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Kinneveds gamla
på RK.utflykt

'

Grolanda knep

I

Kinneveds Röda Korskrets anIordnade
på tisdagen si:r sedvanI
liga utfly.kt. Ett 50-tal pensioI nårer
slöt upp vid Centralskolan
och tog plats i 15 bilar. Första]

målet var Skörstorps kylka dår
kyrkoherde Andersson, beråttade
om den unik6. rundkyrkan. Karl-

vanen slingrade

sig så

viclare
Dimbo, där man

över Gerum till
beundrade de stora och välskötta

potatisodlingarna,
Så småningom parkerades bij larna vid Baltaks kyrka, där
lkomminister Werner tog emot.

lHafl talade bl. a. kring kyrkans
uppkomst.

i

Besök på Helliden
l'ärden gick så vidare mot I{ellidens folkhögskola, där kaffeborden stod dukade. En av pensionärerna, fru Ester Anciersison,
Lofsgården, hade författal en vi-

II

sa

till kaffet, sorn fick

om flera gånger.

sjungas

Blomsteruppvaktning

ru Anna Danielsson, Luttra,
88 år, oeh herr Karl Ruthman,
Slutarp, 87 år,, uppvaktades nred
blornmor. De var resans äldsta
F

resenärer.

Efter den gemytliga samvarcn
vid kaffeborden, tog rektor Back
till orda. Han berättade om de
forna herrarna på Helliden, samt

om

r..

Drurarp slappre
cr n I I .
zr/6-67.
z-u-Ieu,nlng

Blå-Bandsrörelsens foll<hög-

I

i

]

j

I

I
I
I

i

Åtta mål trlev resulta.tet av
nittio mlnuters spel mellan Slut-

arp och Grolanda i ett kyligt
vädgr vid torsdagskvälens
match på Tångavatrlen. Målen
delatles

lika mellan de båda la-

gen efter det a

t

Slutarp haft

Iedningen vid pausen med 2--0
och där Grolanda, ut.iåmnade till

4-&

minuter före slut.
Bägge lagen stålide upp med
reserver vilket för hemmalaget
f.exn

bl, a. betydde att Kurt

Kari6n

saknades och på dennes plats spelade nu Ingva.r Johansson med detr
äran, Tiilsammans med Kennet
Ändersson och Lennart Rutman

samt Lennart Fettersson var dessa lagets bästa tillgångar i förvaret. Kurt Lund och Roland Moberg gjorde det starkaste intrycket i kedjan, där Tomas Pettersson
och Roger Ändersson svarade för
stundtals fint spel,

I

Grolandaelvan var halvbacks-

trion Hans Ekström, Jan Elank

och Sven Rune Ljungqvist en god
tillgång i laget medan kedjan var

ganska ojämn. Mest lyckade av
forwards var Ingvar Larsson ocl'l
Conny Ros6n.

Lundgten och rngvar Larsson.

beundran.

Ljungqvipt, Conny Rosdn, Leif
Karl-Erik

Elmanuelsson. Trädet,
ledde matchen med säker hand,

Hemfii,rd

Efter ett besök i sLcttstornet
embarkerades bilarna för. henr.
resan, som gick över Ekedaler
Varvsberget, Åskitt oeh Karleb)

Väl hetnma tackades arrangörer
na. AIla kände sig
- för"mocrai
vi nöjda och b€låtnå
efter sn

- dag.
trevlig

Kinneveds pastorat

Geson

Domkapitlet har hos regeringen
tillstyrkt atr pastoratsadjunkt

L€nnart llallgren i Kinneveds
pastorat får komma ifråga till
den av honom sökta komministertjänsten i Börstigs församling
trots att han inte fullgjort stad-

igad minimitjänstgöring
präst.

Vartofta-Kinnarp 5-1
Vartofta B-juniorer avancerade
på fredagskvållen vidare i I(M

ått besegra Kinnarp med
5-1. Vartoftas seger var hglt på
sin plats. 1-0 gjorde C-4. Wallin
genom att slå in en hörna direkt,
2-0 gjorde J. Johansson på en
genom

.

7a/5' 6l'

som

till div. Vl'toppen

Från div. VII-spel direkt tilt topplats i div. VI F'alköpingsgruppen,
har Ekqdalen pxQmenerat. I,aget har ännu lngen förlust och verkar
stsbilt. Folt{abo skuggar * två poäng såimre och sedan fölier Stens'
torp på en tredje plats.
Slutarp och Mullsjö bildar en duo i mitten och trea från slutet
återfinns Valtorp. Vore m2lrkligt om inte Valtorps-pojkarna tar sig
ordentligt

i

kragen

i

höst och såikrar en plats som gier uppflyttning'

3-;l-vinsten mot Sten$torp var kanske vad sam behövdes för att
sjäJrförtroendet skall kqmma tillbaka.
En bekymmersam höst går Larvs div. Vl-elva i Varagruppen tillmötes. Blott fyra poäng i vår, betyder jumboplats' Man får ta sommaren till hjälp och avhjälpa bristerri'a, om det skall bli annarlunda

i höst.

("t{"w, &/h\^.L, btVaex "1art)

Ul\{GDOMSFOTBOLL

berg.
F'ör Grolanda nätade Sven-nune

Kyrkoherdq And.ersson avslutade samvaron, med ankn]rtning till
rektor Bactis tal om de fbrna
herrarna på Heliiden. En av dessa herrar, var en av grundarna
till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

toppen

Måiskyttar för Slutarp var

han hade varit i tillfälle att studera svenska Röda Korsets verksamhet, vilket väckte hans stora

för en nyligen
till Afrika, där

Ekedalen direkt

takter

redogjorde också

företagen resa

i

fvå nykomlingar tronar i toppen av div. V- Norra Västgötaserien.
Trolmen och llova har skaffat sig 13 poäng var och intar dåirmed
eri god position inför en svår höst. Kinnarp, som jag i vå.ras inte ga.v
stora chanser till någon bättre placering, har överraskåt och skrapat
F€Imman lika många poiing som Trolmen oeh Hova. Kvoten skiljer
lagen åt. Trolmen har plus 10, Ilova plus 7 samt Kfnnarp plus.6.
Borgunda fick inte olja i sitt maskineri förrän efter nå,gra omgångar, vilket medf,ört att spurten mot toppen kommit igång Bå se)
nare tid. Just nu: en fJärde plats med tio poäng.
FAIK hade topphiing för lolott fjorton dagar sedan, men efter bakslagen mot Elova och Trolsren har man kanat ner till en tredJg plats
från slutet. I'AIK har sju poäng, Tomte4 likaså sju, sedan följer
I'Ioby med sex och Sandhem sist med fyra. ZZ/O-0.
Hårda bud överlag i höst.

lllålen

Bengt Hermansson med två mål
såmt Kurt Lund och Roland Mo-

skoia och dess verksamhet. Han

I

4-4

Kinnarp fin överraskning

elegant klackning,
Kinnarps vi: stack emellaJr med

2-1

efter schabbel i Vartoftaförsvaret. C-A, Wallin gjorde 3-1

på sologenombrott. Samme

fråimsta var C-A. Wallin och J.
Johansson.

Kinnarps bästa denna kväll var

vi. Ola Jarlsson,

Lennart Kardell dömde matchen

utan anmärkning.

G. T.

4-1

-4.
.

Norra gruppen:

G--6
Slutarp hade inga störue svårig. brolanda-i'loby
Tomten-Grolanda uppskj.
heter att i semifinalen vinna över .Tomten-Slutarp uDDski.
Stenstorps pojklag och gick där44A079-Z I
med till final i årets kretsmäster- l'loby
320t 8-2 4
skap, Ställningen i paus€n var Slutarp
Grolanda 5113 7-77 3
1-0 efter mal av Rune Odh.
4at2 4-71 3i
Efter pausvilan ökade Bengt Tomten
I

Ändersson till 2-0, Thomas Rehm
till 3-0 och 4--{) svarade Gunnar
Samuelsson för innan Stenstorp
genom Christer Fahlgren fick sitt

Vilske-Kleva 4103

6-72 2i

Södra gruppen som endast om-

fattar fyra lag är nu färdigspelad
och här segrade KinnarP före

I
I

!

tröstmåI.
Trädet. I den norra gruppen åter- |
Hemmalagets bästa tillgångar står tre omgångar varav två i']
var Gustav Eckeriid i målet samt aug. månad samt t1ärjämte en del
halvbackarna Per-Olof Gustavsson hängmatcher beroende på att la-:
och Anders Eckerlid,
g 'r, deltagit i kretsmästerskapet.
I denna seriegrupp leder Floby säI

C*rolanda-F"loby 0--4
kert men har båda matcherna
Målskyttar: Floby: Mats Ek- kvar mot >>tvåan>> SlutarP' som
man 2, Olle Ändersson, Hasse vann serien förra året.

Karlsson, Gerhard
Lennart Holm.

man

4-1 på strå.ff. J. Johansson fastställde slutresultatet tiil
5-1 på en snygg' frispark,
f hemmalaget var ch C. Johansson bäst i försvaret. Kedjans
gjorde

?.4/6

Slutarp-Stenstorp

Torstensson,

Åsa,rp-Santlhem

5-0

Målskyttar: Äsarp: Sören Wil-

gottsson 2, Tommy Karlsson, Jan-

Erik

Runesson, Lars-Åks Kling.

Triidst-Klnnarp 0-1

Målskyttar: Kinnarp: Christer
Johansson.

Vilske-Kleva-Grola,nalå 3-5
Målskyttar: Grolandå: Sten

4, Kurt Larsson. V.Kleva: IVIats Wilhelmsson, Mats
Gustavsson

Allansson, Ä.nders Andersson.

.

Skara-Älvsborgs pojklagsserier
Södra gruppen:

G-l
5-0
Kinnarp
651022-477
Trädet
640213--7
Äsarp
6114 8-13
Sandhem 6105 6-25
Trädet-Kinnarp

Åsarp-Såndhe.m
Slutställning:

8
3
2

€(åmmatrp s}og

Förgrikt på, Kirsnemo på, torsdag
Just-log med, sjw A-Elfsborgu*n**
På torsdag blir ttet en fiirgrik tillställning på Ifinnemo

i

Såeaxåtotrp,

Kinnarp gästades i går hväfav
Skultorp. Hemmalaget triumferade med 6-2 efter en alldeles utmärkt spelad hatöh. Tord Torstensson svarade för tre måI, Kjell
Ahl 2 och Göte Andersson L"
I{jeil och Göte var de vassaste
spelarna i anfallet.
Bäst i försvaret var halvbackar-,
na Itj Seidler, Bo Ek och Bo Jo-

Kinnarp. Traditionsenligt kommer ilusts

färgerior från Borås på somma,rbesök. Motbtåndare blir Kinnarps Textil,'som i stort sett åi,r identisk med Kinnarps A-elva. Två förstärkningar
IFK Falköpings Ulrik Gunnarsson och IF'1I. Utriceha,mns Bengt >Blecka> Georgsson
skall ge-ytterligare stadga åt Kinnarpslage! som ställs mot
ett ilust-lag med into mindro åin s j u-ållsvenskå Elfsborgsspetaro i sina lerl.

i

hansson.
I Skultorp märktes mv f,ars'
HoIm, hh Rolf Käll samt vi P,oger
Ändersson.

Målet vaktas av John >>Jasjiru> lson, som i midsommar deltoE i
Olsson, Lars Heineman, HasI{edi4 som bl. a, figurerar i Ung- lUngdomslandslaget. Vad sägs iör- lket>
{se Gustafsson och Eosse Falk?
domslandslagstruppen. Landslags- | resten om följande anfallskvin- I Dessa fem bildar kedja mot
man nummer två är Sven Anders-'tett: Roger Car1sson, Leif >Lo- I Kinnarpslaget. Det torde med
I andra ord vara bäddat för en
I

Lagen på Kinnemo

i kväll

avspark för den traditionella matchen
mellan Kinnarp-Justfärgerierna från Borås. Kinna.rps-elvan
är förstärkt med Bengt >Blecka> Georgsson från Ulricehamn
och Ulrik Gunnarsson, IFK Falköping. Just-laget rymmer
inte mindre än 6ju allsvenska spelare. Det bör kunna bli en
gobit, d6.

I kväll är det alltså

atusf
Evert

Gråhn
Leif

Roger

KJeU
Olsson

Carlsson

Molander

Domare: Karl-Erik
KjeU Ahl

E. W. ilust: John >>Jasjio> He-

din Ellfsborg, Sten-Åke

Nilsson

Spaisör, Björn Lindström Bdrås

, Bo

F

alk

Bengt Persson

i

ger för hernma.laget med B-0,
halvticl 3--0" Kinnarp tog iedning:

Elfsborg, Roger Carlsson Elfsborg, Leif )Loket>> Olsson Elfs-

en efter tre minuters spel genomr

borg, Lars Heineman Elfsborg,

cf Kjell Johansson och detta re-,
sutlat stod sig hela halvleken ut.
Ändra halvlek gick även den i
Kinnarps tecken men det dröide,
ända till 39:e minuter innan'v.rl
Ilåkan Kartrstedt kundd göra Z-d.'
Två minuter senare var det klart.,

Arne

Kinnarps Textil: Stefan Johansson, Bo Ek, Håkan Karlstedt, Göte Andersson, Torgny Johanssorl
Bo Johansson, Eengt Persson, Bo

för 3-0, målskytt var hi
Mrsson.

målvakten inte hade ett enda skött
att rädda.
Trädet hade sin bäste i målvat<-

Bo Johansson Torgny Johanscon Göte Andersson

Karlstedt

Bo Ek

ten Bernt Andersson"
Kinnarpslaget hade

Stefan Johansson
KINNARP

i

försvaret

ch Torgny Johansson, vb Anders
Ek och hh Patr Seidler de bästa.
rnedan i kedjan cf Kjell.Johansson
var bäste men.

var Erik

I

Åter

wtirw, fö*Scsrcd {s,e{y!, ,"#,ä.+';ififfi'iiih#:{åå:!l ""YJ'"'fsi"f'ä,mffi:
-tr^n
{\ c, ii:1f*?TJi:"X't'?,*?ä":f";å?i
-r U-ä
-. -t eJ
wil,e{&, {fleY g{Etfif,
f:*1*;ä}å*-H;Il5gti ti
neutrali-i
Pasra. Den
lren stsEnalnntre
sistniimnde rreu{'ruilr'I
{}triwen fnntsä.ff.or.af*
sonÄha* ry!,^+of* toaa*
@turen
fortsätter a.tt färfäliförfölja Sandhenu
st&iltdO bästa.
Trotg att
lagOt a*äna{o

:ye
lok.

Eosse

Kinnarpssegern vär fullt ?ättvis
och nämnas skal latt KinnarDs-

fvarsson. Bengt >Blecka>> Georgsson, Ulrik Gunnarsson, Kjell Ahl.

-Ulrik Gunnarsson Bo Ivarsson

Håkan

t#f
reselvel riek rnan ån*u pä"r.:Ä
#;y*
i"åi*i
*l"å::if ätilillirå
:_.
l;d"-r"
"rvra radades upp på löpande band frarnf,ör Kåranarpe. genäm
Måtrchanser
men cf !itå-sin snabbhöt,

1

må!et, rnen turen åir t5'viirr inte rnetl. Nu fån rnanr into skyue, {kan Karlstedt och hl Bo lvarsson
allt på otunn då så giwa ehanser som Erik Karlstedt slos bort I kom- starkt i- and.ra halv-lek.
lnro rår missa,s. Nu gick der eom r a" *"*ut*'äätäåoiJ,'näAåi
å..j'#yiä"ärin-||å;l
lqbT
ltwärr är det måbå som räkna*s.
förlorade duellexr rned 0-:2.
r--_o _--!_
Med Jerry Kumlert som cf i 1ör'
r{innarp mer'-att.säga-tilli
mer'-att-säga tlrilt
rörsta halvlek domturerade
I första
domtnerade lreaii"r.
SITt:1^11*_å1jP";
ltea-fi"t-Xittnarp
rremmaågets- 13två95g1 dass hade nog seg:ern stannat t
t:mmalaget stort och xääiä"
lg."
Det
största glädjeämnet
"ää lkurt Gynenwaai och Harry Mil-l!.1n{heqr
förut varl det stora ;1'#ffi:,1i
-;;
för
Sanafrem var Lars-Erik I'!nddomineraOe.
åiitiåft"t'
som
il
;;Ji,
lFo",
fiok nL! änfligen spelet
Erik
bloms utmärkta
Åke Ahtqvist ocn r-ars-n?ii ili"åi lförÅta-h-alvlek, föll tillbaka i and-l Karlstedt däremotvtterspel'
hade en olvckodir oarro" ricrr intel
btom fann varåndra
lra-halvlek
samma understöd.
märkt och Kinnarps "fiå'"i#'tl:
;åTöf$:
ltisHXl$;*.knrna Kurr Gy'ensvaan
s'.'ar blev stundtals utspelade. Be- ltreajan
[

lr.illfm
t {::i{

r

krasrist nosrt"". d"r'å;ä'.;;;
*"-"#9-1iå"%?å:,*år kom -l*Li1H":1"+l'#$,#åiI#ä
kan sätta pricken över
lhalvlekerÅ:
tg:e miäute, Oet*varl halvlek, mön kunde inte hålta ti'
;Även Kinnarp" Uorrr""^fll:- r<l-e-l}.
sprans ifranl den ut" Ärne Rehn verkar trlvas
alltid farliga. cf r{åku;"åäiÅåäi tl:l
$trt Eom
somstannäde
oenlbättre som ch, än som back oeh
hade en utmärkt marcrråä^iäålå ll *qrylförsvaret
rör
minuren. Han hade m.å#t'f#i,i llväntaoe pa'åi*.iäää"nra#G: ilil*1"",T"',yj:.å1lTuå__:*l:ut

[

inget misstag'|niir^le-ri5om l*g:*j:å*å"?J,11119j",
;,;äääåi';ä#äå:ffiä åi;# | gi:lg:
o*och slog bollen mot iråI, men hb I ensarn-med målvakten S-tiS.-,Og1e I trå-""*;,^"ää;;
hede inte
inre
men'1agd-+te
hade.
mvcter bra'
mvcket
men
bra,;;;
äi:il'ilä#yfl'ä:?t"ä3;såfi1ji'a"
il;i:'Iiiässe
raststäurvarsson
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ffiir'ä',"fi}::å'"'?åäiäåå:
**'**""
å"H;
åtll
sq
"^q' I| de stutresultatåt nä" t"tv minuter
om händelserna i slutskeiild; :"*.-::
urifu.
I
lgreppet
å'i"ö."3_idllllifi" I
'Jade
: *_j
I li":l*:es;id;iä;äil;ffi;;lii!äf
äterstod.
öåtr
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en
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Kinnemo på fredagskvällen rnot
Trädet slutade med en kiar se-,

AIK Evert Grahn Elfsborg, Kjell
Molander UfF, Sven Andersson

alk Elfsborg. Res.:

\qb7

I

3-0 for lfinruärreå
vb7
Kinnarps vänskapsmatch pål

gen:

ved.

Emanuelsson' Träctet

L.

Emanuelsson,

Berndtsson, Evert Wardell Gisla-

Sven Andersson

Heineman

Bengt Georgsson

I(nast

Trädet, skall skipa rättvisa i denna sommarkamp på Kinnemo. La-

F

Hans Gustavsson

Lars

I

Roger gjorde ett mål och Villy

Hasse Gustafsson Elfsborg, Bosse

John Hedin
Björn Lindström

Sten-Åke Nilsson

,

verkligt fin bollfest på torsdag

kväll. Karl-Erik

6-2

|

ffdsru sc,ffrys 3=ere&å& wvee& U8.rs
trn

fu&wgspud,e

eåEg

fu,u\aa &Efsbwrg peK6w,Esem&

Kinnarps Toxtil, d"v.s. nästa,n @n:::.w

Kinnarps A-Xag, kXa,ppade

c Wwxw&weffir,bKöd

!.,i,m,EB.,h1,ww

till

Just-färgerierna från Borås och
fenr altrsvenska spelare, med

?*-4 i tlen traditionella

våin-

skapsmatchen på Kinnemo i

".."vi1?!lti?i

Kinn.,rp. En rtor publik hatlo i:"t,'.
trotsat clet gråmulna vä.dret och ,,*,,;tji'+.
värrnales av en rakt lgenom öpffi,f:t
pen, just och trevlig match -och av Ulric Gunnareson, till- W
täiiigt lånatl från IFK Fatkö-

,r;t+.....+o,i4.r.i|;+;".,,1r',. n 4;r;,:,.i.;,,:1,:ir,1:,

r,2i,,

W
"ffi.

ping.

Ulric hade helafton och vau aun W./l)'*
mest allsvenske av dom altthop>. Vjlk^t&.,

som någon sa, Han dftigerude
Kinnarpskedjan storstilat och
hann dessemellan med att göra
tre

m å1. E I f sbo r gsl

e

de långa blickar. .

dn

ingen kast a-

7r/..ajj/i.,11

T4!;vaa1;,'

4;:T"t:r..
"p:i1ft1i;ra

.

Marmö-Kinnerp-rysklanrr
hade kvällen
Elfsborgsspelarna

,/ii';

W:i::;:;tr
V)ji,ij.iii;;.'t;i;::'::,,

i

innan spelat allsvenskt Målmö
och fortsätter i dag till Tyskland
för att delta i en cupturnering.
Mellanlåndingen i Kinnary blev en
fin sparring skall vi hoppas. Äv
de utovade sju allsvenska spelar-

na kom alltså fem, mer det är
vackert så.
Lasse l{eineman

proffsaktu-

- en av våra
ell om vi skall tro

spänstigare kvällstidningar
hade

väl ännu Malmömåtchen i

benen. men svarade trots det för

en rad läckerheter tillsammans
med Bosse Falk. Lasse och Bosse överlistade Stefan

Kjell Ahl har gått loss och ställer John lledin utan

Johansson

chans. lq+

det missades..gglnqå . 1 Anclra halvlek hann ]{n?ppt lson avslutade målskjutandet för
Kinnarpsburen två gånger var. 1 _
l-asse Yq*
lleineman kunde lätt gjorttl
kornma igång förrän Ulric höll sig I Kinnarps vidkommande med att
I
rtredin
.Iobtrigt för
ett mål en stund såa_ lrramme bch ökade titl 4_1. r,as-_ laritrtjav ett par man och stå in
lyttertigare
Eifsbo-rqs ory-lie men sköt rakt på stefan Jo_il se Heineman va.knade tiII liv palz_e. tsosse F"ålk sluiligen snyg_
John Hedin
diskuterade målvakt
som räddade
till siffrorna lite-just föie
nytt oeh stod för både 4-2 oärr
Ii:J:.kl!-:lhansson
det var| Bosse lvårsson ställde plötsligtllil ii*3, ittrrtr !'lemming Torstensson lgaoe
ka ry.ggen sju gänger-och
f-4.
|3rrt,
mer än han brukar vara vån vid. Kjeu Ähl helt fri med en tacuär åter;täucle ordningeri med en nick I aterstår att nämna domaren
Vid ställningen 4-1 .anmärkte II frispetning, men Kjell vatde i tor- 1l| som
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så emått undra vart det här
ningar, Kjell ÄhI som hela tiOen I
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Kinnarp gåster
Div. V-lagen .Blidsberg oeh
spel,ade oavgjort 2-2
på Eneli I löralagens geurep
inför seriestarten.' Båda lagen
Kinnaqr

ståUite upp med reservef,' varför'

det är svårt att efter den här

matchen bedöma tle båda elvornas chans i respektive serier'

Kinnarp hade en Pigg och rör-'

iiE kedja med cf Kjell Ähl som
dä store dirigenten. Bra sPeladei

även den tekniske högerinnern Bo
fvarsson. I försvaret sopade bac- I
karna Bo och Änders Ek rent med
besked. Halvorna Kjeil Johansson
och Tord Torstensson vår outbåde i anfall och försvar.
BlK-kedjan uträttade inte mye-
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Hikli"na Wå.rin'yt i. Kinn.arp och. tlistriktst'h.eler. I|<:n If juhna.rssatt ytur.:l;lndr ii.tt ett qiiitq
lt rt l;! ey, m e rl.nn, Lrt r s tr' t' t ri ri lt.t s ttt lii,l, cn, li,ten, ltom,b kret;ent,

1tfi, rn.r"ottd,t'n.
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w Håkan Karlstedt. För 2-0
siarac: cf Kjetl Åhl. Blidsberg
reducerade till 2-1 före Palus ge'
nom llåkan Pettersson. l-ör andra
halvlekens enda måI svarade
BIK:s vänsterinner Nils Petters-
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framgång och var bäst i försvaret. Biist i ketljan var Eo lvarsaon, sotro bl.a. svarade fös två
EoåI, va,rav ett på etra,ff.
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tlan ö't'er Falköping lill Sl<ara, lpensioilär plnu, vidårc övor Varn-l
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rrngdomsglfd.
lt'n. rnnr'nhiiirnlnln
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i
^nh hom.
där knff
kaff e servera.dessct r.'et'ades. Där eftor'
eftor I Viil
Vid ncnrkomsttrn
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{
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I ta. Ircrl
å,ndaktsstrlnd, samt utförde en II och lrelåtna
å,ndaktssttlnd,
r,g. I
lrelå
f til en Ivckacl dir,s.

blick, vilket i synnerhet gäller
början av matchen men i,övrigt
hade man svårt att komma till
tals med Kinnarps försvar. taget

Frökindsgården. Får'dtn gick se- jrtngsdomsminnetr blanri {ler'a av

j

j
I

I
I

I

ay

försanrlingens sångn,re, fytr I
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Till tle pensionäl'er som passade
på ått fira födelsetlae-, X'lårtcn i
Iirus dagen föle, Augusta Al- j
dersson samntå. clag rtch Anrra i
Denielsson dagon efter, <irrer'läm- l
nit(ies biömntof och utl-alacles I

lvciiönskninsåf.
Nästa nrål val Ska.ra donrkq:1
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att skjuta lite oftare,

Ekedalen hade sina ljusa ögon-

inrymde dock planens biiste forward, nämligen cf Leif >Boggie>
Johansson. IIan hade dålig hjälp

av sina kamrater. I

försvaret

märktes främst mv Leif Persson
samt hh Bengt l-redriksson.
Målskyttar, Kinnarp: Bo lversson 2. Bo Johansson. Håkan Karlstedt och Tord Torstensson L var.
Ekedalen: Stig Persson,

Karl-Eri$ Emanuelsson, Trädet,
dömde säkert och beståmt,

Geson

Lar",dshöad,ingen fich &"ppled
fö, engager&t ereförande fun.
aid nnöte om järnuägsrced,Iäggelse

så..frågan orn godsombutl, perso_
nellt och lokeimäs.qigl. Vöga!.nil
som skall ta el.)xot ersåttnin[stra_
fiken är inte orrlnaäe: rle biio.orro
k.r.9.n9.!q till, upprustningen är

otillräc}<liga. pengerna

försJår.
jnte.till mt)r ri.n pnt.keringsfickof,

hävdade hr. Vrlring. och vrsade pÄ
den flaslrh:iis soni br6p över .At_

t.an utlTiir oclr på den undermåliga

oclt stnl'iit t|rrljlg6'a6* r.iigen met_
lan Jänsgriinsen ocir'stiOitrerg^. I

hr ltå.rings anförande

instä,mcle

Iantbrukar"e gvcn Andersscn, t:rce
ordföra.nrle i komrnunalnämnden i

Fröl<ind. Vi vet inte hrlr irygden
korntner B.tt lltvecklas, yar hr An_
oerssons
LUSg ned_
-argurnent.
laggning.sförsla.get
på hyllan. rrppmanade han.

tionsmötet med ätt
ilonsmotet
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,fordrad trafik-ekonomisk utren_
ning. Förslaget innebär _ som
beksot * att all trafik läggs ner
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på bandelen Falköping*.{y1rig6_
hamn och art pärsontrafiken
!äggs ner på Iinjen GÄnghcster*

Ulricehannn-Landerycl.
lastträfiken

på. de

\raq"ns-

alrtuella bnnde_
larna uppgår i dågens läee tilt
120.000 ton --- och a.rr clem falter

I

det blir en ia.stbitslast om -dagen - - på. sträckan
Slutarp-Tirnllele. S.l har varit.
ställda, sacl. hr IljnlnralSscn. L)et
'Iinns järnväqsckononriskt sctt ly- '
5.000 tou
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l{ommunalmä.n J.yssnar
Ällvarliga l<ommunalmä.n
Ällvarllga
Lyssnar i stadsfullmii.ktiges sessionssal, l'rån
!'rån vä.nster !'rökinds
!.rökinds Sven
Ändersson och Hliding våring sanlt Redvågs Levi trlva,ldsson och Lars Fredriksson, båda från

I

;å:i.ff;J {3,1$T.r'.gäåä-l't
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irrjelr;r'.rrrr'.
rJrtUPrl a[
år rairrpäa..rur'l
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.föui
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lilx:?l;H;'':"*r,l'ol,# _?'f;:*rå:
Lanrtrshövding Rcrtil fallenlus fick en spontån tpptåd från tle närvarande kommunalmännen hållanden på många andra håll.
rrär han på ttsdagen i Falliiipings sfarlshus i rtt eilgagerat anfiirande deklarcrade sin oför;rtter- , rraStti.gu ht lljalmarsson. GotlsIiga mening orn järnviigsnerlläggelser i allrrriinhct och netlriiggningen åv au tra{ik på banrlelen i:li:}li:t:il"t.,:tt:11.j,*
r|gåil!|!:Ilrn50IlrJa[Itv:15S'I€{rrag5elBcrl:||ll1lannet0{:rrnefr'rggnrngenåva[irall(I)a&ndelen
ll,.*::
Falköping-Lrlriceha,nrn i synnerhet. Landshövdingen ledde ett informationsmtite, tilt r.ittrei i lii;;,;;'"::;
';;. ;;":;:,;""::"r,:i- i
lrinsstyrclsr,n kallat representeni.or för FaltiöPinss stad, Frökinrlc och Redvägs kornrnuner, Sta- tirr*""ilå"""'r,"*r,,*r''"r.;ä''"'-.arilri l'
tcns ,liirnvägar oelr postverket. Han r.1'ckte in i tlebaiten, när trafikchefen i Borås, Sten Hjal- iivagnslnster.n,. O.r clet funnits
ln&rsson, >sva,rand*sidans> förste falerntan, gjorde giillandc att industriloknliscringen inte är så lltung industrilitrlccl tin.jen håde
herocnde s.r' jiirnvågsförbincletserna som åv rlen serviee i övrigt sorn en >påtänkt> kgnrmun kan l i tråea n i rlag befunnit sig i ett anI uot'lundo lii*c" lnellade hr H irllerbJuda.
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oeh
_
Hr Vå.rinS ansåg även hnn F"tt ie"""a*rtO-'rtrindcl,qe'..
i
-..
De församlade
kommunalmän köpmnn Levi Ev_aldsson_i Åsarp. ifrag""";;-";åi;S,:gr,,ng ,^. tör- .'..""'*-"':
nens iaian fördes fränlst av riks f)en senarc_tå.lade om den pulsviickt. Han vlllo iråga S.T:s
dagsman Gunnar Larsson, Luttri
Forts. på sistå $idån ltidi;t
n-". man tdnkt tijlilF;"iä;|..'
och Frökind, Han framhöU åt,
ljg---r:--"'-11

Äsarp.
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Arthur Nitrsson dod

Skolk{,assbesök

pa F'I-officinen' zt/ta br,
i:iliiliil.,,:$

,i

:i:ii

ii
:ii:

::,iii,

Uppsalå 1924. Samma år kom han

Elevernå i klass 6 vid Kinnarps
Centralskola var härom dagen på
besök på Falköpings Tidning för

Ungdomarna följde med stort in- lråd efter textrad. Några i klassen
tresse de faser i det mångskif- | fick till och med sitta ned vid
just då | maslrinen och sjäh'a sätta. . .
I tande tidningsarbetet som

1

|

ryl#:*l:ff"r*åt,:i:'::ä#ir"lixå,*""r#Js."1åå"ffi

)1? ål's kpnfirmandel'

)ds h]'rka

vat på

i

Kin-

söndagex

i

y 5,t)-rnr"sit:',{+tåeratrarÅe

lade tiil 50-årsjubiieu:n' Äv
giuPPen På 2?
ursplllrrgliga
'nän'aundä.
Eftcr natt'
17

kurufårru&ffivzder'

isgudstjänsten i k3'rka.n, där
roherde I{enning Andersson

ikade, hyllade koflfirrliånderrninnet av sina iärare, kontsprosten Gustaf tsjerkander
fåIkskoltärare ÄxeI i'{iisson,

att lågga ner bionrinor Pa
.,__a**t,i@
deras 9'rå1'år. I{innet av bort,m

Aångrrå kamrater hyllades oekså

på detta

sätt.

I

I
i
i

Efter högtidsstunden i kYrkan i

ocir på k)'rkogården samlades 50-

i

årskänfirmanderna till satnkvä*rl
lrå pensionatet i KinnarP" De 17 |

iom deltog i jubileet var Signe i
Axdersson, Siutarp, I{ttlda Eerg l
man, Vistor p, Stgrid. Eolg, Jölr- i
köping. Rr;t Defa.ix, Tidaholnl'
EIla Fast, Trädet. Aricla Gus- |
i

tåvsson, Slutarp, Si811e Ciffgrårsäson, Svenijunga, Sigrid l{e-nriks'

son, Gökhem, Ålfhil{t

;xä""å:T

Kt;nriet',

Falköping, tseltå; l,afs"son, Kiiln;

li

?!t

årF,

trngegercl ,Persson, Falhöping, Greta .samuelsson, !'ålkö'
ping,,Gunnar Carisson, "S'Iutar'P,
Änders Joh&Rsson, Uiricehamn,
Evalci Johansscn" SlutarPo Hel"

mer Nilsson, G.iiteborg, ocil Evert
Sand6n, S'alköping.

De sjutton 5O-årsjubilerande konfirmanderna samlade utanför Kir.ineveds kyrha.

--1
I

t
i

.,...... t

)('Bytmed
på nytt sätt i Hatsång
[J*g järnmästarättlitg
förnyar yrke från hedenhös

3{åxamaå"6} vdå}rr?

sms& Kåmasreåe
T/änsks,nlsro.åtchon naeXlan ä'fun-

meX€ o@h K[nnnrp i Tirnrnelo
etrutedo med seger för Kirmargr
rned $*2, efter. halvtidsställ-

nlng $-n. t'ord Torstensson i
K.inna,rpsneget gjorde f,önsta naåIet ofter J.S noin" snretr" lTty

Kinnarpr spädde på tiil 2-0 genom Bosse trvarsson efter 30 min.
Timmele reC'.cerade till Z-1 sex
min. därefter och f,em min" före

Han är den glade sm€don ._
Stig-Olof Eerglunfl i Haleä.ng,
28 å,r. Han är >bysmed>. Nå!:

träffade ni en riktig bysmed
, sist? Det är strångt taget två
i goneråtioner sedan de,t fa,nns

r

alut gJorde Eosse Johansson,

Kinnarps tredje mål och detta reeultat stod sig halvleken ut.

Timmele reducerade efter

sådana,

luften, meir

Kinnarps-försvåret
kämpade bre 6gh Kinnarp vann
slutligen matchen med siffrorna

är sig iika sorn
fordom. De fick sin- ändamåls'enligt utformning för låinge se,dan, på funktionell grund sorn
masslva städen

&-2.

n Kinnarpslaget var försvaret
mycket jämnt oell bra oeh kedjans bästa var tsosse Ivarsson och

inte berördes av några våi;ilingar.
Smeden skall kunna finforma eiödande järn på den. f smedjair i
I{alsäng ligger kolet I en karakteristisk >>gammaldags> ring

Göte Andersson.

Om Timmelelaget kan sägas
att de spelade en rnycl<et fin och
Iäcker fotboll sorn nog kommer
att 'ge resultat iängre fram. En

kring'den pyrande glöden, att makas in I den niir bälgen går. Bälgen är visserlig'en lnte handdriven

utvisning förekom, Det var Tord
Torstensson i Kinnarp som fick
Iämna planen i slutqkedet av
matchen efter att ha >snackat>

ttingre, oeh kolet är inte tråkol
från skogarxa, Det är en handelsvara som kallas smideskol och
är framstiilld på antracitgund.
Det fås i affären I stan.

-

ca

15 min" spel i andra hålvlek till
3-2. Ett kvitteringsmål hängde i

Stig-Olof har övertagit smedjan i Halsäng, och diir står ässjan
I kvar. Blåsbälgen fungerar och de

nred d.orna,ren.

Glesbygdons bohov ov
on yrkeeman
Det är sålunda en del som skil-

.
jer

den nya )bysmeden4

t

Hals-

ång från de gamla, aildeles r.lk-

tiga bysmederna. Vad som lnte
skiljer är att återkomsten av en

:/rkesman till orten hälsades med
tillfredsställelse av jordbrukarna
I en vid omkrets. Behovet av en
sådan fanns alltjämt.
Jordbruket har haft ett besvärligt gl*pp mellan de gamla bysmedernas försvinnande och en

ny tids service på, annat sått. Den-

na serviee är kanske lnte helt
utbyggd ån. Ofta få1 jordbrukarna göra en tätortsresa för en

ganskå liten reparation. Bysmedjan r.rar
har blivit
or.vrE en f,ar,orEsverKsla0.
tätortsverkstad.
Jall

Yrkesmannen
saknad.

i

fabrikörn kän göra >>bondsm!de>"
Jod{,
1'
glesbygden ä". uri
i"k" oberömd måistare av g.am- srnidesstycke mellan städet och
. : .l la stamnren, Otto i vägkorset i släggan så blir det cn finaie plenu 84 år.
cision på det än hos någon an-.Brocidaqp,
Den här gången ståi-rnde det. nan. Äiltjåmt.
Järrr var Uet. Rätta elementet.
Otto är Stig-Olofs farfar, vad
Många ; |räpner gamle smed-

vår det vi

anade, Smedmästare

nlästare Oftoi Berglund l Brodd- Sven Berg'lund i Broddål'p är
ar?. Han ser inte längre så'bra. föIjailtligen hans farbror. Jårn
Men, säger folk, om Otto fåi ett i släkten.

---Få-Föntringsanfall sköt T.eif
Andersson ett hårt skott, som målE
Reruren
w nåså{e-åtuå@v&B @vetrå"msåemd w
f ?r., J,1å,"å;il:."TJ,f:.3i1f.
'o/
Det blev även I(innarpsdomi63
/ft * o
db
- Tz ^
nans i andra harvrek, men utan re6i-fud*tftrA}.åH43tr A??@tr

lA

/'Tl S

06

U'-ZT

T

-#kggl3gffiå'g3
---*"**** S"

BK

sultat. Kleva-försvaret redde fint

i DIA ;lå å;"?tå1:;1"i;jå*,få?.åäå;,
vilsko- storiiätcrr. I försvärsväg var vlr.
stod nnam so$! segrare med 2*0 ef,ter sananaa s1n4- Änclers Ek, ch. Bosse E-k de soml
ror i trralvlek.
märktes mest. .[{y. Kjell Äirl vari
Kleva hörja,de rnatcXeen amod frisX<t octre offensil,t spen, sona tyd- kedjans bäste man och_var till-1
viisire-Kreva

nri,n rnana lottats
vannen var över,

rhade vän lnne hopp*,rs

på

avancewnang

mot Kinnarp, ralen nän löa'dagens matcla

nigen övernasX<a.de Kinnanp.

nrå

Resu lfzrtet av detta utehlev infe nnel{er, sammans med cf- Håkan {arlgtedt]

Efter eft snyggr anran siorde, Ätt
röre den ;;- *:,:i;åffi!ål?#'it;""r'åJti.:'åti
"ä-,,;t;;
att re i Kleva-laget*är
fa_ epclkziat_b,e!ys.
kansk;-i";-:
på inlägg otagbart skjuta förbi alla gjorde n.'ra ifran -Jg.. i'fO"_ Halvbacksködjan med tsertil

Bengt
Linnarsson 1-0,genom

Wes_terberg

i Kinnarpsmålet.

svaret skall ctoct Uact<par?;

x.rä.
Efter detta blev det dock mer .d'6ersson ocir aire -äx;i;.;;"#

;,"Jffi,",il??TJ"T;å ?l,Tåi'""*: ,'j
"

ma några farligheter framför 1119vamålet.

:tr1'l:':i"-i9i',,"";il;"s:
-:11 -:'"- trtTlP9lling4lt-

'tstafsson, Henrik .Iohansson och
,.n Alexandersson är väl annars

.:.'::r:?:#:?il:,?o:'r l:flsll:li
,.tr-.'.qsor ett i,i
,r sirväl
',;rl
,sgrrr fi

anråt,

Göran 'Lugn, Tidaholrh, dömde

matchen och gjorde det på ett bra'
sätt, även om speciellt Kinnarps
försvarsspelare i andra halvlek
hade en annan åsikt.

---

Kt'r'!o

n

,F"ffäxs Tååmgoffi,ffiweäse gffiv R'erm€ercv!å?st

hrii4 ir* !\irr{':}

Kinn,,r .rl
fr;lr 2ll m+rrl f t:r"!lrrlar

i

/t -b7'

H{uä}aEsder segetrså<yå6

: I{rnncra:ds li jrrk4lrröclrr li å i ii;, r'
i hållil r-ir.crr:ötEl lrns Nils .åx. ,fi;.rlrI ;i ng, unclct {!t cifötlt:rd,'-':'r i;:l ir l !'
Hil<1ing \f iirint, I'{nsslri. .L': *rr;
her.ittels$n frilrri--i{t'l( h!. a.. *iiIlråren besti'-rt1, lrv i2 ntrcll*nt:r:,r'.
-llio miiten lltr hållits. !'ii1q,1i1':r1",;
i it;i!.llt!'e örh sllt.lii:le.l11"p 111;",';:l;1. utnm k"rrl{cl'!{'.rfle Ändrr:Å'r,-,:'l
Fr$tor l"Iallgrcn, tsör.<ti;:, rrirl 1l r';i, rnöt.e8 s:rt.}.lt {liisti: l(rf i$r.,i,r:
r liarl*'tr_v" nt:ir l{ildirlg
1ir;r':r.::,
lIasSla., Trp il.lltrl'ts,qrrrisli;lir::':',.t"
rilrttr .!rtf{r'rr:ri't.lillB iur' airc,r'iir:.åls. Få .f]'r'ö]rintJsfirrrjcn hi,:.g.iorls b{"söl{ och per'*-onå} nclt }ti':rsirrniirer b"i,Ce{s Fti kti'l'p {i{rir unrlpi'-

hilllnil'r!'. Till {itnf{]!'l'ot1.lLlr

}r1rr'

Ii krolrtrJ','l'ili.rrIs',rrr.r.:
r-tredlernrr.lr r iliilst.is.:-)llisili.'.r, *
krirt'tr fiit'etog,q irå hiils:rir;lilr;:, r'rr

:;liDts

r

en siills'liåpsrespr |ril bl" ri. Siirl:':,
f-iörkp och Vfils.
R&el*t or:rvn.irlrlr:

rri

iii

filutrr ]r"
i:lPrl)erl :\ndersson, :tr lrr p. ;;.r:: "
iFrils Äx. Halsäng, r'" selir. "l'r;isAbt i-thilrurrso!-l,

l',n dlt:<ta.r'SSnn. ll-ilc1,,

i hri

-ssi:il Sigvni'd,iöl"r;i'!t$$:r?1,

i1t.
1

:rr

n.

,.,

!i r'r ;.

-

Ål'otl råvisr)t'ctntI l.ia.rl-r1., it:r,
i r\rJrunssr.ln" 5l11fnvt, ncir j-i:r:',rt
i Ålrthissfln. Iiiunirl'l), dliirfi l.r{,'.j K-r.rknbröcierna 'i !'nlliöpr;r::1"r
i

1.ol'p.

lkontråkt förläggcr nästn, iii' .sr1.1i konve.nl lill Kilncved. lin kiiiri

rnitte b{'$tåencie rv 1'{ilding ir;:
rtng, K.-Å- Ädilrrsson, .l"iif1']l{,i i.

i

vat'il Johanssön svar:iririi

i

.

|Åndcrsson" Gustav 1'hot' Or']t l::li:tlrrr

-

iberedclserna till l<onr;enLc|. l-rd, r:rI tetrras medlemsirvgiftor otiil fr;r I bundet. höjdcs reda,n .för'n;;:ilnrlc
år bPslöt lnöicl hii.l:t :ri.;,)1' .:len tili 15 i<ronor.
$fter iörhn,ndling;alrrir höi1 irrr'"
koherde -{vfrn$son, Illirhbr..r'g, sr r rdie över vet'sern* 1.1---'1$ i ,i'uirci,r

hrelrs 2 kåpitel. oru tro ot:h y,::r*
ningå.r sa,mt fi,!'."i1',ttåcle Yil14 l){lit-

Det helil ofilrilnriirlr.i lt

jt-\åjlir-

.sånf.

?ill si,si tadrarJc I"iiidinp" liåfir!:
rådet för ilcsr
lrognå s.rbete och rrutl d. i:lrii1.Lft.l |lndcr rlpf :1.å.rrq'nri:i.l,cl r:rcir
i;nskede d6rrn llrckå, r:ch rii.isisncise j dCt I ör tsål t.3 ä r'h,'t(,! . r )r ri,
tRckåd(r för .fiirtrocncir:l lri: r,i,.l
:'ndl sr:.m:rlbel,tl..
på, kårens vii.gnår

.

hetrt givna mrå,lohanser,"Dut roo rå,ffen från första till sieta stund. Ingen
""th*l,"fr*-ätt-pr,n
väIspelning,
rneä väX rejäxa ktu'npata,l<tee. från t)åda håil. Xbtrarad alltför hårcts satsningar i niir-

kqrnper pb aen något

gana

pxaneil.

ffir i',',.,rffi

å*'T#.å,,kY.:f11j,'#ä,i liu**-.i',,:,i,,1 .", .i"",',,;,,,,,11'':i.fl;!1
med eR spark över benet och
'I(}mLsnspe&tsen
smärsig i! sllrörVI'eU sl5
Tomtenspelaren vred
tor. Minuten efter sprang Geron
Jonsson klumpigt på KinnarPsmålvakten l,ars Westerberg. Inget vidare snyggt.
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Mateh I vågor
&latchen grck annars å vågor
bfia lagen hade perioder av

övertag, rnen det var snabba våixlingar i en tillståillning, där Tomtens ledningsmål föll efter ? minuters spel, MåJskytt var Bengt
Kullander" Målet föregicks av en

situation där en Kinnarpsspelare
tog med hands, men domaret! föredrog att iate blåsa straff. Itran
hade ttir, ty direkt efter kom 10-målet.

Kvittering liit inte vänta

på
12:e minuten priekade Kiell
Johanseqr in tr-1. 3'örsPelet:
Tonotenstoppern Tiverman halkade, Klnnarpsyttern Bengt Persson f,iek mect sig bollen och los'
sade ekott. Folkesson var dock
med på, noteroa och räcldade På-

sig.

I

Bengt Persson jagas av Tomtenstoppern Alf Tiverman"
Tomton staffi&de

2-1

rned

Två minuter

Johansson

senare
rnen

hårt,

sköt Kjell
F

olkesson

Andra halvlek var fem rninu' awärjde snyggt"
passligt. Få returen som kom ter gammal när Ring såg till att Efter 20 minuters sPel släPPte
fanns dock Kjell redo och sände hemäalaget fick ledningsmål' Tomten ur Lars Ljungström sonr
in läderkulan.
Storebroi Olle adresserade bollen ersättare för Raland Rehn.
En stund senare sågs flera tiil vnqre brodern Gunnar' Och q'illbud framför KinnarPsmålet
Tomtenspelare Snvecklade i kamp fran viJste
om stridsäPplet nära Ktumarps-

målet, men avslutningarna var
det siimre bestiillt med"

I 20:e min, hade KinnarPs Kjell
Johalrsson en god cha.ns att förse

hal sånde
iväg ett mycket svagt skott.
fvå miuuter senare fick Staf'

sitt

trag med mål, men

fan 3'olkesson lngriPa och rädda
målet från påhälsning. Han törnade därvid i stolPen, men var
strax på benen,
Från denna periods farligheter
kan vi vidare anteckna Ytterligare en för Kinnerps Kjelt J' I näst
sista rninuten sågs ha.n i fritt' Iäge

hur 2-X skulle PlaceKvittering borde varit ett fak1trs1 fem äinuter senare. Kinnarpshalven Bosse Johansson kom
loås i mitten och man riktigt såg
nafet siruta sig' Bosse tog dock
;iå;"; sats öcn skickade med
över.
kraft bollen

-

Kvittenireg På siälvtnå!
I 18:e minuten kom emellertid
kvittering. Itjeil Johansson iagå-

de efter bollen och det bar sig

inte bättre än att Tomten-stop-

pern Tiverman hann emellan och
styrde-bollen i

eget mål"

AV Fffiffi KäNNA$åP

GAVG$ffiffiT

TVåffiW
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Kinnarpshasen MatKialnarps {F }uggade T,en<sberg pfi, en poiixlg vidl
,h(tl ,tohaalsson vay he.it naturl'gft g-latl över den evla prinnen och trerättar vid ott sanxlta,n rned Slf,
r,ft hela Kinnanpslaget gjorde em tltsniirkt imsats, Letrsheng hetecknan' han sorn senieras hästa,
[1g tör nårvå,rande. {,aget in:ymi}rer en narn dui<tiga fotlbolts ;petrare, ilnen tX'värn vor det innörda.gems horf,anaatcle.

l_Kiril

Seidler. Bengt -Fersson öch Tord

Torstensson bildade
I och var anfallslNist.
I

hö'ss*iW
.

och passnlng

Itj

till Kullander.

Seidler gjorcle genombrott

rninuten efter, men Folkesson
klarade av Kinnarpshalvens ettriga

I
I
I

försök.

i

I 40 min, noterades KinnarP
för tre hörnor i rad. Bengt Persson var upphovsman genom-ett'
>utbrytningsförsök>" Folkessonl
åter med på noterna.
SegerrnåIl
Därmed var Kinnarpsnederlaget ett faktum" Senast KinnarP
sågs i en förlustmetch var rnot
Tör€boda den 20 maj.
Ile biiste,

I

|

I
I

I

|
I

I
I

tr det segrande Tomtenlaget går
de högsta betygen tili mv Staffan

I'olkesson, backarna Torstensson

och wilhelmsson samt i kedjan
bröderna. Olle och Gunnar R.ing.
Även Bengt Kuliander bör ha ett

för påpassliga måI.
sina fräåsta i försvaret.
Backen Anders Ek, hh ltj Seid-;
ler var de för dagen mest fram-'

omnämnaqde

I

l

i

tja*et rnyckef negaåivt.'F[ans,A'ls€r var c!ec! nedan(tre >1.!afarep'. lqb)
oef,
Kinnarp pressades till- - ispark. Leksberg na'cre rrugocla
Kinnarp tog ledningen redån i I I;1" ""n
mesta av spelet och flera
-*'^*'
|
nratchens för sta minut. Det var
målchanser. BL a. skott i stolHåkan Karlstedt, som mötte ett I Gästerna chansade genom att pen.
inlägg från Bengt Per:sson och I dra ner sina ytterhål'/backar, vilKinnarp krigade som sagt insatte därmed nätet i dallring. I ka titisammans med bakre för- tensivt.
Bra i lågel val' må.lrrel''
Kinnarp fortsatte med ytteriigare svaret bildade en stabii mur' In- It3n Stef.".
ch. tsosse
, inledningschanser. Bl.
a. vat |arna. fick något av halvbackar- lEk -"bästa-..^*.,;son.
matchen hittills i
"'f,rdr1sF
I Xiett nn och Bengt Pel'sson yt- | nas uppgift och kedjan bestod
sa,mt lib. Itj

terst nära att överlista Lekbergs- I 'f"rmed av tre man.
|väktaren
..
-,j trtu"tvåminutersspelianrira
::::_' "':
I De sista tjugo minuterna av
gr.ii
T ilx.rå;;;'ö . lr'reken kvitterade '!t'ttYg pl
i r'ur"Lr.""

vi t 25:e min, Palmqvist
fick iväg ett mellanting av skott i
noterads

KinnarD hade liksom Tornten

bQrdes

I

lq|+

,

Islutetavmatchen_vidN:!1ii1:i:iiis]::^-1l:l:j''.1i.::..il.|t:i:i1:tiJi.i]iilI:]l.lir.ijiii:!].l:.i::::.]il]nj];i]ii.:::ii.ii]li'.,]i.::i

skjuta. utanför"

fäAwwffiru

å{ånnetrp

Det var något av derbyståmnimg' nä,n" I'or$ten och Kinnary) på.. söndagsefterynidda8gn dra'bbaOe sa,&l[narn i"fonUSArntoirp" n den- stundtals ailtförc fräna uppgörelsen segrade Tomterepojkanra
rned B*p * ett räsultat sorm vätr inte tr{ir1na,rpsl}orna kii-tme}- sig nöjda met!. OI! kån$pen slutat rrred åelad pott hade större rättvisa shipats. Gästerna, försatte dock såväl i f,örsta som sriil'

*
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gångsrika. Änfalisrrässigt goda
insatser av hy Bengt Persson oeh

cf Kjell Ähl.

r

Kinnarp kom för övrigt till sPel
för rnålvakmed två reserver
- och W Hå- i
ten Stefan Johansson
I

Karlstedt"
och
Bertil Bank från Kinnå var
matchledare. Han felbedömde

kan

225 personer tittade På

dock många situationer och hade inget riktigt grepp om en nå-

xot hetsig matclt"

I

I
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En naögst tvtrvelaktigt dörnd straffspark fåi,Ilde Kinaaarxr söndagsrnetchen
å
cnot rf,onnlem på Kfunenso. 2S0 personer hade !ösf entr6 för att hevittara Kinlrarpspojxramras
jak8 i toppen av &abeuen.
Nu bnev det en rnyetrref snöplig förlust för traget, som hela aappgönensen
svanade för def hiista spenet oefir dä'ntitrl fo*de raden av utmåirkta'tiitrfä]ien a.tt
s,vg'öre. öa,, -redan efter första ]ratrvtrek borde
saX{en verit trrtra.n. Kinnanpr var.det klart
häst6 nagef,

.

Men även om nu laget spelmäs_
'hjätpte

fanns: Bengt Persson nickade
strax utanföt i 22 min., samme
man var i fin målposition 10 minuter senare sedan Trolmenmål-

s-igt .vilade god kvatitd
d:t. ei. D_et.fanns ingen riktig äv_
I slutare. Det var inte [x14 osmr]<
I att inte boilen rullade in i Trol_ vakten ramlat omkull.
menburen. Oskickligheten fanns
1
Kinnarp fortsattq sitt tryck
I där också. Tyvärr.
Troimenmålet och i Bg min,
r- Ifatchen avgjordes i andra mot
nickade Kjeil Johansson mot måI.
nalvlekens 20 min. då domaren På_Trolmens mållinje
Kjell
Rune Davidsson från Töreboda Ahl och räddade ettfanns
givet ir)
pekade på straffpunkten. En trol_ mål genom
nicka bollen över.
över.
menspelare och Kinnarpshalven O-0. i paus att
borde varit Kinnarpsjagade
Seidler
i kapp
ledning med ett par full
bol- l_edning
,' Ijt
fullträffär.
Ien,- Kinnarpsspelaren'om
>skår)> Så my"cket fratt"" än-fr"fmen var
.!.'rolmenspeiarens bana och enligt Iaget.
vlrtlqritt att se förelåg
Även i upptakten av den andra
o6I

I

tqbv

vår finns en heffe som kan dra
på skott. tsengt persson var in_

i många situationer och
framhållas som den bäste i

blandad

får

kvintetten. Bosse fvarsson har fin
blick för spelet och kan servera
>)mackor>>. Dessa båda nämnda
bild...le högerving och var tongi-

vande

i en kvintett som tyvärr
in i målet med

skulle gå ända
bollen.

>Familjeföretaget> Trolmen

_

fyra familjer utgör merparten av
spelarna
visade långt ifrån ett
spel, som- motsvarar positionen I
struktlon från Kinnarpsspe",
halvleken såg det lovande ut, tabellen. Det var ett >tjonglag>,
som inte visade några fotbolslarens sida. fstättet tör vtintäO ln_ men vi efterlyste gång
på gång konster
direkt frlspark för frotmen pe_ avslutande måIskott.
att giäd.jas över.
kade domaren för straff. Ocfr åen
_ Ch Ingemar Dahlberg, vh Gösta
Jonansson och vi Runar Dahlbers
strajfen lade vh Gösts, Jqh6nss6n
Sullgardinen ner
var de som bestyrde det mesta,
i nät.
Rullgardinen dross definitivt
ner i 20 rnin., då äästerna tillDenade rneningar
tsättre blåsa en gång
Det rådde hett natuitigt detade dömdes straff. Efter det lednings_
för
rnyeket!
målet
gick
luften
ur
matchön.
meningar om straff. ftj Selater
Domaren Rune Davidsson ådrog
Trolmen
sparkade
undan.
^
Långt
arsåg.. att åan.-kunde gå med på
publikens missnöje genom att
bort med bollen var deräs sig
-spel.
en
för >stängningr, äv långt
tillåta
hårt
Alltså
,trispark
>>naturliga>>
melodi.
Kinnaro stån- opoleratalltför
spelare, men något straffall var
spel utanför reslernas
gades förgäves d9 sista äO midet inte.
ram. Det hettade till flera !ång"*
I Trolmens omklädnin.gsrum var nulerna"
under matchen, men tack och
lov
man överens. Vår spelaie tackla- . Kinnarpsspelet var som sagt att överträdelserna >självdog>.
Vl
oes ojuste bakifrån och slogs över inte alls oävet, men när nu sp6- errerlyser med andra
ord bättre
Iet lrlafJade hyggligt btev det inga pondus
benen.
från
domarens
sida,
Domaren hade en anrrta, .,rär_ mål. Sån't är fotbollslivet.
Planens båiste spelars var Kin- _ Det är inga lätta uppgifter att
sion:
Kinnarpsspelaren >knixade
narpstoppern trtj Seidler, som su- slripa rättvisa i hårda fighter,
till> Trolmenkillen i sidan,
veränt behärskade allt vad han men det blir genast lättarä om
företog sig. Xnte iångt efter stod T3q,lgr itu med regelbrotten på
Kiunarp förcle rnatche.n
ett tidigt stadium. Bättre att blåredan från bör_ >Bosse i Alarp> "Ioha.nsson. som sa en gång för mycket
. r{rnnarp.visade
än en
Jan . skarpt spel och förcie hela var effektiv pådrivare I anfallet gäng
för litet i sådana lägen.
läeen.
tors[a halvlpk måtchen. F]era ut- och dessutom värdefull halvMånga gånger tvingas domarna
sokta tillfällen till nätkänning backslåink.
att kasta
åt sidan
till och iställetfördelsregeln
*sågs
-..över huvud går höga betyg
gripa in i spelet. De
försvaret,
dä.. Ändeis Etr
uäna.r själva på det.
toppspela och där Tord Tonstenidod hjälp hade söndagens Kinsorl -speciellt före paus, agerade
nemodomare av påJifliga linjebra i halvLackslinjen.

'

Va.r finns en skp,tt?

Kedjan skapade chanse.r.

ynen

mannen Anders Ekström, Grolan.
da, och Erland Mola.nder, FalköPing.

Båse'e

-

:::,r:i:ffiåedEsffiFiji:

Kinnarps och planens bästa aktörer xtJ seidler och tso Johansson

Piggt {J{,rrtcehwyyawsspefl p&, E{.rtrsyoeffi@y 7*#
"B[ecfu,dt" gil,a,dde ym,oil f " d" dwgFeo rwpw,sw,r
IFK

Ulricehs,rmn bjöd på

fin

fotbollsurxderhål-tning

på tisclagskvällen, då Xaget gästado

Kirame-

mo och berlegreds hemmalagot Kinnarnl rned ?,-0, halvtid 4--0. Gästerna [<ona fitrtr snreX naedl
rielaget Så när som på fvå lån f,råm Dalums Eo[S, Kenneth Algotsson octr Vinny Fettersson,

se-

HeIt naturXigt dorninerade tön!firl&Eet från div" III ftfellerstå, Götaland titlstäntmingear. Det fanns
fint ternpo och snabtlhet i laget, sorn ltd några tilif;iJtren lade på extra I<oI och visade sim styrka'
gentemot hernrnatraget. Klnslerp hade några fiXltänen att spräcka nollan, men inte ens vicl etf pan
glvrrå chånser i andra hatrvlek lyokades msn f,å irollen över rnåIlinjen"
\q()>
Helt mållösa blev dock inte 3. { anlände genom F rans l Pettersson samt självmål av Seidhemmapojkarna, då Xtj Seidle* Geyersberg sedan Kinnarpsför- ler,
ifaststäIlde slutresultatet ?-0 ge- sva.ret stannat i tron att offside
Domaren Erik Fredriksson, Tiinom att slå bollen i egen bur. förelåg.
stärkte helhetsintrycket
lSeidler våf annårs en av KlnneEfter inlägg anlände 4--O ge- daholm,
av en trevlig match genom säker
moplånens främsta aktörer och nom >)Bleckå>.
uträttade mycket positivt från sln
Andra. halvlekens fullträffar matchledning.
halvbacksplats. I Kinnarp gladde gjordes av Torbjörn Stoltz, Villy
Båsse.
vidare Änders Ek, Bo Johansson
och Kjell Jbhansson, Derr sist-

leken prickade ribban med en lu-

rig

.

Jl,llå31,T*flfh,:,:*låli'

|ftT"":i på
derkulan

fel plats på

skallen

sågt av riktigt trevlig bpllqnderhållding. Cirka 100 personer såg

förrg Kinnarpspelaren gläusa

i sin

anfallsroll hos gästerna.
1-0 gjorde Frans Geyer$berg'.
2-0 kom efter genombrott av
))Blecka>. Ulricehamnginnern visade

här fin styrka i fötterne.

Kiell-ehanser

Borgunda startade andra halv-

lek otitimstiskt, men den hårda
vincten .gav småningom KinnarP
fördel och Perioden gick klart i
Eästernas favör' Håkan Karlstedt
för denna halvleks
första biista KlnnarPschans' men
Lars Gustafsson i Borgundamålet

övarade även

var med på noterna. Kjell

Johansson har vi antecknat för några goda chanser i 10, 12:e och 20:e

Yårpdere förstörd,e spetre&,0u,
Meffw,d po{,,fi pe ffii,ksbwyg
wffi,r Kå,wvaw,rp kowp, p& besöFa

spelminuterna.

I --

Uppgörelsen" en >>tackmatch>>
_?*'{ffi*,*:*":"*":,äTig"3t'
frår
Ulricehamns sida för >Elee.
ka>) Georgsson, präglades som

I

son under'denna halvlek) fixade
den och därrned var rättvisa ski-

Det blev rättvist dolad pott i söndagene dtv. V-dratrbning på
i Eorgunda" Mötet mellan hemmalaget och Kinnarp

Dad.

Också fortsättningen av denna
spelperiod gick i KinnarPsfavör,

1-1

eftetr en maich, där vinden i hög gnalt påverkatle
spelet och dess kvalit6. Under försto halvlek hatte EIK förrte!
av vinden och förde då matohen. Mertän spel,arna tog paus ldarnatle det upp och det ptskande regnet under fönsta halvlek försvann. Kvar fanns dock den starka bIåsten, sonr medförde &tt
det i andra perloden btrev ornbXrtta roller
domine- Kinnarp
rade i spel och hernrnatraget sva,rade för enstaka
attacker rnot
gästernas rnåI" Och fuiltråi,ffarmo an-lärado helt tög'driktigt för'
Borguntla i första halvlek och f,ör Kinnarp i ilen andra.

averi om Borgunda clå och
stsck upp

komm

fint efter paus

Säker seger mot Sandh€ffi, 3-0
Hös@romiåiren på Kirenerno idrottsplats mellan homrna,laget
Kinna4r och giistande Sandhem slutade rned K,lnnarpssoger rnetl
3*{} ofter en ha,lvtldstredning rned t-0. nes$lt&tet får beteknae
som råttviet. Santlhorn. hade spelet större delon av första halvlok, men i andra halvlek val det Kinnar;, sgm donninerade genske
kraftigt" Kanslie va,r Sandhern våird något nrål efter doxas press

i för,sta ha,lvleken.
S'örsta halvlek var

då

motanfall.

&egn och blåPt störde
i hög grad lidande
av det dåliga vädret' Regn och

blåst under första halvlek och
halv orkan under den andra Perioden gjorde att drabbningen
blev högst meclelmåttig.

Krttik

skottförsöket. Håkan Karlsteclt
fick emelI sköt tätt över' Borgunda

Båda lagen hade framgångsrika spelare i halvbackafna' X'ör

llarsson I

10 min.

g""st Lu"""on samt Åtre hte-

6

Kent Rosenqvist. Den förstnämn-

ItertiA' snart fäste på Kinnalpssi' Kinnarp trion Bo Johansson'
ldan och första hemmafarligheten Torgny Johansson och Itj Seidler"
I var en frispark signerad Bengt för Borgunda bröderna Kalle- oeh

Gästernas Itj Seidler sköt en gård. HOgt betyg också åt de bålfrisoark. som mv. Lars Gustafs- da bollfångarna Lars Gustafsson
I son^ tvinsades boxa bort i den 15 (Borgunda) och Stefan Johansson
lmtn. Två minuter senare skottade (Kinnårp). De ställdes då och då
Benqt Larsson och På den Projek- inför luriga situationer.
tileri störtclök Stefan Johansson Anfallsmässigt hade Borgunda
sina främsta i Bertil Ählgren och
och räddade till hörna'
de kutade i vanlig ordning På aUt
Klart för lJ)
som rörde sig. Han var en stänvar
det
Efter 25 minuters sPel
dig oroskälla för KinnarpsförsvaHåkan
klart för hemmaledning.
ret. Han skulle dock bli avgjort
Fällström svarade för inlägg och

t0t6v

endast tvår narc gjorde samme man 2-O på
minuter gammal när Sandhem ha- [ en elegant hörnspark, som Sandde sin första chans till mål. Det l hemsmålvakten tippade t måI. Det

om han rörde sig säkrapå plats framför mål fanns Stig- farligare
re med boll.
Allan Larsson. som således ombe- I Kinnarp får Kjell Johansson
sörjde 1---O för BIK. Från avdel- och Håkan Karlstedt de båista anningen farligheter kan vidare no- fallsbetygen, Kjell mest vital och

var vi Rolf Gustavsson som varl var mest Kinnarp för hela slanigenom. E:nsam
Ensam med må.lvckten
målvakten I ten d'enna hålvlek med undantag
sköt han ett lamt skott strax för en del ströanfall från Saud-

utanför. Sandhem fortsatte att hems sida.
pressa och hade många fina ehanI 18:e minuten sköt hy Bengt
ser, men Stefan Johansson i Kinn- Persson ett bra skott I stolpen.
arpsm.ålet skötte sig utmärkt och Ätta minuter senare gjorde vh Bo
några mål blev det ej, f 21:a mi- .Iohansson 3-0. Sandhem hade I
nuten fick en Kinnarpsförsvarare slutminuterna en boll inne. men
rädda på mållinJen.
denna bortdömdes mycket riktigt
för hands på den SandhemsspeKlart l_0
lare som gjorde målet,
Kinnarp spelade upp sig I slutet av första halvlek och i BL:a I Kinnarpslaget var i försvaret
minuten var det klart för 1-0 ge- de bästa, målvakten Stefan Jo.
nom hy Bengt Persson som fick hånsson, hh Stig Seidler och vh
bollen efter en frispark och sköt i Bo Johansson"
nät.
Sandhem hade en ganska tarrr
Nu kon'r Kinnaryl
kedJa, men framhåIlas skall vi
I andra halvlek kbm Kinnaro Rolf Gustavsson com gJorde en
igen redan från början och det bra första halvlek, tr försvaret var
verkade som om Sandhem hade hb Kurt Gyllensvaan oeh eh ArnQ
tappat gnistan. Efter sex minu- Rehn de som mest märktes.
ters spel sköt hi Bo lvarsson ett
Bra domare var tennart Jobra skott som målvakten fick hanssor4 Borås.
tippa till hörna. Tre minuter seFeter

i

Spelet blev

Gästerne hade det första rejäla

IGnnarp

Kvittering

25 min. anlände så kvitteringen. Kinnarps tolvte man Göran
Grahn (ersatte vY. Tord Torstens'

Bitrrsborg
sXutade

skarvboll.

att

Borgunda hade Ytterlii KinnarPsbu- skottfarlig.
Domaren Ove Gustavsson från
redan sighade
men
dotnaren
ren,
nade inga svårigheter
Mariestad
BlK-frisPark.

tera.s

gare ett mål inne

nalerat för
Kinnarp bästa chans hade KJell att föra matehen.
Johansson då han

i slutet av halv-

ä{åxaxamn"p såmg

Gååååsted, S-:L

Båsse,
t:genom cf Håkan Karlstedt.

Det
dröjde sedan trettio.minuter innan
2-0 var ett faktum. Denna gång
var det vi Flem1hing Torstensson
rJr:Yl

var

må.!skytten.

",,:l'i;:r iilk";'m'ilf',ffå

halvlek. Det dröjde endast två mi-

bösegrade på söndagen nuter innan Kinnarp ökade till
Kinnarp
-med
3-L efter 2-0 i B-1 genom cf Håkan Karlstedt.
halvtid. Kinnarp togf ledningen I Kinnarpsförsvaret var hb

Gällstad

_

-"n l_9_er

_i sex minuters

sr- ffii?#HTi;,J:.#i."iäjå:
huvudfigurer
var Kjell Ahl

och

!'lemming Torstensson.
Bra domare var Johansson.

Gällstad.

lhu:

Ts*ra,ffi wwfwddssped

foos

K;flrpn'e,wpp

S-3 wwffi Törebod,w pu

f(uraeaer?a,&

Kinnafp förlorade onödigt ena poängen titrl Töreboda vid söndagens firateh B]å, Kimnemo. 3-S
tffiultatet eft€r P-z-siffrot efter ds första 45 nlinu$erna,. &esultatet tretydde också att Leksborg knappartro in i toppstriden och nu I'iggor blott en poäng ofter Kinna.rpspojkarna" Kinnarp traade för dagetr lngen snlts över slna anfatrl. Detta även olm rnåIsl(örden 3 ka,ndke inte talar för inefI/ fetrrtivltet Så var dot i &l[å fa.ll och trots att laget hade ett tiiml,igen gott grepp orn ]rändetrserua
viltre det sig infeo varken nned kourblnationer eller skot6" T.ii,gg hii,rtill ett Kiremarpshatrven Itj Seidbl€e'

i viktigt läge"
Kinnarp hade alitså ett visst märkt tillfälle tiH ledningsfullgrepp om matchen, men laget I araxr,
tr'af,f., men änglavakt
aRglavakt räddade
raddacle
lyckades emellertid inte få något I Kinnarpsmålet från påhälsning.
stabilt fäste på mittfältet. En av I Efter en tilltrasslad situation i
orsakerna till den halva förlusten. it0 mln, med bl. a. en indirekt. friTöreboda var ingen märkvärdig I spark föf Kinnarp hamnade bolmotståndare, men mannårna I len på en Törebodaspelar6s hand.
kämpade energiskt i alla situatio- I Domaren Assar Isaksson pekade
ner. Och det är Ju inte minst vik- I på straffpunkten. Itj Seidier utsågs till exekutor, merr slog boltigt.
Låt oss titta lite grann på vad len inte bättre än att en cha,nsom hände under de första 45 sande Törebodamålvdkt kunde
minuterna. Efter nio minuters tippa till hörna.
Kinnarp lät sig lnte nedslås s,v
spel difektslog Kjell l"undberg
från fln positlon och flck till sin missen, men även om laget hade
glädJe se bollen dansa in i nät- kommandot, vår det mycket
maskorna. 1-0.
skralt i avslutningarna. l'öi att
Kinnarlis första, bästå målchans få en bättring till stånd kastadd
hade Eosse Johansson i 12 min se- man i 30:e min in Bosse trvarsdan han avancerat f.rån rnitten. son som ersättare för Kjell JoIfan åvshitade också med ett hansson. Bosse hann inte mer än
prydltgt skott, som dock inte I in förrän gästernas 3-2 a.nlände.
medförde utdelning.
i Töreboda ville också ha en bätttsfodern Kjell tråcklade sig ige- ring till stånd och in kom tolvan
nom I 16 min och sköt in kvitte- Jonny Johansson istället för tsosringen. Tre minuter senare ska- se Eriksson.
pade Kjell ÄhI ett bra tillfäUe
Målet som anlände stod dock
vid en inspark hos gästerna, men hi Arne Karlsson för, då han
trer brände

en stroff

l46T
var den som tryckte på bäst från

inte hom upp till vanlig dominåns, Törebodas vassaste spelare

var halvbacken Stig Walländer,
baeken Kurt Bergqvist samt 1
kedjeväg hy Kjell Lundlrerg. Den
sistnämnde gjorde de två första
fullträffarna och visade där sin
måIfarlighet. Borde han inte för
övrigt ha en annan position I Iaget, så att han kornmer mer med

I spelet?
Assar fsaksson, tsorås, såg ttll
att alla försök till regelövertrii-

delser beivrades. Han ledde match-

en med känd pondus,

i

måL

I 42:a min var Törebodacentern Villy Pogemaa igenom, men
lyckades lnte få in bollen, Lycka
med sig hade dock Kjell tr undberg minuten efter, då han efter
frisparh fick träff på

bollen.

mittfeleee sch
Kinnarp vann

I

till sig

i

Spåret på bandeteift ,.,å
..

hon

r

.

i

första

tq67

överta,g.

sig upp, Slutet av

säkerhet.

i

i

Borgunda

är avgjort sämre

i,sista stund kunde vifta bort,

Olsson, som stack
på jä"--;ärttrjen F,alkö- | ver -I(enneth.
1centerhalven Bosse Elk
"pa.,et
inte
rlemellan,
bör
rivas
ni"s-ut"icehamn
upp
ta.rsyn
tilr
totalförsvaI ;::.-::. civira
-ea
rantrwägstransporteinas kapactet brir _ rramrör- .li;l
fiåi'ffTirjJ.åå"r#låJä?1
| I skeraborgs
län
så hårb belastad vid krig att transport_ 1 toii.
-ar!-r
belroven enl. gältraude planläggning f. n. inte helt kan tillgorloxi"narpsmåtren
I
Des'
Kvltterinsen kom i 25 min. BosKvltteringen
l- !9.
-.d'i;;;;åfiååa"'i"on?f".nn"urr"
ri.vs
upp
ini:l{r
g.eEl:y?":"ynpy:,rrr" Bandeten har stor
-dm-spåret
ta att landsvässtransnortmedlen
InetyOeise för den civita transpo"_ lå" t"isparf.-. Äfrät"t f.åm farande

*.'*:l* 9.:f^. tjlj9, :?*t
*H:l,_Jl

vio

centrara "^qti
civila"l1T!:"1*
transpo.rtkom-

mitton föreslår också ätt man
-

iåf å:å""*1,*"?,,?n3,T:,.9*-tin-

nät.

än

niiirafiXnäronden .aoser a,it

1":*:5"::-qlrnll
jas
som ersättning Tffiå_yj"vtt:
för järnvägs_

drabbningen"

övrigt att gick åter i Borgundafavör, men
önska. Vad gäller Kinnarp tyckte som helhet om denna halvlek: med
jag laget'nu liksom mot Tomten knapp marginal till hemmalaget.
3-L gjorde Tord Torstensson
hade för bråttom i många situationer, Blott några >hektos> lugn i 20:e min. Tord ställdes omarskulle såkert ge laget större spei- kerad i mitten och slog lätt bollen
arna lämnade.mycket

j
schabbeloeh0-L'
1r.,f;:'Tä"li,"lfå,i":fri'ffi','åiåt
lr.rf;:'Tä"ri,"lfå,å":fri'ffi','åiåt

_?

sen innan Kinnarp åter'arbetade

Spelet var annårs. tåmligen'ryckigt och adresserna på passning-

Lagen hade sedan ytterligare
våras. Laget saknade en upp- var sin chans att ändra på 3-1samlare och någon att hålla i. resultatet. Kent Rasenqvist sköt
Spelet blev för fladdrigt utan nå- en frispark som Stefan Johånsson

g-'-{ Jlri ceh arnn

illte
lllte rlvas uppå
o

i

,

i

;"

I

v&å?så

striden our de frårnsta platserna i tabellen.
hanttr på bättre rarittfäItsarbete. Ctj Seidler
och Eoss€ iloha,nsson svarado för uppmärksannmado insatser i
båda halvlekarna. I första halvletr< hade rnan hel kontroltr över
viktigt fiiJt i mitton, i andra lyckades tsorgunda periotlvis rycka
våi.Itrehövliga poäng

Kinnårpsförsvarare agerade pas- upp efter en frispark oeh ur svår i
siv€i åskådare.
vinkel skickade han bollen i nät.
2-2 som slutresultat l- paus 3? minuter
var nu spelade, riren
tycker jag var >tacksammau iiff- det oavgjorda resultatet stod sig.
ror för Törebodalaget.
Bästa chansen till ny fulltråif,f
hade Tord Torstensson i 40 min,
Straffrniss
då han nickade bollen i ribban.
Redan i öppningen av den andSom nämnts var Kinnarpsanfalfrrnt
Pahd+
D^e^d^ra hg,Ivleken lra.de qfisfernq aff rri- Iof mrrnlrot

F aåköpin

'T

I en tåmligen medehxråttig titlstältning, åii,r hornbinationern&
helt lysts med sin f,rånvarq segrade på söndagen Kinna,rp rättvist mot Eorgunda meil S*1" Cirka X40 personer såg triurnfen
på Kinnemo, sonn naedförde att trernm&,laget knep yttortigare två

vi

spelar halvback. trIan sprintade

T EO T

T

åLlYlYlAtrru
tueå}etrSKeffie
å

KirlnarPstrrvittering

Under den sista kvarten kunde
konstatera att Bosse Ivarsson
svarade för några snygga genomskärare och uppenbart är att en
Bosse i god form behövs i Atröjan. Det blev emellertid en annan Bosse som svarade för kvitteringen. .Iohansson heter han och

tsåsse

TTN

tum.

Kjell Johansson lyfte bollen till

försvars-

väg lyckades tsosse Johansson och
Itj Seidler hyggligt, även om Ce

det skulle dröja tills den 39 min. snappade upp bollen sedan två
innan ledningsmålet var ett fak- Kinnarpsspelare schabblat.

Ilåkan Karlstedt vid en duell med
målvakten och det gav resultat

I

sin högerytterposition.

Kjell

Johånsson

I segrarlaget var

målvakten

Hemmalagets

ställdes fri med Lars Gustafsson,
men sköt rakt på den utrusande
målvakten.

Stefan Johansson pigg och vaken
hela tiden. Itj Seidler och Bosse
Johansson

har nämnts för

goda

insatser. Kjell Johansson var den,

genomgående bäste av anfallsspelarna.

I

Borgunda kan gott betyg utti]l backen l{ans Palmborg
li:l-":lq*och som feservbana io" ä,iiijiäi"^
i kedjan- vy Kenneth Olsson.
äiffinoamalet. samt
ltilntana
I övrigt, rätt skralt.
lsödrajtambanan o-cn vastt<usttu- I n*rutio"resuuatet 2-1 16!;;ä-uä;
Domaren Bo-Lennart Jonasson.
r,a'så"-ääå i '
lp1. Det sistnämno,
j l anara haivlek började Borgun- I Borf ', 'gjorpe en fin insats. Ett
lrymmg..m"{ 9-T, q;"4"i;;i9få.par protester från Kinnarpshåtl
Ining-Kärrererga t<ommei ;atG- ] aa rryggtigt. iienneth olsson sköt I var helt onödiga.
qereasxaps-

o9ilil"iå.r-

och smet rörbi qn ferpracerad Lars
"'i='^

äi,iifii!ä:ä"i

jneiråuas euer inie. rragan

ilf

delas

il:

bten- j i "intun erter rio minurers spel. I
n"t ,,,'-o.n p*r""""öiesnö I
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konsekvenserna Irån
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stöqre särrurlt
samms,nhang.
ffån [otallorIu]ang.
totaUtir- llett
^u{sc^ye[Dcrrtit,
\
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Eåsse

Kinnarps Kjell Ahl var pigg afallsman" Här målskott.

FOR SHNIT SKAtH, SVNmARffiN VAKru,Eil'*,til"i'4r.ft**"tfuf,iåi
.ning från Bosse Ivarsson' 4-

mot
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Bosse .I. fullföIjtte

he- '"åoä#yTd:Tfå"åFfiii
ååt,-:i?tåTt#rsåiåi. äfft#t"*

l"nig*t*rrtuona fet rnatctrrända rirt
r,,ör sent skau s5,nttraren vakna. u^or.
söket på Kinnerno i söndags. Vitl ställningen 5-0 till Kinnarpspojkarna tände rlet helt ptrötsligt
tör lrÄIK-pojkarna, men då åierstod blott femtora minutör *tt-upuer. Få dessa rninuter gjorde
FAIK fyra (!) mål;*Vinsten för hernmanaget hetyder att atret ännu finns en liten chans titl trettrje
plats i serien och clärmed uppflyttning. Fön F.&IF{ mettförtle neelerlaget ått chansen titl nytt kontrakt 5rtterligare försämrades (se vidare kommentarspalten).
SönAagens finnemoilratrbning blev en 6ärnligen rnedelmåttig titrlställning, där rloct< Kinnarpsvinsren var hett på sin plats. [aset dornineraåe i spe!, orn rnan L]ortser tan ett tag i tnlerlningen
och i slutskedet å'v uppsörelsen'
-

och där.fan
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bästa chans under åte-r1 xärllrvar Andersson, sl
FArK:s
riktning.
positiv
högervingen
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Änfallsmässigt var
värt
skötte siu-L-dan0sruppdrac-n0l
Kjeu Ahl och Bosse rvarsson det, uppgtre"rsens]åisia eooa chans stoden,?t^"13,1i
+' rru'' ått;låI"ifr!f,åta
"vdssaste våpfret; Bosse fick fritti hade-FÄrK efter fem minuters nade vr I
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höll
nrn inför 1?5
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personer' som i
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trra
med
Ek
svängrum och försåg sina med. spel. Xinnå"p'"'åttå""" Ste.n{gir iiäi-e"e"t"
egen målvakt'1 6i36off fickseKinnarpssuppc
sin
,rtltixt
öå.äiioo"tti.ta
t-näiä"d--Xarlsso:. svarade för11v112 sina spelare med blor
kompisar med en rad täckra bol- Johansson'äå:;ä;-;;h-un
lar. Pigg debutant i kvintetten möjlighet för gästerna att få in utlä"änåfui"kens.första skottför'l får deras hittills ivckade ins
sig"
yppade Dr6"
err' vPPauE
var vidare vy. Staffan Nielsenr en f,örsta bolten
kom i 4:_e _min. stepheni i fotbollsfemman. oavsett hu
;;;.;;
ung gråbb som måste betecknas
usl'L^lraoffiå#, sper korn *:-1,:1;,t" lade dock beslag på t'lää :"-ii,H"r?11r-:l äå"3;
som mvcxer rovande.
erer 1l
Bås
Kinnarps första fullträff. B-osse
Ivarsson stälicles i fin position'
Jagade mot FÄIK-målet' rne!
bl& uPPhunnen' Han var dock-i
rutså pass nuiånu^ätf-rtå" xunoe
la iln bolten förbi en störtdykande
Andeqs Medin'
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STUTARP KONdS{Ui\BÄST

s-5 Mor KWNARP
I{ade det f,unnits exl officieH tlteX

Kffgr' Fawåe srueluadå p& fyram,

\qbv

ffiqsflfi,&,r K'åeed gflffi,d,jeti,ne,vo,ew

I

fotboll>
så hade denna till{a,lllt Slutanps [Fdetfe, ån gemom denae fuå segra,r över nabolaget Kinna,rp. I"ördagens vm.atcle vlsade också att
Stutarp för nii,nrarande ii,r båittre f, åtslii}[ige, avseenden trnto bare
på kondåtionssielan, diir de& farurs övernastrdagade bristen n Kinn>>kornvnumcnäs0ere

En knapp månatl återstår ännu åv halenderåret 196? rnen
trfinnarps totboiluå.", som denna artikeX skall hanalla orn, ,ä.r ay=
slutad för en tid sedan, tsasen för .t-lagsskutan Marthel'åohanS'
son kam se titrlbaka på en frarngångsrik seriesäsong. i(anskg $en
allra bästa sedan rnan {ör åtta år sedan kom rnetl i Norra VäEt-

arpselvan.

götaselien.

latbt
Efter att länge innehaft tredje svit: 9 vunna, 1 oavgjold, 18 för-

Det mest glädjande i hemma- son ersatte denne med god fram'
laget var det spel som kedjan vi- | gång"

plats och därmed uppflyttning tiU lorade, 48-76,

| Kinnarps-elvan verkår något fyran, blev man i siutskedet för- Äke Persson har deitagit i alla
ger Ändersson-Roland Moberg- | sliten efter motgångarns, i serien passad till fjärde plats två poäng matcher, medan Rolf Andersson
har 26, Äke och F lemmlng Torsi<urt Lundh-Håsse Ändersson- | octr kan inte mobiiisera samm&
tensson 24, Staffan Nielsen och
Thomas Fettersson är väl ru-- | glöd i spelet. Nu var mån i stort
Göran Grahn 23.
spelt och målfarlig. I{ögsta bety- | underlägsna i allting, samspel,
Årets framgångsrikaste lag har
get fär ges åt Kurt l"undh som snå.bbhet och kondition. Båist i lagiädjande nog varit pojklaget, som
säkerligen var planens bäste ak- get var Bo Johansson på sin hhbF orts.. på sista sidan
tör, denna gång. De ungdomtiga plats och av kamraterna i försvayttrarna Roger Ändersson o"1 ret var det endast chb Bo Ek
Thomas Pettersson visar fina tak- som kan ges högre betyg. tr kedter som lovar gott för framtiden jan ställde man upp med ett >>lån>>
nffF hade"""
F örsvåret var väl inte helt pf irån Åsarp, nämligen Bo Melansade upp och konstellationen Ro-

toppen av sin förmåga men

nart

tr?,utman

X,en ler och denne var faktiskt en av
et1 le bättre g'enom sin snabbhet och

S'orts" från sidan 25

visade klass vid

par tillfällen. I halvbackskedjan rland de övriga märktes Kjell Ähl
dår Kurt Karldn inte var i sed. 'ch Eo lvarsson.
vanligt slag, saknades Kennetl
&Xålskyttar: Slutarp: Ilasse AnAndersson, men Bengt Hermans, lersson 3, Kurt Lundh 2, Roger
Andersson 2 (1" straff), T*homas
Pettersson. Kinnerp: Kjell Ahtr,

Ft';lir'ffi,ffiiåtllä'
$kat ren 9: 50
Trots det intensiva regnet var
fin- planen
I r'"
t
. ar-'! ,,t
i hyggligt skick och mat-,
chen, som samlat c:a
b+
l l' rölql nc[
åskådare, dömdes utmärkt
Erik Fredriksson, Tidaholm,
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irligisitlirl
h<:s liorlllllun*iirjin)ilr-iett, -s1;i11 \'iSl11. Sia_: ;:lttrska gentriis
n1,tfl :lrslår-i0n till Orgenisil.tir')-;
lr,'t l]i'.,i trrr 'iir :,:.1;l.r't']i'),.. ll,]1
,<t:rt' {lii .S','nl.iig('ll ljll rtrt'd loli-,
qinsllr'ir1. rrnrli'r{le htn. f{c$r.l}1.1t,
f rt ltit'r' aii 1.]arii, l't':jlsningsilr'rlr(;il
I
or.ir !llttitn'p-.j\sitt'lyi rrrissionsfi:rr- i
satllil;*' iicl.: }irglil'ci;r :i!rsilr,t, rqrn! ;
liorttlrrllir.ll:ii.iLlnrien 1irlig;rr.'ir. srig'| I

Ilåkan Karlstedt 13, Tord
Torstensson 11 mål. Nämnas kan
14 måI,

i
i

Åke Brodd varit lagledare, hat
man i den hårda konkurrenser Bas för
bland länets bästa reservlag i der

l

n,,.i i irl

Stairn

gi.nnnrgicks nr:h lronr-

:irr1111111;11it}iiitilttIt'
!l){tlticl irq"s,'r'
H. V i!i)::i. .lllsllqssilrnTlrnn ,tili
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Västra Skaraborgsgruppen ej lyc
kats undkomma den sistå platser
trots att man på hemmaplan vanr
mot de tre topplagen Lidköpingr

I

l

Bo Johansson, rutinerat Ålagsess"

.A

-

]\{arthel Johansson,

vann den södra gruppen rraed en.
dast es tappad poäng. En lrel del
vänskapsmatcher frar ockgå avoch den mest meriterande
BK, Tun och Heimer. Mot de' verkats
kom mot serieseg4arna i
sistnämnda laget med hela 5-0 segern
norra gruppen I'loby med
Av de 28 spelade matcberna un dexl
der året har man följande match z-L-

Till sist vill

Kinnarps Sdrotts-

förening också passa på att tacka
den trogna och trevliga publik
som så talrikt mött upp vid årets

hemmamatcher"

K" J"

.

KII\I{EVET}S
SKYTTEFöRANHNG
anordnar Pokaltävling lördagen
den 21110 kl. 13.30. Stadspris
söndagen den22110 kl. 13.00.

14al

Styrelsen

Kinnerpsplast utvidgar
Ilrödcrna, Karlsson i Kiilnarp, plastbröderna, tioårsjutilorar
rlred en hetydatde ttbyggnad av fabriks;ytan, Till nuvarande
(i00 kvåalratmetr:r skuil liornnra ytterligare 250. Ate man har
lr.ranstälits. För den avsedtla produhtiotlsökningen ltehövs i varje
fali f€m nran tilt. $änmed hqr plnst'intlustrien i Kinnarp ett 25lal anstållda. rår'ar n:r.grå, hemnrhetare. Den år ett betJida.nde
liilskott. litl närinr;slivtl plr orlcn.
sep- r*iiinga tusen första ålet. Men
fyra: Ru- 1958 steg den tili 160,fi00 kr. Seite, Gösta, GöLe oclr Stig. Nu är naste räkenskapsåret var den 1,5
Il.n:-,e och Gösta kval i firman, mitj. Försäljningsställena inom
Göte och Stig s;'sslrrr rned plast landet grupperar sig fr:ån Ystad
på annat håll. Brodeln Ai'ne ä1' till Kiruna. I Danmat'k och Finplastfablii<ör i fllidsbcfg (Ätra- iantl såljs Kinnarpsplasien via
plast). TilI br'iidi'askai'an och grosshandein.
verksamireten i ){innal'p har. på
Sina egrra möDster'se;iare år slutil -sig pappa Å1<e,
teclilråre
sedan han >>cede:"ade> sitt iordbl.r.ik i Falekvarria. Eln Dlastfa- | Fabrikörerrra är sina egrå
Et

öderna satte i .qung i

terrrber 1957. De yar då,

:':
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a!:..r.

,,i,u;:."1{#t;

?};,

'$!u

rrili.

imönsterskapare. Plastmarknaden
I lc'är'er ständig variation av mönsoch utför'äntlerr.
utföränclen. Dt't har ggått
stijtålr(l('
ornsiithrins iter
Stigarvltr r'lnsältllini{
!tel oclr
Onrsiittningen för p!sstfabrikö-lbra i Kinnarp, allt lrättre.
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Kinnarp var intc
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så,
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FMED,&GEN DMN E DEO. K[,. tr.9.45
SAMLINGSSALWN, STIFTEE SESUSFIftI SLUTAnP

Sedvanlig kollbktion av värdefulla vinster: s's' presentkort, matkorg, grytor ,barometer, täcken och filtar m'm'
Vinst på enkel och dubbelrad samt siclovinster"
Vinsterna utgöres av rnatvaror.
Tnsatsbingo: valfri vinst cykel eller transistor'
Gratislotte ger extra vins+^L^*'

*

KOM ImÄG! SlutarPs

Sim

Tre

>>plastgenerationer>' tr'arfar Åke och pappa Gösta såmt fYra

fårbröder är plastmännisiror. Så
gan blir plastfabrikör.

tqb?

vi tippar väl att

också Mor-

Äldsta Slutarpsindustrien utvidgar
Rutmans bygger modern rnaslcinhall
1.:.::::.t :1..:...:.1

I16)
Rutmans snickerifabrik I Slutanc har nyligen satt grävskoporna i iorden för en nY maskinhall
om f.a00 kvm arl:etsytå' Det är
en betl'dande utbyggnåd av rörelsen lagd till en rad tidigåre ut-

)i::,1'':tl.i::a:l:::t
:a,:: ::

,i,;,;:.,,:....,'.I

:::1,

:::.

:::.:1

:;,1;;;,,1;:;,.;:,i;:;:;';

':liii:,:::,i:tl::::ii

bvggnader'.
-äirtmans

är äldrta industriella
i SlutarP. Den startades omkring 1920 av fabrihör
Karl Rutman,Jacler till nuvarande
chefen, Verksamheten har under'

verksamheten

ilir:iiir,Iii

'ffi,

;il

I
I

åren byggts ut på ett solitt sätt'
Den är nu specialiseråcl På köks-

inredningar. Stora Partier leve-

reras bl. a.

till tiilverkarna

av

monteringsfärdiga hus.
Den pägående utbyggnaden av'
ser främst rationalisering av driften. MaskinParken samlas i den

nya hallen och lackeringsarbeteL
samordnas i de därvid fristä.lIda

utrymrnena, En kraftig Prodllktionsöknins förutses och viss pefi sonal måsle nyanställas. FöretaI

gct slzsss15ätter just nu 18 man'

Rutmans snickerifabrik

I

Siutarp.

Kinmar$ls Kontorsmsöhåer hygser ut
Produlctiomsleapaciteten fförduRrhlas
,t:iTtlr

::ii,

.
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Gösta Itrke]und på taliet. Det har en imi)onerancle vidd, c:s två tunnlanci.
Knlarp_s Kontorsrnöblet'^bygger, drif ten, i andra hand tiil en utök- , planerat för en starkt a.rbetsra*
ut. Till den nttvarande.. fabriks- | ning av prociuktionen. Denna kan tionaliserad drift, r"gg"" om ny- Den nya byggnaden uppförs åv
stora väggdelar
ytan onr 14.000 kvm läggs nyalföLdubbltås inom tlen nya r.amen. Ilanställning uu p.r.onäi'ioan inte byggelement
betong .* - som hängs på en i
av
I b"uuu"u" rörrän der ger sig vilken
lf,.'ilg#1!'3-'åfT;f;i:iå'4"'å:; I
?:';,.å';: produktionsvolym
stomme av pelare och balkar. Det
l
_

tåk.

so1.l-r kommer
turerna*, säger. företassledniäsen. I
I """äif$'l'"Hofåäf"il
är ett snabht byggnadssätt. fomför'sta I Rationatiseringssyftet är "det I unaer cie närmaste åren. tr'öreta- plexet
skall vara färdiet före
rationalisering av I främsta. Marr har under lång tio I set sysselsätter nu ett ?6-tal man. mars månads
utgång. -

Utilygg$aden s5rftar

ho.nd

tili en

i

$lqntorps
$"lamdels-

tnädgård
rekommenderar sitt
välsorteraile laEJer av
T,öKBI,OMMOR
1l

KBUKVÄXTER

m.rn,

Tel. Falköping 340 ?0

I
I
I

196S

"hlankt"

Nästa år, 1968, ligger

hyggnadsår

>>blankt,>

ur

näs,tan

bostadsbyggnaAssyn_

punkt. En enda lägen}ret får upn_ |
föras under detta år. Det är äön
sista av en tvaårskvot om sex lä_
I
I

i Frökind
En bostad far

genheter. Tre lägenheter ur. tvåårskvoten 196?-6g står färdiga
i Kinnar.p, två är snart klara i
Slutarp. Återstår denna enda, att
uppföras nästa år. Frökind har

i
j ett uppclämt bostadsbehov.
Komlnunen redovisar pr 30 no; vember
ett aktuellt bostaclst)ehov
i,
:: ll om 26 1ägenheter, 20 i Kinnarp
och 6 i Slutarp. I övrigt är 6 lä':

h3rggas

::, ;,,,: ,:. .:l

i.:,, ..

:,...:,,..:.,,:.::':

.,.t

,..

-.:..:: . :::.:..:

|

I

:..:::::

I
I

I
l

{ genhetcl färdigprojekterade i
Slutarp, varjämte huvudritningar
i Ii finns för 14 i Kinnarp, Detta sam-

::::lt:t:ii

::

1

. manhängr'r med tidigår.c redovisat

| | Itehov, vilket delvis fyllts genom
byggenskåp

i

de båda samhällena.

Projekteringen av dessa lägenheter skedde i samband med tidica-

I'e

nlqnorin

qql

Eehovet har alltså stigit. Sam-

tidigt expandelar industrien.
Kinndl'ps Kontorsrnöbler bygger
ut i stor skala, för Bröderna
Karlssons plast i Kinnarp och
Rutmans snickerifahrik i Slutarn
har nyligen län'lnaLs byggnadstilistånd för utvidgningar.

För litet

>byggtrlock>

Byggnadsnämndens ol.df .

F)lof Rehn anför ytterligare

hr
en

olägenhet lagd till den svaga
kvoten, det vil säga tidsutdräk"

bostadskvarter under utförande i Slutarp, Det dröjer länge till härnäst om
man undantar den enda bostad som får uppföras under 1968.
Frökinit har bekyrnmer med trostadskvoten. På listan ör'er orneilelbåra boståalsbehov finns 1? anteckningar. Det gäller dels pendlaro med fast arbete inom kommunen dels folk i såmhällena son
röker bättre bostatlsstanila,rtt, Utsikten att få byggå ligger i en förhållanCevis fjärran framtid.
Kommunen har fått sig 12 lågenheter tilldelade att påbörjas under 1969'

Ett tilltalancle litet

ten.

Man har fått 12 Iägenheten'att

appf<iru.s 19ri9. NålläI,

rlel äi'

eii.

oekonomiskt företag iatt planera
för'endast 12 bostääer. Kostna-

derna går ner när planeringen

t16)

kan ske för eft större antal.läsenheter att uppföras samtiäigt.

Kurt Lundh fortsd'tter
trivrl',u Sluturp s f othol\en
r

lbl

!'rarngånga,r
tsesenrer g.ladde
IF kan se tillbaka På
tr'ör övrigt har reserviaget gjort
verksamhetsår en glädjande stark insats i
ett framgångsrikt
där bl. a. kan 'hoteras att före- lie och blev där tvåa eftersin-se_
serieningens 'A-iag tilihörde de som segrande IFK Faltröping C, vilka
iicr<" uppflvttfring til1 div. V ge- förrestcn fick finna sig i nederlag
nom clen beslutade omläggningen i clen avslutnnde matchen oä
a.v seriesystemet. Förutsåttningen Tångavalien. Ur reserviaget här
var att man höll sig lrland de fem detta är Thomas pettcrsson gått
främsta lagen i den selie man upp i >eLtan> för'att bli botast
spelade i och där femte-Piatsen där. Gustav Eckerlid har våktat
var lite hotad under höstomgån- A-lagets målbur i 8 matcher och
gen. lVlen fyra >>raka>> vinster i i övrigt har Christer Stenkvist
de avslutande matcherna lfåv en
Ä säker placering i taliellen och där- spelat 7 matcher i A-laget.
I

Slutarps

|
I

|
I

|

Pojkiaget blev denna gång tvåa
med var saken kiar.
Nästa år kan man se fram emot i sin seriegrupp av Skara-Äivsmånga sPännande drabbningar borgs pojklagsserie efter Floby.
och hela denna div. V-gruPP är i I kretsnrästerskapet gick man titl

högsta grad derbybetonad med final via segrar över Grolandå,
matcher inot bl. a. Vartofta' Gro' Floby oc h Stcnstorp. Finalmntlancla, Snndhem, Floby och inte ståndare l:lev IFI( !"a,lj<öpine ocll

Kurt Lundh instruerar även nästa år'
som
I tlaga,rna har det blivit hlart att I(urt Lundh fortsättergivetspelande tränare i Slutarp ävednästkommande år' Man är
vis glait inom föreningen att man lyckats få tlehåIla tlen omtychte tränaren vid inträtlet I div. Ir'
Träningsprogrammet år också
klart ocl detta uPPtar fö{ande
raatcher: 10 mars Larvs FK, 1?
mars Blidsbergs IK, 24 mars
Månstads I!., 30 mars Lockörns
IF, 6 ev. ? april Axvalls.-IF, 1"3
april Trädets IF, 15 aPril Vara
SK.

att förglömma naboföreningen
Kinnarp. De senare har man för'
t^g. Karlsson, Äkeriäeare Taresten besegråt i de två uPPgö- I
Karlsson, Treka.nten,-Slutarp,
relser som i]1an årtrigen qtkämpår lSe
avled i lördags i
ålder av 46 år.
och detta kanske kan gs någon I Den bortgångne en
var född i Börfingergs-ring otn hur man kom- I stig. Han arrenderade
under någ_
I
mer att klara sig i den högre se- lra
år makans föräldrahem, Xroki_

I1e4.

--

itorp

i

Kinneved. Efter en tids an-

!ställning vid Kinnarps plastinduistri övertog han ett las.ubilsåkeri.
s$rjande är maka, tlåI. Närmast
lsöner, åldlig fader, systron 'iåmt
låVärföräldrer.

tqöT fiL

I
I

!
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|
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Bris m ene-.i uhil eum

50 urs cen{erpurtihistoriu
Kinneved-Ilrismerte avdeluing av centerpartiet, firade i lörtla,gs 50-å,rsjuhile..rrnr på, I(innarpt
rer genlensamt för de lirligare sepnrata avdelninga.rna i Ki.nneveil och
Ilrisnrenr'. vilkn gick s&.mm&n i början *r' året. Brismonravdeluingen höll sitt femtionde och
sista >>siiilvstiindiga> årsrnöte i lebruari i år. lliir Kiuueverlsavilelningen någon vecka sennro
1iå. samma siitt höll $itt sista, årsmö{+ var det tillilra en början. i dnt: aft rnedlenlnrnrna sv den
t'idigare Brisrneneavdelniugen deltog. I liirdags firatle de i.r,å, tidig:rre ar.delningarrla .grmonsanrt sit,t iO-irrsjuhileunr.
pensiona't. Jrrhileet

fiz-

a*

Bår:l,ravdelntng*"n*'.:.''Ij,Y1::^'iiTal'harangtr*dellartnurt1et-iFiirst.xlol<nl
"i|lll]$1?som}gockei'L:..]^.Ili1.lr.;.iai'gii"'Detkomrnern1rsto.|tics"irrnril191.1iS.R1.]:.'i
a.r'..MAngåt.igeorr'tf.iBr.ismerte-i;;.T;;;i;"ingar,sarlt.han'och|1alri.PåFa}bvqr]en'o']111"jon1|*"J,'i:.,"...n",'å\r1,rv(l(]:illint]11s
ål"lolning'en ltyr{<viirden
ir:kalnvdelninqll ulger d" ll *ruttrnoi,,."
.Äl- i r^"a*r]-r'g,tuns företrijdare nraste I rl.d
derss.Jn i M:ilömgå.rdcn :sl".l
bPrritta(le
niirvraste åren: i slöts.. Kårlebv, ,i '' lläi"".
1 rrn^.ir"l- i-^r' de stå.r. I:ronr 6en 1!
omdagr:nförar'delnin::":-,:l-1r"^.'iioa.i3.o.ii.;;;;"':å;;;1"ö;ii':*'T''ll3"n..tlån-5cta|1.[i]vi:-.'i",..l"ls,i'
.omr1agr:nföravrlelnin5:u:-^,:l-]i"^iii"a.rg.Br!smeneåvdelningenijr1*i''113"n..na"---*iå"i^,'rii'r'l;]-];',i'itl:.u:','älT.':1å
itro*rilo
T\n+ r'{$ dah tq
f1antle,Detvården25ju.Ii.'*q]l'n.ir'oii-.ä'iiviirr]eni.lira:tlen|e.1!ne'F'liggeråker.I{r'tnho,pt:-i!äili-iii'1ilt,

nltl i slåtter och skö.rd..Ifani,,ari.tn-ta
lian fiirttrorla att hphovct åv. €n; Du tr..- orn r.: rortor;ir. tlessa ,.';,,- i viingsforn och Sandhprn. Ålla cies- li ,i"i"".' "
hii<larl.s re13'
hii<rarl.s
1ell'
,nncrin, månså,ts
månsår,is sekrF11"'r':ii, Lån{rin,
ru''rnrar rret mesta,
sekrenresta. isa
:i:..:*nå11\'1!,,::iåi:T::i'.,ll"lf-l1,ron sa rrc,. ui rör'rorar
;il'lu.tåi1\'1t,,:liffiT:';i',,|ltlå-li*:^*^,;;'vi
;ged.io:h,r'nJohansson,'i-.ii',pr'g:ii"*r^:::.'""lkatrrr.erHi}rtinq",-iI{lrlncrerlrrl,tlc|ning1cn,.ri;?f"il.,å.':ä:ll-;3:'T]äi:';
:Rnnt"n, m.d den alttnrer ;1.jail
Hilriing Vå. itriidacles i juti 191T vicl pn s^m,,.ll"Ijä""tkatrr|er
{'r.oto}rcllt:n.
' "-'" "' "
, parollen 'vi må'sre o,,1, jjl,",^ Dll
r mrnr<omsr på, ödoeårilens loge. j '
.
I
rlrör'snmmarles nu i Br-i.srnene. 4n il ;'"iäd',li,T",T,,iå'",lTtål;ti,,låJtll: ochså, här srcrt .Iohan Friggfri,
I ;,";";l;";;l;:;jj_:,j:i,'::,1:.:.::,
upp-leii-,i:-r"äii"."-,r.r,,riniirguunrick20
mrcllemrn:rr intriirtr:li:-g"n"sr rlillll"r"lntol:l"byqatp'rtiets
u.:l:: ::l rtveckr in s.
lr *", ,iiverblick
.rö1.ili,,r).1vlr,,r n 1 a.r] . .t,illj "r"l I
hnn'qsnn{t.ÅrrIj'll1tiinino.Ill,.to,.|bv1]llsR:1hondeförbundet,seder.{:::t,-I]:T^:g-.'tl::
;:."'::i*;]-å'''$i11;;n,"l*']å:.'.i:':l,''';i;ii1l""l,jäi;;"oet,seder.ilntx*t"åf",::l$:';-#."ä:.l:j.'.,i*.*.],i',,iä
sorn alltsÄ, storl iarlcler', rrar detr I mera
sedel"nleiir innm rlen politis](å j ra bygder. Cårl l3erglund t tiim. lr.d töl1anrle irtseende: ordf. Rar,- lligrr insrits.
lnn{1sh\:lt-dsrörci-qcn
hatl Trliqgr:råi<rr.
i fackln, som sedån altlrig skrc,kna, lla.rlr't1ri. lrassör. -l,nt,;n n,,,,*"nj^rrj. lta - r'etksatrrhetsticl virls.rilrtt
dn

r

i

.s11,

Tii]i:nlrii'tllttliecknn'tlesB\.]iV!ielllFnll<öping'etthandlingsnrcl|lla1ilrserade
rjnllati:eroehnleningstrthvterr,oclrigranrpresentersilesi8prilpåföl|lrr'n

t'|rl61;1,.partior'nasfo1]<lrevistnrieijannr:
vrtpndrns möI^n. J)nn kiintla - l<o- j rtn sipj vi,l donna tid Föliliskf hem lslo,:s. Mötonfl hiills var rnitn l(tlr_ li Ztl-tålel', tl0ss ntiin kan siigirs h;r
'tl tidons llohoi'. I$uvarande centr:rår illolll å.\'delninrden. Med år 1!),tSl i prrtiet rlels snlittrnts dols alitnte |
liom cl"t qcneml.ionssklfte. Dettu l nlrrnat
partict bctytler inget arrst.ee.
rlen lnodorata
nlrtnat sig {len
rnodcraln. hög€j.
höger' |
arrsteg. pnrPnr.N*r.rnn att nrinnas
1lI Fartict bntytler

irjr1'|ic'l<|)T..cil]i,'tt.chhollsiv-|och|sI|i!liirl1t|t'nnvuinci'Istfihiirlt'niinrnrIpll.ljlIit
tnlsen. Orrlf. l'ley nll Svorr Än- ! .lr'rr ft,'n nvn n:il'tilriltiningen slo lltl,+n,l ,J.r,r D;,nipl ,\bi.ah,.,,rr*..nn ; pari i.
,lpl.sson.föt.öy1.iq1föroltPl'l'irr,ljulrrl,'r.rl.ttntirliqaskerleförellsknr
:lv:!8.år.Iit-t1u5'nlr'etid]t;:riejrarlförslne
lior..trrril.| sig rarlil<alf frems\rnta. tr{an sål ! skilf : Va}rtr.tnlar Jojrarrs.s";;. ij;;- ,y 1n är ctt losuttat av
I grun, I t" in hl.,r. .Iohan Fliqgeråker oc l,lom:rr i $lgra.gå.rrlen ilrnn ,nte ll{lnn lrrtonnlåclqs 195O'Jern
års skolhe(}(län
(l1lst;rf
slut
jslut
l'(-1(lån
I
i bonrir:förtrut}dot.s ti.liI1ållasår(l i rilrsciagen, tTr
tTt lflnl'n
sanrnrrrnl{(jrn.ct(.lr ir iujl
| GttslIf F{ållasår(l
I flnm t.iil sarrrlrranl{{jrnsta.n
irril lr
klj:.,..tt.-:-,1."1]111]]:l.,]rirrg skuilr,,
dot en rroriorl nr" 10-.t5 årJriil.
rrircta<trs. Flatr i.ar. i
il.-t..n"::'.:,rrgon
fli
I niisl.nn alla pnrtinTbten i B'!åbandl I har;r ll'r å.r'rlern gångcn. t'rn-noli i i stå ungå. mijnnisl{or titl buds
i ror."ren Då Rantcn i F"alköpinq. -i.tnr.rrcn, lr:!r i1r1.lie! .illre
":llll

ll,:"il:

"il,U;,:;.;'-lålffir:liiji;l
plånhoi<r. 'f31. Iämnade
idr:rns
dare en örrersikt

vi_

å1r centerpart.ict-s

stiillning nch sti,illningsta.gandcn

i

oå9.

fle

lil{.6$fri*
,,t

bortEå,ngna

Vid jilbileei; hyllades mjnnet av

två. bortgångna, nrerllemmar,

.,.ä..,,,...

Os-

i lrn.r Kjeltandel clclr Grrstaf Hallacård. Mot slutet av jrrtriletrmshöe-

..?i;:':;:)
:,.:t)la;)ih

.

ti(inn lnlöntn elt solgebu(l. ltfcillemmen Tage l{arlsson. Slutarp,
[zrln gått bol.t snnlmä Bfion.
i Kinne'.'eds SI{F unpva.ktaeie !

i nred en gå1'å
I
I

I
J

tili clcn ..iu1,tt.,,nna*

avdclningrn. Den fl.irlrrllrrs *\, it,ri

]{at'git

Fssnt1, },'t,Jn

\'illtrlfl i-

Frökinds
^lld(
ianrlstingskl'els av

r:en-

terpårt:et över.räcktes en crdfö-

; rancleklubba gcnom st.vrelseleds.i moten l{ilding Vårinq. rrör Skara-

. borg,srlisfriki"r_'ts st5'r,clRo t_.rl.rtlr

riksdagsnran l3engt

1liirje_<srin.

För festmusik*n s,,,aråtle Björ:n
&-: LIå.kan från Lrrttr.a ac\ östrn
, .från Gijlevc" }',iusikrn bla.nclatli,s
mer.l dråpliga. ra.ntomiiner.
I3lomsterhyllnrle r;eteraner vid jubiteet. Fr.v. Sven Ander:ason. Brtsmene, Linnår Ändersson,
Hjelmsäter', l)anid Abrahamsson, Solhem, $lutarp, Valdemar Johanseon, BJörkhaga, Slutarp,
Gunnår liriksson, I{alla.gården. Stående rlksdåg€m{rn Bengt BörJefson, kommunalkamrer }lltdlng
VA.ring, rlen jubilerande åvclelnlngens ortif. Thorste.n Gustafsson oeh riksdagsmarr Gunnar Larsso n.

,

I
;

;

tefx f\a}

Kiruru,eaed-Yå,r%;v;,rn{,u,"R&f-aude{,ruirug
2 5-ffi,rsjw,hi{,erwd,e p,å, ffired,eth\,ick

Frökindsfäderna
klubbade raskt
öIbeslut utan debatt
För första gångcn klubbades ett
ölutskänkningsärende genom i'
Frökindsfullmäktige utan debat-

:"1::,//..4,"r:.:f 7.1//./:(;;j,1::t t;n
,.

t:1

ter och voteringar. Nykterhetsnämnden hade ar,lstyrkt bifall till
ölrättigheter vid PensionaLqt i
Kinnarp, men kommunalnämnden

föreslog bifall vid sin behandling
av ät'endet. Det för'elisoPr mvr'l---"""'-l
I ket goda förutsättningar för att
I utskänkningen kommer at skötns på ett sådani sält att >nå- |
I
I gcn menlig inverkan ej skulle
I

|

,

t.rppstå

för

l

nykterheistillståndet> I
nykterheistillståndet>l

f|nmhöll kommunalnämnden

i

sin

I

motivering'. överv'ägande delen av

frrlimäktigeförsanilingen
sJlunda detsamma.

I

ansåg

Frökindsfäderna var ovanligt
Iliiet
debattlystna vid detta sista
,I
| | sammanträ66 för året. Votering

I
I
I

I . tilJgreps endast beträffande gatu-

| | byggnadskostnadens påvelkan på
men giclr på komI ltomtpriset

|
|

I lrnunalnänndens linje - enkronasJJaltelnativet - samt vid ett val.
ll Presidiet omvaldes och en 2:el
| | vice ordförande utsågs

för första

j

|
I

j

I främre raden fr" v" Valclernar

llgången. VaId blev Ivan Gustafs-l
I lson, Brismene. Efter sammanträ.-l
ll,1et samlades ledämöterna till jui-l

Åndersson,

!| Vi åte|komn"rer
' I rcierat.

Johansson, or'df. vid starterr, Arvid Ändersson, lluvarande or'df"
Sigvard Andersson och Åke tr,indgTen som höll högtidstalet, tsakre raden fr, v. Cårl-Arne
-Adamsson, Bengt Wård€n, Allan Johansson, Torsten Gustavssono l{ilding \Iårilrg och Hclbert

på ons@agskvällen samlats till ett vålbesö]tt f,amitrjesam'
fina P5-års,fuhileurn. Avcl' trildades lti dec. 194P.
fön
att
på
Ereda,hlniol{
restuarang
kvärn
Setlan r:aam plåaorat sig kring de cluka,de. llotrdenr höUå hälsningsanföi'a,mtte sa.mt txistorik av
a,vd,-ordf. Sigvard .4.ndorssono Gråinnarp, Man talade om rle pionjärer sonn bildade evd. oc.h sån"strrilt den nu avliclne nikgtlagsrnannen Gustå,rr Ina[agård, vars vlinne rnan trryllade wted ele tyst
noinut. lna.n förectrog en lrel del rrotioner oah föl"slag, sorn under årens tropn) utg'ått trån fiire'
Kinnevect-Vårkurnla R[,F-a.vd[" *nade

ningen"

!'öredrag hölls av Åke Lind- | önskade han avd' till de fyllda för föreningen" Även telegrafiska
gren, Shira, som tjånstgiordel!5 åren, samt önskade en god lyckönskningar från g'rännförening'arna iniiom c'ch uppläsles.
som om'oudsman när föreningen I fortsättning'
bilclades. trIan talade om den stora | l/idal'e högtidstalade förutva- | För untierhåiiningen för övrigt
haft genonr tider-lrande_ styrelJeledamöterna__hom-lsvarade Siig Änderss"l*Pl!9-tp.:
ueti'a"ruL-nir
-både
ideellt och ekonomiskt, I rnunalkamrer I':tilding Våring I Senom att på ett underhålland€
na
men beLonade att det långl ifrån I samt Valdernar Johansson, som I sätt beräita historier, samt sång
atta gånger-ha.de lyckais'helt ilvarit, med i styrelsen sedå.n sta-r-loch musik av Sixtens, tiil vårs
sina;tra;anaen, gl,ä" tyckte hanlten, varav många år som ordf. lmusik man inbjöds.till dans.
att A"tr ideella id6n hade fi)rsva- | Aåda talarna betonade ,let triv- 1 Nöjda med 9+ trevlig afton
^

nade också a1t RLtr" har och kom- | festen, sarnt utbringade
rner att ha slora uppgifter, fråmst
då ekonomiska men ävel landsom
v^.r
4rru!ouv
Hån undrade
bygdsbevarande.
uJSuDssYarqu

det var absolut nödvändi3f att
å,lla jord,brukets topporganisatie
ner behöver förläggas just f
Stockholm, Som avslutning lyci<-

I
I

1

I

i

et!

leve I kind'

ll

samkvärn.

rned.

utförligale

'

-t

i

Kinneved

Under ledning arr kyrkoherdu

Frökindsfullmäk*ä*''' ä#tl t
subventionera tomtköp
enligt dyrare, alternativet

Henning Andersson återvaldes till
ordf. resp, 1'" ordf. i församlings-

FTöldnds konmunalfullmäktige har titligare beslutat ått å.$!ägga gator lnom byggnadsplaneområdena, Kilrneved 5:1, Slutarp
ft,ä) ,oeh,ödegården 1t52. An u{.redning om åi[läggriingslto$tnå-'
utslage5 pd, hol& yta.n,
dernas lnvorkan på tomtpriä€t hatle

kltkovård C-A. Adamsson, Slutarpn
kyrkovärd Erik Bohman, Vårkumla. hrr Bertil Brtrberg ocir
OIlg" Weitermafk, bådå Börstig,
vilka efterträdde. -hrr N.i!s Da-

kvrn
visat 'att pti6e* påverkadös
rnerl ci?" 1 kr
per klrn. Skulle
s3tl
kostnaderna fötdela's på tomtnrarkgn

G0.000

delegerade

i Kinneved

kh Änders-

son, Kinnårp, och lantbr.
Anderdson, Brismene,

för år

Sven
1.96'8.

Pastoratskyrkorådet, mandattid

1968-71: ordf. kh Änd€rsson, v.
ordf. Sven Ändersson, Brismene,

sekr, kamrer Erik

Gustavsson"

Slutarp. övriga ledamöter:

- kr. nielsson och Paul Johan.sson, sor'ökedo dii,r'emot tomtprise,rrr&, med 1,i:r0
avsagt sig återval, och kyrkovärd
Kommunalniimnden gick på enkronasaltern8tivet. betydande I{arry Larsson, Brismene.
subventionqr för tomter är numera praxis I rnånga landskomTill ledainöter i Falköpings
muner.
kontrakts ungdomsstyrelse valdes
för 1968-71 kh H, Andersson,
Man våx inte enig i kommunalPensionärsboståi.der
med kyrnämnden, frågan avgjordes till , Fullmäktige beslöt ått uppföra lantbr'l C-A. Ädamsson
e'rkronasalternativets förmån ef-lpensionärshus med åttå. lägenhe- kovärd H. Larsson som suppl,
ter votering:.
I ter, därav två invalidbo.etäder.
missionshus
Vid fullmäktigesamrnanträdetlBostadsstiftelsen fick i uppdrag Börstigs
Adventsgudstjänsten i söndågs
plåderade Arne Olsson för 1,50, i ett utreda frågan.
I Börstigs missionshus började
en höjning sorn han arsåg hett I En del framstäliuingar oryr bud- med sången >Det susar g'enom limotiverad. Det blir ändå en be- lgetregleringar', anslagsreservatio- vets strid>, lnledningsord låstes
t.ydande subvention och kostna-lner och tillåggsansiag klubbades från Joh. 7:79-27 av Elias Abraderna bör i störsts, möjliga ui- lraskt genom. Största underskol.- hamsson som också förenade I
stråckning betalas av tomlköpa- lt,rt 24.000 kr för >vård å fr'äm- bön. Pastor Philip Enå.rsson sjöng
ren, sade hr Olsson.
I rnande anstalt>> tåcks genom öv- en solosång >Blott en kort liten
42.000

kvm

ms,1k

Efter votering: segrade kommu- lerskottet på koniot >>folkpensir.r- tid vara.r 6triden>>. Predikan hölis
nalnämndens enkronasalternativlner> och från :>vårdavgifter>>.
av pastor Enarson som utgick
med siffrorna

15-i3.

rn
från Ordsprb. 10:28 Den rättfävl,ill tråi,rovägar q
Anslag
m. rn"
^_.rö- {"årr
Ånslag .till enskilda vågar för' diges väntan får en glad fullborFör högt. pris .,.
detaOes "på, följanrte siitt:'gatube- dan. Paul Gustavson, Trädet, ledÅterremitterat blev däremot .. I Iysning iår finnar:p och Elutar.p de I bön och sedan sjöngs jul5-^tt
I
markköp til kommunalnämxden I a'. is6.8 å.ooo r.r, uiderhåll av vä-- psalmens två sista verser och åter
för förnyad belrandiing.^ Köp.etig;ä.o"t
gator t.600 kr, nyförbätt_ förens.des man i bön av pastor
gåilde etr 6.000 kvm stg1t^aa|<-liiirrgu" +looo-kr, titt ehsriilca vii- Enarsson. Koilekt upptogs. förr
område vrqle.f
fö.r12.00q.kr.
..- -". --.:":.*^.lgar utan slatsri.rr:ag
slutarp 7:1
höjni*g verksamheten.
statsbrnr:ag en noJnulg
Arne Gustavsson, l,ide1,.L.utt11. lgar"
I iv niaraåei mea b ö1e per metei
tJ'ekte
r,vvAle priset
.vr ngsj.,
vcli för
I,'D,L var
och litUtarps
slutarp. llyrkoståmma i Klnnarp
öre. I{inna-rps
xinåips o"ti
if25 o.-u.
"y5:., {nluir
:"ltiu

I

genska stor del av. omr.ådet
-är'!y;;giårenine 8.60f;
sanhmark och skall det-.användas

hr,

enskilåa

uasr. med- och rrtan statsbidra.g
tilt grönområde år priset.--.2..krlitåö^0 t.". t sistnämnda surnrna
per-hvm
vitl högt. FuilmäktigelingeiXosinad för att tidigare be- lrr- Gustavsson: f3,1;
b€slör entigt
till 200 m slopäs.
" Irör ariläggande
stag .att återföra ärendet till I| t.är"i;t
av sårvicelednämnden.
I ning för va till tomten Kinnevecl
-.,".^,
ga'ca
utmed stiftel'is-,ä"rr".iot tulrrnåktige enligt en
En praner-ad
seltusen,.i slutarp beslöt fullmäT.
lev na-naen tirlsiii:ht aniragsrise enlist nämndcns *jt",.l"S .ttii.r*.iåii"iig
pa ?0o kr.
iordningsstiiJla för 6.000
iiitlur*utt Frö- -rrui"sbostäder
II:^ *^ l- siv"ur.""'iät
I

I

Kyrkofullmäktigeval i Kinneved
i tisdags i Centraiskolan under ordförandeskap av
kommunalkamrer Hilding Våring,

förrättades
Kinnarp.

Kyrkofullmäktiges presidium,

mandattid 1968: ordf. kommunalkamrer Hilding Våring, Kinnarp,
v. ordf. lantbr. Carl-Ärne Ädamsson, Slutårp, oeh sekr. kh Hen-

ning Andersson, Kinnarp, samtEino Mikkola, Sh1ta1p, hade be- i f.indi
fiek f'll- liga återval.
gärt tillstånd att inköpa.,i:I:,-iln
af.iig.""" godkännande för för- j Kyrkoråd, mändattid 1968-?1:
kh H. Andersson. v. ordf.
å*'Å:åd;å"iåf;å:Xs",l"'*:{åii:l::;1,;lr"d"*x,-fålhu*,"pp' I ordf.
lantbr. Sven Andersson, Kinna?p.
ning'i ärendet.
övriga ledamöter: köpm. Olof
Va
Nilsson, Slutarp, lantbr. C-4"
siyoch
nämnder
En
i
rad
val
Subvention för slamAdamsson, Slutarp, Iantlrr" Ivan

I relser företogs' Valnämndens för*
tömnirrg
publi"-":9J".,,i
förorHålsovårdsnämnden hade
l !l$ -*u" lidiqale
giordes' bI'
de,i stamtömning av röt-itäi-tr.är I I'T'Jti:3^i^"sterin€rar
i nämndens resi. verkli!' ;;;;,I I I ;, l:: ilt-t-'. *":1r:"Tmed
*:poj#""
-:
€tt anil'#ää
;å'slii'iiärJå;ää:i
lil':T*nåmnden
valnämnva.l
som
lat
namn
än
närnnden hade dessnto;'I;ö;;t i
en kommunal subventron r,i'iö [t iden.föreslagit'
per tank och tömrring:- iå;;!,- |
-^"J"11L". lifr"i;,?:':
tilr redawar röresrasen
"-,*I:::"tT:
$jJ#å#tir,"-iil'iää'",ir' filä; lSiPiiY'
rl"^$:.g*;
ri
u
två
sub venrionen
fttllmåihtigesamVid- ii,,,1"ä1fåltå1l#'åå"å. "' 11?ä3'
av kostnaden. pet iriev neiiiri-ef- Ilnaryg9n-rer nänndens rörsiag.
lf::tl1*.t:-]ö:r^?:
efter en lrort
inte avgjord och l*:-':::'1*l
ajournering av förhandlingarria
, i errades valnämnden om att före^

Johansson, Axtorp. Ende nyvalde
år lantbr. Göran Andersson, Nagl-

arp, vilken efterträder hr Sigurd
Johansson, Kinnarp, som avsagt
sig uppdraget,

Suppl. i kyrkorådet: Iantbr"

Torsten Gustavsson, Kinnar?, fru
Majken Johansson, Alarp, måI.-

mäst, Sigvard Gustavsson, Kinn-

arp, köpm" Bengt Samuelsson,
Slutarp, fru Thyra Leifler, Slut-

årp, lantbr. Älex Johansson, Kinnårp, och lantbr. Gunnar Svensson,
Slutarp.

Revisorer för 1968: hr lvar Gueslå tantbr. Sven Andersson, BrisDet blev också fullmåkti- tavsson kontorist Erik Gustavsson och hr Arne Persson, semtlir I ges beslut.
I socialnämndelr utgår som ord. gå Slutårp. Suppl, dir. Ivar.Gus.I

i lmene.
I

t
I

ledafnot Olof Johånsson, Lutti'a' tavsson, Kinnarp, köpm. Gunnar
I hans ställe valdes Ivår Lin(i- Vilgotsson och fru Inger Fersson,
Slutarp.
ström, Sköttning.

Till

trafiksäkerhetskommitl6

utsågs John !'ransson, Lars 3'*IegåiO och Håkan Silvander meci
den sistnämnde som sammankal-

larrde. Till sammanrallande i
I

kommittdn

för utdeining ur

fon-

cier valdes rektol Bengt Kjellström och tilI suppl. Ällan Jo'

haosson, Sven Andersson, Holger
Kä116n, Georg A. Öhrnell ramt
$ven Ehlrom-

