I Under iurrevalande ar har t-lel.

lvarit sikfalt. med egnahemsbvg-
lgaude t i Jrommr:nen. llndast i.re
lv.iilol iiar upp{örls mo1. 1{} undcr
l19ri2
I Vid se naste kornmrrrral{uihniik-
Iligesammant.rätle1. besiutarle man
I atL ink;ipa r:irka 1 l.fXlil livrn t onrt-
lmark unqefär' .ijimnt filrtielrrl. i rle
lbada slöfsta sanrh;i lierra. 'l'r,lIt-
link;,ipert innr:trär hian(i annnl at.t
l man mäsli: irl iili:r. bvggnadspla,
lncn. Man afser l'riirnsl att. ilryt.l-
I ra m;rlkL'lr I iil t'gnuiir.rn.ll rg:u ' .

ll\{al'kköpet kostade kr,rnrnuuerr

l"r.t.mo 
'k.onur, *." *r.-k;;;': , ' , , :&-\$],Siii;i:!S i

ldct ,,,:ksir all r!'\'gg,a r:rr rr.r rir'i 
'rr':{i1':::i':irir'i :: : I

f 
av detr ,platrerlrrie eqnalremslrc- lio1y1p7 111tt1l11tst\tt nt I!r1,1,t,,1 \-.t- 

i
lbvSg('f (on: i.itt(t i '6ptltlrlt ht,lli,l\ ,ttt t,,,- i

i Ii':nahnmsbvgqarna e:"h.iuds nr':r. ,r/;rtsbristrl j p'töh.tuilx A.n,r,,,.,,,, I

Ioch bra villkor å-v kommunen. sL*JJ lrrrrrrc or.h triiprlr rlrri r:r. I

f Dennir terlinar rrlimligen vid Iår lir t|til. I

iiiommunlrl borgen fcir: hcla be- I

lloppet rinricr bvgqnadstideri. Niir' 1 l,rnd.r nåista år sliarl r,,r,,.rcs- !

I 
trrt knntnrrtn'.)t 

. 
l(Äpl . in r oml nrarl; l r.er.knr h\ L::as r)t i,i- l l.i nr ir ;.,. , i

lK,'mllpt' d{.Sslltrrnl lu)ga{lC lornl- f trrrr,. J..f1,,r lrtl,r,!gr.r,:lCrr iil,l. r.ar. I

I spckulanl.er at.t kunna liiipa tonl- | telr.ening+:1 j Si6lafr .r1ir ii,l:;_ I

Inrarkctt lel;lliri hillil:i. l,rrn höeg*r,iir,. i
I *Vi lrar lrai'ett iicr'1 al lörri ' -..' " " ---*
iifffilll,iH iliiil.l''ilf,,åiä1,,1åi; i I I r;orl eueds cU F
läqr:nhct.er och tomlrnark. -(äger

il{(,r}rnrur.llas-{icr,,r)r rrir,i,i,g 
";-;- lll I samband mecl No'Nu-täv-

lrn: \rr ';;rrr r,; elhitrrlrr tnn,t. lf ltingen håiler vi MöTE i NTO-

I 
rrrali: ,'r.ir r i .irnppas .c:'{r 

jutlandnr I ltot<aten i morgon, onsdag kl.
l;r{ 

{.^l\rclits,^. l^rs('nne.lcr-na ..1 il{ i i fg.ff. pfeciS.
lnltn(:lä{l{' lli'l'lårrn;llsnUsi.n är iC- l | -
iitarr riu artc I il Det blir massor av kul.
I lrcrr nvirrköpta tnmtmarl.:.n in-ill
it'.1',1; *1,',',r'is iril rlen rrrr trillt lll Alla inbjudna samt övriga
l,rr br.gg,irr V o, -\-irrrlJrqrrirr!,cn i lllmedlemmar välkomna.

.lli;li],|,";:]'"'trrcua'tterriqarn "" l\ ro/!1:t9- Kommitteraite.
I ta.rp och kyrkvä.rden Erik'Boh- |

F rö k i n d,s g ar d e n #Aiiffu"d d
i 14 a&rdplntser byggr f 963

ITLRICRI{AMN (VD} I Mats i959, då ålderdomshemmet Friikindrgär'
den i l{innar:p tngs i bmk, trodde nran till en börian att man,by&Ft
alldcles {ör stott. Ilemmet har 20 plaster och under I95$ hade mdn en-
rtast fem vårtltåget€. Idag är hemmet altdeles för litet' 28 penslonärer

är' inskrivna, Man planerar nu att bygga ut ålderdornshernmet med 14

t t{erlig*rc plntser' ta.rp och kyrkvä.rden Erik Boh- i
jman, Slättäng, Vårkumta". 

I

Församlinesdelegerade i Klnne- ' ?lll pastoratskl,rkot'ådets orclf. i

'cq'ts 
Faitorat- Z/17-63. valdes kyrkoherde Henning Än-l

har håltit sitt sista sa^mrnantrå- rlelsson Kiltnarp och tiltr r'" orclfl.
cle för året i CentralskolaR, Kin- i Erik Bnhman. Siättång V;-i|kumla.
na,rp. Till presidium 1.964 valdes I Till revisorer : pa-storats-, bo-
ordf. k}'rkoh. Henning ÄRdersson, I stiilts- ocl"r priis...,,-:l{assim val{les

skick kcmmer l:yggnadskroppen att

a En del köper för dyrt
ridor:erna nch fått små trivsamqari a andra köper från
gångar emellan rummen'gångar emellan rummen

- Jae vil1 pnssa på a1t dktå 9tt lafS GUStafSSOnS

f Kinnarp, rr. orrlf. klrkvården $1ren j l:a.ndl. Håknn Anderssnn. Biirslig, i

i Anrlersson, Brismene, sekr. ltom* 
11 lartl". Gustav Oskarsscn, BraniJs- !

I munale$sistenten Hilding Våring. ir toq:, Vårklml& och ka.mrer Flrik I

i Kinnnlp. Till tredåmöter i pa.sto- i Gusta.vsson. Slutarp. !

ratskyrkorådet för ticlen L964* i Till pastoratsombud utsågs Her- i

L96? valdes k]'rkvården Niis Da'] bert Anr,lersson, Älarp" Kinnarp, j

nieisson, Börstig, kyrlrvården Pa- I Erik Bohmån. Stättll.ng. Yårkum- t

ul Gustavsson. Vintorp, Börstig. I Ia, Nils Da.nieJsson, Flörstig och i
i.r'-!...X-i^- 6..* A 3Ä^*--^h Dr^i- I (c^$ A sÄ6tu6^h Eri<sasa i

par berömmande ord åt vår sPter
Anrra-Stina på ålderilomshemroet, in'
flikar Hilding, Våring' åldriagsvår-

Möbelaffär, Slutarp.
o Allt i möbler och soffgrup-
o per, bäddsoffor, tak- och

o golvannaturer, mattor.

O Tel. 1?9 Kinnarp.

kyrkvärden Sven Ändersson, Bris- | Sven Andersson, Brisrrene. 
i

. rnene, kyrkvården l{arry Larsson, I Till ny ledamat i försarnlingsde- i

lBörsholmen, Brismene, kyrkoher- j lcgeradc efter han<il. Cart Jcihans-

|de Eenning Ändersson, Kinnarp. I son, Brlsmene soril adlytta,t v*l-
lXy*varOen Herl:ert ÄRdersson, I des kyrkvärden Ha'rr3r Larsson,

| Älarp, Kinnarp, kwkvärden Ca,rl- | Böt'sholrnen, Brismene.

[Ärye Adam.rson, ödegården. Stu- |



i,s'#dwrd.# *qp&nsir're i Friikind
FE-r^-__ 1_^ ^8,- t t .. I .. .^l
å v{ngre uru{tustrv onsltD{rr{I

*Az'6? '
tlLfi,lCt:IIÄFlN 1Vl!) Frökinds komnrun erhjuder indrrstrlerna en srrtrventlon av två krontrr pet kvm lnköpt

ltnrt tndcr fiilulsirltning utt industricnra utökar personalen. lnom kommunen hnr man många llvaktiga in-
drr:;tri*.r soru s;r'sselsätter sår.äI rnnnlig som kvinnlig arbctskrafl. Iokallsrringsnirmnden har förhsndlat för
ttt {i lvlrsnr inrlrrsirier till kommuneir. Änm så Mnge hnr rnan into lyckats fiira förhandlingar.na I hamn,
dä mnn int* kurrnat liisr bostndsproblemen på ett trctryggantle sätt på grund av kommunens lrcstadsbrist"

Dc inr1us1lic.r, sorn finns inomkom*
mrrnen. har undct: de scnast,c årcn
cxpandoråi.:j1rr!{1. Så starkt att, bo-
stadi;b)'ggandet inie löljt med i svån-
gårn:1. Ilrlusltielna är mesladels
linnccntrcraik: i.ill Kinnnr.n och Shit-
rr-1. I l}iilsliSr h;ir nran dr:r:k en. liten
:;r,Jaitrik i g:rmia sl.:olan med ett 10-
tai. anställda.

IJr: tre etl{ekl iva po.rtorderfirmor-
nä, som iil hel:igna i Ki::rarp, säl-
jr:r nrnnuf;lk'iur. vävn)återiel och gar-
ner'. Äri!gcr-l skickas 5.'193 paket r:t
övcr hela $verige" Irostorderfir:nor-
na har ocjrså så1l sin speciella prd-
pr:1 nli pcsthanlorei i Kinnarp, dår
r.iri iilr j:imn;rn lader sfal aki:jvitet.

El: lioit pros*nla{,iort av kontmu-
;tcns öuri gi;. inclu:jtrjer:
gr Kinnatps 1<onto:smöbler levererar
miiirler iivtl irela Sverige. Firman
svssrlsät.ter: r:irka 50 pefson€)r.
Eriiricrna Sjöqvisi miibolfabrik å

Slrrtarp ;ir clt ånna{ väikänt rnöirel-
f;irf lag rnod btr|irt iii} anslä1lria"
6 llul;rnans snickerir::: i Kinnat? gör:

]rö1i:;inredo- Cirha 15 man arbel,ar på
ia i;ri l;cn 

"

6 :\E Chic i Shri*rp grir damuntler-

kläder. Ungefär 10 per."oner syssel-
sät l,s.

1 Falbygdens r,är'eri, Slutarp, till-
verka:: draperier och möbeltyget. 12
*15 kvinnor arbetar här"
j Kinnarps lextilindust.ri levererar
damunderkläder som tillvelkas av
cirka 50 kvinnor.
aBrörlerna Karlssons plasdväveri,
Ki:rnarp, sysselsåtter 15 personcr.
c AF Rani, Kint:atp, är ett högrå-
tionellt {öretag som enclast har 5-6
anställda trots ått man kör i. ,ckift
tlygnet runt. Här vår's skjorttyger.
Föfetåget planerar alt bygga ut fab-
riken ,så att dön blir dubbelt så stol.
o Civiiförsvaret har rrnder hösten
lrppfört en förrådsbyggaatl n:ed en
golvyta på ?50 kvm. Byggnaden skail
{ömtom förråd innehå]la. kontcr och
expedition. Dcn är ej flryX.tningsklar.

I Bröderna l,arssons bilfirms skail
inon'r kort flr4ta in i sin nya hilhail
i Kinnarp, Man driver egen körsko-
la och har nio anstiåilda-

!'ölutom industrieiras subventio-
ne:' iran man nckså räkna elen låga
bor:ger:liga skatteutdebiteringen som
rtt cxtrs plus för kommunen. Den

borgerliga utdebiteringen är nio kr
i Frökind, medan utdebiteringen i
det angrånsande Falköping ligger
något över trZ krnnor:,

Skatteintiikterna för den borgerl!.-
ga kornmunen beräknas trli 832.00f1

kr under 1$64. Antalet taxerade skat-
fekronor var 65.438.

Den komrnunala kapi{alskutrden
var i fjol 1.42?.000 kr. I år har den
minskat så att kapitalskulden endast
är 1.015.000 kr.

- Enligt min* heräkningar så skall
kapitaiskulden vara under miljon-
streehet vitl nyårsskifiet &3*64, så-
ger kommunalassistent Våring. som
st:t' optimistiskt på kornnrnnens eko-
norniska ställning.

Frökinds kommun låg i fjol som
tvåa i Faiköpings fögderi när det
gäl]d{} ökning åv skatteunderlaget"
ökningen var hela elva procent,

Slutarp.

Programhandlingar kan erhål-
las från Ingenjörsbyrån VIAK,
V. Storgatan 7, Jönköping, tel.
036/191 95.

För visning av arbetsplatsen
hänvisas till Byggnaclsnärnn-
dens orclf. herr E. Rehn, Slut-
arp, tel. Kinnarp 331 53.
Anbud skall vara kommunen
tillhanda senast den 12 decem-
ber 1963 kl. 12.00.

Fri prövningsrätt fönbehålles.

Byggnatlsnämnalen
i X'rökinds kommuin.

N5' kornrnunalfullmäktig 
3lrå 

"

Vid inför låinsstYrelsen företa-
gen röstsan'rmanräkning för utse-
ende av efterträclare åt avgångne
kommunalfullmäktigeleclamoten i
Frökinds kommun, Pastor Algot
Carlsson. Kinnarp, som På grund
av avflyttning från kommunen er-
håUit begärt entledlgande från
uppdraget att vara ledamot av
fuumiiktige, befanns folkskollära-
ren Tora Pettersson, Kinnarp'
vald till kornmunalfuilifläktig för
Folkpartiet. Valet gii'rler för tiden
tili den 1 januari 19167.

Kinneueds kyrka 
i

PROSTEN ADOLF'KIIOO
talar vid adventsgudstjänst fre-
dag den 8 dec. kl. 19.30' Kör'
såag. Kollekl

Pastorsämbetet.

Taek
Till alla, som genom gåvor, in-
rop oeh på andra sätt bidragit
till det goda resultatet av kr.

13:,944:- vid försäljningen i
lXinnarps Centralskola månda-

I gen den 2 dennes, frambäres

i syföreningens hjärtliga tack.
I Kinnarps kyrkliga syförening.

Vid denna dag verkställd drag-
ning å Kinnarps Samhällsföre-
nings

-l

Eirtreprenod 
i

Utbyggnatl av avloppsrenings-l
verk 

I

Frökinds kommun, Skaraborgs I

län, infordrar härmed anbucl På |

utförantle av eftersedirnente-l
ringsbassiing oeh biologisk bäddl
vid avloppsreningsverket il

tlr3

i Centralskolan, KINNARP, I

månilagen den 2 december med i

5örjan kl. 18.00.

Ljusbikler 0m Malaya.
Kaffeservering. Lotterier. Gå-

vor och paket (värde minst 3
rr.) mottagas tacksamt.

Alia hjärtligt välkomna!

Kinnarps kyrkl. syförening.

$aaHgr&mar
säljes lördagen den 14 dee i

SLUTARP: Samuelssons affär
kl. 9-10.

GöT'EVE: Jonssons affär
kl. 10.30-11.30.
Anderssons affär kl. 12.00.

[LlIissiotlsauktion
I

"t

EOR DTENfENNrs 
Iil 

-|
SGU
Mullsjö
Kinnarp
Gudhem
Vartofta

Vartofta pokalserie

'. Grupp A
4400824-4
4301619-10
42024t9-15
41032 7-21
40040 5-24

S$risalsEotleri

Serie B nr 84
Serie F nr 24
Serie K nr 48
Serie B nr 30
Serie A nr 84
Serie K nr 59
Serie G nr 21
Serie C nr 26
S erie J nr 99
Serie II nr 37

avhämtas i Vil-

har s}<inkor
lottnummer:
Grå lott
Gul lott
Ljusgul iott
Vit lott
Vit lott
Sosa lott
Vit lott
Ljusgul lott
Rosa lott
]rå lott

vunnits å följande

Vinsterna får
gotssons affär.

Kontrollant
Polisman ALLAI{ SJöBERG

GruPP
SGU 4
Kinnarp 4
Mutlsjö 4
Gudhem 4
Vartof,ta 4

B
40
30
1l-
02
01

0824-8
1620-8
2 3 15-19t t 1r-r,
3 1 9-23
GrÄ

Kinnarp-Vartofta 6-2
SGU-Gudhem 6-0
Gudhem-Kinnarp 1-6
Mullsjö-SGU 1-6
tr(innarp-Mullsjö 4-6
Vartofta-Gudhem 3-6
SGU-Kinnarp 6-8
Mutlsjö-Vartofta 6-0
Vartofta-SGU 0-G
Gudhem-Mullsjö 0-6

GrB
6-0
6-2
0-6
2-6
6-2
5-5
6-2
6-it
2*6
5-5

I

i

,l

ODENSBERG: Jonssons
st,acl k]. 13.00.

*"0'l

I

Ett

de skall vara ansvarskännande,i
ej under 18 är. Lö:t enl. avtal. I

Närmare upplysningar lämnasi
av föreståndarinnan tel Kinn-l

NTO:s traditionellabiträde l) (,"5

KIhINARPS
MISSIONSHUS

Söndag kl. 19.30 Missionär Nils
D. Folke. talar över ii.rnnet: Från
Elgypten tiil LöfteslandeL Solo-
så,ng av fm Fol}e.

Tisdag kl. 19.00. Junlorernas o.
IW-kårens Lucia,högttd. F örsälj-
hirg av slöjdalster och paket.

Lotterler. Serverlng.
\IÄLKOIIINAt ]rt2-OE-

som vik. under ticlen 717-717i
1964 erhåller anställning å Frö-l
kinilsgården, Kinnarp. Söltan- j

LU CIAFEST
hålles i lokal Vinterny, Kinnarp, Iördagen den 14 dee. kl. 19.30.
nöredrag av redaktör Åke Ingelmo, Borås. Luclatablå, sång och
rusik. Teater. Hedvig Netz6ns lustspel >Svar till juklädje>
ramföres av föreningens amatörer, Kaffe med hembakat dopp.

fnträde: Äldre 2:50, barn 1 kr. Alla vålkomna"arp 260.



Kinnarps Textilindustri
syr 1.500 plagg om dagen

W,'.:

I och det går väl allt mer uPP för
I företagsledare hur mYcket en

I trivsam miljö betYder. '
I Strax intill fabriken ligger två

I va.ckra nybYggda villor., De är
tjänstebostäder. En chef sorn byg-
ger såclana tjänstebostäder åt si-
na anställda är väl inte så vanlig.
Visst ka,n det vara av lite ego-
istiska skäl också: det är inte
tlumt att kunna erbjucla en sådan
bostad när man söker arbetskraft'
Men i så fall en egoism som ju
tiänår de anställda...

l.;:ttt;;:

l::1i;al

:i:tl:':::

!t:::::1;
??:l:7

'ni,44;

lff.ffi1
Symaskinerna surrar ftitigt på Kinnarps Textilindustri flbrukas, men spillprocenten a"l

Direktör rvar GustaJsson har f 
ojämförtigt mest men man måstels},s i eharmeuse - tättskött 

""rt llTJ-t1"^',hög' 
Den skärs ut ur stoc- |

rornt *isa oss Kinnarps rcxrir- | 
också ha sorterins i rårser, kun- 

| 
uran tvekan mest q*r1r1tl --. 

"' 
Jlfå;"1Jg:,åt;åjl?T:T,:"i'l I

, En rundvåndring i fabriken
måste väcka intresse. Detta är
uppriktigt sagt och att det inte
bara gäller den som är absolut
okunnig på sånt här Visar det fak-
tum att kunder mycket ofta ber
att få följa arbetet i fabr"iken, av
intresse och kanske också för att
bättre veta rrad man köper.

En vandring i fabriken börjar
naturligtvis där virket kommer
in. obehandlat. Där kapas riet i

kas till cirka sex Procents fuk-
:j

fabrik. Ifan år upptagen när vi I 
derna frågar efter det'

glädjen - man troclde att det vita 
I i tigt skrivbord.., Varför denna

slap.if igenom men så, ä.r det tvd- ll -,*,x-x^-;--r r^ ^^+ xr itr 6å
centrumtapp och en borrmasl<in

slagit igenom men så är d,et_tVtl- il nyvärdering? Ja, det är ju så

DJIrIAD^uI9I Ila SUaI4l r[!råL y4 trrAuo!]',p

Direktör rvar GustaJsson har f 
ojämförtigt mest men man måstels}'s i eharmeuse - tättskött 

""rt llTJ-t1"^',hög' 
Den skärs ut ur stoc-

tornt *isa oss Kinnarps Tcxfit- |också ha sortering i färger, kun-|utan tvekan mest poput:irll-" 
--'lf 

fl::l-l:: "t 
få mönstret att

fabrik. rran år upptagen när vi lderna frågar efter det. .' I omkring 100 meter rran rinn- il:':ly"måste mycket kasseras' r

kcmrner och 'i sitter ner och I symaskinerna surrar på övre lårps fextitindustri ,tgs"" ääii " :.::"t: ;::::":::",,:T:T::-
väntar en stund. o"u,'""uil"" l"å"i;ä;t;--"t o"t.a'pr"llr"lskjortviiveri, genom ägarna nära gad' r fan6rpressen limmas kon-

angenäm vä,nran! r ."**u-",* lrrassän.,r,i*oT .gl atla räbriker lr.""t.tin tbitinnau"tii": F91".!. ::*?1i""3Jj:"*l"nnJl*i,tlil;
finns ett huntlratal n"*" "ä- | 

i't.ä'"ril"".rt ori?t syr man ett 
I set är endast tre år men håller Kanterna 

^ 
sågas rena, kantlister

får en k'inna aft g-riin;i;;;; Imoment vid varje måslln - g"Inupåattbygga_uttilld.etdubbla. l:Tj,3""f:"*t:",?,1:j'n-X"t:f-"1,1";]il*.ää; fiä"ffiä;t;;.- l'å.n-."i.' syr autså inte hera lry* ry" .y'-.ät'ett' i väveri_et - ::*';j::i"Ji'-jllj"*1l,11ijtj;
lon oeh bomull i läckrn fä.reer iplagget. vävstolarna, fordrar endast tillsyn T.oT^""j. kan göras samtidigt

oeh rnecl brotlyr, rysch o.h rf*t I Övervägancle delen av plaggen lMaterialet är charmeuse,

snr. 

-
Kinnarps textilinr:lustri tillver- | -- t T"T t ..T TKinnarpstextilinclustri..l.illy:"-llf Tf , _ ..1 |

kar underkläder och r

rör d2m och harn 
""n1?,1'.X'",111 

\ Ktnn0',rps KO nt.Orcm? fJ Åef 
_40-50 anställda och stö

oeh rnefl lrlodyfr rysch o{|lr spet- | :vcrv@E'a Isnr. I

Kinnarpstextilinclustrilillver-l--. Tf ____l_---. ..t | 
|kar underkräder ochH1,;:1H \Ktnn0',rps Kont.orctnofJÅer - r I

för dam och barn. Fa'
40-50anstä1idaoeh.*?,."i-1^::"1^.." I a 

T | , ., Iav tillverl(ningen går till grossist- ..,-r 
^.r,zr , ' 

I t

lUl:j;.i";:i,*rr;ilU en explncrcrlnÖe lnfrUsfffi +
Va'dsiigsomcir]<a1.500omda-iEnmorgonbetraktarmansitt/,!t}f//.l|'tt)|t|/l]W,!t.fl.,'i!.l'!'|''"''l
gen? Firman har en clirektris som I skrivbord, verkligen s e r det skinparken är mycket stor oclr
lser tili att nya plagg kommer I för första gången. Så rhycket innebär att man måste lägga an
fram. Man undrar kanske tite , I detaljer och så mycket årbete på så stora serier som möjligt.
över oss kunder när man ser färg- i j Oet tigger bakom ett helt Van- All sammanfogning sker med

ligeninte.Dir.Gustafss:#}.å1iiHfxTä:j."jii.",",lå:",fr:iN..'..''''ix-uW
tar: det vita_säijs visserligel] | vet om en sak, desto intressån-

-|tareärden,ochba1<grundentillW'...:iiil..:,!,.!'W#lf;,j'|||l|l.::.:..:..::.....:1
de nya blickarna på skrivlrordet W,'effiffir.,. :,i.i7., 

,,,',"',.,.!e bord efter ovanstående beskriv-
KUNGö RELSE ll a" "it besök på *innarps Kon- Wr"W"Wlffitlffi,|,i,,,,,!j 'r"s' å.i"r."rtiuve,.kninsenen-

torsmöbler'därmanblandan.Wffi'/ffi'W/,!''i1i#'.|.|..'i......|,dastistoradtag..'
Genom offentlig auktrion, som | | nat tillverkar just skrivbord. På a.ndra våningen finns lagret

hålles på platsen fredagen denl I Kinnarps Kontorsmöbler ÄB * ett imponerande sådant - och
27 dennes kl. 14 försäijes förl i startade 7942. Då rymdes fabri- där sker också boningen, betsning,
nedtagning och bortforsling enl i ken i cen del som,nu kallas >den sprutning, ytbehandling, sliPning
Slutarps UteLtr. förening tillhö-l 1""^t?. fabriken>' d'. v' s' det hus och montering. Innan möblerna

ris laierlokal i slutarp. B{cc- | | :::-t'9:::#T:"1'^å'i:Tj"'l':; lämnar fabriken justeras och kon-

naden är uppf örd *'" tLt pui"r.u I i :1*-" "" : ^:1T"1,?l' I l; ^.?if i^|ll' i3i trolleras de. Om i sjåilva fabriken*' -*.1-- ---l iman successivt utökat, först med
och brädfodrad rned tak avl l;;;.;;^i^"- ^* o^* r,ro ?rrraar <a

det mesta gjordes mäskinellt, sker

komrgeracllåt,storlek1;;5-1;;l|ä:T.':f;::l''å"å:l"'#.iHii;riiW**.1:ffiT:#'Tj3.j:"*1Tt;u.
2,5mtr|]aenhögTaf1ygeln*flgnnadet|wfärdiåmöblernauttiilkuntler.

Alltmaterialskallvarabort-]|blev klar i februari i år' Lokal- Fabrikschef Gunnar Johannes- na.

forslat från tomten senast tlen lvtan "11^:1111 "1-0;0.09,-llli^i-ll l1"r-511l11ll 5"il3li"T1olli..: .. Kll:'"p' 5""to'*,T:!l-:-i. 1"":i
rr J*""""i reo+. e*ahinÅ;rii- l*1"äffi:tffi"j ;,\H#'#?ffä::: ;å.""nu"uu'"nde, 

rivaktig indus- 
ffi:i'f; _"åt. "i#""l,it:#Jä*:t

*u J@uu@rr '""" "--"'; ianstälda. Man tillverkar kontors- tri. industri - det visar ju inte minst
kor lämnas vid utropet, I möbler och sätjer en det till stor. 

1

| ..-.--^-- -. 1 tigt är kontoret, i:rrymt i den ny- de tjugo årens utökning och nu-

Slutarp den 18 dec.1963. lföretag..:". g"l.till återförsät;u"elarie Qelen, ett exempet pa ett varande årsomsättning är över 4

rvar Gustarsson. | ""T:ä'j{J,li i,n":f"XTjli"I": I *:::1"^:,":'^,:.",''1,I]ft:r""ll# 
m'j. kr' 

r i n t o.I 
clr rrl IIrä serlr LrIrvEr Åar {-uurufs' 

I beSökande mötS aV Vänliga leen- I' I n f, O,

--- 

[ryQbte1144-14&c]q4q9- rguq4E'lden. rrivs man är man väntig



IWU som tycker om mycken och sod rnat, titl,+U L
I V -E kanske också är i uetov avln eller två,goda

SÄISGAR?
VI HAR DEM !

SOFFGRUPP
kansl<e ? Eller varför inte en hel

MöNEL?
VI HAR DEM !
o Mafior o
a Armatur o
och en hel del annat som nästan är tvunget att
ha för att göra herrunet vackertr och hemtrev-
lioi

VI TIAR DET !

L. GustAuSsOns II|I|BELAFFÄR
'SLUTARP 

- TeI. Kinnarp 1?9

tnnarps

Textilindustri
* rekommenderar sina förstklassiEa

* tillverkningår av

* DAM- och HERRUNDERKTADER

* i CHARMEUSE octr NYLON

Tel. 85 Kinnarp

ltlär det $äller ftirlnalning
av säd av alla slag lekommenderar vi oss.

Vi säljer dessutom mjöl i parti och minut.

O Alla i handeln förekommande foder-

'O varor såsom oljekraftfoder,

O mineralfoder m.m.

O Foderblandare.

O Spannmålstork.

O Vi tillhanclahåller dessutom

O gödningsämnen o. dyl.

Slwto"rps kuarn
IeI. Kinnarp 103

Posfstctistik 1962
i Kinnlrp-Slutorp

Kinnalp är ett mela brevskrivånde samhälle än Slutarp enligt
postens statistik för 19G2. Kinnalpsborna tilihandlade sig detta år
31.049 frinärlien vid postanstalten, medan Slutarpsbornå klarade
sig med 9.665.

i Det finns åtskittigt fler barn i
I Kinnarp än i Slutar'p, och dubbelt
I så mångå pensionä.rer. I Kinnalp
i utbetalatles under år'et 364 baln-
j l:idragsa.nrrisningår, i Slutarp 189.
Fclkpensionsantisningarna vai' i

jKinnarp 1.261 mot 622 i Slutarp.
iMen Slutarpshorna fick många,
i fler postanvisningar', nämligen 696

i mot 380 för Kinnarpsborna. Post-'stationsomrädena olnfåttät' ju
I också den omgivande bygden.

Kinnarpsstationen upphöjdes in- I Äsarp I
Antal iniämnatle

Paket (ej PS) Antal utlänrnade

10

O;
a

2 805

388

?ö *4qHV=!

rEi fit:"
-! X I ":
.r-c3 fr6.
: F.: <; "q

305 4

174 1
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!c..rO
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q
ö
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380
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7267
(j22

c
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5493
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3
6
27

l2

€.a K!.31: å-! H i7! ic Efi13. ä,9 å3.
1293 981 487

5,19 
' 553 3,4S

Kinnalp
Slutarp

Antal

Kinnarp
Slutalp

utbetalacie
lD*
ön cd

9ÖM
€:E

364
189

SEudarps rmissionshus
Söndag kf. 15.00 4O-ÅES,IUBILEIfM under medverkan av Karl Wil-
son, Arvid Almqvist David Almqvist och Yngve Johansson. Sångare
från Åsarps missionsförsamling sJunger. Jubileumsoffer upptages.

KaJfeservering efter högtidsmötet.

9rto'6?.
VÄLKOMNÄ!

Slutarps lllissionsförsa.rnllng.

$lutarps

[{andels-

trädUard
rekommenderar sitt väl-
sorterade lagei" av

I,öKBLOMMOB
KEUKVÄXTEE m.m.

Tel. f,'alköping 240?0



Frnm$öngmrnn u$e&Eev I$r $lufiarp, Skolbusslinie

B.IIerrmåmSS$glhös[ema$görarbi.lli.:.ir'...,.'$]i....'..'ffi.*.
Slutarps IF:s trokslut för årets fotbollssäsong visar inte på

några större framgångar och botrii,ffande A-laget medförde iletta
netlflyttning från div. V Norra Västgötaserien där man spelat
alltsedan 1955. Verksamheten har annars varit livlig, vilket gät-
ler för de tre lag som föreningen ställt på benen men som sagt,
framgånga.rna h"ar uteblivit. Det blir att ta' lnya, tag i den serie där
A-laget nu hamnat och ståi,lla in siktet på en sna,r återkomst I
r>femman>>.

Statistik
ÄJaget:

Serie 18 4 2
DMlOO
Vänskap 11 3 1

$hz-bb-

72 29-47
7 2-3
7 26-45

Andersson 11, Kent Ahlberg 11,
Alf Bäcklund 10, Thomas Petters-
son 10, Kenneth Rehn 10, Christer
Johansson 10, Kjdl-Åke Sand6n
10, Christer Stenkvist 10, Håkan 

i

Arnesson 9, E"1} tot*å.^-^-^- 
ISkytteligan: Thomas Pettersson 
I

6, Kent Ahlberg 5, Roger Anders- 
|

son 3 Kiell-Åke Sand6n 2. I

Frökind är en >;viilig> kom-
niun i skolfrågår - samarbets-
villig. Den har sedan länge va-
rit inställd på samori:ete öt'er
gränserna. HittiIs har den skött
sig själv. Men nu kommer allt-
.qå högstadiet, och därmed san-
nolikt ett skoiförbund på I''al-
bygden. Där biir Fröklnd med.
I{onrmunen bidrar inonr skolför- i

- clen kan ts. åtminstone 275.

Barnaflocken i Frökittd har På

I'iekttir Georg öhrnelt wfa--6 .

I Frökind
för kornrnunen

franrfartsvägar

(illesb.vggdsväntig 
I

Rektor' öhrnell noterar med till-
fi'edsställelse den nya ))skollJuss- l

lilljen> genonr Frökind" Den upp-
rättades r.red höstterminens in-
gäng. Bussen går två gånger dag- j

ligen linjen Falköping-Döve re- i
tur. Det är en stor vinst för kom- r

munen. Frökind har f. n. 55 ung-
domar i läroverket i Faiköping
och ett tiotal i yrkesskolan,

Kanske också trafikbolaget
kornmer att dr.a nytta av lirjen
i fullt mått, tror rektor. För hög-
stådiet och E albygdens skolför-
bund är i å]la fall på väg, och för
X'rökinds clel kommer högstadie-
orten att vara" Falköping.

Exlra sarnmanlräde
mecl ilutarps Ekonom. förening
för EI. Distrib. hålles torsdasen
den 12 dec. 1963 k1..19.00. -

Ärende: Antraga anbud för
beslutad byggnad.

Lokal: Mobergs Kaf6, Slutarp.

f en glesbygdskomniun som
Frökintl, som i a.lla fall är tre I

mil lång och någon mil på >tvä-;
ren>, måste skolskjutsarna bli för- i

hållandevis dyra. Ålla barnen i
sån-rlas ju numera till ett enda
stiille, den fiyå Centralskolan.
Kostnaden ver I senaste budge-
ten 53.1-13 kr. Det viktigaste vår
emellertid att skjutsningen kundee]llvllcl Lru aLL sKJ ulsllurHen Eunoe 

I

geno*rföras utan allt gnissel. Så- l

dant är eljest vanligt i kommu- I

ner mod gies bebyggelse och långa j

tilleåns
, l:..,.r.:ii 'i

Mest spelade matcher:
Hasse Andersson 30, Roland

Moberg 30, Bengt Hermansson 28,
Lennart Rutman 27, Kurt Karl6n
26, Leif tr'ilipsson 26, Sture Hj:ilm
25, Lennart Pettersson 24, Inge-
mar Lundahl 77, In.gvar Johans-
son 12, Kurt Filipsson 12, Per-Uno
Gustavsson 11, Måts Andersson 9,
Stig Persson 9, Rolf Karldn 8, Olle

står Bengt I{ermansson i särklass emellertid biev utslagna av Fal-
med 19 fulltrti"ffar, vilket utgör I köpings AIK med siffrorna 2-3'
jämnttredjedelenavlagetsmål..lSerie 8 2 B g 11-14

Bengt Hermansson 19, Ingemal | 614 1 0 0 1 2- g
Lundahl 12, Roland {g*Iq_ f, I va"srap 2 2 0 0 B- 1
Kurt Karl6n 5, Lennart Rutman +. j ' l6åsi'snelade matcher: Roger

B-lagets slutplacering
i Vart-ofta reservserie blev sjätte
plats efter det att man gjort en
stark inl.edning av serien. I början
a,v höstsäsongen råkade laget ut
för en rad nederlag med stora
målsiffror och därrned försvanr':

blrndets råm med en prälitig j

>hemmaskola>. Cenlralskolan t 
I

Kinnarp är en PrYdnad, i

Den har nu omkring 200 barn l

nare har som mec,rspela"å tråit ur i :t -19 B:ic!. {",t-rltf91 :pe,lqt I 
' na kommun. Det brukar samlas 

1

a. sonen Rogcr, vilkön nyss nämn- | I3:^-li^fli"{ t^f.-^':C"t' urover del- 
| I ott par hrrndra personer i Central'I

I gång' trots att kommunens invå-Halva låEiet har bestått av pojk- 
^^*^; -:+a a*^r I n^j+^ r xr,i^d

ätlä'ili,l"',tti"åi, äät'i;ä ni;;:;ffi I ;;-å, 
-Krn-ar"e 

sanotn z. I '9i1".,1 iii: ::':::.:lfl:: ,:.::

des. 1t"11:-1':t^-lt]tt: - -,. - ll skolansgymnastiksal,nårenför'l
serie 16 5 3 8 44-65 | ...:StällninfleT blStq de främsta år I 

I 
äldraafton är pålvst. I

Pettersson 17. Roger Anderssonlt?:-ä;;;;; pettersson 27. Kurt

Roser Andersson rör "tt-;il;; I lj:k:l-pllTrar dem höst i tabel- | ' I

några. r övrigt har d;; #;ä;;ll:l^Lo:_.*?de-matchei, alla ha-1, I Frökind finns clet ett påfal-

av f. d. A-lagsspelare ;;i i{;;ll:g9lttt lt{"l å"-d,-D-enna tabellli tanOe intresse för sitolan' välbe'l
Anrtersson i spetsen ""h'ä";';;:l!11n3.:L |"lgiq y:!9lq Y,']\9111 kånta är föräldraartnårna i den' j

dessa ungdomar finns det flera ,"--^'-T:i'. .-::tt ^uBer' - årru€r.söul I Skotchefen rektor Georg öhl'-
Iovande spelare och man tu" u. I:aTit-Tp i sammanlagt 27 resp' 

I

a. peka på Thomas p"ttårrJoä'oäii :9,,-:l"l?9:. matcher. 9ä9e1 . 
a.t<i1' I neil påpekar att kommuuen har

Roser Andersson rör ;? ,;ffi; I I"'Y:l-t:1""::1: *:]"1:9t j,,:'*t: | 
, tolelå:il::1,5?ll,;. 

der etr Dårer-

la.gsspelaie, vilka naturiigt' nog i da-,x! -q:1:i^ig :ry]-,^-^. ,^^- I narsiffra siungit. Detta råknes
ini'e irar den styrka som iordrai t,^t1".1t^T1?"ä""t^i^"_T^p*,1l9qu_tl?" I den vitala srråindustrien inom
för spel i denna serie. Men bland f-e_-!_aoå 

parnastarna 'Inomas PeI- | komlrunen till godo.
dessa ungdomar finns oet ue.a Lt^T:i ..::t -å"å:1,^1TST:-1" I sroror'ufen rektor Georg öhr'-

iq itå"ii-ahrqvist Is, axe Kai'r6n 
I f.å,,å1"åä""rår*iå1,På3å"''du ^åål I ",u 60 16 10 a4 rzg-j.8z rl

14. Benst Stenkvist 14'#3:: 4å lg";t"a"'!*" ze, si"-" i:äii"-is, I so- niimndes i i"s"e"ie"ll
dersson 13, olle Berge--i:,- :: I Lennart pettersson 24. Mats An- 1 ställer man in siktet på att-rlom] |Kurt Filipsson 11' olle 5i*i_13' lo""rro'' zz. ar<e xarreh-zo,-xent lma igep, även om oät rran åro;al
Rune sand6n 10, rnge G-"ttjjf:3'lartrrr".g ib, eertit_Ählqvist 18, 11!åeoä tid innan man konsorid-erätl
Kent_ Ahlbelg 8, rngvar Johanst li;å;;-" i"horitr rz. 'li oeinuvarande laget och man hop- 

|son 8. ,l ;^.^,. ,x.-- ^^*!,:-^ .-^ r-- .^- ll pas här att den snelarkaoer mån I

nare har som meclspetare natt Dt'li_:'-'-^"-:__::':b:.'*",''l':i'":i::]P:'1"1 na KotlrIrrufl. !tr1 rrru

a. sonen Roger, vilkön nyss nämn- | I3i--i}"fli"fl-:f,-"t:C"t' urover del- 
| 
I ett par hundra pe1'soner i Centra.

des. 1""_i:l-:':'^-f'_uo": - -,. - li skolansgymnastiksal,nårenfö;
Serie 16 5 3 8 44-65 | ...,stäl1ninfle4 blgtq de främsta år I 

I 
äldraafton är pålyst.

viinskap 3 0 t i -6-ell?ri3"*:^Yt?iqg:!yq^31-T3j;l 
-Mest sperade matcher: Ihot11I ;iåh#:::i åi'if,ilå"r**#trfi I

son ö' 
.^^ ,-^- ^-'i tot.tt för samtliga tre lag ter ll ras-'941 att -den spelarka-der-man 

ISammanlagt 24 spelare har.an. l*i" "i"ti.lif.en entigl fötiandä: ;1 
nu förfogar över ska håIla_s. intakt 

I

vänts i laget oöh det.finns ilttlÄi"*"iåö""? ---ä'-zti'*ri_ 
rull och där man har stora förhopp-l

någon sorn spelat samtliga_serie;lb--i#;;;ö ; i iö ;ö- Till ninCar på de lovande förmågornal
malcher. Närr4ast ligser_ThomaslF"i;j-- ii ; t 'i iå- i;lli pojklaget. _ |Petterssonmed14speiade. lr -"- - -- _-ll Geson 

I



Bostadsdrive i Frökind
ineter. ltr{a|kprisejt är 2 kr'/kvm. ,

Ett lån om högst 98.400 kr. skall I

upptas för lröpen. l

Nix
Ett erbjudande till l<omrnunen I

att inköpa ett markoml'åde om 1

5.500 kvnr. i Kinn&rps samhälle i

atslogs. Olika lnellingar t'åclde om 
I

tio,ss liinrplighet som l)ostadsoln''
lllcle-

Garlta va-avg'ifter
får arrrorterå.s

I(omrirunalnämnden hade tili-
styrkt att 6u v6-41:gifter som åvi-
Iår fåstigheter i samhällena för
tiden föire 1 oktober' 1962 skulle
få erliiggas genom antottering.
Uppbörden skulle sl<e i fyra ter'-
rniner med början i februari 1964'

V, ordf. hr Göransson PåPekade i

att en r'äntesats bör utgå vid 
I

amortering. Den bör sättas till 5 
|

proc. på de avglfter som resterar I

öfter första amor'teringstiufållet i i

f ebr'uel'i.
Fullmäktige treslöt att amorte- i

ling skall meclS5es på dessa villkor. 
i

- SkePsis mot avfalls- i

kt'arnar :

Byggnaclsnämnden hade för'esla- 
|

git att installation av s. k. avfalls- 
i-kvarnar skulle tillåtas fastighets- i

tillmötesgar industrien
l:i.:;':i

Irr'ökinrlsfulhnriktige samlarles på nrånilagskvållen tilt (hrn) mrftplenurn i Centralskolan i Kin-
n:up,'Iliden flöt raskt (t) unrlan Dredan man tillsatte fiirtroendernän i näInnder cch styretrser'
vot+:rade om fvfr, nämntlgppsättning:rr nch i övrigt delratterade det mesta. ll{ed lämpliga ajour-
ner.ingar fiir rel<reation och riistsrlnrrnanrii,l<ningar konr sessiotren ttt ilta ut till nä.st intill Ictrr'-

slaget. }{an hade d:l hållit prt i närå, fctn trirumar.

iiealna pa vissa villkor. Kommu-
rrilrrd,mncten hatie biträtt försla get
men önskat en komplettering av j

besLärrrmelsetna, varigenom gå-,
rantcr'ad insyn skulle lämnas de 

;

hommunala mYridigheterna vid 
I

sådana installationer--öei--yppao"s 
skepsis i tuumat'I

lise senlemot dessa tekniska an-i
oidningar. Hr Andersson i Bris- 

|

mene yrkade först åtel'reniss. I

FIå.n;-'.a hoslrrt fatladcs. Ändå 
1l{oni e1.t ii lencle vari inte treslut l

f:rtfar'lc.s :if flarrrstå, som elet liarr- 
|

-she hetydolsefrrllaste uncier afto- 
i

lte\n, nnt iiimföieli:cr skfrll söfås. j

l}.re'tnrdsnijr-nndons olc.lf. hr'l
Roirq lerloo'inlde för' de r.ru tnvc- I

l{Fl n'ror'!1åde nlänelna oå hvres- j

Ilrsh\.'r'gen i Kinnarp och Slrtta.r'p. I

Frl.nol'rr'le ii1" lrrpl lv.'1p]'-rchrrs i I

Slrrtår'n o'rt rrrra]e"t söX lHdenb6-
fer oi'h Ait tren!flnslrtlc i I<innrrr,
ön1 nio lii.rcrrhoter. y' rr i.:jogpflsfpp-
nå i_ir f åo:1'å Dl::nerrr'le SOm enftlm-
'l1rrt'e. Do iir prrserJila söm trensin-
närshostärlpr_ Kinnårnshu$et skall
irrrelråtlq 1r^'lmuna lkotttör o. kom-
ir1lpq1l;irr Lle tt'å hrrsltrnnnarna i
Sliltjr-rD fiv g'ernersam viitmpeen-
ff:ll, och nrsn riiknnr mp{l att e1'.
l<rrnna. ordna så mlir.lgsloka]{tr i
källa.rrrtrvmmer,.:r. T r'!et planerarlr'
hrrleson.u':ir-let i Sh-rtarn kn.n på.
l;-.'no1 o sikt viinl as vtterligat e ct t
h':"rpl:r nsltrts"

Lfingt framrne

iller b.vggande lrehövg
I Det akt.uolla projektet ä"r ändå
l inle tiLlriiclitig-t fiir. daqens behov
1 i Fröklnrl, enliSlt }yggnnclsnämn-
I clens orcifijrande. Den livliga in-
dustriverksarnhetern i de båda
samhiillena r::eclf ör ett akut bo-
stadsbt-.hov. Det är av siörsta vilit

berg yitrade: IByqguadsnämndens ordf' hr Re.hnl

*l bet är, l/er.1(tigen otäckt diir I ansåg att man inte sl(ulle för- 
i

bo|ta. Det är e'u fruktansvärd I hindr a fastighetsägar'ilå illt an- 
I

plats. Det är så ynkligt ställt på'l vånda detta tekniska hjälpmede.l' 
I

uVstjälpningspiatsen atl man bax-'Han orienterade om rlsKern& rorl
nar.* trtatr i'i- lnte elca där och: avloppsnätet och ds betrygBande I

b-rii.:lne. bort det värstf sorn nran åtgiirder som kunde föl'ebygga
gör på. annåt håll. 1 

r'iskerna - Om det ä'r som hr 
I

I{r Ahlrluist hitr'äclde intc: ili'ehn säser s1 är jag -inte em-ot 
I

--- ,rag tvcl<tr det ar taiJastis.kt lkva^trurrrra'. 
sade hr Andersson' V' i

bra, på avst.jälpningspl;;;;;;''; lordf- hr Göransson ansåg att man 
I

rilvcl{el sorti r"i rr,'l' r.o,lt"'rli-',1-ii it'"n4" irkllaga löttiitt]1h:l,FII* I

gör'a rr.Pp elrl cliir' intrt,bär ral'r,, j!tt^lf.nidisllussion ålPrlelnrrLel'a- 
|

skogen 
-siår för när'a. I des itl'enoct 

iHr Vitring l'e(ioqjorde upplvs- 1 I

ningsvis fOr:'å,tgärtlör sorn viOln- ] nft'estirndarinnans trostad I

gits på platsen. Oe r.ooloOå"*o-ö ] Kourmittdn för , utredning 
- 

a-v

tir. i år". Iv{an har också br'änt där. i Friihindsså'r'clen$ tillbyggnad fick
Fnr Anclers,eon var.narie för rlen I 10.000 för' intrevara.rlcle års arbete.

fortsr'rtta utvechlingcn. Det kom- I Anslagsfr"ågan föraniedde inte
mer inte att clröja länge för'ränrmåne,:l ottl)-ryten. Det gjolde emel-
det kotnurer skadeständsanspr'åk i ler'tirl rlorr ull'rdningen vidhängan- 

'

från lcl'ingtiggande, sade hon. FörI de frågan om fiirestånda|innans1
öv|igt ii| det mycket olåmpiigt I boståd. 

l

- I Bvgstradsnämndens ordf. hr Rehnbergfyttråde: { --^-

övt igt :iI det nrycket oliimpligt I llostå4.
att ävstjälpningsornr'år1et grriirsär i rtcu hat vat'it uppe till- livlig'a 

l

mot annans mayk. i di'skussioner virl ticl.igare tilffällel. l

Hr sven Äntle'sson i Er.iqmen,e l*:J HHftiljlrlf,':*ilX-nä,:'-t:i
Fiir.le1p41-rq""nn för' nrr plo..iol<- 

i

tPl"ar'le hvresbnsfäc'ler i Killnårp*" i

Slutåt'n li:reer långt framme. Rit- 
|

ninga.r'na ilr klay:a. och entrepre- j

na.danhud är infoi.drade till i rla.g. l

Rrrggnadsniirnnclen' har sonderat i

terr'ängcn för lån och övriga åt- j

gäfricl', det lir harä fuilmälrtigehe- j

slrtct som fattas" I)etta kommer I

lid rl..t .lrsrl'sluten(le srrnnrantr.ä- 
|

dFt m€d fnllnriilrtige dD.sen förelt
rvårslfton. l,{ån r'äknar med il
igångsiittning lnot slutet av första il
k1,'ar'tåli)t 1964. 

ii

i:let faktislrt expa,nderande nå-
r'insslivet - 

i !'rökinrl är'att mån-
dagens ledogör'else för gången nv
host:xisbyggnadsplanelna lämnå-
rlcs eftey err hä.nvändelse till fr.rll-
mäktige f rrin industr'ihå11. Slu-
tarps nröbelindustri hade i en skli-
velse till fullnläktigeförsainlingcn
mecidelat a.tt företaget mycket in-
liesser'ade sig för bostadslågenhe-
ter i plauer':rdc flei'familjsl:rus.

Ilur ii,r det med arr-
st,lålPningsPratsetl ?

l-ulimiiktigc debatterade ingå-
encle 1rä.lsovåi'dsniinrndens hern-
stilllan om inköp av nai'k fiir ut-
vidgniug av a.vstjä]pning$p1atsen.
Irör' del:ta br:gär'des ett å,nslag onl
2.800 kl

f)*i beg:irr-ia priset, 1:25 1rr. pr
i<va,dl'a.t.meter ansågs fiör' ltögt, och
komlriunalnämntlen hade vid ti-
digal'e behän,lling av årendet an-
sett sig cj kunnå tillstyrka ett
rnalkpris öve1' I kr'. Hälsorrårds-
niimnden hacler virl trya föthand-
lingrrr kunnåt tredbringa priset
fr'ån 1:50 till l.:25. Under sam-
n'rantrii.det mccklclade en leclåmot
att mal'kiigaren nu utan ytlerli-
gare förhanillingar gått ned till
1 kr. pr kvadlatmöter.

Även detta pris ansågs av de
flesta som vttrade sig för högt,
rned hänsyn till tnarkområdets

yrkade återlemiss av ärenelet
Området är otärrtpligt, -nurn kuntle I ;ia-t;i;;;r". äu",. för,eståndJrlin-tänka sig ett ä.nnåt. ll,Iål'ken .åf I ,rur vicl Fröiincls3:å.r,clen, gifter sig
aekså för. rlyr. Men hr' Ahlqrrisr iä"i, ia, ilh;;;;-.; ru,nfi:.i,o.taä
vår'nade i sin tur,: ltrvtt omr'åde lvic,l ävent5,r av att cle eljest för_
betyder n1r v:ig, dr:t blir sammån- I ,uä""r. fihn orten, har dönna fa-
lagri mycket dyrare. I mitiebostaclsfr.ågn. diskilteratsriitl rnyL:Kef, (ryrare. jmiljebostådsfr.åga diskuterats.

Slutei hlev ått fullmiiktige in- | Samnrankopplad härrned har
köpte.det föreslagna utvidgnings-lr'årit frågan orn iniiöp av en till
området till ett pris av 1 kr. pr j Frö.ltindsgården griinsande bo-
kvath'atme|er. Till för'foganrle l stadsfastighet. Meningarna hår
stärrdes 2'500 kr' 

i Hllffllh "ålJ# åi'.,å;:1";
Markköp j yrkade*på inköp av fastigheten.

,(,ttt'

Markköp j yrkade på inköp av fastigheten. i

Ett stort tomtmalhi<öp sodkän- j Den skrrllc, orn fleitovet kom på,
des av fullrlälitjsc. Kommitte|adc i bli ett läntptig bostad för'föte,stån-,
för inköp av toirtmark presente- | tlarinnan. -Hr - 

Ande-rsson, i llris-
l,acle vicl såmmanträdet p-reliminä- | mene trodde inte det. Låt oss i I

1a köpel{ontr'akt för' tle onrråclen, l.så fall bygga själva, sade han' 
I

två i KinnalF och ett i Slutatp, ,lIr L':rrssorr'i Lutlra {ann projek- 
iorn sitLnmanlägt 41.000 l<vacliai- Itot {ijgt irlealiskt. Fru Juliusson 
i

art. Men huvutlclelratten kom att j

r'ör'a hcla I r'ågan om avstjä.1p- 
|

ningspla.tsen, särshilt dess sanitä- |

ra status. I

Håir framkotr de n.--rest motsattå i

'. .::1.:: l.:." .: r..:,,..- , :i:.l li:::::,:.i-

, t,.:,,,r ,, . :.,r:, 'r1 ,'il;l;r1i:1 'l-;.1 1;i ,. :li.:.;,..,'*i. ,,ri,. , i;i:j..+t..*ir,,#:*d
' !r' :.. ::..,. .r'j.. ::::'.::::r: i:i:ii::i::;:; :: :

I lr".i'j .

..i...'.,r'...lr:;'''.;i'.;....';;::.l:ii''.'.'jl;:l;;t;.''..''i'...'{-1l+fl'''|'''l*'l:i

; "", . ;.*r ;iJ,i1,,.,i';,11:,1l,,,i*'",,"$; 
.: If* * 

$;*.:'t:F1#l$
.i'ii,,, ltll. fTl I=;;--'|II.,',,' ;r'T s 

nr ;m'".{;T"i|..}-|;:'t .i\
,r, . ..r;.r, ;.."i*."+,: l:.,i,...... f...;1;,..]i;.i1.[å: .i..],. ;:

...1:.. ..i. ..... r.. ..::....:::....i .. . r ... ... . .: .:.: ... ..: ..: .: : 1:: 1 :::: j:' :: :::: ::: : 1

::::l:::iii:ii,::ii:i:itii::i::!:i,::!:::ri::::i::i:i:i::l,il:::::,:i::l;::::ji:::l:],::i::iri,::!::,j::::::::.::i:1r..::i::::::i.i

:i : ttlt f1'r:l:::.:ll ::l : 'll i;,.+..*i*ri-; ;i:\::i.i.,.:..:,.:.;*
\ : :::i . :::.:: :::: :i:::.. : :J:i r:l ii'i.rU

r :: ::l I r::: :.:1...::.jj

I(innarp få.r ett nytt treplansirus med nio lägenheter. lllp,-b|'

] tar hetrr homnrurGn ätt man 
I

I snabht tillmötesgår detta be!'rov. I

I Det hiintier att follr som arbetar i 
I

i något av de båda samhällena shaf- 
|

I iaar sig bosl.ad utom kommunen. 
iil

I Appell från närilgslivet 1ril,lrcu rr4u

Typisht för: bostadsläget * och

meningår'. Leclamoten hr Öst- 
|



franlhöll att personalen vili ho
ute i sarnhäilet, och säkerligen vitl i

för'estarrdalinnalt det. Man -L,ör. in- r

1c pätvinga en tjänstelltdn en sål
st.or bostad som den ifråcastrttå'
villan, sade hori. - 

I

Hr Vår'ing, som oricnter.acte om i

utbysgnadsutrecininEJcn, ansag ntt I

för'eitanclal'inncns gifier.tnål- jul
nog bör liimnas dårhän. Crm så- i
dant vet rnan inte när och hur I
och rrar. Man vet inte om ens en j

:l:r:::t ::::r ;r!:r:r'i::: ii ;.:i:: :l r:," ,.1. '..i:"r,:':':' ,I ' ii':rriililr: iitilliill,:lti!,:ijirii

i::

i*:. *:.-.ri.;'+. . j. ,:.:. ,.., .:' . :... r..1.:.. ::. .l:

Tr.å. tvllplansuhs är planeratle i Slutarp. De inuehåller var'der.a sex
1ägenhetct'.

Fresidiet onlvå!t
Fulimäktiges presidium omval-

cles mecl aelilamation: orclförånde
Gunnar ,Iolransson, Börstigl, v.
clrclf. Rune Göfansson, Alarp, selu"
13ongt I{jel1str'öm, Kinnarp.

I

'I'illiigg
Hr Sigvalri Andersson yrkacie j

ätt [ill ()ld1'ö]ändc uch sckrete|a|e I

i ralniiurnCen sl{ali utgå ett ar'vo- I

de av 50 kr. i stä.llet för för,eslag- |

nir 25. Det blev sii. I

l)et blerr avslag på en framstä.il- i

ning om subvention till tomtmark
för ett föi'etag i Kinnarp. Kommu-
nålnil,rllilden hade åvstyrkt, då
nrarl<en anskaffats av föletaget

; fiite principltcsiutet om subven-
I l.ion. I{r Gus:tav Gr:starrsson anså,g:

clessr-rtom a.tt rlen kommunala sub-
1 ventionen skäll tillämpas endåst
I i de fall 11å. för'etaget i fr:åga redo-
rrisjår en öknirig av aibetsst]rrkan
i sambpnd mecl tomthöp och. ut-
vidgning av rijt'elsen.

, .ciliolf örbundet
I'u1ln"räktige ailslö1. sig utan clis-

krrseion tili iörsla€Jet om ett skol-
för'bund på Falbygden och bevil-
jacle begärclr,r 90ii kr. tiU utred-
ningskonnritt6n.'fill leclamöter I
för'brtnrlsfullmriktigt: utsågs frrll-
mä.ktiges ordf. hr Gunnar Johans-
sorr samt hrr Ar'ne Olsson, Alarp,
Rune Gör'ansson, Alarp, och Glrs-
tav Gustavsson, Slrrtarp.

Voteningtrr - n'.a natnn
Virl lalen till siJ'r'elsel o. nämn-

der följde fullnräktige i stort sett
vålbel'edningens för'slag. Detta
publicr,:raCes i FT den 11 nov.

Det ble\z votering om nämner
i bar'nåvå.1'dsniimnden seda.n Hen-
ning Andersson föreslagits vid si-
dan orn valberedningens lista. Det
nya nänrnet gick in, och bårna-
vårdsnämntlen flck följande ledä-
riröter': Bengt Kjeilström, lllargit
A,ndersson, Fer-Olof Lindholtn,
Ivan Gr-rst:rf s-son, I{enfl ing Anders-
s0n. Ebba likhom. Kerstin Gus-
tavssol-r.

Hr Gustav Guitarrsson ansåg'
Iöntagarna undelrepresenter,ade i
valberedningens kandidatlista till
taxeringsnärnnden. Det biev slut-
Iigen votei'ing, och ett nytt namn,
Bengt Juliusson, gicl( in. Närnn-
den fich föl.jande sanulrånsätt-
ning: Sifr!'äfd Andersson, Gert Jo-
hansson, Göra.rr Å.ndersson, B€ng't
Juliusson, Viking Pettersson, Ka1'1
Lundgr-en, Paul Gustafsson, Ivan
Gustafsson.

Illå,nd de till socialnämnden no-
mineracle hade Bertil Andersson,
Luttra, avsagt sig. f hans s{-älle
invii,lcles Kai'in Johansson, Luttra.

Kinneveds
pastorat

F'öRSAMLINGS.
DELEGgRADE

kallas till sammanträale i Cent-
ralskolan, Kinnarp, tisdag den
17 dec. 1963 kl. 19.00.

Stadgeenliga val.

Se anslagstavlan.

Grdf.

familjebostad kan hålla henne
kvår i ty fall. Hcn bör ha tillgångtill en i ett f leff ämiljshus inl
sprängd lä.genhet a.v tiimplig stor- 

]]ek. I

Mnn rrnslöt i alla fall att cn ut- i

t'erlrring s:kall gör.aq om Hagnet av I

att inköpa hostadsfastigheten. 
:

B-vggnådsnämnden får 60?:80 Ikr. tilt uppsättande av en ljus- j

punkt vid vägen till våttenvet.ket. I

Eesirrtet fattades efter cliskussion lj
orrr trå altei,nrlti\': trä eJIt'r. järn j

i stol1r,,n. Dci hlev j;ir rr.

Nattlig debatt
Hr Guståv Gustavsson viickte cn

diskussion olri socialrriimlrdens år-
Irete och föihåIlancien genom att
frtiga hur det för'höIl sig med korn-
rrtunaia nryndigheters delegerings-
r'ätt. Niimnclen had(.', synbarligen
på pi'aktisha. g;runrler', delegerat
hanclliigeningeir av visse. ärenden
tiil kommunaiassistenten_

Fru Juliusson beklagade denna
tingeus ordning. Nämnden är nu
i efterl'land, sa.de hon, och ordfö-
randen flamstår sorr en gåljons-
fig'ur. Det är en bakväncl oldning.
Hr Gust..rvsson fann att dct up-
penbarli,gen saknå,des en tillfreds-
,ställande a: betsordning jnom so-
cialnämnden. Kornmunalnärnndens
ordf. riksdagsman Larsson i Lutt-
r'4, som åhörde debatten, titlfr'åga-
des om sin rnening. Han airså.g att
det i föl"evara,nde fall inte rört sig
oill nagon egunilig dclegering ar-
beslutsrätten,

Man clebatterade viclare en skli-
vrlise f r irn Iänsnrynclighuten till
socialnåmnden vilken överlämnats
även till kommuna,inärnnden. Hr
Gustavsson fann detta otillbörligt.
Skrivelsen var iiite att betlakta
som en öppen skr'ivelse.

Kommunalassist.ent Vål'ing in-
gick i svarornål:

- 
Kommunalnämnden ä,r korn-

munens styrelse och i övrigt över-
vakande in$tåns. Det kan inte 1/a-
|a otilihörtigt att den får del av
alla ärenden som r'ör' kommunen
och rle$s för'valtning.

Ny leda.rilot
Vid sainmantr'ädet hälsa.des cn

ny ledanrot välkornine:r. Vid l.öst-
sammanräkning på l:inssLyt'elseir
efter ledamoten Algot Karlsson,
sorn avflyttat från orten, harle
'r'nora r1{ers:,Jon }ref unnls vald.

rill

den söder om Kinnarps samhäIle. , två övriga ligger kvar för vård.
Båda de inblandade bila.rna. körde 

1 
Ingen ar.' dem är livsfarligt ska-

mycket sakta. Sikten i kurvan ät i dad.
skymd och Skövdebilens f,örare | .ltroek viil omkörning
fick syn på den mötande lastbilen I Kollisionen i Tr'ädet inträffade

l;å;;;;";ä; *å" h"r. städo på
I bilen och kolliderade med lastbi'
I len. I3åc1a forclcnen fick omfattan-
I du skador. personbilen belades
, med körför,bud.

först när den var på tio meters 'vitl den nya bensinstationen. Även
avstånd. Han försöhte väja mot !rär: var en lastbil och en person-

bil inblandade. Kollisionen inträf-
fade när iåstbilen skuile köra för-
bi er1 pårkerad bil. !'öraren av
p,ersonbilen blev iintlrip;t skadad.
Båda bilarna måste bogseras från
Dl€rtsen.Alla ,som färdades.i pei,sonbilen

fördes till Fali(öpings la$arett. Fö-
raren fijlk åka hen efter omplåst-

Kraftiga halkkrockar 127,,v $4'

på Ulriceharnnsvägen
Flera nasarett

Krocken i Kinnarp; personbilen blev ilia. tilltygad.

Flera personer ska.dades och fördee till lasarettet vitl trafik-
ol)'ckor på vägen mella,n Falköping och tllricehamn på onsdags-
eftermidtla,gen. f Kinnarlr kollide.rado en personbil från Skövile
med en lastbil, varvitl s&mttiga fyra personer I personbllen fick
föras tiil lasårett. Medan man utredde Kinnarpsolyckan passera-
de en a,mbnlåns för att håirnta skailade vid en trafikotycka i Trä-
ilet. BåtIa olyckorna orsa,kad,es av den svåra hatrkan.

- Kinnarpsolyckan inträffade t rin-{.c.h-[ av passagerarna läm-
den $våra kurvan vid Smedjegår- nade lasarettet på onsdagen, Dc



KHam $S$snxsws
epelar i erfä** på ä,USSSHÄLEN,
1 NTCI-LOKÄLflTd, I{I}{NÄRP, Kl. 20.30.

Åvrå. meiil. sarnlas ki. 1$.30. Alia CU3';ars, mas-
l;erade eller ej äro hjärtligt, vålkamna"
Tag med meilleinskortet.

Kinnevoil-q CIII'.

lLuciafest hoq
Kinnarps NTO

I en titl bristningsgrärsen fYlld
lolia.l hötls i lördags KinnarPs

har hållit samnlånllrä,:ie. A\, 1ek- INTo-förenings tradi'rionella. lucia-

tor medglvna sir-rlrtjänstledigheter i fest' 
-"Erter. 

ett par musikstycken
^:;i^:,^- , av Håken Silvander, Lars Fale-

och giorda vit(ariatsföror.'i1T-Tl 
I äår,i'äin''"nguu .lorrrr,.son häls-

godkänrles av sljirelsen. Smil:lroll. 
l iingstaiaOe Sien Ahlkvist. Kväl-

Ingcr Lillieroth {lyttns fr':ln 1 j t.r,,å föredragshållare var rerla}<-
jan. upp i lönegro-d Ac L i: 11. i tören för NTO:s tidning Ariel

f I I . ll fi'r'a.gan om inrättanrte av en ta- i1.t<9 Ingelmo, Borås. IIan, uppe'ursg0lur 
li;;'":;lt 'å-ä'å$:i::: f"Tfi:å: iii,yiåillll,,llf ,if::,lq.'''i:,i!;
Ir'--'--'

f.4rr0 Boxholm, x'-tat 110, m.f.il3l!,":.:,ylf'jll:J:u,,:t:ltl,1.5ll?" isamhäue. Betyderse inte bara rör
349 Avesta F-tal 108. m. m. f. ll T.lo.""n. 

t.rclt iillstirn'l ar:t lo|tägkä lsarnhället u{.an även för den en-
2nn at^-^t^-- hr^' .l-^-----'lförbandsplats, övningar och sam-lqkil.to in^i.irten T)ef rtomör.elrt-

I r'-o'*- ,- ,, I lf. 440 Boxholm, F-tal 110, m.f.lil" u"ttY.tftlf::]"""'l'X'i,.illli" 
ilä-;ärre. netyoetse inte bara rör

ffii3lgAvestaF-tal108.m.m.f.'jxr.otseir|ick.li|ls1iIn{lil''-!sarnhälletutanävenfördcnen-
,t0-årsjrrbiterrm I stutårl | 377 Storeberg, F-taJ 1-q?, 

.. - ,l 

förbandsplats' ovnulgar ocn sam- | skilde indir-icien' Det utomordent-

sionsh$s ':s 
*ds- 

| 
ä "'ttl"".* i:;f tri"-"riLoa"u" irifiä"å'å':#",:"1:ff;rl?å; F rl*;r$:'r't"*,i"'å.*ffJJ"#;å:
377 Storeberg, tr'-tal 109,

Nästa sön{iag kl l.b firas 40-äis- li antavlan. TeL. 284 Kinnarp. lre.n ui".. buct.setregteringar o,:h f ,i;. il;lol för Z5-årigt inedl-e-m.-s-

irrbiletrnriS1utarpSmis-qionshus.Lffiltiilä;;gs;anslagförinnevat'andeår,l*it-iI:,o.^t]Id.]?'9::.P.*.1.::1
Smfiskollårarinnan Thora lrcte!'s- | Frans Svedirerg, Slutarp- Gunnar

mönster och strivbitar har vi extra förmånliga priser. arps Juniorförening sin sedvenli- 
| den liste dagen.s högmässoText

gå Luciåfest då juniorerna mecl- | sarat sjöngs en psalm. !.ru An-FöfSäljftiffg endaSt tiSdag OCh OnSClag hOS b4 uuv'*rvsL u4 ''!r"rv4v " lD4u1L pJUul;D c'r I'sdllt' rru å11-
.verkacle med ett omväxlande pro- !dersson framförcle även de närva-

BRöDERNA KARLSSONS PTASTVÄVERI I sram.^Festen inrecrdps merr rd-lf:u.":^j"*.lll^T1?^1"'?ll.-gun
I(INNARP. Tel. 203.

ventssång'en :;Det susår grnomlför'deras så uppskattade besök.
livcts stlid >, vareftcr Conny I

Qvist läste en välkomstdilit och Trafikmissöde

Det var nämligen i decemlrer m:1- - lDtlriji^urrdrar'l''l'" '::1""
natl 1e23 som missionsh;;il;- SLUTARPS l:ll l.f: *i'-",11 

?"::,:,i.,:1"."1,'; i :åTä"?i,f,ti','å:3"å"i.r*å'l**i;
des or:h togs i bruk. r högticlen i*^^,^ilr^ryrrd lderspenston 

rrln r_;l]ut 
,iil,".-:]:.:] lhaft liknando 

-.Iiplott r,ar tyvärrdes or:h togs i l:ruk. I hi'"orirlen 
^,^ilrcryrrd JucrDPil)lurt rrd' ' /"" ,:11,:-.^'..^ lnaft liknande diplorn r,ar tyvärr

medvel.kar intiativtagarl;; ;;;: MHSSIONSHUS Isan':rtirligt iresärt .att. vtterltqale iiätlir.å.ää; att nårvara. Efter ett
missionshusets bvssande, förre
ääXä::ff"r:lffäij;- lH: ry:9q.Ir'.1s'00' runiorernas Lu'lr14 

Dra * ' ";;;'';'*, 
l&?å-;åffi:1 ;åd1".?1TJ'l?".:J;

ovisr rirscmr'a's meruorrl-"är- ciahögtiit. #;#;.;'ä"*.ii*i;':d,: tå#Hlx:: ir,,l,ie 
annanit ioch Monika Johansson, var det så

Y ' 
r'iw \rrrvqrrrr

, etera,.en rör aniu,'.*i",ioiJ"" medverka' 
-så"q'-.3::1o-,--t-Y".'"to l l ::: tå.:::.,:::,t:?::T'tå1":?,?| 

l t?filJål.u':ti 
*$,?;jlli,å,1""*ååI,eterat.en för Alliansmissionens medverka. Sång, musik' Luciate-lf att få hyra Cenfralsl{olan den 29 lg?8"f: for årets 1\'r'u-ltlcla, t:aroro

yrtre mission, Ärvid ar*öääär, brå, serve,rrng. vÄLKoMNA! 
'l::_":j:" :i,:,?:.ttl.j.":"1f,:-r:t: iä1,1';l'"*, :li-",11::1ä*åXL1å:3

ptrs{orKarlwilson'FörövrigtlffiI]rlnqenDlI0rIS.o"",;;,J;'"ål'jlr".uto}]Iordentligtstänrmning.s-
nedverkar sånsåre rran asalp I r rvaf hå1es Nro:s l'ciarest r il:t:?t:Ii:'f ::f:ltr,.1ir:,1,1:.:J1i,11 lr.,u o"r' ,,""-k." tiiciat"tia..medverkar sånsåre rr'ån Åsarp 

i"..t u*1,luues Nro:s l'ciarest til;.ö";ii;;ffit';ä;rr?r.äs iihl*ff:i Xl;i;ål1:iiff?;n ,,ru.-octr Yngve Johanssr:n. 
lrnrening,slokalen 

ki. 19.80. Före- lid;;*;;; .: i"*itg. 
I rigare några sång och musiknum-

icrag hålts av fedaktör,Åke Ingel-li *"*"* "o-l-^.t"x.iot< <r1ii sn.nr-lmer. ar,-slrrta.ries kvällens Drosaråm.lrag hålls av ledaktör Åke Ingel''i ----' ^-----'- -" -- rrsars 'ogre ierrå v(ir r

mo, Borås. I)essutor.n t.o-,".*'tu-il. nltt'r'sammanträde-'s.s\.t-:-11]--l*-"'a"'"sltttades kvällens progråm

.xrae^n ^-.,- "r,!".-^""". 
ll t",f"r skolstyrelsens ledamöter, imed att .A.nl-l\fari !'a1egård, Karl'''$iå""1 ',å;'*?"* åno,,1r ar "," 

j;ii:l:'".:J;ä;.r; r::rT:lil::-11*,,11',"";:ilä?:,'-'ff'-,iL:i;llli; lö:å;;"blåi1i="å"å:1ä'iJ:å3il
seclvaniiga ruciarest pa'jä.i* i l::*:**:1"::"ffi,-tjffH"äil 1a,"n,," och övris p".."";;'"äilSn:::i.]:,j;:::: ",:l^lJ-*^*::i';f;',ä""inläl1t;:t $i"J:;ffå"; iffi;;äålt oppt*, r ovrigt sång ! 

rära'e och öv.ris personar tu | 
(rusrav Li-u

*ptar förutom h_rciatablå, sång locll musik ."rr.ri u"auig N.tzdns, i-"n*i.uär' i skolans irratsal. -strot- | 
dgrsson 

, 
framförde }redvig Nen-

och musik ett röredrås av redek- 
' 

berömcra rustspel )svar ti, 3"r i "iv"J-.9;; ;'.*' *;l t*:*:l :* i l?:J'l?i'-"111 
';??l''.tä'ä#åf*;:

tör Åke rngelmo, eorå"sl;.h;å;- lsiåJj;" 
'*".1 

Ånn-Mari Fategård,i lsade välkonrmen och erinra{lc ofl' linslagen mottogs med'smätt-rande
samlirrsens amatör'er rramrör ett 16a11-61rstav G'sravsson och sven j att oet *:it]ff^1.':1^T]:'3.-i:ifl.-i llili*.:l- "y:i3q-1;;:1t1g:.1-;:å
;;;få:"#-;åäl;,äi'?i;,i!ä;'ä iä::iä,ff; #i;;:ä; ;;i;;; j atr oet möjrigen ':*"t:r3 illA:l l;$qd";. Kväl,en avs,utac,es med
irrst,spel. gnJar"ron i lollerna. len sådln sammankolnst äger rum lått Sten Ahlkvist övcrlämnsde

l.U knrnnl'unen från och nied näs- ll,ton'.mcr till fl'öken lngel Lillie-
-- 

* 

--_-- I , ,.. r---^, r^th a^,y {n^t, €^e h^hn^d ihJr,rÄ-

,** ,r;"o *, uu@
i I väipiagna'o bch gott $an)ill-i)cl:c' i -^1,: "o:!"s'en lresöktes pensionä-

.-r , ,z zterr . r ii ' - 
i:""::"""t1-.lllöIti9.q-":q.":r-ÄYull

r 
J 

Ld l4sdl UPyH?rl I x i.tlu.i <Ll{-rrö l ^ vv" vv,.' !\

Pcrssa pti och köp bittiga I lskolrörbunct.-Rektor tåck1rl.: ,r5]'l"H.X:irltiatablån'i Iväipiägna'o bch gott $an)ill-bcle. i-^:.:^"o:!"s'en lresöktes pensionä-
j rerna på l-rökindsgården. Är'en

Plnstmo,tt,ou" till iulen i ]*,o,oo,. missionshus i::; ^lmgmrii';å,'åå'?ä 
åt

Då vi nu gör en upprensnirs av vårt tager av rrga",ra. i I und-er rre-dagskvällen hörl, srut- 
1 lil ?,lilåiJl"*ä:"3$ftåi;:-ä?i

Fröklnd
e-69'

re &g C Sf;Har
Gör ett besök i nyu bilhallen, Kinnarp', ooh

bese tsMC:s nya angnsr i riitt miliö.
BEG.

Ford Zefyr, 1M2, 680 mil
Austin Futura. 1961, 1.800 mil
Austin Futura, 1961, 2.800 mil

tsRöD. LARSSGNS

EITAR
Austin A-55, 1960, - 2.700 nil
Austin A.55, 1959' 2.700 nil
Austin A-3ä 1958

BILFIRMA. TeI. 6O

Fröklnd

1n(12-69.
Frökittds skolst.r're!se

juniorföreningens ordförande Fol-
ke Pe{;tersson läste Guds ord från
Jes. L Juniorerna sjöng.tillsam-
rnå.ns sån.qen .',.Gå Sion din ko-
nung att möta>. Ra,imon li,arls-
son, Bengt Andersscn ceh C)ve
Persson läste växelvis några ver-
ser och Staffan Nilsen, Assar
Karlsson och Gustav Ekelid ned-

lverkade nled en rlialog.
j Höjdpunkten i kvållens pro-
grarn vai då Lucian Britt-lvlarie
Karlsson med tärnor tågade,.in .i
lohalen och. framförde tablå.n
>>Det urgamla korset)i som verk-
ligen hade ett buCskap titl den i
församladc skaran. Avshrtnines- I

En personbil och en lastbil för-
sökte på onsdagsförmiddagen rnö-
tas på en tre meter bred enskild
väg i Kinnarp. Företaget r;isade
sig vara ogenomförbart. Bilarna
skrapade etnot varandra och per-
sonbilen blev så illl skadad att
den måste bärgas från platsen.
fngen n:änniska skadades.

Till olyckan bidrog skynd siht
och hai vägbana.

B.astighe..tsaf f är
' Polisnran :AUån Sjöbe|g, Kin-

11s1p, har försålt sin fastighet N5r-
bo till låntllrukare Knut Östbelg,
Åsarp. Köpesummåt1 är 64.000 kr.
Tillträde sker 1 jan. 1964.

Ilrafikrlagar i skolan
Statspolisen i Skövcle hår nn-

der tre dagår besökt skola.n i
Kinn[l.rp under där anordnade
lrafikdagan Undervisningen har
olnfattat, föredrd.g, biidband och
filnrlörevisning.

liinnarps missiorrslrus
På tisdagen i förra vecken ha-

de Kinnarps UV-kår lucia,fest
med fiirsäljning. Efter luciatatrlå
serverades kåffe varefter försälj-
ningen vidtog so111 inbringade
675 kr.

En unggalt
står tiil tjänstgöring.

Kullagården, SlutarP

Ring före besök.

vis talåde Yngve Johansson. I en 
Ipaus i prog'rammet servel,ades I

kåffe nled lussekatter ocn pep- 
|parkakor'. 
I

/ ft*rto"tr0 c'ra.. 9 )
I
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I 
Vid verkstäIld

i clragmimg

Vinst n:r 1 ryamatta, Iott
n:r 150; 2) handarbetskorg,
lott n;r 233; 3) tavla, lott n:r
516; a) tavla, Iott n:r 166.

t-
lå Frökindsgårdens terapilotteri
lKinnarp har vinsterna utfallit
på följande nummer:Dlånga siffl,or pt:esentera.Ies .;icl ,len avsl.utå;nde diskussionen. -- I bilden Ändels Karsåker,

ocir låntbrukskonsulent G. Olofsson. Skår'a.

Kinneved ztflz-b3.

l DriftpXanering' i Kinneved z'nz'

I rned intressante slternativ
N), kurs kornmer nasfc or 

i

I lells Av ,turtlitr urt3
I t"arr"ltirrncved och Llttra. Krtrsen inteddes 21. nov. oc:h ltar pågått metl en kursilag ! veckan'

I I ,ttd avslutningen 1rå onsdagen i clju|en. Den ]{an sålunda egtntti- ] Kursen nppskattad

I h"d" *o., nått iranr tiil en ra<l ] gen irite lekommencleras annat äri I I{LlI'sen hål' uppskåttats av

; I otika d.iftplanelingsalternativ för: I orn ll'ukaren iindå står' infijl nöd- 
] 
jor'dblukarna i orten' Vid avslut-

iinur'rur.tr -*försöirsgdrd> Kota.r'p. De lväncligiretcrn av otrrb3rggt.tlrtler'. I 
I 
ningen 

:Y-"tläT:1d:.:_en 
blomster-

.ikommenteracles av lgltblukskon- lcletta fall ka.n den övet'väg:rs. Llior'g fr'ån deltagarlia till kursle-. l kotnntente|acles av lirlltbrukskon- | cletta fall ka.rt cjen iivel'vagits. i lioi'g rrar]. QelLagär'riir,

l."i""i c ototr"on fran hushall-' l'Irn ltr'tric fr*trrililtnat it)l'L1s- idå''en hr Tvrrt'sson'

i nlngssattst apct. i tiden för en ensidig inriktnin.q' på I l\ä_r 
,kur'sen 

aviserades i höstas

i - köttcljur. En maxinial r.rppsä.ttning lvar dct meningen att samla del-

I .t"5etsvolynrer och , oln 50 såtlana skulle ge ii.rbctsvo- 
J 
tngare åven från Siöta och \rår-

I tinpenningar ]lyn-r.,.r 1.900 timmår pr år:. Itrn ex- Ikumla. Anslutningen blev emeller-

I onsdags avstrutades en driffplåneringskurs i !{"innarp i hu:.ihålluingssätlskapets regi" Den har

Ietts av,iärdbnrhsinstruktor trngvår Ivarsson, Fa!!iöIin;4. I kurscrn har deltagit 2? jordbrukare

Allan Sjöberg
Kontrollant

SLUTARPS MISSIONSHUS
Söndag kl. 14.30

Söndagsskolans iulfesl
Barnen och lärarna medv.
Servering. Kollekt.
Välkomna!

Frökfind
KommunalfuImäktige

håller sammanträde i Central-
skolan, Kinnarp, måndagen den
30 december 1963 kl. 19.00.

jorrlbruksinstrukt ör Ingvar
blomstel från erkiinnsamma
övel{ärrnade.

Ärenden enligt utsänd kaliel-
och anslag.

Ordföranden

Ivarsson FaIköPinS ttill
deltagat-e. Arne Gustaf-Kursleda;:en

hög;er) fiek
son, Luttra,,

Kånllanp f6rsfiörher

Två hor skrivit pö
Kinnarps IF har i dagarna

få,tt klart med två fina för-
stärkningar tilt fotboltrs!aget.
Grolandas unge lovande spelare
trngvar Larsson 

- han har va-
rit en av lågets bästa i årets
mateher 

- såmt Gösta Anders-
son från Vartofta SK har skri-
vit på papperen. Den senare
har tidigare meal framgång
spelat med i Ifinnarps A-Iag.
De båcla nyfön'ärven blir för-
moil.ligen spelklar6 på två må-
nader. Iar(&-be.

:' 
å': 

i' 
"'. , 

{,:..,,, 
: 

,, ,,.

*ru*ro.,*,*,,, *11;1' 
*u*n;+t'

. 
;,*g ::i.-rl1,atiii,iil1

E{.inneeed
KYRKOFULLIIÄKTIGE

sammanträder i Centralskolan.
Kinnarp, fredagen den 20 dec.
1963 kl. 19.00.

i-.
I

j Gnra"n drirrs nu mecl 15 mjölk-iklusiv inrilrlr:ing på fläsliprodilk-ltidsåstolattdetmåsteanstå.En
] i<or plus kalvr,* och hiins, Det ger i tlon skulle vid n':axinrit:rlet 25 mo- | krrrs mecl deitagai'e från desså or-i i<or plus kalvr}r och hiins, Det ger I tii]n skrille vid l-naxinlit:uet zb mo- I liurs med dertagare rra:
.n *ad"lrifft'a om 3.800 arbetstirn- i dersuggor gf albetsvolyuren 3.[]00 Lter kan väntas På nys 5""1.

i:ä",ij;1iil','hl.å:i:,ffffi:i'''ä;,,::,"i"'tricvatt,u,,"'|-iWI om 5:32 kr pr timrne. l-ltt.r-rnttrrl- 1 Konki'sionen biev ått varje i

'sivt)) aliernativ vote "i.:],l1oci:i: lgål,ct hör. rrlgå frarr sirra särskittla,

'av 
rlrifr.en lill 36 mjölkl"t:::liå,luireitningaL,. Tili dem hör irrre,l

hortfirll åv kalYaI'oeh hons. Uen- ,--_ i-r.^ -r,!rr.^c,,iro-
na drirtplanering skrr'e i!. a^ä; I iå'i"fl"1,;:;åffffi-ä1,:'J'å; I I

arbelsvoiyt-rt pr år' tnen hÖia tlnl- 
]är-en hruka|cns int|esseinriktning. ri

penningen till 5:50 kr' . i ipecietta intrr:ssen kan ge speciet- I I

Detta ?ir emellertid bala ena tl- ita'nröitisteter. I i

dan a.v saken - att Planerå en I i l
jordbruksdrift har många .sido' l Konsulent Olofsson orienterade

bö" "r. omläggnlTtg på nämnda Iom jordbruksnämnden och dess

siitt skulie kiävas en investering { a15ete sa't-'t om jordblukets låne-

om 40.000 kr i stallbyggnader för loch biti|agsmöjiigheter.

Orrlf.



Frökind

lna konL;:alit nrecl firntot'na föi'e- j:-.ings 'fitlnitrg.

Fie\n.

kontor och arkiv sånlt två bo- lEriksscirr, I3ackgå.r'rlen.

Triidet. llrltreprenadsummil ät lr.rppgjor,t arbtsi)roEiram.

rast efi,?r undelsi(rivning.

I Från Kinneveds Pastorat
i vårt<umta försarnling höll oriii' f skäl Gårdet, Bengt llarlsson' väl-
j,tr"i* ou""*ber:stärnma"i måndags J kommen' f ill prästlönekassör ny'

I , *kolnnn. Därvid heslutad.es, alt Ivaletes, sedan Nils . .Danielssort'

Frö kind b y g g e r 
i lm*:U:l--ln'n*:':i:; | 

ff:"1"H::3ä: å'ii'"å:,,|:'ä:l

v a - ä n i ä g g n i n g 
i l1l'''i:ffi äiJ,Tl:;",|;,?' l:"Tiä: I 

lår,T*"*,?'änilåffi ,f*:i-* -- -- . o c a 
i*ia.1åii"r,"'n,i;'-io;;;;;,,;, 

- 
xo"u- lrade srn egen, pastor:a,tskyrliorå-

OCh bOStadShUSi;;ffi;,-'*,i;,,']u lt'i*,u.t-"on, (iras-lilets stora taclriamhetsskuid till
1 l(ulla, Bernha"d 

"iohansson, 
Lx' INns Danielsson för r:let .nit oc,ht'l-f,r f,'l'öt."\r.'rrup 

l ;iliä"''l,iffi;01;;;ä;"";i' INiis nanietsson rör r:.et nit och

I,.rrikincls lior,rmrrita.lnäninc{ harltorp.'tillnar .Iosefsson, Backgår-l,len skic}rli€rhet, vårmed han un-

hdnit sanmanträde. Idapporr "*i,-l"ti,'";;il*rtii .lorlonuson, Shatte-l,ler la år först i BörstigB pasto-

s.jord detrevision ocir ti.aåatrrvc,t- l;;;;;, 
"årntiutr,to* 

för per'lodenlrat och setlan efter pastoratssam'

i:lirrns. föredr.ogs oclr lades tin li$i"rlirt. i,il.u.a onrvatttes supple- imansiagn:ngsn 
i.$in-neveds pasto'

lrrn{iling.arna me{t g.orliiårrnlrnr{+:. iil.nt.crna Nilrr. Nrulnån, Slättiing, lrat skiitt prästlönekassan, sam-

Z^hz. -67-

nin!sr:ell<. Nämnclen fiirclirr fu!!-lr:ran, Slåttä.n:r', och liil v. ot'tlf.i Gu,istlärrster.4 sönd. i ÄCvent
n;l:,rtige att åntagå iiet ai plnf lelrvrrldcs Nils Johansson, Kors'lfiraclos barn- och familjeguds-

Församlingsdetreger.ade i Kinne- I

veds pa.storag ztfiL '$9 ' 
I

har llåUit sitt sista sammanträ- 
|

de för året i Centralskolan, Kin- 
|

narp. Tiil presidium 1964 valdes i

ordf. kyrkoh. Ilenning' Andersson,

Vicl entrepr'enatil"itkus iltgllilg i o"t C,rrt"r, Oskai'sson, Brlrndn- ticligt. sorl han däl'med fötllnip'
irerie fyra anbud irrkonrmil' f ijr lt".p tlii orclf. i l<yrkoslämrn€r$ lpå,t ett personligt intresse t(ir lö'

li'fr,-"gg:n"'r -::f i:TTl:1:i'.: ",1,::l'":. 
tu:.l.l:-.:l"Ys"i,.T':l' :,:l;1.":::::lf:::-:t'1 :::"',' 

^^,,o.*

I{innarp, v. ordf. kyrkvärden Sven
Ändersson, Erismene, sekr. kom-
munalassistenten Hilding Våring,
Kinnarp. Till ledamöter i påsto-
ratskyrkorådet för tiden 1964-
196? valdes kyrkväiden Nils Da-
nielsson, Börstig, kyrkvärden Pa-
ul Guståvsson, Vintorp, Börstig.
kyrkvärden Sven Andersson, Bris-
mene, kyrkvärden Harry Larsson,
Börsholmen, Brismene, kyrkoher-
de Henning Ändersson, Kinnarp,
kyrkvärden Herbert Ändersson,
Alarp, Kinnarp, kyrkvärden Carl-
Ärne Ädamsson, ödegården, Slu-
tarp oeh kyrkvärden Erik Boh-
man, Slättiing:. Vårkumla.

Till pastoratskyrkoråilets ordf.
valdes kyrkoherde Henning An-

nell:e utrustningen f il'u'iil ltibis l6l"rttr;t1j{ Anriersson oclr. till vtce 
I tåste vid eltaret, bärande ljus, vil'

merliantila byrå, Siockliolnr, frir lcr,lf. Eril"; llol'lrllan. Revisorerna lta tants vid altarlågan! verser oilt
I su summa av 19.25if kr. I)qr to- jorilvaljes lilisom ocknå tlel'as lde fyra adventsljusen av Nils Bo-

il:ala kostnacten för utl:1'ggnaden l-.uppleant.:r. Iioiirli:3nile års stiim- ltqn.cler. ovriga söndagsskolebarn
ilreräknas titl t"25.000 kr. Att terir- 1ry1[f s]råll annonsera.s i Frrlkö-itantle däretter ]jusen i julgra'

narna oeh lä5te därvid bibelord
si6gs Älla1 Ahlqvist octl l;liof I Till l{y'kvärrl*r, einrvalcles för loch psalmverser. Kyrkoherden

lrren 1sl8.i----1.96? cle nuvalancle, Iirott tran mittgången $emtal iled
Stiftelsen !'r.öliincisbostäcler ha- iallts,å l.drili Bclrnr:r,n, Slättiing, och lbar"n, konfirnrander och vuxn&

rle inforci|at anbucl på, upirföran- lNil* .tol,,,,r.son, I(orsgårde:t. Till |över dagerrs epiSteitext oT. -lut
.le av ett bostådshus i Kinna|p Ika:,iattjr*r,allare undeI nästa årl','Horrens nårhet ger rik gliidje>'

onr åtta lägenheter, honlmi,n,,i- l,;;;tt. genom omvåI hr l(arl Erilt lt<ottert uplto-ss till Lutherhjäl-
pen för lindrande av nöden I

stadshus oln vard.cra sex liigen- I Kinr,"r,o.l" irl,,i,hofr.rlit-näti.t;geir'ärlden'

iriint<, Vara, avlänrna.(le ir1lbtldtlt l Cår'iten. T'i1l otrle. i li1't lior'ådet 
l tiänster i Kinnevecls och Vårlrum-

på 61.800 l(i., och för rien r:rasl<i'ilf!c.1,-.-6? r'irlrieq livikoherden lla lrvrhor. Fyra, söndåg^cskoiebal'n

heter i Slutarp. Ett flertal arl-l*arr,-a*rtr,ädt1e i fr.edngs. Därrrid
bud hade inl<ommit. Kornnlunal- lbeshrtacles i princip orn införa.nde
nåmnden beslutåc1e för'eslå fttll" ln,r, oljeuppväi:mning.siry;;tem i kyr-
mäktige att för bvg.gnadsarbet.et lkan i r:r:iigheg med ett s,v ingen.
antaga firrna Johårrsson & Frtrij' 1i6,1 A. Letredinsky, Failiiiping'

Gustavsson, Slutarp.
TiIl pastoratsombud utsågs Her-

bert Andersson, Alarp, Kinnarp,
Erik Bohman, Slättäng, Vårkum-
la, Nils Danielsson, Börstlg och
Sven Andersson, Brismene.

Till ny ledamot i församlingsde-
leg'erade efter handl. Car! Johans-
son, Brismene som ar,{iyttat val-
des kyrkvärden Harry Larsson,
Börsholmen, Erismene,

s60e@e@ooeecog(F{F@S*+$*f Öe@S'*{F

dersson, Kinnarp och till v. ordf. 
I

Erik Bohman, Slättäng Vårkumla. I

Tili re'risorer i pastorats-, bo- i
ståi,lls- och prästlönekassan valdes I

handl. Håkan Anclersson, Börstig, I

lantbr. Gustav Oskarsson, Brands- j

torp, Vårkumla och kamrer Erik j

522.000 kr., vartill komnrer Sirens- | I lryrhorådet, sonr skali hestå
ka stenhns byggsåtser 225.060 kr. l av 1r,r'koherde som självskriven
För ws föteslås Äsårps Ha,ndels- lleciarnot nlus 6 r,alda ledamöter,
bolag vars anbud löd på 138.01)0 lonrvaldes hrr Herbert Ändorsson,
kr. samt för elinstållation m. m.iCarl-Arnc Ada,lrsson, Sven An-
Äsarps Elektriska för 48.f)00 kr'l'.1erss6n, Okrf Nilssr-'n och fJigttrd

Länsslyrelsen ha(le f asl"stäilt | 
.Iohrrr: s,rirn samt nyvaldes eft'er

uppråttat va-reglenrente. Kungö- lWiis ax lantbrukåren lvä'n Jo'
relse här'om skulle inför€ts i deihanssou, Ödegården, Äxtolp. Som
vanliga ånnonsorgånen' Iiomtlltt-lsuppleartter omv;rldeg hrr Göra'n

nalfullmäkiige hade vicl ett ftjre- ISå;viin, I{innarp, cic}r Bengt Sa'i

ffim$ffimffir$k$r
erhåller fast anslållning från den 2 januari.

SLUTARPS SYFABIUK. fel. Kinnarp 209.

@o@soo(90c$('Tocss*c*$+*ssÖ*sc€
nalfullmäkiige hade vicl ett ftjre- lSårr{iin, I{innårp, crch Bengt Sa'' j

Tåentle sammanträ,le beslutiit in- irnLrelsson, Shrtarp. 'Iill ordf i kyr- 
I

l(öpa tomtmar'k för 98.400 kr. Att ll<or'ådot för'åren 1964--67 voldesl
med markägarna rrppr'åtta ccli ikyll<ohertle lTenning Arrdersson, I

gåencle s&mmanträ.le beslutiit in- irnuelssrx, sltttarp' 'fill ordf" i !ryr'

l*å t.t""ras*rnu,rpö;.' ""ii irrvi'ii"rt.r.t" ue"ttittg Artclersson,
iunriersltriva kontrilht valtlcs liks- Ioct titl vice ordf. r:sågs lantbr'ttndersltriva kontrilht valtles liks- ioch till vice ordf. l1sågs lantbr'I
clagsman Gunnar Lat'sson, branC- lSven Änclersson, Lofsgården. Tre 

I

chef qrof Rehn och o''"-u::li Ii" l:::l::::'--|:l?]1.-,^::,1,"i::, i:; I

clagsman Gunnar Lat'sson, branC- lSven Ändersson, Lofsgården. Tre

Gustafsson, Tillträrle bi:ir ske sna- lvisorssuppleanter omvaldes tvåv !rv, -t'r L.yyrea].lvr

oeh nyvaldes direktör: Ivar Gus'I
Flälsovårrlsnämnden fich i,rpp- llafÄson, Solbacka'..l"ulllnäkr-jges

dvåg å,tt fuliföija l<öp av nt"t'1, lsamnranträden skäll- även niistå
för avstjälpningsplatsen sanrt orrJ- iår aruronseras i I'alköpilgq Tld:
na rrlecl avstyiitriring" oc)r lagtart' lning' Frrllnäktige.. beslutade på

Ansökan om ett egnahen.,stl:1 lctr itrylkorådets ..snhållal Cöt:? 
".:nen ansalka om ö\'e|tagacle ,':r, e1.'L lkraftig påstötning ho'-s viigför-

sådånl till-ctvrktes. A.r: 6,ri113 irrrltningen Gm att försä'tta fram'
nämncier och styrelser irlamstatt- {tlratsvä'tön till }ryrkan i hettre
cla önskenrål otn brtclgetreglcring- ,! 

skir:k än den varit tinder långa

ar och tilläggsarislae tilL"t.r','kes 1 Pe'r'iotlcl sistlidnå höst'

hos fullmäktige. I TiU t'ecrlt.'not,en Niis Ax, sottl eli'

Ilfter såm.manträrtet sarrl:i,irs f ter n-rer :in 3tl'-ål'ryt letiamc'tshap

korlr'lrnalnämnden i sl(olans mat- | lämntrr li]'t1(or'ådet, .rttta,lacles ett
sal till kaffedrickning. Or(lf. riks. I 

varmt iack fiif all hans sa.kkun'

rl:r.gsrnan Gllnn&l.Lat.sson avtac-lslrap och effarenhet,-varar.'allA..i
t.ra,iie trårviti c1e ieci:rrnöt.er., I-tilLlirq I t()'r'lior'å,let fått riklig del, och

\råring, Nils Danielsson, custavlför' hans-aldlig svikande lntT*:"
Äuguitsso' och Carl Joha'ss'n, I för alla t'rkå_ns och för$aiirling- |

isori mect utgån.qen a,v året läm' lens årngeliigentteter'

lnar komn.runalnämnden. I{. Vå- i Kinnevetls pastorats kyrlrofåd
lriug framfiirde nämndens ta.ck tiJl I h*ilsade vid $itt senaste sa.mm&n-

l ordföraclen. l lräde den nye arrenelatoln av Vår-

får samtliga anställda
traktering och julgåva

arbetare hår'med framföra sitt tack för
samt önska en God Heig.

ry"-*-

ff o 
^i{i 

e h, ar u I eII e v1-,
Sönclagen den 29 decernber 1963 kl. 19.30' - ";i

PLATS: NTO.LOKALEN' KINNARP.
(OBSI lcke Centralskolan, som tidignre ailnonseråstl

UR PROGRAMIVIET : Frågesport, underhållning, U-lands'
auktion.

Vi är tacksamma för varor eller pahet till auktionen'

ftelaofamitjen hjärtligt välkommen! - Fritt inträde

Kinneterts CUF.

Till A$ |(innar[s Kuntursmöbler

I
I

I

i

l

l
i

l



C{J F-ungdomcrs julkarver Hunden so/n " gillo,dg_','- {otografen
bJr tilX Etiopisk skola

t,Lk-Lt.

Kinnevecls CUF-ordförancle Bo Börjesson, Vårkumla, och Änita
I.iarl4n hjälps åt med julkärveblndningen'

fin traktor rnedl grautj dekorortld sllipvagn låståd nled ulrg-
rlomar och Julkä.rvar komrner på lörda'g att rrlra omkring i
Ilalköping oc.h besöka f,ramför allt vlllaområdena. Ungdomar$a
Xio:nrmer atl, hnåcka på dörrarna och rrtbjutla de vaekert bund-
na kärvarna till försillirltlrg. \Iillaägarn& rekommcnderas att'
köpa. Genom affåren gör rle nämligeu två goila gärnlngar sanr-
tirligt. Dels siraffar rle fåglarna .fötla och ttrels h,iiilper rle till att
bygga en yrkesskola i DtioPien'

$rtidnrna Larsssn fiilflrma
Våft, hjärtliga. tack för den trevliga jitllesten och ju,lgåvor.na,

rii.F.s

Det är landets CI-I3. som har
satt sig i si.nnet ått saml& ln
Aammanlågt 400.{l0o kr., och
dessa penga.r ska1tr rächa dels tiu
bygge av rlen Etiopisha skclan,
deis till driften av den under fem
å-r, Insarniingen har organiserats
åioilr en tä,viing mellan alla lan-
dets CUI'-distrikt.

llngdcn:rårna med Jutrkärvarna
l<ornr.:re:: från KinneYeds CUf'.
ICdn t-tll jL:lkårveförsäUningen

r kIäcki.s av ordföranden själv
tsörjesson, Glaskuila, tr/år-

kurnla. Ifan och håns kåmrater
liar gått n:,"11 till lanlbrukare i
Kinneved och tiggt ihop havre.
Denna ha,vre bands nyligen till
kä,rvai: under en gem:r'tl.ig för-
eningsafton" i{ärvarna ser myc-
lret ti'evliga ut. De är clekorerade
med granris och rosetter. För att
göra del liela ännu mer apitligt,
och samlidi5lt skräpfritt, hiir man
fö;rjråcl(åi härvarna i plastpåsa,r.

OmhrinE t.reiiundra kärvar
hoi-rpas l{inneverisr-rngdomai'na på
stt hunna siåija. Del som inte går
åLt vid lör'dagens runi:resa säijs
vicl juln).arkn,aden på torget, i
tr'alköping på cnsclag,

,:..i I

Vowen ova^lt - en schäfer - poserade villigt och glatt när FT-fotografen så bad. Den snälla
vowen tillhör Aiian Thor i Kinnarp och var vid fototillfället ute på promenad tillsammans med
husse Äilan"

iirt fiönd; *o*totoui pi.ts'vrnlinr
KTNNARP

Vårt hjärttiga tack för cler"r tlevliga julfesten och juigåvan.

i
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TiIT AB
Rutmans Snickerifabrik
framföra vi vårt hjärtiiga tack för julgåvorna.

Personnlen. Samtliga anstiilkln, Samtliga anstälkla"



Framställning om flerfamilishus -å

lningen antogs firma Mibis, Stock-
holm. Elntreprenadsumman är
19.255 kr.

Gusta,f Vård6n avtackail
Vid sammanträdet avtackades

Intlustribesök
Före sessionen gjorde ledamö-

terna en rundvandring hos Kinn-
arps Kontorsmöbler, ett av de sto-
ra företagen i kommunen. Firma-
chefen dir. Jarl Anderssor visade
runt. Hos Kinnarps Kontorsmöb-
ler arbetar 50 man på en yta av
10.000 kvadratmeter - redan des-
sa siffror antyder en framskriden

Icxnmen zqhz'el '
Teol. kand.-exarnen har vid

Lunds univerritct avla.gts åv bl.
a. Bengt Kullenberg, Vg., Fräst-
gården, Kinnarp.

KINNARPS

MISSIONSHUS
Söntlag kl. 14.30 SöNDAGS-
SKOLANS JULFEST. Barnen,
lärarna, distriktsf. Gustav Haag
och Yngve Johansson medY.

VÄLKOMNAI ,qtu-6r.

Fnöhlnd
6l'z-69 '

Söndagsskolans julfest i Slutarps
missionshus
Söndagen före jul hade Slutarps

missiönsf örsamlings sönclagsskola
sin julfest som.vånligt sedån en
lång följd av år. Jutrfesten samlade
lagom fullsatt lokal. Lärarna oeh

lbarnen medverkade med såilerhet

, i många olika programpunktel .

j Söndagsskolans föreståndare Fol-
I ke Pettersson inledde festen och
f trött även lektion med barnen i an-
I slutning till julevangeliet. Den
imycket omväxlande och givåncle
I 
julfesten avslutades av Yngve Jo-

i hansson

Frökintlsfullmåktige goilkän-
de vid sa,mmantriido i går kväIl
Stiftelsen Frökinds llyresbostä-
ders framställning om uppfö-
ranilo av flerfamlljshus I Kinn-
arp och Slutarp.

Resoåunfiom
Få därEm av ltomm-unalfullmäktige i f,'rökinds kommun gjord

frapståflnlng och efter hörande av länsingeniören och länsläka-
ren i länet prövar länsstyrelsen rned stöd av 12 $ andra stycket
lagen den I juni 1955 om allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar skäligt fastställa följande av komrnunalfullmäktige den
24 oktober 1963 antagna

>Roglemento för Frökintts kommuns vatten och avloppsverk>>

Utöver de bestärmnelser, som meddelas i lagen om allmänna
vatten- och avloppoanläggningar av den 3 juni 1955, skall för
bnrEaacle av F?ökinds komrnuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggdng gälla nedanstående föreskrifter.

Anläggning oeh skötsel av anläggningar tillhörande Frökinrts
kommun5 vatten och avloppsverk handhaveg av kommunens
byggnad.snämnd.

Beslutet innebär att ett hyres- avgående ordföranden i social-
hus om åtta bostadslägenheter' nåimnden Gustaf Vårdön. Vårkum-
varav två Pensionärslägenh"-!!1 rr, Han har beklätt posten under
skall uppföras i Kinnarp. Det skall - _

inrymmakommunalkontorochhelastorkommuntiden.Genom
kommunarkiv. Vidare skall två kommunalnämndens ordförande
huskroppar om sammanlagt tolv riksdagsman Gunnår Larsson,
lägenheter, varav fyra pensionärs- Luttra, överlämnades en bokgåva
lägenheter, uppföras i Slutarp. f "-^* ,-^**.._^-- från lrnmmrr'
ett av Slutarrcshusen st<all det bli ,ttotr Aurrrrrrurlen'

samlingslokaler I källarvåningen'
De sammanlagda produktions-

kostnaderna i Kinnarp är 417.800
kr, Motsvarande belopp i SlutarP
är 653.720 kr. F irma Johansson
och Freij, Trädet, skall utföra
byggnadsarbetena.

Kommunala subventionen vicl
dessa husbyggen är fastställd till
168.920 kr. Det uppstoal debatt
kring denna subvention,

TilI entreprenör för tillbyggnad
av avloppsreningsverket antogs
byggmästare Olof F'link, Vara.
Entreprenadsummar är 61.800 kr.
Till entreprenör för maskinutrust-

tr'rån rundvandringen hos Kinnarps Kontorsmöbler. T. h, vården dir. Jarl Andersson.

rationalisering. Ledamöterna be-l
såg med intresse företaget. 

l,

Komrnunalnämnden.


