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}IENI\ING ANDERSSON DÖD

' Kyikoherde flening .

Ändersson,

Kinneved, avled på fredagen

i sitt

63:e år.

Han var född i Voxtorp i Kalmar
.län och efter studentexamen i KaImar studerade han i Lund, där han

blev ftl. kand.

1$36. Samma

1930

och teol. kand.

år avlade han

prakt.

teol. prov. 1932-33 tjänstgjorde han

som lärare

vid läroverket i

1937 prästvigdes

Kalmar.

han i'Skara. Redan

under studentåren i Lund var han
aktivt verksam i frivilligt kyrkligt
arbete, bl.a. inom Kyrkliga friviligkåren i Lunds kristliga studentförbund
en kår av intresserade stu.
denter- för tjänst ute i församlingarna.

Ett av sina allra första missiv Eom
präst fick. Henning Andersson till
Börstig
bygd han skulle åter- enRedan
vända till.
under prästvigningsåret blev han förordnad tiil
stiftsadjunkt i Skara stift och var på
dehna post verksam

till

1943, under

vilken tid han hann ta flera betvdelsbfulla initiativ inom stiftskyrkan.

Sistnämnda år blev han kvrkoadjunkt i Vargön oeh kom 1g46 som
kyrkoherde

till Biirstig. Där verkade

lian i drygt tio år, som den siste av

det upphörande pastoratets kyrkoherdar, innan han i samband med pas-

tbratbregleringen 1962 blev kyrkoher-

de

i $ihneveds

pastorat..

BIånd uppdrag som

anförtrotts

Mbd sin rika intellektuella utrustning inriktade sig Henning ADdersson först på lärarekallet, tog. . fil.

i klassiska språk och
tjänstgjorde en period som extralärare vid sitt gamla läroverk i Kalmar.
Men kallelsen till tjänsten som präst
betvingade honorn. Med glädje och
entusiasm och i trohet kom han att
utföra sin gärning i Sveriges kyrka
och i Skara stift.
Såsom stifrsadjunkt under en lång
tid blev han känd oclr kär.för många
i Västergötland. Med kunnighet och
energi gick han in i uppgiften som
vår förste stiftsstudieledare. Stora
skaror av ungdom samlade han omkring sig och tände hos dem kärlekens el4 -1gais*1gpislqs--..h' fdf färfer*;,
nas kyrka- Innerliga band knöts rnellan honom och den ungdom, srm han
kancl.-exarnen

Ilenning Andersson.kan nämnas sekreterareskap i. kyrkofullmäktige i
Kinneved, ordförandeskap i församlingsdeleg-erade samt inom clen bor- talade och umgicks med,
gerliga kommunen sorn ledamot av
En stor tiltrgång för Hening Anbarnavårdsnämnden,
dersson vid utövningen av prästgärNärmast sörjes den bortgångne av ningen håde han i sin musikallska
makan Elså, född Krrllenberg, sonen begåvning. Ända sedan studentårön
Bengt Kullenberg, komminister i An- var han en skicklig och nitisk körgerdshestra, dottern Christinå, sjuk- Iedare och instrumentalist på o;gel
sköterska i Lidköping, och sonen och piano. Ibland kunde han.oökså
Krister, läkare i Vänersborg; wär- framträda som tonsättare. Med sin
döttrar samt barnbarn.
skaldeådra kunde han också, om han

ville, sätta text till

musiken.

Som församlingspräst tlllvann sig

Tack för dina insatser för Frökinds kommun! Gunnar Johansson avtackas som fullmäktiges ordförande av efterträdaren Arne Olsson,

I vår konmun uniler 60-talet, På tröskeln
vill jag uttrycka en förhoppning att int€ tittens strävan till
centralisering och därmetl följantle byråkratisering för vanliga människor blir mer till.en fara än till en gliitlje. Att inte kommunbegrefpet stryker metl och blir utan reell betydelse. Den önskan uttryckte
kommunalJullmäktiges ortlförande i Frökintl, G u nn ar J o h an s s o n,
när han efter elva år lämnade sitt upprlrag i sambanil meil årets sista
fullmäktigesammanträde i Frökinrl. Gunnar Johansson blev varnnt avStora förändringar har skett

till

?O-talet

tackad för sina insatser för komnunen genom efterträdaren, Arne Ols,
son, Alarp, Kinnarp.

Gunnar Johansson såg fram mot munenheter med satsning på en enda storhet i varje län.
För oss som bor ute i delkommu-

70-talet: det enda vi säkert vet är
förändringarna i kommunindelningen. De är ett led i den långsiktiga
planering som det svenska samhället
drabbas av och som vi troligen inte
sett slutet av i och med den planering som sker för blockets del 1974.
Det börjar redan i vissa uttalanden
skymta planer på ännu större kom-

Sorgen går vidäre i Skaia stift; En Henning Andersson många vänner I
av dess mest kända och avhållna Väsira Tunhem, i Börstig och Kinnepräster har gått ur tiden. Kyrkoherveds pastorat. Börs'tigsborna kommer personligheterna gjorde honom eär_
den i Kinneveds pastorat är död, säkert aldrig att giömma sin siste skilt skickad att redigerå en matriHans död kom väl icke oväntaL Så kyrkoherde, huru han levde med dem kel för Skara stift. Detta arbete avgott som hela sitt liv hade han. fått i helg och söcken, huru han på olika bröts för honom av döden.
kämpa med svag hälsa. Sitt långa sätt visade prov på kärlek till dem
Anderssons många
,När Henning
sjukdomslidånde bår han som en göd vid besöken i hemmen, vid gtädje- vänner
tänker på honom nu, när hån
Jesu Kristi stridsman.
och sorgehögtider i helgedomen. fått flytta hem, är det som om en
Henning Andersson hörde till .:.de överallt där Henning Andergson kom ljusstråle slocknat för dem. Nej, den
många framstående präster, som d*e att utföra sin gärning gav han sig ,har icke slocknat. Den brinnei med
svenska folkskollärarehemmen .fått helt i tjänsten och kom att betyda styrka bakåt och framåt mot evigskänka vår kyrka. Från Kalmardelen
mycket för de människor, som han hetens ljusa värld.
av Småland härstammade han och kom i gemenskap med.
Käre Henningl Tack för vad Du
blev en gåva därifrån till VästergiitMinutiös noggrannhet visade han i varitl På Dig kan tillämpas profetdet administrativa och expeditionella ordet: /Nitätskan för Guds hus har
lqa.
även om han icke hade sitt hjärta förtärt mi.g,z.
i denna 1"ttre sida av tjänsten. ExaktBertil Edvardrson
het i förening med stort intresse för

nerna, sade Gunnbr Johansson, som

själv är bosatt i Börstig, innebar
förra kommunsammanslagningen en
stor förlust. Vi miste då vår kommu-

nala förvaltning och vi har kanske
inte fått vara med och tillvarata våra intressen lika mycket efter sammanslagningen, varken när det gäl-

ler service eller planering. Vi

som

upplevt den sammanslagningen förstår kanske bättre än de som bo
i tätorterna vad den blivande sam
manslagningen innebär. De nl
blomstrande samhällena kommer nl
i samdiä situation som de små kom.

munerna gjorde vid förra samman.
slagningen.

En av de stora uppgifterna på

70.

talet blir att se till att något ar
velksamheten utanför cenfralorter

blir kvar. I dag är
I

glesbygdsproble-

men ett norrlandsproblem. Det dröjer
inte länge förrän de är problem över
hela landet om den nuvarande politiken fortsätter.
Det vore nog klokt, sade Gunnar
Johansson, att driva avfolkningen
av landsbygden lite försiktigare, klokt

h*:-

zh- z,t,

I'nrs
därför att framtiden kommer att behöva en befolkning även På landsbygden.

Gunnar Johansson riktade så ett
till "allå goda medarbetare och
kamrater" och försäkrade att han
med glädje komrner att se tillbaka
på sin tid som fullmäktiges ordfö-

tack

rande,

Hans efterträdare. nuvarande 1:e
vice ordföranden Arne Olsson, fram-

förde fullmäktiges tack och överlämnade

en blomma. När

Gunnar

Johansson valdes fanns bara en själv-

skriven kandidat

till

posten. Du har

uppfyllt och överträffat förväntningarna, sade Arne Olsson, därför att
du har egenskaper som gör en utomordentlig ordförande: lugn, sakllg-

het, kunnighet. Frökinds

kommun

behöver dig, fortsatte han och ut-

tryckte sin glädje över att Gunnar
Johånsson trots att han lämnar ordförandeposten ändock stannar kvar

i

fullmäktige.
Gunnar Larsson, ordförande i kommunalnämnden uttryekte nämndens

tack för det utomordentliga sätt

på

vilket Gunnar Johansson företrätt
kommunen i alla frågor.
Presidiet i fullmäktige har under
1970 följande utseende: ordf. Arne
Olsson, 1:e vice ordförande Margit
Andersson, östergården, Kinnårp, 2:e
vice ordförande lvan

,

j

Skansen, Brismene, och
Kjettström, Kinnarp.

Gustafson.
sekr. Bengt

I Kaffesamkväm avslutade
I

1969 års

futtmät<tigesammanträden.

Slutarps missionshus
Söndag kväll hålls i Slutarps missionshus offentiigt möte. Det blir

sång och vittnesbörd av Torsten
Persson, Vilske-Kleva. Vidare medverkar past. Göran llarlsson.

r

Bs,rstrsq. rnissiggshus

j+lnitite oränat juldagen med
god.-safiIli4g. Den kända ;julsången
"Fröjdäs vart sinne nu julen är inne" sjöngs som inledning.
Församlingens pastor Philip Enarvar.-

.

son sjöng

solo till eget gitarrackom-

panjemang "Ära vare Gud i höjd'
frid på jorden. Frid och fröid" varpå gemensamt sjöngs den odödliga
"Stilla natt".

Enarson predikade från dagens
text i Luk. 2:1 med tema "Krubban'
Glätljan, Löftet infriat, Kristus är
lkommen och lörenade ånYo t bön
tron
oeh poängterade ytterligare

-

kommer ej på skam. Sången 119 av-

slutade mötet. En god kollekt

UPP-

togs.

Nyårsdagen blir kretsens IIHNfirande i S. Vånga. Trettondehelgen
blir söndagsskolbarnens julfest.

-

zn-*r.
Slutarps missionshus

xL.

19.30 Sågs
och vittnesbörcl av Torstcn
Persson, Vilske-Kleva, och
SöNDAG

Göran Carlsson.

ALLA VÄLKOMNA!-

Fullmäktige remitterade åter'
Frökindsbostäders bokslut

i tisilags
Det blev återremiss på två ärentlen av kontroversiell natur när Frökinils kommunalfullmäktige
tljupvattentill
bidrag
om
ansökningar
angåenile
{rågan
höll årets sista sammanträde. Denåterremitteracle
eftersom ilet
brunnar remitt€rades till kommu nalnämnilen som nt. a. skall kontak ta samarbetsnämnden
gottkäntles
för
l96E
bokslut
Frökinilsbostätlers
Stiftelsen
funnits.
inte
tidigare
rör sig on ett bidrag som
tinj"llåT;"""""",
inte den rriir giingen herler ocli äreni!! återremitterades. Företrragni'-itt"3åå"tJ;irå;$

r,öj",iog av sot'ingstaxan med lrtti";iåtåäå,åi;i""""";;ä";;;";;',
Frågan om eventuellt kommunait ä"
"r,13 procent.
bidrag till djunvattenbrunnar åter- cirka
I För byggnadsarbetena Erik L.

Dahls Byggnads AB i Falköping. Änbudssumma 3?7.000 kronor. För WS
Äsarps Handelsboiag. Anbudssumma
63.400 kronor. För elinstallationerna
kel. Fullmäktige beslöt att anslå Eltjänst i Falköping. När det gäller
11.0ffi kr för lekskola i kommunen. ,ventilationen hade enclast ett anbudl
Vid en undersökning har det visat inkommit och kommitt6n fick tillsig att intresset bland föräldrar för stånd infordra fler.
en lekskola är mycket stort. Av 88 Lokalen uppförs på vägen till Sluttillfrågade var 65 positiva och endast årps idrottsplats. Också finansieringtvå negativa till en skola. Man räk- en av kostnaderna faststä]tdes.
nar med skola en eller två dagar i 150.0fl) lånas upp. lika mycket tas ur i
veckan och lokalblir SörbY gamla investeringsfonden och 200.000 räknar
skola. Terminsavgiften föreslås bli 40 mån med att få i statligt lån. Venti-

remitterades till l<ommunalnämnden
Lekskola
för vidare utredning. Hr Ivan GusAnslaget till studiecirklar kommer
tafssoir'inledde debatten: Visserligen
är jag inte pigg på retroaktiva bi- att utgå med 100 kr per godkänd cir-

drag, men det blir orättvist om de
som ticligare lagt in om bidrag' och
alltså var orsåk tiil utredningen och
förslaget, inte skall få ersättning. Hr
Bertil Ande::sson srrådde att det nva

I

I

i

I
I
i

att ge upphov till
irritation ute i bvgderna och hr

bi<lraget kommor

|

I

Gustav Gustavsson nånekade att man

i utredningen gått förbi en

I

instans:

samarbetsnämnden, som skall yttra
sig över nya anslag. Hr Ahlqvist an-

i

kr per

barn.

att trr'llmäktige inte var moget
Fasta normer efterlyses
att ta ställning. Det finns de som i
borrat brunn strax före jul, eftersom
Rutmans snickerifabrik beviljades
de inte vetat om förslaget, medan efter viss diskussion subvention på
andra som känt till det väntat. Om 1:50 per kvadratmeter för 2.110 kvm
vi fattar beslut måste det gälla från av det dubbelt så stora område föt. ex. 1 juli. så kommunens folk får retaget för en tid sedan köpte för
kännedom om det.
3 krlkvm. Anledningen till den beHr Gunnar Larsson, kommunal- viljade subventionen är att marken
närnndens ordförande, medgav att det
sankmark
- inte är byggbar utan
varit svårt att fastställa den tidpunkt, -utfyllnad.
från vilken bidraget skulle gälla men
Det var hr Gustav Gustavsson som
att nämnden stånnat för 1 januari ansåg att man borde säga nej till
gäiler
påpekade
såg

l

lationskostnaderna skattefinansieras.
Hr Gustav Gustavsson ansåg att lånet kunnat undvikas om kommunalnämnden följt den femårsplan som
gjorts upp i kommunen och där både pensionärsbostäder och samlingsIokal ingår i 1970 års plan. Han trodde också att den skattehöjning som
väntas 1971 nog kommer dtt bli stör-

re än de

1:25 man

Hr Gunnar

räknat

med.

Larsson svarade: kommunen har gott om pengar, Vi kan

välja mellan att ta mei ur

investe-

ringsfonden eller låna men det måste
att bidraget
19?0 cch
subvention. Hans motivering var att råda viss balani mellan investeringsendast d.jupvattenbrunnar, eftersom det gått lite för myeket slentrian i fond, upplånade och utlånade pengvanliga brunnar i regel kommer un- den typen av framställningar. 3.000 kr ar.
der den kostnad för vilket bidrag kan int6. betyda något'för ett företag Ryggnadsnämndens ordförande Elof
enligt förslag 30 procent av och om detta gjort en dålig. affär Rehn skall efter 1 januari vara helutgår
- överstigande
1.000 kr.
kostnad
skall inte skattebetalarna behöil:i' be- tidsanställd och ha titeln kommunaltala {pp det. Han ansåg det vara bätt- tekniker med placering i löneerad 19.
Dj goilkänt beslut
re m& borgenslån. EIr Gunnar'LarsVal
Fullmäktige har tidigare återvisat son sriqg sig i princip dela hr GrrsTill revisorer i kommunen omvalärendet Frökindsbostäders bokslut. tavssont uppfattning, men när man des Arne Persson, .Slutarp, Gustav
Inte heller denna gång godkände tidigare gett subvention till andra fö- Andersson, Falköping och Gustav
fullmäktige bokslutet. Hr Gustav retag måste man bevilja sådan även Gustavsson, Slutarp, för FrökindsboGustavsson hade upptäckt att siff- nu. EIr Ahlqvist efterlyste fasta nor- städer Arne Persson oeh Håkan Anrorna i bokslutet inte stämde den mer när det gäller den här typen av' dersson, Börstig och i bygdegårdsförhär gången heller och hans Yrkan bidragsgivning och föreslog att man eningar Håkan Andersson, Karl-Gusom åtenemiss bifölls. Han menade skulle besluta om just Rutmans i dag
Gustafsson, Vårkumla och Vidar
att stiftelsen sökt manipulera bort men ge nämnden i upodrag att utar- taf
Sand6n, Luttra. Till ledamöter i törett underskott och fått det till 6.000 betal normer för framtiden.
säkringsnämnden valdes Fitip Vingi stället för 'de 60.000 som det egent-.
gren, .Brismene, Karl-Erik Torsligen borde vara. Anledningen tlll I Hr Ahlqvists yrkande om återe- tensson, Våikumla, Bengt Lenhartshr
Gustavssons
avslogs,
liksom
miss
underskottet är, sade hr Gunnar yrkande på avslag och företaget fick son, Luttra, Olof Vestermark, BörLarsson, att ränta och amortering på l
den begärda subventionen. Mot be- stig. och Ebba Juliusson, Kinnarp.
två lån för 1967 betalades först i ja- slutet reser-verade sig hr Gustavsson. Tiil huvudman i Falköpings sparnuari 1968 och alltså kom att belås- Framställningama om budgetreg- bank valdes Bengt Kjellström. Styta detta år i stället för 1967. Man fick
tilläggsanslag och reserve- relseledamot för bygdegårdsföreningföljaktligen ett bättre resultat vid leringar,
ring av anslag godkändes i sin hel- arna är Arnold Johansson, Börstig,
räntor
och
om
man
fått
än
årssl<iftet
het. Tilläggsanslaget var på sam- Olof Arviclsson, Brisrnene, Bengt
amorteringar varit betalda. Det är manlagt 43.400 kr. Ett kortfristigt Vård6n, Vårkumla och Sven Ekbom,
inget formellt fel stiftelsen begått lån på '$0.000 för finansiering av Luttra. Till ledamot i Vartofta hemgenom detta förfarande, men man
markförvärv beslöts. Bidrag till yt' värnsområdes förtroendenämnd valhar fått intrvcket att situationen var terbelysning på sammanlagt 8.692 des Gustav Gustavsson och till stybättre än den i realiteten var. Att kronor beslöts och byggnadsnämn- relseledamot i Falbygdens Hemsedan stiftelsens styrelse dragit fel- dens framställning om avstyckning bygds- och Fornminnesförening Maj
I

I

|

i

aktiga slutsatser kan ju bcro

På
tomter på l{inneved 1:4
att de inte iäst boksiutet ordent- av
Slutarp 1:7 godkändes.
är
budgeten
man
ser
till
ligt. . . Om
det nödvändigt med en hyreshöjAnbuil

ninE.

och

Larsson. Luttra.

Lokal taxeringsnämntl:

Sigvard

Andersson, Vårkumla; Göran Andersson, Naglarp; Viking Pettersson,

Stiftelsen Frökindsbostäders för- Luttra; Ingvar Torstensson, Börstig;

Stiftelsens franställning om ränte- slag

eftergift på kommunait lån

avslogs

utan diskussion.
Fullmäktige godkände ett förslag
om ändring av byggnadsnlanen för
SlutarDs samhätle och Börstig-Brismene Röda Korskrets fick ett tilläggsanslag på 31.5 kronor för resor till
simundervisning.

Fullmäktige hade intet att erinra
mot länsstyrelsens skrivelse angående
höjning av taxor för taxibilar - 13,2
.procent
och fullmäktige godkän-

-

åtta

till anbud för uppförande
pensionärsbostäder

av Ingemar Eriksson,

antogs.

Börstig; Lennart

Karl6n, Slutarp; Bengt

Juliusson,

Byggnadsfirman Ragnar Skötd, Fal- Kinnarp; Gert Johansson, Slutarp.
köping, antogs !ör anbudet 191.000 Särskilal taxeringsnärnnd: Ivar Gus-

för byggnads- och målningsarbeten, tavsson, Kinnarp; Erik Gustavsson,
WS Åsarps Handelsbolag för 46.300 Slutarp.
och elinstailationerna Eltjänst i Fal- Ombud vid sammanträilen meil
köping för 26.260 kr. Härtill kommer tingshusbyggnadsskylttige: Sven Anjdersson, Kinnarp.
Elultsfredsindustriernas levergns
- I Ombua viit val av vatteruätts173.155 kronor
och tomtmark för
12.150 kronor. Kostnaden blir alltså lnämndemän och ägotlelningsnämnde433.500

kr.

19?0: Sven Andersson, Kinnarp;
lmän
ld..--^a^L----^nÄr?^

Gunnar Johansson, Döve.
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våring bl. a. frambar kyrkofullmäk-,lMedlemmar med damer hälsas ll Målskyttar: BM: B. Johansson 2,
tises välkomsthätsTing till pastor Reilvälkomna! i
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Fotbollsekt.
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't 'w' I 1 des till 40 dagsböter.
tflt- zrl JT-LT{PSET
l)et var stort itrtrosse för

Frökinrls konunun får låua
F"T-spor-

tens jrrlpristiivling. NIånga hade lvr:_

Iilrls merJ årt lll.icliå in ålla::0 rätt

och som helhet var l(unskåpen god.
Första pris går tili Rerit Carlrjon.
I,{osåralnsgatan g R, Iralliöning. I.{on
li:r 50 kr merl post. 2f kr får L1rbrr
.Tohansson, Höealills.atan 23 B
StonFlorp. och

Sbolmatsedeln

KinnarP

---

I{urt

.Iohansson. Väst-

arp ödegården 1:19 och .1:20' Den
totala byggnaclskostnaden beräknas
tilt 400.iX)0 k':.

arn, Kinnarp. Rokp:rigerna eår till
Ro .Iohanssrtn, Bjiirneborr:sllatan 4.
Sten:;torD. Nlats Karl6n. Lånsalä.t

I

pL

Flobv,

Äxtorp

|

köt!

potatis, grönsaker.

dessa och ör.riga

för

intresset.

Kinnarps missionshus

I

ALLAVÄLKOMNAl
t?/r -t0,

i
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I
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I
I

l4t'n'

morgon, söndag, på eftermiddagen

hålles ett off entligt möte. Det blir
sång och musik av en grupp ungdomar. I övrigt talar Inger och Gö-

ran

Brrita Johansson.
Församlinghem
727,
Ivt.: plättar, hallonsYlt, fnrkL T.: I Stenstorp, Clas Hermansson.
köttgrotta, potatis, ananas- och vlt- dalsgatan 6. Tidaholrn, Erih Bäcke_ Söndag kl. 19.30 MissionsgudsGustaf_
kålsialtad. O.: stekt torskfil6' po-' son. |Iarven. Marka. Falköping.
tjänst. Pastor Reidar Jahnsen
grönsakssPoPPa,
T.:
rå
morot.
taus.
talar
o. sjnnger. Missionsoffer.
peppanotsgrattrlerar
F.:
Vi
apelsin'
vinnarna och tackar
ostsmörgås,

0

ROKI ND

$tatens nämnd för sanrlingsloha-

ler föreslår a.tt reSleringen skall be'
vrija Friikinds komirun etl statslån
på hiiest 200.000 kr för nvbvgguacl

som shall iutylrlma allmäntta santlingslokaler på fastigheterna Shtt-

1 0 0 1 Z_I

Carlsson.

Fostanstalten i Slutarp
f somras betjänades av postanstalten i Slutarp 162 hushåtl, varav 88 i
egnå villor och 26 jordbrukarhem,
har poststyrelsen räknat ut. Bland
inom området befintliga serviceinrättningar för altmänheten märktes 2
Iivsmedelsaifärer. (PRK)

Pojklagsträningen b'örjar tisdagen den 20/1

i

Gemensam postanstalt

IF:s I]NGDOiWSAVDELNING

KINNARPS

kl

i

17.30

l(innarp/Slutarp
med uillabreahäring?

Centralskolan, Kinnarp.

Alla grabibar, 7 till 16 år, är hjärtligt välkomna!
KIF:s ungtlomssekt.
Kinneveds

&
&L

KTNNARP
1. Hyreshus

i

&

-S*

&

1954

sten och

plan o. inneh. 4 moderna läg. om 2 rum
och kök. Hel källare
med bl. a. oljeeldn.

4,&
2.

Centralt belägen bostadsfastighet byggd

i t 7/2 plan. Inneh.

4e

3 rum o. kök, hall o.
wc på 1:a vån.. samt

#"

3 rum på 2:a vån.
Stor tomt om c:a
1.600 kvm. Till fastigheten hör också
en friliggande f. ci.

.dffi

s.
&

7-9,

I

Vet. kI. 1 pr. Bertil Engdahl 109 p,
2 pr. KarI Asph 87 p. fV kl. 1 pr.
Gunde Johansson 129 p, 2 pr. Gösta
Larsson.

I

I
:

III kl.

Georg Johansson 113
p II kl. 1 pr. Äke Brodel 68 p, 2 pr.
Gunnar Claesson 66 p. I kl. 1 pr. Göte Lindgren 81 p, 2 pr. Claes Äkes-,
son 79 p. Rekr. kl. Assar Karlsson
59

D.

Vandringspokal 1901: 1 pr. Gunde
Johansson 82 p, 2 pr. Gösta Larsson
ä p, 3 pr. Giista Svensson 69 p, 4

pr. Äke Brodel 67 p, 5 pr.

Claes

Åkesson 65 p, 6pr. Äke Gustavsson
62 p. 7 pr. I{arl Asph 62 p,

Gunde Johansson vandringspris: 1
pr. Gunde Johansson 8L p,2 pr. Gösta Larsson
77 p. 4

78

Gustavsson

?l p,

adress skulle

5

Falköping

Tel. 134 25

med en siinga över Stommen, Vårkumlå och Kotarp.
Det vore avsett att den avgående
posten liksom hittills skulle sändas
med samma tåg som för närvarande

in tiII Falköping. Om järnvägen

läggs

ned, borde denna befordran ske med
buss eller bil i samma läge som tå-

bli

maste

skuile utgå

från förslaget

52L00 Fatköping. På

den blivande postanstalten

uppfattning.

skulle
finnas postboxanläggning, där de som
så önskar eller som är bosatta nära

Skytteföreningens vandringspris: 1
86 p, 2 pr. Åke
Gustavsson 77 p, 3 pr. Gösta Lars-

pr. Gunde Johansson

Slutarps hockey-bockeyserie
Lördagen den 24 jan.

Gösta

KINNARP
3-rumslägenhet

Kinnarp Byggnads-Åsarp 2
Åsarp l-Falköpings biljardklubb

Svensson 69 p.

Br. Larssons vandringspris: 1

stalterna i Krnnarpr'Siutarp sammanslås till en, belägen i norra delen av
Kinnarps tätort, och att brevbäring
anordnas i hela tvillingsamhället,
varvid den norra delen .med längre
avstånd till postanstalten skulle erhålla brevbäring med värdeförmedling medan den södra delen skulle

tiden att skriftligen framlägga
till kommunen, som på så
Fatköping, varigenom ortens post- sätt får tiltfä]ie att framföra sin

pr. Lars-Äke Brodd 65 p, 6 pr KarlGustav'Ahl 64 p.

5 pr. KarI Asph 69 p, 6 pr.

teborg samt postmästare Harry Skalin, Falköping, mött upp.

Det nu föreliggande försiaget går postanstalten kan avhämta sin post.
ut på att de nuvarande två postan- Brevbäringen skulle också utsträckas

lingar.
Ä11 brevbäring

p, 3 pr. Bertil Engdahl

pr. Åke

Posfverket informerade på tisdagen förhanilllngsvls representanter

för Frökinils kommun på komnunalkontoret i Kinnarp om tle planeraile föräntlringarna I postanortlningarna i Fröklnil. Från postverkets
sida hatle överkqntrollören Birger Jansborg från postalirektionen i Gö-

erhålla s. k. villabrevbäring, d. v. s. get går nu.
postutdelning i postlådor i lådsamPostdirektionen kommer inom när-

son ?3 p, 4 pr. Bertil Engdahi 69 p,

affärslokal.

SPARBANKERNAS
FASTIGHETSBYRÅ
Storgat.

I

Stadspris

byggt

klätt med
fasadtegel. Fastigheten är uppförd i 2

e

skytteförening

har haft prisutdelning för 1969.

z-t-)t-Ttt.

pr.

Gunde Johansson 56 p, 2 pr. Bertil
Engdahl 55 p, 3 pr. Karl Asph 48 p,
4 pr. Claes Åkesson 48 p, 5 pr. KarlGustav Ahl 47 p, 6 pr. Göte Lindgren
47 p,7 pt. Gtista Larsson 46 p.
Georg Johansson vandringspris: 1
pr. Gösta Larsson 99 p, 2 pr. Gunde
Johansson 98 p, 3 pr. Claes Äkesson 92 p, 4 pr. Göte Lindgren 88 p,
5 pr. Bertil Engdahl 87 p, 6 pr. Gun-

hrrraqladio

tel.

Söndag clen 25 jan.

1

/9

0515/330 94

Bil och Motor--Pojkar
Kontorsmöbler-Diverse

SÖNDAGSSKOLSTART
Kinnarps missionshus sön<l. 25 jan.
Slutarps missionshus sönd. 1 febr.

nar Clausson 79 p, 7 pr. Karl Asph
p, 8 pr. Georg Johansson 78 p.
Damernas skänkta: 1 pr. Gunde

78
SlutarpÅ herckoy- bockeyserie

Diverse-Fatköp. triljarilhtubb 8-Z
Målsky4tar: Diverse: Roland Moberg 3, Sven-Olof .Tohånsson Z. Bo
Jonsson, Alf Adäms6on, Jan Andersson 1. tr'alk. biljardklubb: Äke

Lindgren, Bengt-Arne Käl!.
I-Bil & trIotor 2--,1

Äsarp

Målsk)'ftar: Bil & Motor: BenAt
Georgsson

2. Gösta

Anclersson

Äsarp I: Olle Thör'nel1,

2.

Lennar:t

Pettersson.

Kontorsmöbler-Åsarp II !-3
Målskyttar: Kontorsmöbler: !'jem-

ming Torstensson, Roland Linder,
Åsarp II: Tommy Nero, Ingemår
Pettersson.

Pojkar-Kinnarp

BS.ggnarls S-2
Målskyttar: Pojkar: Gösta Ek, Staffan Nielseu, Tomrny Petter$sön.

Byggnads: Rune Wallgren

Diverse
Bil & Motor
Pojkar
Falk. Biljardk.
Åsarp. II

2 2 0
2 2 fr
? 1 1
2 1, n
I fl 2
Kontorsmöbler 2i)11
Byggnacls
2 0 0
ÄsarpI
20t)2

0
n
0
1
0

2.

1.5.,-4

4
4

.$-6
7-6 l
15-g z
6*6 2
3-15 1
2 2-8 0
4-11 0

FRöKIND
Årets mantnlsliingdör
finnes. tillgångliga för gransk,
ning å kommunalkontoret t.o.m.
dern

5 febr. 1970.

KOMMUNALNÄMNDEN

Sönilagsskollärarna

Johansson 49 p, 2 pr. Bertil Engdahl 43 p, 3 pr. Karl Asph 43 p, 4
pr. Gösta Larsson 41 p, 5 pr. Göte

i

Kinnarp och Slutarp

Lindgren 40 p, 6 pr. Linnar Her-

mansson 38 o. ? pr. Claes Äkesson
3aå.****'-..+&dl.
Mästerskapet: 1 pr. Gunde Jo;
hansson 92 p, 2 pr. Bertil Engdahl

NYTT IKINNARP

79 p, 3 pr. Gösta Larsson 78 p, 4 pr,

Gunnar Clausson 72 p,
Miisterskapsskyttar: 1) Gunde Johansson 13? p; 2) Bertil Engdahl 123;
3) Gösta Larsson 115.
Fältskjutning i Äxtorp tillsammans med Kinneveds Jaktvårdsfiirening. 10-mannalag. Skltteföreningen
vann med

23E

Tarsd.agen den

konrmer iag att öppw.

mot 144 o.

Antal triilfar: 1) Äke Slom 29; 2)
Gunde Johansson 38; 3) Harry Göransson 28; 4) Nils Berggren 27; 5)
Bertil Engdahl 26; 6) Gösta Larssop
26; 7) Karl-Gustav Ahl 24:'8) KarI

Herrfrisering

i Kinnarp

Asph 23; 9) Yngve Nilsson 23; 10)
Georg Johansson ä; 11) Åke Gus-

tavsson 20;
.v, Lzt
12) Göte
vuLc Lruugfgll
Lindsren uu.
20.
Extra insats: 1) Gösta Larsson 624; 2) Gunde Johansson 6-23: 3)

Harry Göransson &-21; 4\ Erik
Svensson 6-17; 5) Bertil Engdahl
G-14; 6) Karl-Gustav Ahl 5-161 ?)
Åke BIom 5-13; 8) Åke Gustavsson

Extra insats för sommarens skjutningar 200 m: 1 pr. Gösta Laxson
99 p, 2 pr. Gunde Johansson gB p,
3 pr. Gunnar Clausson 81 p, 4 pr.
Karl Asph 79 p, 5 pr. Bertil Engdahl 79 p.
2zh-@,

29 jan.

I

år

belågen

|

Salongen

I

kiosken på Jälavägen.

i det nya villaområdet

bortom

I
I

|

ÖPPETIfIDtr]R:

kl. 9*18,
Iördagar
8-12^
12-1:l),
,(lunchslängt

Måndagar, tisda,gar, tor-sdagar

frredagar

Telefon 334 55

ALLT INOIT }IODERN IIÅRVÅRN
UTFöRES IIED STöIISTA OTISORG
VÄLKOMMEN:

Bir gitta KuIImg,n SiIf u er str and

9*19

aill

Fröfuind

e{t
Söntlagssholstart

i Kinnarp

F

or?rrubde

orrl, 27.888 lwm

rökinCs kominunalnämnd

hållit sarlluanträde.

I

IFRöKINDS KOMMUN
ANB UD

enpt"otririera

har
Byggnadsnämn-

utså1;s

Frönkinds konunun infordrar
härmed anbud på utarrendering &v nedanstånde jordområ-

från kommunalnämnden Gun-

nar Larsson och Arne Oisson och
Alian ÄhI-

den

morgon. söndag, börjar söndagsden ficli i uppdlai; att verkstiilla ut- [r:rn hr-"rnar]: 'r,:mnrlen
skolan i Kinnarps rnissionshus ny reduing
nch anskaffa l<ostnadsförsiag qvist och John tr'ransson.
tci min. Alla förutvaralnde elevcr liit
ir.jirrint'rnran
rr.,d {örrä3gnin.;
samt nya hälsas välkomna. I Slut- väster orn
Ccntlalsliolun- Två ansökarps missionshus börjar den nya ter- ninqar
om siip ndium Iör' delteganminen den 1 febr.
de i ungdomsledarliurs och folhhög-

Årrlrnöte rned Slutanps
rnissionsf örsamling
Slutarps missionsfiirsåmUrrg:
på torsdagskvällen sil;t årsmöte

i

l.,uae

mis-

sionshusct. Medienrmalna vår rnycket mangrant samlade. Årsmötet leddes av ordf. pastor Göran Carlsson.
I{vällcn inleddes med en kort pre-

dikan av Göran Carlsson.
Församlingen har 13 medlemrnar.
Den har under det gångna året bedrivit ganslia regelbunden mötesverksamhet rned ungefär två sön-

skolekurs å 100

kr

Eyggnadsnärnn,lens utredning ang.
va-anläggning öster onl Kinnarps

riksväg

20 ooh 1:21, 6 hektar åker

och 2 hektar ängsmark, söder om f,astigheten Slutarp
ödeg. 1:21.
Områdena är avsedda
bruksändamåI.

när nu den stora fasteinsam'vidgning av byggnaclsolanen tör att
lingen sätter igång i början på febKinn:rns snmhill, I(ornr:runal- ruari,
dessa båda aktioner skall
d:rgsmöten i månaden. Oiferhögtider nämndr,'n beslutade att hos fullmäk- inspirera
till efterföijd inom fabriför byggnadskassan har hållits, vi- tigc tillstyrka framslällninilen. r'ilkei ker, skolor,
administrativa koliektiv
dare vär'fest och skördefest. På för- innebär att förslagct överlämnas till och serviceinrättninsar,
sommaren hölls en tältmötesserie och liinsstyrelsen för fastställelseprövpå hösten en traditionell månclags- nine. Ang. ett Iiknande förshg för

kvällsserie. Missionsförsäliningen i Slutarps samhälle fattades enahanslutet av november gav rekordresul- da beslut.
tåt. FöNåmlingskassan hade omsluEn framställning om inköp a\z
tit 15.221 ki.
byggnadstomt lrån Iiinneved 1:4 biDe stvrelseiedamötef som var i tur föIls. Vid tidigare sammanträde hade
att avgå omvaldes.De var inkl. supp- komnrunalfulimäktige beslutat attl

leant Folke Pettersson, Augusta Ab- ansöka om tillstånd till expropriårahamsson, Karl Wilhelmsson, Mim- tion av ett område å fastigheten
rni Jonsson och Ester Johansson. Tilt Slutarp, ödegården och frågan hatle
revisorer utsågs Lydia Sandön och utretts av kommunainämndsordf"
Birgitta Lagerstrand. Församlings- Gunnar Larsson och byggnadsnämnföreståndare är Göran Carlsson och dens ordf. Elof Rehn. Från dessa
vice föreståndare Folke Pettersson. förelåg förslag om expropriation av
Den senare omvaldes också som fö- ett område på 2?.880 kvm. Kommureståndare för söndagsskoian. Asta nainämnden besiutade tillstvrira
Johansson är vice föreståndare. Fol- framställningen.
ke Pettersson omvaldes också som Beslutades att .brandförsäkra elioordf. i juniorföreningen. övriga 1e- nomibvggnaderna å Slutarp Ledsgårdare är Göran Carlsson, Asta Jo- den för 15.000 kr och på Slutaro
hansson samt Jenny Fred6n från ödegården för 25.000 kr'.
Åsarp. En medhjälpare valdes ockÅt markförvärvskommitt6n uppså. Föreståndarna för syföreningen drogs att infordra anbud på arrendeLydia Sand6n och Ester Johansson rinq av de nyinköpta fastigheterna
omvaldes. Sammankallande i fest- i Slutarp till ett kommande
sammankommitt6n är Augusta Abrahamsson. träde.

I

bidrag

till

Äsarps missionsförsam-

Beslutades föreslå fullmäktiee att
ling för pastorsiönen beviljades 2.000
kr. Ärsbidrag anslogs till SAM med i avvalrt:rn pa statslan upplaga etl
200 kr. och VMF 100 kr. En preli- kortfristigt lån på 200.000 kr. Att unminär mmma till söndagsskolan på derteckna lånehandlingarna utsågs

kr.

anslogs ocks.

Till

SA]\{:s och
VMF:s årskonferenser valdes ornbud.
Offerdagar för byggnadskassan anordnas annanclag pingst samt en söndag i månadsskiftet okt.-nov. Vårfest tilicammans med juniorerna skall
hållas Kr. Himmelsfärdsdag och skördefest första el. andra söndagen i oktober. Måndagskvällsserien planerades till samma tid som tidigare, li500

kaså missionsförsäljningen.

hrr Gunnar Larsson och Elof Rehn.

Socialnämnden hade föreslagit tönegradsplacering för derr nlrånställda
förestån<larinnan vid Frökinclseården. Enligt företecida 1jänstgörings-

handlingar fastställdes en placering
i !4:77 i reglerad befordringsgång.
Upptogs till behanclling frågan

om försäljning av

I

samband med årsrnötet l.rölls kon-

j
j
i
l

Slutarps hockey.foegtr6ys*9.
Kinnarps Byggnads-Äsarp 2 $-1
Målsklttar Eyggnads: K. Karlsson

331 53.

Skrif'tligt förseglat &nibud på
omslaget märkb "Arrnende" skall
vaJ'.a Frökinds kommunalnii.rnnd,

Rune Wallgren, Ove Daag. Åsarp: S.
Wiigottsson"

Falköpings Biljartl.-Åsarp L &-9
l\.{ålskyttar Falk" Biljard.: Åke
Lindberg 3, Bengt-Arne Kält 3, Bi.-ger Johansson 2"
Äsarp: Claes Fersson 3.
Bil och *Iotor-Pojkar {*-t
fuIålsky'ttar BM: Bengt Georgsson 2, j
Bo joLansson, Gösta Andersson
PoJkar: Christer Johansson.
I

Kommun4lkontor€t, Kinnarp,
tillhanda senast den 10 febr.
1970 k]. 17.0p.

Roland l\{oberg

Diverse-Kontorsmöbler l0-8
I
Målsky-ttar Diverse: Bo Jonsson 5, I
Roland Moberg 3, Jan,Andersson 1., I
Bengt Andersson 1.
Kontorsmöbler: B, trngriårsson. B. i
Persson, Roland Linder'.

rill I(innarp
z''th-?0--

:

Diverse
Bil o. Motor

Falk. Biljard.
Pojkär

Åsarp

II

Rlrggnacls

Kontorsmöbler
Ä-sarp

I

9$

1

8S002å*?61

330013-76i

å$

3 2 01$-*12 1j

#

30

ffi
,m

3r118-1031
21 7* e 2l
31 0 2 5.- g 21
3012 6.*25 1r
3 0 0 3 ?:19 0 j
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t::iå
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KINNARPS BTK:S
KORPBORDTENNIS

ifi

.tgl

,tr
iB

slutspelas sönd,agen den 1 febr.
meil start kl. 15 i Centralskolan,

'l-i;

Kinnarp.

RoianC Moberg lämnar Slutarps

för

med Kinnarpslaget, men de två föreningarna har i;rte varit överens om
karenstiden. Nu har dock de två förhandlat färdigt och det betydde att
Roland, som så sent som det gångna
året, verl<at som spelande tränare för
Slutarp, släpptes på två månader. 23årige Rolanrl har gjort sig känd som
en framgångsrik alltoundspelare, Han

KTNNARPS IF
håller möte å Kinnemo torsil.
den 29rI kl. 20.00. Viktiga frå-

gor'

K,u

utbetaining.

Beslutades att iör komrnunalkonstituerantle samnranträde inorn styrelsen. Till ordf. ornvaldes Göran torets r:ilinin;1 inkiipa en värmestenCarlsson, v. ordf. Folke Pettersson, cilapparat. Att utarbeta förslag till
kassör Ester Johansson och sekr. instruktion ftir kommunaltekniker
Märta Wilhelmsson.

IF

för div. IV-fotboll i lfinnarps IF.
Han har sedan en tid tillbaka tränat

Kommunalnämnclen beslutacle före-

goril.:ändes

för jord-

Arrendetiden beriiknas tiil 3 år.
Separata anb'ual kan avlämaas
på de olika delområdena.
Nåirmare -uptr)lysningar betrii"f
fande läge oc,h grihser lämnas
av Elof Rehn, Slutarp, telefon

lärarbostäcter.

tr'rågån slå f ullmäktlge att
nämnden
om ev. tältmöten hänskiits åt styrel- uppclrag att med hänsynstaganclefår i
sen i samr'åd med Äsar'ps mf s. att gäilande hyreskontrakt orclna till
mecl
planera.
saken. Från städpersonalen vicl CenGöran Carisson uttalade i årsmö- tralskolan förelåig tr'å räkningar
på
tet några tacksan'rhetens ord till hela 470:60 kr, I'espkr a1g4g-nrlc
Iörsämhngen lör dess ektiva insats. iordningsställande-?94.,!_4
och siädnins äv
Ärsmäte{: avslutades rned bön av }'ol- sammanträdeslokal
Räkningarna

ke Pettersson.

l

46.

3. Från Slutarp ödeg. 1:19-

komminister Gordon Möne, hoppas,

I't'amlirgt fcirslag onr iirrdring och rrt-

oc,h

ängsmark, beläget öster orn

oeh företag på Kinnarps Kontorsmöbler gjort en insamling till f,utherhjälpens Biafra-aktion. Vardera
parten har bidraeit med 1.825 hr el-

hade

ödegården

L:19-20,3 hektar åker

ler sammanlagt 3.650 kr. Lutherhjälersätta SJ:s eventueli:', kostnader för pens kontraktsombud i
Fatköping,

öl'::ig't. Byggnadsnämntlen

Från Slutarp

I

I likhet med vad, som för någon
järnvägsstation före1åg. För' utredvecka sedan skedde på Jaegels peps
och Konfektyr ÄB har nu personal

nin;; ar linebchor bordhdes flagen.
Avtal skulle upprättas med SJ an6rcnrLe flamJraglnr)e av lc,Jningar. Som eisillininx för intlung pa
SJ:s marh sl<all koinrnunen utbetala
en engiingssmumma på ö00 kr samt

Backgården

7:1, 5 hektar åker beläget
öster om rikwäg 46.

Ahtion i Kinnarp
för Biafra zt\lt-X,

treviljades.

i Slutarp.

Från Slutarp

1.

biir säkeriigen ett utmärkt tillskott
för

KIF'.

Från Kinnarps IF' går Kjell Karlstedt till Slutarps IF, r1är tidigare

brodern Håkan finns scm framgångsrik anfalisspeiare. Kjell har hört till
KIF:s påläggskalvai och var så sent
som i våras påtänkt för A-laget, där
han också giordc nfrgra träningsmatI chlr. Han är nitton år oeh främst
I lörsvarsspelare.
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Hl & Motor, $lutarp i
i A
V
FALKö'ING-11 tt?u:,^tt^rt:^

å

^

ilonto-".*Ot"r"" där brand uppstått i

ett

sågspånslager.

.

SöNDAG I.öRSTA FDBRUARI

kl. 11Rekt. Stig l{ikström m.fl., sång.
Slutar?s missionskyrka kI. 19.30 Inger och Göran Carls'
VÄLKOMMEN!
son talar ooh sjunger.

Åsa,rps missionsk:a

-

I)iverse och Bil'Motor toppar
v =++v,r
hockev-lxlckey-serie
Slutarps
v!4vw*I-v
A_N:
'le-n"

pågår

I

I

I

3;t
och !'alköpings Fliliardl{lubil.
Resuitat och mätsk.},ttal

|

Poikar" -F"nlliöpings [3i]iardtilirbb
:

3.,, 1tl

Äsarp 1--Kotrtorsmöbler 3--{j
Målskyttar, FBK: Eengl-Är'ne Käl]
l{åtsk}'ttar. Iiotrtorsrncjbler: tsengt 5,,\lie t,jncltrerg 3, Jan Nilsson,.l'
Perssol') 3. K. G. Ahl, Uno Karlsson. Lithen. Pojliar: I{. Johansson 2, R.
Anders Joilailsson^ Åsarp: Gösta R-v- 'l'o rst n sso i.t
lander, Ollc lhörnell. Claes Persson.
Åsarp 2.-.Bii cch lvlotor' 3--'ltr
40031.-..88
L)i\'r,:l sr,:
i\'Iålsli-vttar'. 3M: Bengt Georgss:nn
400?'1--108
och NIotor
6, Btr Johansson 2, (]östa Allderusolt, 13il
:]0133-^156
Iiå11(iiprngsi tsillardhl
Iiar'1-Åke Ur1gh, Jår1 Litrdstroru.
1 2 1l-20 3
Pojkal
t.:

"

7 2 12*--28 3
0 3 10-'-1.5 2
0 3 10.--?0 2

liont0r'snriiblt:'r
IJ).ggnåcls

Äsårps

KINNEVEDS
JAKTVÅRDSFöREN.

:l

00

Åsalp I

.1

10--25

Lördagt:tt don ? febr': I{iunarP

19:30

Bygglrads-.-Äsårp 1[, Divelse*Pojliar'.

på Pensionatet KinnarP.

Söntlagcn den 8 febr'.:

Bil

och lUo-

.-I{ontorsnlöbler, Äsar1: }-Falköpings Biljardklubb.

tor'

NTO

KINNARPS

,:'i

ANORDNAR JULFEST

fred. den 6 febr. kl. 20.00
Karl Erik Nåth, Titlaholm,
leder lekar och tävlingar;

&
i:;;,;1

DANS

av kaffe, smörgås'
tårta och korv.

Servering

Pla.ts: Sörby skola
Även icke medlemmar får vara
med. Anmäl Er senast onsilag
kl. 12.00. Telefon 333 00.
Välkomna
jekväll.

till

en trevlig familNTO

SLUTANPS HOCKEY.BOCKEYSERIE

Lördag den 31 jan.
Äsarp 1*Kontorsmöbler
Åsarp ?-Bil och Motor
Söndag den 1 febr.

''-;

Diverse-Kinnarps
Pojkar-Falköpings BiljardklubbByggnads

Till k;'rkofullmriktig

t

Iz - ?J'

i

Kinneveds församling efter avlidne
Henning Andersson har vid nY sammanräkning inför länsstyrelsen lantbrukare Heimer Trygg, Lillegården,

at::t:::itl:.tl;

::?;?iii:tt*

#

t::i::!:1i

t',i;it1:i:

:::.t:t::,t.

'.ii):.:.:::.:

,;;.';,,

befunnits vald på Samiingslistan'

är ett f aktum Undra på att Pojkars målvakt fhomas \Ye'sterbolg
ser funcler$am uL

Dert sjun<le bahlängesmålet

0

$peloldntng

ÅRSMöTE

Ett par luftfilter torsd. den 5 februari k].

förstördes. Brandkåren hade inga
svårigheter att släcka.

I

ldl tliin-alottrje tn I t)1r'crst - llyggllads ti' '1
hoclie-r'-l:rockel'-serie, Oä,I)i'ersr:: Rotancl Mo- j
lt"i.r.l.ttr",
.^l]]""r;l:J;
f,,li II t,,.,..
,":,. ,1,,'llt,,r.:
hittills ta5it
j'f,rn
I'Iotor ,,,'",,'"
sar!L Drr
Bil usu
och flrurur
samt
An-]
enllenet
f:cn*t An_
Anilersson.
Antlels"nn, llengt
:,l. .J3n
.Jrn Andefsson,
ttotet_atles
pott. I seuasle omgången
Jotisr^on.
Adamssou. Bo Jonsr^on.
Adamssorr.
I J.,.r.oi.,.
n,
r\if
i\if
ltrt", [,-isr",tr,^i1.,n,, waltgr.en
storsegrar fr.ämst av ni]
I lilrrt.alp

^^ ^ ^i
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SPARBöSSETöMNING
FöR SAM I ÅSARP OCH SLUTARP

erch

försvarart'tl

d(z-7o'

Tleomy Pettersson

Skidpromeruud

valtle I{innarp
En trasslig ör'ergångsaffär där
FAII{, IFK, Kinnarps IF och

FAtrK:s fotbollspelal'e, reservmålvakten Tlromy' Pettersson är in-

blandad har kornmit i

dagen.

FAII{-målvakten har skrivit p:i
för såväl Kinnarp som IFI{. I en
notis den 15 .!an. meddelade

vi

att

Thomy var spelklar för IFI{ och
det väckte förr'ånlng i Kinnarp.
Den föreningen had€ retlan för-

handlat nred Thomy och FAIK och
tvåmånatlerskarensen, Och den förhanrllingen sketltle

fått klart rnetl
Hr Anders Andersson, Kinnårp,
med maka Iris, född Lindberg' JäIa, (Foto: Hammarstrands Eftr.,
Fallröping). alt-n.

lnnan IFK kom in i bilden

på

allvar.

Kinnarp var först med namnteckningen och "den som kommer först
till l<varnen får mala". Thomy är
spelklar för Kinnarps IF den 8 mars
och SKALL spela för KI!', enliet
den uppgift han i går gav till F.i6port.

Den något trassliga övergångsaffä-

ren har skötts av två av FAIKsel<tionens medlemmar
de var
ovetande om våranclrås-håndlande
Den ene gav genom underskrift
klartecken till Kinnarp
den andra gåv genom underskrift- klartecken
till IFK. I båda fallen handtade det

om tvåmånaderkarens.
En rekommendation är också att
spelare som ämnar gå från en förening till en annan bättre sätter sis

in i

övergångsbestämmelserna
undvika onöcligt trassel.

IIr Bo Johansson,

Kinnarp, med
rnaka Ann-Cihristlng föald Datriels-

för att

Det händer, meh inte så ofta, sådana här dribbelpåskrifter, säger
ord. i Västergötlands Fotbollförbund
Karl-Exel Rosander, som också på-

ått det är viktigt att före n förhandlare vid
son, Trädet. (Foto: Studio Linde- 1 övergångar för att därigenom undrotb, Ulricehalon, ltll - W.
vika missförstånd. Genom proto, kollsutdrag ger man e n man rätten
' att teckna övergångar.
pekar.

. eningar utser

Röl(IIID
i SlutBrP
Kyndelsmässodagens kväll höUs i
Sluiarps missionshus ett möte då det
var sparbössetömning för Svenska
Ailiansmissionen på dess speciella
offerdag för inre och yttre mission'

riket enligt text i Matt. 13. Fru Inger Carlsson tatade i mötets början
över Jes. 55:6. Tillsammans sjöng de
några sånger.

KINNARPS
Samhällsförening
kallar härmed till extra möte

måndagen den 9 febr. 19?0 kl.
19.30.

i ett plan om 4 rum o.
kök, fullt modern, så gott
byggd

som nybyggt. Hel källarvå-

ning meil trevlig gillestuga,
varmgarage, oljeeldnilg etc.
Villan har ett lugnt o. trevligt läge.
Säljes gm Fastighetsmäkl.
Falköping. Tel. 0515/135 84

tl+-ztU'

Skitlpromenad
i

Kinnarps NTO-förening anordnar
morgon en skidPromenad med tiPs-

frågor. Starten blir vid Granet kl'

angående

postfrågån och lekPlatserna.
Styrolson
Kinnarps samhällsförening
har extra möte På måndag På PenpostI sionatet för diskussion angående
I fråeor och lekskolan.

kvar är elet meniugen att återrkomrna
rned llr'r t:psnrorr:enarloi i sanrnra
spår'" Oclr då får man hoppas att än
fler gor sig ut på en välbehör'lig söu.
dagsutf !-vkt.

Iirågorrra

var aktuetia och

lagom

sr'åra" Irrgen ll'ckBcles Cock pricha in

någon tolva, men följattde fyra hade
elva rält: Ingmar Andeleson. l'alkö.
ping. Inq-1111i och Valtor BertilssQn,

Vartofta. samt Leif Filip,sSott. Slut'
arp. Tio rdtt lråde Brita Johansson,
Kinnarp, Ragnhitcl c'ch Verner Grarr-

lrrnd, Vårkumla, -samt $ture Anders'
son, Vårkurirla, Ytlgste deltagaren var
lille sexårige Beniry Andersson. Slutarp, å0m vorkligen visade gryende
arrlag oeh energi för shidsporten"
I en skiljefråga gä1lde det ati tippa

''Ret(ordtidig

KINNARP
Skidpromenad

9.30-12. Tipspromenaden är avsetld
som en lämplig utflYkt för hela familjen. Banlängden är 4 krn och pri- med tipstolva anordnas sönd.
ser utgår till dem som tiPPar bäst den 8 febr. metl start vid Granet

bollnremiär
- -i
i Kinnarp
rLlt'".<t'

på frågorna.

(vägen Brismene-Fröje) kl

Beviljal sta{slån
Frökinds kommun har av

9.30-12.00. Banlängd ca 4 km.
fotbollpremiär blir det
Startavgift 2 :-. Korvservering. påRekordtidig
lördag i Kinnarp, där idrottsför-

rege-

ringen beviljats statsiån med 200'000
kr. för anordnande av allmänna samlingslokaler på fastigheten Slutarp
öclegården' 1:19 och 1:20. BYggnadskostnaderna har angetts

till

400.000

Alla

välkomna!

NIO

kr.

FRöKINDS KOMMUN

Ärende: diskussion

t"l

Kinnarp
Prima enfamiljsailla

Lokai: Pensionatet, Kinn-

arp.

I
I

Trots lrlidvätler och sl1öfåll står'tado må1 vat. r'iri (]ranet oelt banart sonr
fyrtiotal personer i IlT0:s tifspro- rrätte ung. fyt'a kil var tl'evlig och
menad på skidor i sönclags. Strrlt oclr ornväxla!rcle och fick nrån5a loroi'd
av deltågårnä. Om "o;!ra $noll ligger

ef.t

Einar Gustavsson

Insamlingsmöte

Insamlingsresultatet blev iämnt 500
kr. I mötet Predikade Pastor Göran
Carlsson om senapskornet och surdesen och cless likhet med himmel-

Från mälet vi(.l Glanet

siiker deltidsanstiillil letlarinno för lekskola inom kommunen.
Beräknad start rrnder mars månad. Tidigare erfarenhet med
liknande arbete är. en merit. Änsökningar ställe-s till Frökiirds
Barnavårdsnämncl, Brismene, 520 44 Kinnarp. Vidare upplysningar per tel: 0515/530 32.

eningens två seniorlag drabbar sam-

man i ett inbördes möte. Matchen
spelas på ett område vid den nYa
villabebyggelsen på vägen mot Bris-

mene och Jäla.
Följande kallas: Stefan Johansson,
Conny Qvist, Eengt Persson, Bertil

Gustafsson, Tord Torsteilsson, Claes
Göran Göransson, Anders Ek, Bo
Ivarsson, Bo Johansson, Roland Moberg, Staffan Nielsen, Kjell Aht, Ul-

ric Gunnarsson, Gösta Ek,

Bengt
Georgsson, ThomY Pettersson, Tommy Sandahl, Torgny Johansson, Rune
Torstensson, Christer Johansson, To-

ny Persson, Uno Karisson, Fleming
Torstensson, Göte Andersson, Gösta
Magnusson, Christer'Claesson. Samling Kinnemo lördag

12.30.

Sluturp

a{rgen

7'uärs

t4?.-W.

Hoc\;qrybt^ckey

i sTU?'ÅRP

Kinnar:p Il.lggnads-Äsarp

I 6-t

I{ålsiryttar: I3yggua.ds: Rune Waligren 2. Kent Kalisson, Ärne Tho-

lin. Ole llaag, s,jälvtnål. Äsatp:
0l1e Thörncli. Karl-Äke Lår'.s-

WffiiiÅ

soll.

I'ojkar*Ilirer'se ?-13
Målsk-r.ttar: I)iverse: fi,olaud !Jotrerg 5, B0 Jonsöon 4, Jarr Andersson, Ton"v Persson, Ilengt An-

R,

der$son" Fojhar:

Torstenssou,

T. Petterrson.

Sil
.'..:::' .|:::

:.:'.

:'::

r-rch llotor-Kontorsmöbl.er 1*5
Målskytt":r: Kontorsrnöb!er': Bengt
Fslsson 3. Lars Westerberg, Flerl-

:

Trafikstockningen blev inte så svåt'
eftelsom nran kunde dirigera olr trafiken. än del tyngre fordon tick clocii
r'änla någoo tirnnre tills tratleln bär'
gats

i ooförsvinnandeo'
J{1'

dersson.
11"

har" kcnstituet'at srg ociL. $t)'relseu har
f

{irLcr

också

Äveu orn det fömanrs e{:t r.irist veKinnarl:s NTo-förening hade i fredags inb.iud;t. sina medlemnrar och nrocl, att d€f !1u 1'åt" sista årsfeeten
sncira irttirssoracle till årsr'est i Sörb5 som iiladrs rnedan förenirlgen heter
Kinnarns iVTO. -så kan nran nog dock
skola. Glädiende nog hade t'tt sjr:ttiotal personer hommit och då man clär' säga, ntt det blev den nest lyekade
till enqågerat clen alltid lika populäre som föreningen någonsin ordnat,
Kar!-Erih Nätth från Tidaholm som
allsangs- och lel(lodare. r-ar stänt'
nineen den bästa hela kvällen'
Sivert Andersson erinracle i ett itlle'
tlande antörande out att NTO som or- PLASTBAT{D BILLTGT
qanisation fö*$vinner" inorn kort' Vitl
fr" 2:00-4:50 kg, för vävning
nåshherltlel l{ommer en gem+rnsåm
Itnngress att hålias med IOGT i och vir{<ning av mattor. PlastStocliholrn oeh de bädå otganisatio- sniljor endast 4:50 kg. Etålnynei'nå konmer då att gå tillsammåns lonvarp 13:00 kg. Plastmattor
i en olganisation. \lad tlen nya orga- stor sortering,
nisr:tiorien lromtner att hetå är ätrrrrt
inte officieltt. en nanrnuristävling på- G. Carlsson, Krngstorp, Slutarp
går. mpn talaren trodde att uå glund
Tel. 0515/332 98.
qv IOGT:s iniernationella förånkrlng'
komlner troligen clet anses !ärnpligåst

Åsarp l3-åralköpings Biljard-

r:iljande utseende: nt'df" Karl-Elert

$dir.

kluhb fi-'{i
lilålskyti:ar'; Åsar"p: Stilerl \Yilgots-

E'r1"rgt Georgssotr. kas-

siir: ;etig .lohansson, vir:e ot'd[.

santrlnnslagning(,n. Hur rramufrågan
än löses. är mi{iet att få så mänga
sorn tnhjligt inse r"ärclet av ett 11elnvktert levnad-<sätt ds:isanrntil. Ef '

f.ktiriteten i arbetet lranske
biir sför're.

Kiunarps
(-llae.qon,

stt bibehålia detta nåmnet aven

I.,yckatl årsfest

Kinnarps i{TO

ftlt -7a'

rning Tolstenss:on. I3M: Gosta Äu-

Bo

son 5, lirank Jue]sson ? .Tomnty
Nprn. Eiltrr',lki.: Äke Lrndl,erg .l,

lr.arsson, vice selir'. Göte Anderssot'l'
lias$aförvåltä1'e .liLtrt Johanssou' St,vrelsesuppl. Gosta Andersson, Lennart

()r'irli,

'1. Lrl.':t.i. r,,rr I.

r ri

telz'4t'

NTO:s skidProruenad

!'öljanrle tte far prls fol båstä resrrltat virl NTO:s skidpronrenr.rd i sönplace-

- ski).iefrågan avgjoi'rtd
i:ingen: Iugem;rr Anci.ersson' l'alkö'
ping. 1 kg liaffe, Lrrg-Mr-Llie Bertilsson, Varir;tta, 1'l kg l;affe och Valter
dags

flertilssrrl, \rartofta, sour får

ett-

hr,rntra

till

kvart

i)
,l

3

i

5

1l |l

0
0
1
0
0

"t3,*1n

1 :5-15
? ;tg-23
? 1?-2$
3 16-1?
318*2{i

10

| '\ t,>-D:

*

0å

8
6
å
4

4
D

1?*31

0

T serraste orngången intråffarle en
-qmärle sensatrun då dittills eibeseg,
lade Bil och Motor råkade ut för sin
förstn lroringfiiLlu-qt or:h rlet var lioilIoLsnrolrlol snin nred cle dvet'tygande

i;.1 iag bår1å poängen,
Qräntad r:ul r'äl crkså. segem föi

riff rorna

vål-

Central.skolan i ltinn-

;1sar1r ? nrnt Biljarclhiubtrer:, där
duci< sif f ronrrr bltrv tretydligt jämrrrre lneLl &-$ i Åsarps favör. Ge-

arp llu pa fredag hl 19.00' Iledv.
s,v ulrgdonlssehr. G.

,r

Pojkar
,\sar:p "t

leilo kaffe,

UNGDOMAR
fråt 1,tr år och llpl')åt. år

\.1]l-sri

}1il ocir tr{olcr 5
3'alh. Brljardkl. 5
Kontorsrnohier' 5
Kinnarps l3:'gg. r
5
Åsalp ?

Giitlinil oclt

nonr dessa. regultat kän man räl säf,:r al:t. gilrppsegern är klar för Dir'.rse.laget och d"n \'äntade finalnatclien ru€l.lån dem octr Bii och

päst. R. Jahnsen.
Ii"r rkans Ungdom

il{otor blrl r.ai bara e}I s'tnd

tlit

li la

olil

n.

l 1 l,'Ol-r1äf1,isar p*Äsar1r

I

Iliverse*Bil orh Motor
1{ fetrruari
Poj kar-I{nnto

t'su:öb I er

Kinnarp tr;'ggnads-Bi1jard-

t:.:.1:t).lltl).i

klubbeu
1ll februari

:l).1:::::::::

::i:.tlttl..i
::lt).:lt::l:::

1li'.else*.\:J(! "

Bil a,:l llct,rr-BriJaldkl

u'uberr

2l Iebniari

1{inrra|p B;;ggnads*KonLorsniiitrler

Fojl'ar*Åsarp-.'l
_

Snöstjärneprov
viil Hassl;r, Kin.nai'p, lörelelg 14
*16, söndag 10-t2 och 14-16.
S,Jndag bjuds alla å^kare på
ör'erraskni:ng.
I

It,.

SpannmåIsskruvar
lbyggbara, prisex. 6 m mecl 2
hkr el-motor, motorskydd och
anslutningshandske, otns. inräk-

..,.{t9ld6n54lent NjSSe NiJSSOn gästade i går kväll Slutarps IF. Han testade föreningens
i Centralskolan i Kinnarp. På testcykeln när FI fotograferade var P.-O. Gustafsson, som

i:bollsspelare

rollas av konsulent Nisse och övervakas av bl. a. nye tränaren Lasse Jacobson, t. v. om P.-O.

l\4ll->o'

inad, 1 års garanti, Kr. 590:-.
IIAI,SÄNGS MEKANISKA
VERKSTAI)

Tel. 0515/461

64

m.

fl.

425.000 kr äskas tiII åf LAKANSVÄV
gatu- och ledningsarbeten ii"*i*umff;;

KINNEVED

socknars hingstförening
m. b. p. a. har årsstämma fred.
derl 2712 kl. 19.30 å Björkhaga,
Kinnarp.
Ärenden enligt stadgarna.
Samt beslut enligt $21 i stail-

i l(innarp och Slutarp d;tT*il,*"*,'.
'f f r

.

garna om föreningens upplös-

I

STÄDROCKAR' crimPlene'

Ctl

Frökintls kommunalnämnd har hållit sammanf,räile. Behantllades in- Tel. 331 34
komna anbud på utförantle av vatten-, spillvatten- och dagvattenleilningar samt gator inom nyexploaterade tomtområileo_ i_*iolrlp.o"h
a Dn del köpor för ilyrt
Slutarp. 14 anbud hade inkommit Byggnatlsnämnden haile granskatan- a anilra köper från
butlen och beslutat föreslå fullnäktige att som entreprenör antaga firma
Uno Äberg, Skövtte, som avlämnat ett anbutt på 39?'000 kr exkl. moms. LafS GffStafSSOnS
Yidare hade föreslagits att kommunalfullmäktige
SlUtarp
slag på 4?i.000 lia för ändamålet. Konmunalnämnden beslutade att hos

nIn8.

Styrelsen

i
MONARPS
Mossutdikningsfören.
Delägarna

*3,o:"1ts

li 3, Möbelaffäfo

O Allt i möbler oeh soffgrup'
tri- O per, bäddsoffor, tak'Och
härmed till orclinarie årssamElof a golvarmaturer, mattor.
manträde i Göteve Försa"mlingsRehn och Eikltng Vfuing.
o rel' 051öi331?e'
gård lördagen tlen 28 febr. 1970
,*-rX:"ffå.T,T:T:f':ilåi":::äSä:
Markrörvärvskommitt6n
kl. 14.00.
0",,
fordrat anbud å arrende på inköpta iO."a*-"" i"Itigft"t"tt Kinnevled'1:4
jordbruksfastigheter.
För
Slutarp, ili. 'r";'ti1.rm-"n. omfattade 6{l lStadgeenliga ärenden.
KINNARe
KINNARP
Styrelsen
itrIåll"l*t'ffi ffi"'$trå:i:f."r | *-läff d;*;:*;l*,,u"ru:
gården, öster om landwäg S
överenskommelse'beträfav
U'lr"tu'
Uneatomar väIkomna
väIkomnr till
lll"L" I
| Ungilomar
Snöstjärneprov
I
i
Mi;;t"""
Missionshuset
uigä-t"'ii[i
Ungil.träff
å1ff1il"ååä*ä:":iffånå"i"1ii
äil
i
?,J1X-J#å
Kinnarp'
iXXl;;flåli"å,
|
kan avläggas vid Elassla,
rrågan
t'r
dag 14--16, söndag 1$-12 oeh 1+-16.
kr 16
16.00
sonoag kl
Söndag
Arrangörer bjuder på överraskning I I ;å'Ji fli"Jl.*iåH:":"åT#i"fflf#fnä".remitterades
fullmiiktige tillstyrka förstaget men föreslår, att projekt€t finanslerar

inom Floby m.fl. soeknar kallas

ur

genom upplåning av 330.0ffi kr och
allmänna investeringsfonden
ges 95.000 kr. Att unalerteckna entreprenadhanillingarna föreslås

I

I

I| -

I

på söndag.

#

&
&
&

&.

v'lz-'to

SLUTARP
Trevlig 4-nrmsvilla'
byggdi1plan1967.
Vidibyggt förrådsut'
rymme och garage.
Stor, lättskött hörntomt.

SPAFIE$ANKERF{As
FASTlrSt':ffiT'SBVRÄ
Storgatan ? 9, FalköPing

trakten utsågs Elof Rehn och Ivar 1

progra,m oeh
oeh servestyretse för Frökinds Hyresbo- | Omväxl. progra,rn
aiog. - Medv. av sångarpast.
sångt
Med anledning av att kommunal- | städer.under' åren 19?0-1971 omvalder I ring.
nåmnden föresågit fullmäktige' att I fabrikör Jarl Andersson, verkstads- Hans.Andersson,
U""t Andereson, G. Oarlsson
Ot
försälja lärarboståderna tre och fyra | ägaren Gösta Larsson' Kinnårp' |I m.fl.
m'fl'
diRehn,
Elof
bestutade kommunalnäm"d";äii;: I t"å"Jiit"r""
'Slutarp,
z(

l:lrj custafsson.

lz-)Q.
gåti1l1änsskolnämnden*ä;;;;"|"uI.to"r"u"Gustavsson.Kinnarp,och@
l
Samuelsson,. SlutBengt
handlanden
äm yttrancle beträffande försäljning-, | u"p. TilI personliga suppleanter utI
Sandahl' j
Frårt Kinneveds cp-avd. föreslås a* lfps ^-tvs*::i.'1" -S1"" partistöd.. in€öres i.. komkommunalt
p fltU l,UI
Ahrclvist, I l\IlilfAt
I
iii;;;;;: m-ålarmästa-e Esten
fl*""?l:#*T::å#::r,ij'"x i:ll*li:l?,T'*:,J
",i{ii,iiffi:
Rutman,
I\{rnne
rabrikör
l il,Ttlil;,å3T"',11?""ä;tr";:å.=;åå ll"t".p,
Gert
i k;;"; mänctat och att p,",t.r1",.-1p,
Söndng
?lälT3;"llt,Xllflu*'"*n"uren
kr tages ur till fullmäktiges för{o1

gande stående medel.

Beslutades

ändring.

i

t*lt-x).

l-Äsarp II 0-l
Målsl<yttar: ÄsarP I: Karl-Åke
Larsson 2, Olte Thörnell, Gösta
Rylander, Ingvar Ahlqvist, Claes

A,"arp

Persson. Äsarp

II: Sören Wilgots-

son.

Kontorsmöbler-PoJkar 8--8

Målskyttar: Kontorsmöbler: Bengt
Persson 4, Bo In€rrarsson 2, Flem-

ming Torstensson, Uno Karlsson.

Pojkar: Christer Johansson 2, Staffan Niels6n 2. Rune Torstensson,
Tommv Pettersson.
Byggnatls-Falk. bifiarilklubb 10-B
Målskyttar:. Biljardklubben: BengtArne Käll B. BYggnads: Ove Daag
6, Rune Wallgren 3, Kent Karlsson.

och Motor-Diverse {-3
MåIskyttar: BM: Bengt Georgsson

Bil

2, Karl-Åke Ungh, Anders Ek.
Diverse: Roland Moberg 2, Jan
Andersson.

Diverse

Bil och Motor
Kontorsmöbler
Falk. biljard
Kinnarp Bygg.

Äsarp II
Pojkar
I Äsarp I

65
65
63
63
63
62
61
tt

01 46*14 10
29-18 10
01
'1 , 2Å5 7
03 42-33 6
03 26-20 6
04 1H2 4
14 1$-40 3
05 t&-32 2

att föreslå fullmäktige

ff ålff:'å'åJl'"T"å'lå'Jili?åå1i I FR O Kl N D
"-f utses suppleanter. Beträffande

iJff-äijff

Hockey-bockey
SLUTARP

I(innarp möter
I Uri*ef

I

även

Tel.13425.

I Titl

j:li5ä:::"fi;älä",:-

"

Byggnadsnämndenföreslårattti$markspriset sättes

till

Anstutningsavginen

3:50

kr per kvm.
--;

m ä k t ig

e

I

K o m m u n a If u

|

sammanträder i Centra.lskolan,
Xi"""rp, fredagen den 2? febr.

till ;i;;

|

19?0

lfalr 3.500 kr till
roresras EurlhL
sänkt från
avlonp föreslås
avlopp
3.000 kr. Genom omröstning beslutåde,:
motl
rmmunalnämnden med 8 röster mot
kommunalnämnden
d"t iå;;;
lägre befulrmäktige det
två
å föreslå fullmäktige
loppet.

;;:l

kl

II

19'00'

Ordf

Nybyggd

Xlitna r.o**'nens vägnar,,r'a""- l' FASADTHG E LV I LLA
al'ha
an}lpnnanrdknntraktcf
för
för
entreprenadkontraktet
teckna
samlingslokaitryggnationeniiitåätsiåf till salu, 1 plan, hällare, i SIut'
Ahlqvist.
:hn och Sten Ahlqvist.
Rehn
arp. Upplysn. 0500/141 05.
I

Länsstyrelsen hade begärt yttrande

beträffande ny distriktsvterinärsin-

delning. Kommunalnämnden ansåg I
likhet med länweterinären att den
föreslagna indelningen i dagens läge
icke torde vara realistisk, och det torde vara tveksamt huruvlda den kan

Ulric Gunnarsson - ettårsfaiiet
från IFK Faiköping, vilken i vår
är klar för debut i seriesammanhang för Kinnarps ,IF. z-tlz-)V ,

bli det i framtiden.

På sociainämndens förslag föreslår
kommunalnämnden fullmäktige att
timersättning med tio kronor skall
utgå till ordf. och ledamot i nämnd
scrm måste utföras på
förrättning,
rur l aLlrr:rls
för
rvr

Trots den stränga vintern har det

varit full fart på Kinnarps fotbollsträning utomhus sedan en tid tillbaka. På söndag har laget bestämt
träff med IF Heimer från LidköPing

arbetstitl. Räkning skall föredragas

I och godkännas
i nämnd.

av

och den träffen sker på föreningens

vederbörande

nya träningsbana. Ulric Gunnatsson
- ettårsfall från IFK FalköPing -

i På grund av rådande

vattenbrist
i uppdrogs åt byggnadsnämndens ordf.
, att undersöka kostnaderna för transoort av vatten i stöne tankar.

gör nu entr6

ret förefaller

nalnämndeu besiutade att hos länsbostadsnämnden tillstyrka 20'000 kr,
.det,gögsta belopp som kan ufgf.

laget, som På PaPPeintressant. Nytt namn

i Kinnarpsleken är också

Rolantl

Moberg, som tidigare agerade med

Allan Thor hade ansökt om för-

bättringslån på 25.fiX) kr. Arbetet avsåg fastigheten Lagerstorp. Kommu-

i

framgång

IIr Agne Perssoa med maka Montca, född Adolfetoa, Etutelp.
(Foto: Itammarstråndg Eftr., FaL
köping)

Ltl"-7v.

i

Slutarps IF.

De grabbar som 'Marthel och Co
gett förtroende bör kunna ge div

Ul-laget Heimer en trevlig

kamP.

Dags- eller varannandagsstädning

Ifochey-,b^?Xkey-seger

Kontor och lunchrum.
SLUTARPS MöBELINDUSTBI

ft;,

I)iaerse

Ring tel. 333 85.
fTngdornstl'äff i.Kinnarps missionshus

Söndag eftermiddag inbjudes ali
ungdom

till

ungdomsträff

missionshus. Det

i

Kinnarps

blir ett omvdxlande

och treviigt program, huvudsakligen
lett av ungdomspastorn Hans Andersson, Floby. Det blir också någon

form av

serwering.

K.vrkans I'ngdom
anorduar på fredagskvällen en träff

i

Centralskolan, Kinnarp. Då komnrer man bl. a. att för'bereda den
fortsatta verksamheten inom gruppen.

!.tl?.-\1).

ÄnslutningEavgifter
föreslås .qiinlita
Ny va-anlä"ggning
Kommunalniimndon i Frökind har
sammanträde behandlat frågan
om anslutningsavgifterna för vatten
och avlopp, sedan byggnadsnämnden

vid

företagit en utredning. B;,'ggnatlsnämndens förslag var att avgifterna

sliulle sänkas från 3.500 kr till 3.000.
Detta biev efter omröstning bland Iedamöterna kommunalnämndens rekommendation till fullmäktige. Den
fattades med 8 röster mot 2. Tomtmar'hspriset föresiås satt till 3:50 pr
kvadlatmeter.
Byggnadsnämnden hade föreslagit
att ett anslag om 425.000 kr beviljas
för utförande av vatten-, spillvattenoch dagvattenledningar inom nyexploaterade områden i Kinnarp och
Slutarp. Kommunalnämnden tillstyrker byggnadsnämndens äskande men
föreslår att projektet finansieras genom upplåning av 530.000 kr och genclm ett anslag

om

kr.

ur

investeringsfonclen

Byggnadsnämnden har
gfanskat fjorton inkomna anbucl och
rekonrmenderat ett på 397.000 lir från
en Skövdefirma.
95.000

Partistötl

Frökinris cp-avclelning föreslår att
partistöd införes i kommunen med

ett belop pav 200 kr pr mandat. Kommunalnämnden tillstyrker. Beloppet,
6.000 kr, bör tas ur till fullmäktiges
förfogande stående medel,

Vid

Hj godkänt
knmmunalnämndens salnman-

träCe 12 februari förelåg räkningar
friin en firma i kommunen. Då inga
uppgifter om mottagare och inga attester fanns ansåg sig nämnden inte
kunna godkänna räkningarna för betalnins.

Så här sr:r det segr:r'rika Diverselåget ut, Med på bilden är också dotnarcn Eino &{ikola (nred pipan i mun). Övriga på i:iltlc+n: Rolancl Moberg. Roger Antlelsson, Alf Adånrsscnr. Jan Andersson, Tony Persson. Prolånci Ändersson. Bo Jorrsson, Tironti-rs P€tterssolt. Sr.on-Olof Johansson saurt lagbas Gösta Anclersson,

I r.eelioslutet slutspeladcs $lutarps hockeS'boekey-rerier, Diverse satte punkt med hela l3-0 mot Äsår$st1'åan
och }iirgadc {ärmecl gruppsegerrr. På sanrma poäng, alltså lil, hartnade Bil och ltotör. Roland }tplrerg blev omgångens främste sliltl, med sina sjrr lliversemåI. Bengt "Bleclia" (ieorgsson svarade för sex Bil a<lh llötalr,ntå|.
Dir,erse-Asarp ? l:J-{)
Målskyttar': Roland l\{oberg ?. $venC)lof Johanssou :j. Bengt Attclet'sson.
I?oger Anclersson, Alf Ätlamssorr

{';eoliisör"r

6, l,ennai't Rr:tnran 13. Kall-Äke Ungh
3. C]östa Änderrssot, -cttefan "Icirans-

från 14 år är välkomna tili
Centralskolan, Kinnarp,

fredag kl 19. Planläggning äv
verksamheten, Servering.
Kyrkans Ungtlom

12

12

Heinrer sitt ledrlingsmål genom själv-

lfilälnr"rl;-;*"

I ; I .l ;?:;å ; nrål av Bengt Persson.

iAs'tpI

?205!6--'38

4

I i ? } iå:lå

å

lå:ili,
] '""'"'

[]iljsrd

t'

7304

45--{?

Kinnarp var dock inte helt cllens'

(t

lösa på mål dettna hah'lek.

l

T.'IiI{: Älre Lintlberg )J. lJengt-Äme|

I

"4t?-'"Nv'

Kinnarp f oll
I
Xlålsk1'ttar': Byggneds: Ove Daag t.

ll'",n,..,,0u,.-r{i'narlrs

B'.ggn.

Bergql:ist tog ma\t lt'dnirrgen ured
2*{, Iln lit€n sturld senare l;'ckadet
riock Kinnarp få hål på Heimerförsvaret oclr Ulric Gunnalsson ltunde
r'educera till :-.1" Gläcljen biev doci;
inte 1ån5;ai:ig l\'. itrår ettet i.iorde
,Ian-Ove F riman .?. 1 oc:L sanrma

}-r

***::l*r.";;,;;J*;; i rnot Heimer
I

Åcarp l-Piljlrar 8-6
il{ålsl<vttar': +\.sarp: .Iunu1''feodot'sson 5. Iltgl'ar Ahlqvist: 2. Olle "l'hör'
nell-

lrtoih:rt': Runr:r'l"oti:tt'trs:r:n !1. F.Iåkarr

Hårrctf(lt'1.

Kinnarps lF begick På uöndagen
sin fottröllsprdniär ödh förlorade
på hommåplall mot tialliiipingsla'
get lfeirner möd {-3 tfler urrd+r'
läge dlcd 1-{ i halr,lid' }Iatchen
spelades på el {öt årstiden m5ck€t
trra plån i liinnnrp, en åher som
g,iorts iordning för fottrollspel genom frililligt arbete at Kinttarps-

Bl.a,

På.r fina ånfall
signerade Bengt Georgsson och ti1.
ric Gunnarsson. 6om lar r'ärda ett
bättr6 öde än att fångas åv Heimers
utmär'kte Uåtvslit S-vlve \4'esteriiugAndra halvlclt l;lev Het:nem 6r'er'
lågsenhet. än tlet markant och på
mvciket r'ällagd frisparlt av Rolf

har vi noteråt ett

son.

Iterss0r'l

UN,GDOMAR

0 1 59-14
6 0 1 43--21
6

illiyt:lt:
B-ii-Motor
j

Falköpirlss

Ril och ltotor-Falköpiilgs
"

Itiliarrlkluhbl4-3
l,iålslri,ttar; Br'Ir tlcrlst

Sluttabell

rl]ån gjordo även 4..-1 på nick efter

hön)å. Eflql

d-crntla . _Hq-inllrleJlning

velkadr: d(rt sorn ont l{innarp fått
nl'a i.råfter oeh l.n*crkådes skåpå flerå
i

medlemmnrna.

till siut resnlterade i att
fi*k .till$'ipå lränderna or:h oiusta nretoder för att
freda sitt måI. l)etta i sin tur resulteradc i ått I{illnanp tilldrimdes
cliån$er, sonr

Heimerförsvarel

Iiilrtrarp tr'å stra{far under sista kr"arten, På
en halv' rlessa g.iorde Ulf ic Gunnårsson r€sp,
limme, filer pressades sorlau tiilba-, Bo lvårssou inga misstag utan rerluka av det solr') det $erkDd.ö mera ce.rarle til1 ,t*3.
Sonr I'anligt i Kinnarps uåteller:
r'ältrånadr,' börtalågct. Undet dell
presp sorn l{innå.rpsförsvåret fick ut- bra doruåre K.E Emanuelsson, Trästå den sistå li1-ärton glot'<le o'rkså det"

Jutler första lralr.lek

;p€let väl uppe under

hö11

cirka

i

_*,1
Loniäun hjälperr
jordbrukarna med vatten
F rökinds

Frökinds kommun har
irjälpa de

i

beslutat

I

komn:unen av vattenbrist
hår't dråbbede jordbrukarna. En åksre i Slutarp korde två turer i går med
er: tankbil rynmande ?.000 liter" Jordbrukarne får vattnet. sonr fylls I

i
I
j

|

brunnarns. till sjålvkostnadspris -

I

Tidigare lrar brandltåren varit jordlbrukarna behjälplig med \.attenleve.

j

i

kronor.

mellan 50 och 60

rånser, meri l<årens tankvagrr tar ende-ct 2.400 liter oeh det är i minsta la-

i

i

I

;

KINNEVEDS CUF
ÅRSMöTE i Sörby skola ons-

clagen den 28/1 kl. 19.30. Förhancllingar, servering m.m. fck€
närrrarande medlemmar

får fin-

na sig i mötets beslut. Välkomna!
Styrelsen

get.

Det är komnlunens vattenverk sont

Mästerskytten från Kinnarp, Gunde Johansson, omgiven av beundra-

rinnor. Fr, v, fruarna Rose-Marie Qvick, Irene Pettersson och Linnea
Arvidsson" lo[z-TA .

utnl4tjas. Man beräknar att detta
ska.ll : klåra också . rle.n be)astningen,
Tarrkbilen konrnrer att på måndagar,
onsclagar och fredagar L-cira

turer per **.

ENTREPRENÄD

i

-.*

Frökinds kommuns byggnadsnämnd, Skaraborgs län'infodrar
härmetl anbud på utbyggnad av yttre vatten- och spillvattenleclningar, samt avloppspumpstation till befintlig bebyggelse
öster om Kinnarps järnvägsstation' Fqökinds kommun.
ca 700 meter

ligt

läge,

K;1-rkrns ungrlon

Under förutsättning aht fbökinds kommunalfullmäktige beslutar om arbetenas utförande, beräknas igångsättning av arbetena omkring den 24 april i år.
Programhandlingar erhålles hos Viak AB, adress Box 452,
557 02 Jönköping, tel. 036/16 03 20.
För visning av arbetsplatsen och övriga upplysningar lämnas
av Bndn:s. ordf. Elof Rehn, Slutarp, tel. 0515/33153.
Skriftligt förseglat anbud på omslaget märkt "Anbud å Vaarbeten" inlämnas till Byggnadsnämnden i Frökinds kommun,
Box 2, 520 45 Slutarp. Och skall vara nämnden tillhanda senast 17 mars 1970 kl. 12.00.
FNöKINDS KOMMUNS BYGGNADSNÄIIND

K]'rlrans ungdom välkomnå.r rll
ungdonr till sammånkomst i Cenh'alskolan i l{innarp på fretlag. På

plogranrnret står planläggning av
verksåmheten.

Ilinneveds kYrkobröder

har håliit årsmöte hos Valdemar Johansson, KinnarP,

Av

verksamhets-

berättelsen framgick att kåren anordnat tre friluftsgudstjänster,'två
Frökindsgården och som
besök på
-ordnat

med juigran på prästvanligt
gårdsplatsen. Kåren har varit repre-

senteråd på såväl kontr'åkt-

KINNEVED
m.

fl.

socknars hingstförening
m. b. p. a. har årsstämma fretl.
den 2712 kt. 19.30 å Björkhaga,
Kinnarp.
Ärenden enligt stadgårna.
Samt beslut enligt 921 i stad-

garna om föreningens upplösning.
Styrelsen

som

stiftsltonvent.
Kårstyrelsen omvaldCi i sin helhet
och består av ordf. Daniel Abrahamsson, v. ordf. Herbert Ändersson, kassör Olof Nilson, sekr., Hilding. Vå-

,t. sekr, Carl-Arne AdamPso4,
"itrg,
rådgivande ledamot Pastor Reidar

Kinneveil.Vå,rkumla RLF avtl. håller

Jahnsen. Pastor. Jahnsen tackåde kår'-

ÅRSSTÄMMA
med familjesamkvåim å Nya Pensionatet, Kinnarp
fretlagen tten 27 febr. 19?0 kt' 19'30

Prat om mat: Styekningsdemonstration av konsulent Ernfrid
Johansson, SkS.
Sång och musik av Sture och Yngve med döttrar'

Kaffeservering och utlottning.

VÄLKOMNA

Prima enfa,rriljsvil,la byggd

1 plan oun 4 rum, kök och
hall, fullt modern, så Sott
som nlbyggd. Hel källaarvå'
ning med trevlig gillestrrga,
varmgarcage, oljeeldning eto
Villan har ett lugnt och trrv.

Vatten- och avlopPr säm pumpstation

1. Va-ledningar
2. Avloppspumpstation

Kinnarp

tre, f)-lå

Styrolsen

ARSMOTE
saite studierna om biskop Brattgårds
"h'erdabrev" med pastor Jahnsen som
stUdieledare.

z6{t-N.

med Kinneveds Röda Korskrets

tisdagen den 3 rnars kl. 19.00.
Lokal: Centraiskolan, KinnarP.

Kinneveil,Vårkumla RlF-avilelning
har årsstämma med familjdsamkväm

Program : Årsrnötesf örhandling'
ar, fru Doris Fransson visar bil-

bI. a. prat om mat och

rnän medverkar. Kretsen biuder

på Nya Pensionatet i KinnarP i morgot, fredag. På Programmet står
demonstration

stYcknings"

av konsulent Ernfrid

Johansson, SKS, sång, musik och ser-

vering.

der och berättar från resa i
Gambia. Frökinds BYgdesPelpå kaffe.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Styrelsen

KINNARP
Skidpromenad med tipstolva anordnas söndagen den 1 mars
meal start vid Granet (vägen

Brismene-Fröje) kl. 10.00-

12.00. Banlängd c :a 4 km. Start-

avgift

2:-.

Konrservering. Alla

välkomna.

NTO

Nybyggd
FASADTEGELVILLA
till salu, 1 plan, källare i Slutarp. Upplysn. 0500i141

05.

Lagerskadade ,.

I{om,mun&l aattenhjälp

sKapsntcKener
utförsälj. till reducerade priser.

i frökind

I
I

zr/2.1.o.

AB Rutmans
Snickerifabrik

SLUTARP. Telefon 33L77.

Vattenledningar
för torntornråden
Detrratt i Frökind

ttl:..:l:tj
':attitti

Frökinds kommun vill gärna expandera men inte till vilket pris

som helst. Vid fullmälctigesammanträdet igirr liväll hade bygg-

ti;!

rradsnämnden begärt fullmäktiges

arl ett anslag på
kr fiir att ufföra viss vaanläggning på n-vexploaterade
tomtområden i Kinnarp-Slutarp,
Onorådena innehåller ett 50-tal
godkännantle
4?5.000

:tlNl:.:,lt:.ltli

::tt!it:t:ji

tomter. I{apitalåtgången är f. n. stor
i kommuilen. En så stor investering måste finnas me<l i builgeten,
ansåg fullmäktige och remitterarle

1::liiÅfr

efter debatt ärentlet tillbaka till
kommunalnämnden.

I övrigt fastställdes efter votemöjliga mar- med knappast
ginal, 1l-10
anslutningsavgifterna till keinmunens va-anläggningar
till 3.500 kr.
Vi återliomrner med utlörligare
ring

referat frirn Frökindsfullmäktige i
tisdagens

Utt

_

Skidpromenad

NTO anordnar skidpromenad nred
tipstoiva i morgon, siindag, rned start
vid Granet - vaqen Brismene-Fröje.

til::i:lt:llt:l:::
!;::;:t:.ij::.::t.::
t:.iri:tl:::!lt::l::t:)

'.;,i
:t:il

Ifinnarps BTI(
arrangerar
FALBYCDS
L4L'vJ'
Arets Falbygdsmästerskap

i

kostnadspris levererar vatten med tankbil. Vattnet tas
från vattenverket i Slutarn
och en tank
den rvmmer
sju kubikmeter- kostar mellan 50 oeh 60 kronor.
Det är åkare John Anders-

bord-

tennis spelas lördagen och söntlagen den ? och 8 mars i Central-

Kinnarp B: Tomhy Pettersson,
Klaes Sandahl, Tommy Sandahl,

skolan, I{innarp, med Kinnarps
BTK som arrangör.
På iörtlag med start kl. 14

spelas

följande klasser: damSingel, juniorer,
pojksingel -54 och pojksingel -56 samt
jnniordubbel.
På söndag med start kl. 14 spelas
herrsingel, herrdutbel, korpsingel
och korndubbel.
Falbygdens bordtennisspelare häl-1
sas välkomna med anmälningar till
Kjell Karlstedt, tel. 33031 senast på

I

tisdae.

|

I

T
I

Torgny Johansson, Uno Karlsson, Sören Wilgotson, Fleming Torstensson,
Rune Torstensson, Christer Claesson,
Staffan Nielsen, Bo Ivarsson, Tony
Persson, Gert öst, Christer Johans-

son. Match mot Änneiund
Samling Kinnemo 14.15.

Kinnarp A:

Stefan

A

siind.

Johansson,

Bengt Persson, Tord Torstensson.
Bertil Gustavsson, Bo Ivarsson, Kiell
Ahl, Conny Qvist, Gösta Eek, Ro-

LJ Moberg, Bengt Georgsson, Ulrie
Gunnarsson, Bo Johänsson. Anders
Ek, Claes-Göran Göransson. Match
mo-t72.30.

Herrljunga SK idag. Samling

Ki'nnarps

förening
håller årsmöte i Söttby skola
onsilagen den 4 mars

kl

20.00.

Kaffeservering.

Alla

väIkomna!

Styrelsen

lxploateringen {år Yänta
ansåg firökinclsfulhnäktige
'Tonrtutrusfning' avslogs 1;,
l'rökindsfullnrälrtige nr.slog hlggnatlsn:ituttrlcns l'iirolag. tillsl.t-rht al
kommunalnämnden, bttriiffande trtfiiranrle ay r:a1fet-" spillvatten- och
dagr,alteneldniDgar sanll gntor ilrom nlexploaterade tOrltområrlen i dc
t'r'å tyillingsnmh?illt'm $lut:rrp och Kinl*lt'p, Irrökinds tlitorler e:rpnnderar. något som ftllnräktigelcdanriit+ma är nöjtla nred, nten ntänga oroliga rii*er för kornnrunelrs ekonoui lröjrl+s r irI {rerlngeus $ärrrtnan1t54s, 6.lggnadsniiurnrlrn lille lra .ll:å.08t1 lirj. för' ändanr;ilel.
(.;rlstav (;nst:r|sscrrt 1'rattt{otde sitt
Fltrt'a talale ausåg att rrår'nnrit,rr 6ått
förbi frrIlmiihtigc clå rnair ::!rrn{.}n:--:{'rå'i ogjlltrndr: rrrod at1. et-t så sjtort proe{ter anbucJ 1lå entrepiorraden ori'r jrht gör's ni:rp örer fullnräliligt-'s hträ1'cn antelgjt entTeplenör'. 1130.{J{i0 Iit. vudun. Pro.ir:ktct bdr lrls n:red r:id
skulle tas Lrlll:r srjm 2ri-äirigt årnort(1- hr"rdgcf arl:et.t och tullnriiktige kan
ringslån or:b 95.0{10 ur allniårtrta tn- intr.: bnra ställas inlör fuilbortlat fak'
v'österi rrg.fondrrn.

tur.u, inför

entreprenndhandlingar

Kinnarps IYIO
irar åremöte i Sör"bf skola

I

oDsdag,

morgon,

lrlubbades efter vott'r'ing lrecl sll[*

|orna

111-*:10.

trrlr.rs

B1'gg nadsnlim

1

r ;:

rr stii llnitt g

om ntvidgning och iirrrlring av byg tlåclsplår'r föt tlel av Iijntrc'r,t'rls s;rtlt-

ldxpropriationsär'endcl gillklc Slutarp
Ödr:.rårderr

l:

til.

Komnturlaluärrndcns l'ör'slag bif iills
utår'rrenclerirrg av joldbmksfal;=
tiEhet(r'Da Slutarp OdcHard"il 1; lll ä till Allan Andcrsson. Mlrssagår'den. Slutarp Eacl<giilrlrrn ?:1 tjll B*rtil lijellander. I\tåsagili'cleu oqh $h-rl'
arp Odegår'cien 1: 19--20 oc'h "1: i)l.,
r'åsteL om liksr'äS 4ti till Albcrl Jo-

ont

Slutiigen klubbarles eli q,ai14 ij1a1qde ar:gåendo suppl. fiJr: kanclidater

iill

höstene konrrnunaival.

totla Eorset
I
I
I

Kinneveds Roda Korskrets har års'
i Ceiltralskojan i Tiinnarp i e1as.
tisdag. !'ru l)o1is litattssotr i'isat' i-rijder och ber'ättar från ctr t'ttsa i Gant=
bia och Frökinds E]'gdespolrniin nreii-

T&get till Ulricehantn
körde fast i src,öd,riua
Inte bara på vägarna uppstod trafikhinder i samband m€d

lr.röte

verl(ä1.

det

.:naste snöfallet' Även tågen har btivit {örsenado och på vissa
1räckor vår det helt stopp. Det gällde speciellt för de lätta moforvagnarna, av rälsbussfyp' Illotorvagnen mellan Falköping (ar'gång 5,40) och [llricehamn körde fast i en kraftig snövall mellan
Slutarp och Kinnarp på fredagsmorgonen. Detta rnettrförde natur-

KINNARP
till en offentlig
Söntlagstirnma i Missioushu-

ligtvis åtskilliga problem för såväl resenärer som medföljande post'
Merl hjälp av tillkallad fuagk3aft fördes vagnen tillbaks till Falköping varifrån de resande transporterailes i ia-ri till Äsarp' Från
Åsarp utgick €tt annat tåg mot Ulricehamn, Posten togs ornhand av
taxi och av lantbrevbärare.

Carlsson $amt sångare från

Trots vin{erns besvärligheter och trots missötlet i fredags m<trsl

i

L

misströstar i varje lall inte SJ:s pressombudsman i Borås' IIan
låter oss reta att "snart så lrommer irtc'r ljusa tictrer" ' ' '

vänskal-.srlåtch

för år'et.

Denna

Heu'ljung:r med gansha bra.
Kinnarp tog leciningen i fö;"sta
hnlvlelrcrrs 30:c rninlr: orh r))ål.ikylt

ter, Att . nl'tt

damöter.

någou gång varit rå s,r'år sorn nndr:r
desse ftirstå månader 1970. Kapitalåtgången är f. n. stor.

Kinnarp spelade i lördags sin and-

ra

br.sh.r{: fHttadrls j r:rlt
expropri afionsäre r1r.l,.r o(r]l f u I I mäkt ige
biföll komnrunalnånrrrclens 1örslag.

a.v b-vgguadspJan föl dol ar. -llufar;rs
samhåI1e. $llutalp ?:1 rir. fl. fastighe-

ter ett besiut av fullmäktige för errsättning är'en för socialnämndens le-

ding Våring:
mina 18 år' i korlnturrens
- Under
tjärrst
har penninglnrappheten inte

fos'Kinnarp
gång på bortaplan mot Herrljnnua
SK, och vann med 4--0. Dei. blerr
inte'någon större uratch, då Kinnarp blev helt ö','erliigset i andra pcriodcn. Första halvlek h:ir',gcle dock

1:.1

ningar måste ske under dagen och nrbetstiden. Emellertid finns häctanef-

till mgd kommunens finanser och
fick svar av komurunalkamrer Hij-

tl7-m.

s;lu1 litrra {astigtreter iriföl1s. Rifall l.rl,rrz clct oclrså
till föt'slaget onr äurlr'arl uf vitlguilg

bälle Iiinneye<l

I{gmmutralpäundtus ordt. (;Lllulål' orlr en lånefolm som ij.r dunkel,
(iunnar Johan"sson instämde sc}r
Lårsson förklsrade att det här gållder
ått vinnå tid qclr att fullniäirtige nu för'eslog att iirr:ndet återr€nritterådeå
hade att ta 61.ä1lni!19 tid precisa idosf- till komurrnalnämnden. I{r Jqhane.
(tr1cgårdr n.
nader, Qustart Gueter"Frori frarnhö11 sotrs förslag liluirbaeleg utan \.oteriug, hans:'orr.
LäusstlrelseEs lipmstillli:n onr t ttaft va'apläggning or:h gatol iuonr
rar:de betr'. judicit:li inlcdnirrg hadcr
ornråtlena inte hrårlshar oc,h trrail int(,
It,i{X} kr. anslutrlingrarygift
lililnräl*tige
intet att erinra ernof. I
ott
ficf stirra $ig irlind på köiistair. forudet
ånr,l;rt
Ar"en'
i
lioteilng blet
t'alllötelna hommer iute ått lili beb";'ggda rlo i:eträffando anslutningsargifterna indeluingsförslaget för'eslås
'
för'Färr on? 4 -5 år'.
till liornnuncns va. I blggnadsnäml. p:ng hli "cr'nträlol t lbr' ,.rr rlorrrGunnar .Iofignsi;orL betonade i sitt dens för'slag, tillstl-rkt eftcr 1'otering krets som ornfattar Skar':rbygdens oclr
inlägg finensieringen . och bsd full- i korrrnrunalnänrndeu, jngick också Vartof ta !'röliincls tl-rmsagor nretl
mähttge bepintra att komntunel har fastställelse av t-crntpriset till 3:50 kr, knasli i Fallröping och tingsställen
begränsade reEurser. l)et voi'e kloiit Arrslutningsavg;iften föreslogs sånkt i $lrara och Tidaholnr.
att låta satrarbetslänrudtrn ta del av frun 3.500 till 3.S00, oars,ett om dag.
l,artiritöd
det här projektet, nrenade hr .Io- vatt"r:nledningar ingår. I{l}'ftan n]e].
haneson.
lat: l{clmnruncns kostr:ader for totn. l-ullmåktige s:arle ja trll komnru*
I{gtnnuneluänndens ot'e1f . i nfont:e- ten or:h anslutltingsarrgiften blir för nalt partistöcl. 200 lrr'. slrall i fortsättrade ledantöterna onr att utbygg' stor ansåg flera talare i debatten. nilgcn utgå per mändåt. Bifall lrlev
na{spggjekt av närnnt sfag inte be- Det frarnhöllt från kommunal!ämn- det också tiil reglemente för den b'lihör'er rrn{sygtållaa sanarbetsnämn- dens sjda 8tt Frökind tillänrp8r de vande såmlingslokalen.
Socialniimnden hade herrrstiillt orn
den. Han fsanhöll också att möjlig- mest reaiistiska flris€rnå, jämlört
rätt för' ordf. att. ta ut timersättning
heterqa till ökad bostaclskvot är myc- med angr'änsande kommuner,
ket oyissa. För 1970 vet man ingenMen Gunnar Johansson vaf inte vid föuättning på arbetstid. Så hacle
ting n€F hela lälst har fått sig tiil- nöjd med kornmunalnrimndens nroti. *kett tidigare nren revisorel,na hai{c'
delat en viss ökning. I <let begär'da vering utan botonacle att kostnaqlerna påpekat att ersättningar intr: haclq+
anslaget iniår också sanering arr tr'å skall vara avgöpande vid prissätt- hatl stöct av fullmäktigebeslut. tröre
fastigheter öster om Kinnarps sarn- ningen på anslutningsavgifterna -- beslut pägick en literr debatt, tiii.r
hälle,
inte vad grånnkomnrunerna har för rnan i viss mån rnissförstått levisorernas påpekande. Även i andla
2r.gi fter.
nän:nder utgår" ervåttning för förloOnt om pengar
rad arbetsförtjänst i elet fall förrättSveu Andersson urrdracle hur tlct
står

.t-0-trigmf

Vä,lkommen

S€t SöNDAG KI 16.00.

Medverkan
Åsarp.

av past.

Göran

rli'N'

håller årsmöte hos Gunnar Joha,nsson tisdagen den 17 mars
19.30.

Styrelsen

G.eorgsson.

I andra halvlel< glect initiativet
nr, r r)ch rrrer övet lill l(innJlp o( h
r:råien f öll mecl järnna nellanrum:
10 min" Uiric Gunnarsson, 30 min.
Xiell r\h! och 35 min Uh'ic Gnnnarsson.

slz-n.

Kinneved-Vårkurnla

RLF höll årsmöte
Kinncvecl-Vår'kumla RLF-avd. har
familiesamkväm på n1'a pensionatet i Kinnarp.
Ordföranden Sigvard Andelsson ta1acle i sitt hiilsningsanförande om

hå]lit årsstämma med

iordbrultets situation, om den extrcmt toria sommaren med åtföljan-

de foder- och rrattenbrist och slutade
necl en förhoppning om ett gott skördcår 1970. Att leda dagens förhantliingar valdcs Sigvard Andersson och

vid protokollet Carl-Arne Adamsson.
Styreisen och revisionsberättelsen

uppiästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades såvä] kassaförvaltare som styrelse.

De stvrelseledamöter som var

i tur

att avgå omvaldes förutorn Carl-Ar-

ne Adamsson, som undanbett sig åter-

val. I hans ställe invaldes Lars Eckerlid. Den nya styrelsen består av

ordf. Sigvard Andersson,

Torsten

Gustavsson, Sixten. Lindberg, Harry
Johansson, Åke Gustavsson, Allan
Johansson, Knut Börjesson, och Lars
Eckerlid. Styrelsesuppl. för två år

blev Holger Käll6n, Lennart Petters-

son, Harry Lagerstrand, Gunnar
I{jortsäter. Till revisorer valdes S-ven
Andersson och Bengt Nilsson, studie-

org. Eengt Nilsson, kontaktman för
utredningsinstitutet blev Lennart Pettcrsson och för jordbrukskassan Torsten Gustavsson och Carl-Arne
Adamsson.

Studieförbundet Vuxenskolan beviljades ett anslag av 100 kr för 19?0.
Ordf. Sigvard Andersson tackade den
avgående sekr. Carl-Arne Adamsson
och överlämnade blommor,
Efter kaffesamkvämet demonstrerade konsulent Ernfrid Johansson SKSprodukter från slakteriförbundets tillverkningai samt styckning av griskött.

Vidare bjöds på uppsl<attacl under-

hålining med musik av Sture Jan-

Naglarps
vägsamfällighet
kl

var Bengi "Illecka"

son, Kälvene, och Yngve Johansson,
Skörstorp, med sång av döttrarna,
Lena Jansson, Marita och Gunilla
Johansson. Vidare förekom utlottning
m.m.

l

zrl+-n.

=/ 6OO medlbmmar
över

i

Kinnevetls RK-krets

Kinnevetls Röda Korskrets har hål-

tit årsmöte. Äv

stvrelseberättelsen

framgår att kretsen har 601 medlem-

mar. Kassaomsiutningen under året

har varit

13.167

kr.

Riksinsamlingen

gav 2.007 l<r, en svföreningsauktion

:.13"1

kr och en klädinsamling

600 kg

k1äder.

lc l-.ar sänts till katastroffonkr har anslagits till ett fadderharn i Korea. Av verksamheten i
1.000

den. 390

r!

\'.1

ö.,'rigt '!ran nämnas att kretsen svarat

F:d

för. 90 elerrers sirnundervisning i
Od-enbadet i Fail{öping. Elevar.'gifter

i,effi

och resor har bekostats av Frökinds
l<ommrtn. De äidres reså gick i fjol
till Gällhy kyrka. 58 pensionärer deltög i resän.
Ärsmötet beslöt anslå 1.0ffi kr till
Er'land mn Hofstens fond, 500 kr till

'i;i..'''.'4
.::1i,,

ffi.rr'rll:..
.rj.;

;itll;

:iil:i:i;,

till arbetet
i Niseria. Ärsmötet beslöt också att
k*fastroffonden och 500 kr

ett samkväm ska ordnas för de gamla i kommunen. Likaså ska oekså

ruWffiffiK&ww&&mffiKmru&
$amåå$ebm&wsa ffieffiffi

komrnande verksamhetsår de äldres
resa anordnås och kretsen ska enligt
årsmötesbeslutet svara för simundervisningen ännu ett år.

ffem då$sws

Kretsens ordförande, Göran An-

dcrsson har ytterligare ett år kvar
av sin mandattid. I streisen invaldes
i övrigt Valborg Klasson, Bengt Samuel-sson. Tage Elfström, samtliga
Slt'ltarp, Brita Vilgotsson, Dagny Syi-

seBsfemswaäKäffitr.
Airstin Maxi år framhjulsdril'en och
har vätskefjådring, 68 hii DIN motot"
och toppfart 138 km. Ber-rsinåtgång
endast 0,8 liter per mil ! En sällsynl
lyckad kombination av person- och
tr:ansportbil med Storgaranti'
Kom och provhör !

vander, Astrid' . Andersson, Greta
Thor, samtliga KinnarD, Anna-Greta

Oqkarsson och Ingrid Gustavsson,
Vårkrrmla, samt Gulli Sjötrerg och

lngrid

orfens bygdespelmän

$xåmrnå

Vid Göteborgs universitet har fil.
kand.-examen avlagts av Bengt
Kjellsfföm, Kinnarp.

fårclig. lukl. storgaranti

Slutarps samhällsförening
har årsmöte på onsdag kr'äll i Samlingssalen,. Frökinds l{yresbostäder.
Kinnarps nrissionshus
Söndag eftermiddag inbjudes allmänheten till gudstjänst under be-

KINI-ÄRF - Tel. 0515 330 60
j

teckningen Söndagstimma i Kinnarps
missionshus. Pastor Göran Carlsson

j m.

SLUTARPS IF

KINNEVEDS PASTORAT.

hål]er a,llmänt

Församlingsdelegerade kallas
att sa,mmanträda i Centralskolan, Kinnarp, fredagen den 13

resbostäd€r.

Vice orclf.

kl

19.00.

medverkade

också.

B. Lar$$$B?$ Eil AB

mars 19?0

och

Efter förhandlinsarna berättade fru
Doris Fransson, Falköning. och visade
bilder från en reså i Gambia. Tre av

Pris:1S.850:-

KALLELSE

Luttra. Revisorer

Bengt Kjellström, Kinnarp:

kommer
nu stort
l'ullt

Gustavssrrn,

blev Lennart Kårl6n, Slutarp,

sammanträde

fredagen den 13 mars kl 19.30
i samlingssalen, Frökinds hyÄrenden enl. stadgarna.

fl. från Åsarp medverkar.

I

Fulbygd,s i hord,tennis
IYio-{t"tlÅ't, i l{innarp
Kinnarps BTK arrangerar

i

tlag

och i rnorgon Falbygilsrnästerskapen

i bordtennis i

Centralskolan i

Kinnarp. Det blir tävling i nio
klasser. I dag startar man kl. 14
och fortsätter på söntlag kl. 14.
Dagens program: pojkklass 56,

54, juniorer rlubbel, flickklassen,
juniorer.singel, Sönrlag: korpilubhel, korpsingel, herrar dubbel, her-

rar singel.
Favorit till singeltiteln för her-

rar är Arne
köping.

Johnsson,

IFI( Fal-

GLIMTAR
från Frökind
Hej

ro/p-)o.

igen!

rJag .har mest känt mej insnöad
vi senast möttes i den här
spalten. Nu will jag inte ha mer
är tillfullo tillsnö
- års"ransonen
godosedd.
Lite till mans liingtar vl
väI efter våren - våren 70 (det
skall som bekant vara årtal efter
allting numera - Triiff ?0, Samling
?0, Kontakt 70, KamPanj 70, Ung
70, Gammal 70 o.s.v.)
sedån.

*

Uti vår komrnun har lekskoleverksamheten på allvar startat i

dagarna. Lekskola 70, måhända..'
Sörbyskolan skall våra 6- och ?åringar hålla till. Allvar och lek
skall blandas. Det har det förresten
gjorts riktigt angenämt hittilis på
Kyrkans barntimmar, som fortsätter som tidigare i Centralskolan,
Välkomna dit är' alla som nått den
aktningsvärda åldern av 4 år.

I

*

Vi är inne i årsmötestider' I

morgon kväll samlas medlemmarana
i Slutarps samhällsförening tiII förhandiingar i "stiftelsekäUaren". Det

är bäst att stöka undan mötet in-

nan VM-ishockeyn i TV tar allt
intresset, menar de ansvariga, Det

blir som sagt förhandlingar, men
det blir också annat smått och gott'

Duktig pojkkvartett:

ConnY Hermansson, Roger

Lindgren, IFK, Jonny Karlstedt, Jonny Nilsson, Kinnarp.

lovar föreningstrasen Evert Sandön.
.k

De biijardintresserade har för-

resten sitt årsmöte På

torsdag
kväI]. Snooker-klubtren kan se tillbaka på ett livligt verksamhetsår.

Bra bredd - några toPPar. Trivsam miljö, som skaPats i "Snickerihuset" i Slutarp, där Nisse och Co
kommande veckoslut drar igång en
snabbturnering för medlemmarna.

.*

Den ihållande vintern har gett
sportfolket rika möjligheter. Vid
Hassla i Kinnarp har de skldin-

I{innarp

öuerlägset

Fl C'

l'J

Föraiiraet-*[]lle må,Ifarlig
Kinnarps

IF har tYdligen

satt

Paus. Det

hanillatle om överlägset spel från
Kinnarps sitta. Målet vaktailes av
Stefan

inte var fullt kurant.
tre$serade samlats till Snöstjärne- . Ulric Gunnarsson visatle målfar'
prov, vid Granet har Proven varit
lishet och giorde f}'ra av må'
: lö.
Christei claesson, Gösta Ek
av tipskaraktär.
I Slutarp har isbanan vårit €tt ' och Bo fvarsson si'araale för var
sitt.
populärt måI. I den nYligen avslutade .hockey-bockey-turneringen
drog Diverselaget längsta skået.
VALTOITP SLOG SLUT,\TTP
Bil och Motor var duktiga de ock- II Lördagens match i ValtorP mellan
så. Även om det inte var högok- I hemrnalaget och Slutarp slutade med
tanigt rakt lgenom. Förresten: var-

för inte avsluta

issäsongen

i Slut-

arp.med en inbJudningsmatch mot

Falköpinge Korpmästare Postens
IF. Det.kan Ju vara kul för Posten
att se hur trevligt vi har det här
ute" Bjud gärna med Hörjel och
dp

{mg+lqFtrqa.., ::(
;,å.:i*.-ial.+-,*

-,. .*

i

förhoPp-

ning om att resultatet skall bli
otyrka och stadga när serieallvaret
tar sin början. KinnarPs IF gick
på upptäcktsfärd på förvintern'
Fann underlag för vintrig oc[ vår-

lig fotbollslek - en utmärkt träningsplan bara låg där på en åker
och väntade. ..
Såväl I(IF som SIF siktar

på

i fotbollspelet när
serieallvaret börjar I mitten" på
goda positioner
aprilr

*

skall nämnas Hasge Johansson

och

Bo "Fluga" Gustav-"son. Valtorps

Lennart Quick, Kinnarp. För Slut-

arps frrliträif sxaraCe Leif

Iag. Då en del förbättringsarbeten

lokal, ansåg man sig inte kunna, ha
lokalen kvar. Lokalfrågan för föreningen har ordnat sig mycket bra,

ilå man nu får disponera Sörby skola. Detta har visat sig vara en alldeles ypperlig lokal för föieningens
verksamhet, och man är mycket

Srrens-

tacksam mot Frökinds kommun för
visat tillmötesgående med upplåtei-

Ulrle Gunnarsson - målfarlig mot
Vårgårda.

KINI{ARP B 4-l-VANN

Kinnarps IF:s leserver

besegrade

F.Iermansson var på söndagen Falköpings BK A i en
träningsmatch på planen i Kinnarp'
bäst i Slutarp. tOr lS^W '
4-1 blev siffrorna efter halvtidsresultatet 2-1. Kinnarp gjorde överlag en bra match i snövädret. SPeciellt gladde ungdomarna Tony Persson och Uno Kårrsson. Målen giordes
av Flemmirrg Torstensson 2, Christer
Claesson och Göte Andersson 1 var.
Bo Melander, nvförvåirv från Äsarp,
svarade för Falkönings fullträff och
f dessa eiransoneringens dagar var genom sin snabbhet den farlibehöver vi kraft. Vi behöver mäng- gaste i FBK.
W[2:-7O ,

fon. Ch Rrngt

på vårder av vatten
- i väntan
floden får vi finna
oss i att spara
på vratten.
Tänd ett ljris!

IIej

då

Båsse

som

var nödvändiga och då kommunen
beslutat att bygga en ny samlings-

seger för Valtorp med 2--1. Det presterades ganska bra spel stuncltals och

mirl gjorcles av Bo "Fluga" Gustavsson och Arne Westt'r'ling. Domare vårr

:-

rottothtJtket går efter aimanackan, Struntar i om snön Yr om
öronen. Plumsar vidare

Johansson

rcsultatet får anses som rättvist. I
Valtorp var backarna Lars Almberg
och Ähe Johans-*on hra och i kedjan

nerligen livligt. För närvarande har
man !vå gmpper i regeibunden verksamhet. Det är en hobbycirkel för
sysslar merl sl<önhetsvård. Tillsammans är det ett femtiotai ungdomar
som deltar. Sektionen har vidare under året anorrlnat ett bilrally och en
naturstig. En hei del träffar och arbetsmöten har även hållits vid torpet Ljunghem.
Föreningen har under året försålt
sin lokal till Kinnarps Fabriksneder-

gruppen, Vårgårtla, slutaile metl

nemniinc Torstenlson, då

tols-?o '

pojkar och en grupp flickor

upp högsta fart från ile första trä'
ningsvarven. VänskaPsmötet I Eol
mot tliv. IV-kollegerna från västra

!-3-triumf efter 4-2 i

r{innarps N'To-förening

har hållit årsmöte i Sörby skola. Av
verksamhetsber'ättelsen framcick att
ungdomsarb('lot i för'. ningen är syn-

sen.

Föreningens medlemsantal var vid

årsskiftet 76, vilket.innebär en ökning med två medlqmmar. Två tra-

giska dödslall har drabbat

före-

ningen, då föreningens mångårige

sekr. Stig-Äl<e Brodd omkom vid en
bilolycka. Vid årsskiftet avled Ejdor

Andersson efter en svårlilj$ltdurh.".r.
TilI styrelse för 19?0 valdes: oidf.
Sven Änderssöh. Lofseåräefr,' v. oraf.
Per-Hugo Clausson, Bredened, sekr.
och kassör Sten Ahlkvist. Slutaio.
Studieledare Arne Karlsson, Vår-

kumla. Ungdomsledare Kurt-Ove
Brodd, Kinnarp, och övrig ledamot
Håkan Silvander, Kinnarp. Till re-

visorer valdes Gustav

Gustavsson

och Sigvard Gustavsson, Kinnarp.

Vidare valdes. biblioteksst;rrrelse och
ombud till distriktets årsmöte i

Trollhättan. Som bckant kommer

NTO vid gåsken a{t

med IOGT.

sammanslås

IPK tog ull,u, nio "ffiiiuterskwpskl#,sserybu,

i l{irtnurp s I ?f(:s Ful,bygd.s mecås {ersknp
Vid årets Faltrygtlsmästerskap i bortltennis som under helgen anorrlnades på ett förtjänstfullt sätt av Kinnaips BTK, domineratle Im{

Falköpings spelare stort och tog henr alla nio rnäs{,erskapsk}asserna.
Il'K:s Erland Johansson fich en fullträff i sin f. cl. hemmalo!<al och tog
sensationellt hem både henrsingelli{eln genom finalseger över Arnc
Johnsson oeh herrdubbeln tillsarnrnans med Etats Enn.

Kinnarpsspclarna OIa Jarlsson och ltjell tr{arlstedt gjorde en god ini herrsingeln genorn att bli trea resp. fernma.

sats

Korpsingelnrästare blev soin väntat

Pojhan, singn:l
1) Tony Skog-56: Karlsson,
luncl, IFK; 2) Tomas
Kinnmen att. andraplatsen skulle tas av alp; 3) Tomas Vesterberg, Kinnarp;
Ifinnarps ambitiöse pojkspelare Jon- 4) Bcnn5r Wilhelrnsson, IFK; 5) Lars
r/estin, Itr'K; 6) Stefan Pettersson,
ny Nilsson var en överraskning.
Korpsingelmästare blev efter en TIIK; 7) Jörgen Persson, IFK; 8) Bir-

Lennart "Snöre:" Karlsson, I!'K,

hård final Vartoftaparet Änclersson/ gitta Jacobsson. IFI(.
Wallin, som där slog IFI(-par"et Fo.ikar singel -"54: 1)

Christer

IFK; 2) Roger Lindgren,
IFK; 3) Torbjörn Westerling, II'K;
Gustavsson,

Karlsson/Einarsson.

-*-

4) Johny Karlstedt, Kinnarp; 5) Conklasser n-r, FTermansson, IFK; 6) Lars Quicl<,
och största överraskningen stod IFI{; 7) Jonny Nilsson, I(innarp; 8)
IFK:s Christer Gustavsson för penom Car!-Johan Börjesson, IFK.

På lördagen awerkades 5

att mycket övertvilanrie vinna poik- Juniorsinqel: 1) Ove Nilsson, IFK;
IFK; 3) Tori en hård kvarts- 2) Connv l-lermansson,
IFK: 4) Rogor
final ut klasrfctoriten tl6rrny Her- b,iörn \VPstPriinq,
mansson, fortsatte i semifinalen med Lirdgrr.n. TI'K; 5t Sinffan Södorilron,
Torbjörn Westerling för att i finalen IlrK; 6) Christer Gustavgson, IFK: 7)
klassen. IJan slog

totalt utklassa

enclrnhandsfavoriten
Roger Linrlgren. En välförtjänt framgång för kämpen Chrisier', som denna säsong satsat hårt på bordtennis

och lyckats fint.

-*-

Flickklassen tog numr.lra segelvana Birgitta Jacobsson, IIrK, utan att

direkt anstränga sig. Maria Nielsen
bjöd i finalen på bästa rnotstånclr:t,
men har ännu inte tålamod att bolla sig fram till avgörande lägen.

-*-

Jor:ny Krllsteclt, Kinnarp; B) .Ionny
Nilsson, liinn:rp.

Juniorer, tlubbel: 1) Westerling/

III'I(; 2) Nilsson'WåirIFIi; 3) I-Iermånsson,/Lindglen,
IF'I(: 4) Karisterit/Anciersson, KinnGusfavs::t-'n,
h,rncl,

arr.

;";iåä+få,tr'":,'-:"*l

(t. h.) och l,{aria Nictsen, IFK.
Tomy Skoglund, IFK, var mycket sekr. IIåns Andehson och kassör Ta- | Damsegraren Birgitta Jacobgson, IF I(

överlägsen

i

klassen

för pojkar

föclda

1956. Kinnarp skördade hår stora
framgångar genom att få in Tomas
Karlsson och Tomas \,Vesterberg på
andra resp. tredjepiatsen.

-*-

Juniorklassen togs programenligt
hem av Ove Nilsson, IFK, som i finalen slog Conny Hermansson.

-*- överraskade IFK-

I juniordubbeln

paret Westerlir.rgllindgren med att i
ena semifinalen slå ut toppseedade
paret ltrermanssonr/Lindgren och fortsatte med att i finalen beseqra NilssonrWahlund. IFK.

ge Hellman. Styrelsesuppleanter blev
Aimo Gustafsson och Benst Sten-

I

Il

L

'ff':"*'å*

å:Y ,iå 'ål',';';å-;'-:n#'j5.m"f:ä ii
*,*1,'J",'å" ,,,,ill
ä*1"""".'ffi?",,o?,*il, ixl"#iå? ll*:t*ä:"j1,-'*Xr"J:*;.:'lljl I

l
i

Bertil Helander
triumferade

w''n"'

i

:*lå:',"'.13x"T?l;.å"""'i"f"il*:ll::#iii-xi:;;.^xlll";li"::l'*j'lt'l I rttubb-Snooker
craesson nvvaldes'
l Biljardkrubben snookers medremhåo^n a1
Frågan om huruvida nåe9n
stor. I
",.liii:i;ii{i;ä.".."vå"i.".;n;;;"-;.;ll sätter och efterfr'ås:.når
mar spelade under lördagen och eönklubbens medlemmar skall deltaga i

I

.. -, ,
Födelsedogor

kommande SM-turnering-"1
-:I:f i
bordlades. styrelsen och den:rvtill;'
satta kommitt6n fick fria händer att

1v]ret

I

t

|

,

åfä:U1ä?ff

"lf,'å,"""i1$tiii
eqÄ
l#1,jdräf.ä1;J"ö"d#";åö
| luauu-p'uvbcr'."tuwrrx6'

fyllÖr den 18 mårs f.bygg' lm-atch spelades 20 minuter' Fyrq 9P-90 år lårl
vilhelm Rutman, uy- | cång.ar spelades..och spelarna lottaMötet scrm var vätbesöxt diskuteRESULTAT:
hem,
Slutarp...r{an
åir född i d-muia l*,:"*""t"tr*-"Xl3,i31?lååfl;T3:
klubhanseandra?:"ffi;;;::
I övIlerrsingel: 1) Erland Johansson, rade också en del andra
a"- men
*ä ä;
I ÄIvsborgs län,
kom redan
i I t"l."g"rre blev Bertil Helander.
ått
om
inköp
av
Frågan
lägenheter.
"f;ä:
Gustafs2)
Aimo
resultaten:
rigt
blev
IFK; 2) Arne Jonsson, IFK; 3) Ola
I
där han
1lcgo.ln""- till Kinneved,
Jarlsson, Kinnarp; 4) Mats Ehn, IFK; nltt bord hänsköts ,-a"liä"å- t-iii
"" rgfr
sig-åt lantbruk..ocrr
5) Kjell Karlstedt, Kinnarp; 6) Ove styrelsen för vidare
Sgiaae
$är- |lhansson'
:"*::::lf:.i:,ll[:l*il
6) Håkan
5) Kieu Karrstedt' ?iäåri"";
ä;; ä?-ös-c"'d*nickeri' För många
'r""dffi"'
Nilsson. IFK: 7t Conny Iicrmansson. "ä1ä:\iå:'ffi::#l"XX'.1åLu"
s:aan
'u
han.i.srutarp.;ilåTt*"f.l,1i
år
i;rtade
IFK; 8) Stig Carlsson, IFK.
förhandringarna, so- nouJTHr:Irå:
åiT"ffif?;"?åfJi;
e)r'ennart Karr.n och
ä":* J* i:1is:-1gy"':*;,. i*l:l
Itrerrclubbel: 1) .Iohansson / Ehn,
*1;"x
|
|ff
IFK; 2) Jonsson/Karlsson, IFK; 3) *Hili"'"åil*;tr'rililij"3,liir;
hals
fTlm,synta-.och
skickliSa
ett dukat kaffebord, där |rtder
| på
blir det en ny
På rorsdås
torsdas kväil brirudetf"t
Karlstedt/Jrrlsson, Kinnalp; 4) Lind- inbiötl till
l1?.*,oltlåJlnåå1"'r{ååli'äj?#ff ild"til;år-;,iä"äö;;iJ;"ö";?:ll'
H
gren/I{ermansson, IFK.
iil;;ä*
;"..*
{ii F;;;. },tri* i l:lXllil,1ll"'*i;I}"i:i
Korpsingel: 1) Lennaft Karlsson, röresrog en varm appraa iår iä""T: ren är
"ässsnet" i nummerPool'
IFK; 2) Jonny Nilsson, Kinnarp; 3) betande sty,retsen -ua oJJi. Xi:':'; i
||
""'*;1;;lisil";;;;:-Valde Holgersson, Gudhem; 4) Staf- spetsen, vilken fått fart på biljardspefan Södergren, IFK; 5) C. A. Wallin, let i Slutarp. Ewert Sjökvist hyllade
Vartofta; 6) Ingemår Andersson, också de främsta i klubbmästerskaKinnanp
Gudhem; 7) Göran Einarsson, IFK; pen i Snooker, Segrare blev Roger
.s"" Trevlig, kälIarlös 4- Kinnarp-Slutarp
8) Lars Andersso. Vartofta.
Vägförening
I(orpdub[rel: 1) Andersson/Wallin, Andersson, tvåa Bertil Helander, trea
rurnsvilla,, bYggd i 1
Vartofta; 2) Karlsson/Einarsson, IF]K; Nisse Johansson, f''ra Lasse Johansplan 1967. VidbYggt avhåller ordinarie årsmöte tis3) Holgersson/Johansson, Gudhem; son, femma Göstå Andersson och sexa
4) Karlgren/Andersson, Gndhem. Mats Andersson.
.&" förrådsutryrnme o. gå- tlagen den 2413 7970 kl. 19.00
Damer, singel: 1) Birgitta JacobsUr verksamhetsberättelsen kan näm- |
rage. Säljes med tillträå Kinnarps Pensionat. Ärenson, IFK; 2) Maria Nielsen, IFK; 3) nas att klubben deltagit i allsvenska
vidare undersöka

intresset.

pästar_en

&

,

Yvonne Billman, Gudhem; 4) Birgitta Nilsson, IFK; 5) Marie Malrnsten,
IFK; 6) Eva Gillsell, IFK; 7) Annelie
Metso, IFK; 8) Doris Billman, Gudhem.

i

14-1, västra distriktet.
Det deltagandet har givit värdefulla
erfarenheter. Interna serier och några blixtturneringar har ytterligare
hjälpt tiil att stimulera intresset för
biljardspelet som' blivit en stimuleseriespelet

rande fritidssysselsättning för många'
I dag och i morgon blir det för övrigt snabbturnering i Snooker för inticsserade medlemmar. t\ lj-7u.

&

den enl. stadgarna.

de omg.

SPAFABANKEFII\dAS

FASTIGI-IETSE
Storgatan
Tel. 134 25

?-9,

FalköPing

Styrelsen

Frökirsd,s wye s{Ewe,l,ircgslokal
kl,ur utt ivtui,Eus i o\*oher\,'-v,
f(ostur 6${}.{}$0 fw&&t förd,ig

Pensionärslägenheter

I Kinnarp byi:ger Stiitelsen Frökind'bosiärlcr p.'n:;uniit. iä:^l:heler
för 430.000 kronor. ?vå i förhållande
till varandra förskjutna huskrcppar
med mellanliggande ekonomidel skall
vara klara för inflyttning i oktober.

Efterfrågan på lägenheterna är stor.
Ekonomidelen skail innehålla panncentral och tvättstuga. I varje huskropp ryms fYra lägenheter - i den

ttti.::tt::

1ti

ena tre enrummare, 44 kvadratmeter'
samt en handikapplägenhet om 48
kvm. Den andra huskropPen får två
56 kvadratmeter stora tvårummare
samt två enrummare.
Genom att lägenheterna bYggs i
omedelbar närhet av Frökindsgården
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jer av olika

slag. En av rubr;korna
lytler "Trafik och miliö". Ta då först
och titta på den miijö som finns i

Slutarp. . . Målsättningen för kampanjen är att skapa en bättle, sundare och säkrare trefikrnii:ö. Kåmpanjen och de anslutende lohala arrangemangen utformas med tanke

på att åstadkomma en öPPen konstruktiv kritik oeh debatt, oeh en
aktiv medverkan i utformningen

av

trafikmiljön. I den framtida traf ikmiljön i samhället(ena) är också ett
' önst<emål om övergångsställen.

I
Gatunamri oeh information
I Under mötet orienterades ocliså
medlemmarna om de kommande ga-

tunamnen

i

samhället.

Ett förslag väcktes från en av

Just nu håller man på med källar våningen
dem som har

tiii

samiingslokalen. Drnflid Gustavsson från Falköping hör

till

sitt dagliga knog där'

sarnlingslckal i Slutarp oeh pensiorlärsläg'enheter i lfinn'
E'röklnels kommun
tryggena str<aXl vara klara i höst. Samlingslolialon bebå:la
för
fullt
och
pågår
arp. a.teiär,a
rätnas kosta ca 600.000 kronor fullt fårdig oelr pensionärslägenheternar som byggs omeilel'
bart våster om Frö!i!r' ':+gården, är kostrlaalsberäknaale till 430.000 kronor.
200 sittI januari började schaktningsarbe- | sl<all vägga| c,clr tak vara på plats. I lingssal oeh en större med
rum för
och
bibliotek
Vidare
det
är
tOritå
oktober
meningen
på
len
Platser.
ötutarp
samlingstokalen
tena tör
I
I
kök' förråd samt
6åuga.aur.,. I däg har väigarna tiif I att altrt skail vara klart och. invigning I studieverksamhet,
grävs också under scet attärraning"t gj""tit.. Xaiiä"våning- | ägu .rr*. Hur mån skall fira tinbli- I foaj6. Käliare
större hobbylot rt, | ,rät."t av den vältrehöwliga byggna- | nen i den stora samlingssalen. Där
en skall .yÄ-u
blir plats för bl.a' loger och förråd.
p""".""irär samt"nfoaj6 med tapprum I aen ar ännu inte bestämt.. .
I
parkeäch toaletter. I slutet av maj manaa I I markplanet lx/ms en mindre sam- | Nämnas kan ochså ått en

Det byggs

i

tesdeltagarna

om att

mösamhällsföre-

till en information för alla nyinflyttade. Styrelsen skall arbeta vidare på förslaget, Om möjligt skall också anslag
ningen borde ta initiativet

sdttas upp På
(helst

jäinvägsstationen
som Kinnarp)

i såväl Slutarp

som orienterar befolkningen

om

kommunens olika nämnder,
Postlrågan

För en tid sedan kallade samhäll9-

föreningen sina postabonnenter till

I

sammanträde

|

i

postfrågan. Förenin-

gen anser inte att frågan om Poststationens plaeering i framtiden iir
tilträckligt utredd. En kommitt6 till-

vid mötet, vilken.fick till uppgift att utforma en skrivelse .ställd
till Postdirektiorren I Giiteborg med
kopior till Postmästaren i Falköping
och kommunålfullmäktige i kommusattes

Ärsstämma med Slutarps samhällsförening :

nen.

Skrivelsens frågor och önskdmål:
1. Hur lång "'nåclatid" fåf nuva:rande poststatiJri i Slutarp?
2. Är det en tillfäIlig eller stationär lösning av postfrågan som lagts
fram i postverkets utredning?
3. Vad kan lantbrevbäraren uträtta
i form av postärenden i största all-

TROTTOARER central trafikfrå,ga
Direktionen uppaaktad owt posteru
Slutarps samhällsförening har hållit sin 38:e årsstämina. Orilf. Dverf $and6n väX!roms';h:ilsade varpå följde parentation över avlidna inedle$emsr undcr gångna f:ret. T'ill att ledr"
stilinman valdes Sten Ahlqvist. I tur avgående styrelleleilamötelna orilf. Elcrt Sanrtrå:r,
srlir. Ben,3t Samuelsson och kassöt Sven-Olof öohatrsscn ornvalt]-ts på e;l tid n.r' ti'å år. Sty-

rclse:utrnli*nten Lennart liarl6n omvaltles liksom relisor Aitclcrs l\nderrsse;r.
och lehplatsliommittö rlmmans med Slutaros IF. De två av präuteme-åitrö5et letydclscfutt o
vaiCes styreisen. Det beslöts vidare förcningsrtyrelserna skali bcsluta om manåoppas att vägfäreningons stmtal med vägfö;:valtningen snart skail
att alla prnsionä.rer befrias från före- lämplig dag.
ge resultat. För att vttei:ligare unninE;r,-3'ficn. L{cCel anslogs också
dcrstryl<a vihtcn av att frå3an snrb'ri
Trgfikmiljön
bl.a. till inköp av inventarier på lekplatserna.
Samhäilsföreningen har uppr/lktat går mot en lösning ko.rnmcr man att
Likeom tidigare blir det loppmark- rä3föreningen i kon::nnen arXåln- uppvahta Falbygdens tra.fiksäkernad och denna skrll arrangeras till- de trottoarer i samhiilrrt. En l:;ning hetsnämnd med en skrivelse.

mänhet?

4. I{an vi räkna med daglig och
fullständig betjäning för industrier
och affärer?

5, Kommer alla redovisningsärenden över Fålköping att ekonomiskt
tillgodoräknas

en kommande

station?

post-

6. Hur tätt kan lådorna placeras
vid en ev. lantbrevbärning? Det
I gäller alltså för tåittbebyggt område.
?. Kan en ev. lant'brevbära:linie
till Slutarn läggas så att btt rr;udre

I

[*{s-

antal hushåU betjänas pä vig till

Slutarp och att posten når vår't samhälle tidigare?
8. Vad gäller gårdarna runt tätorten: kan inte Luttralinjens lantbrcvbär'are betjiiira dc:-.sa rcclan

nu?

Don av lo. lve I l:^t nu I.i: t:.1agna
lös':ingrn av fos i -:1r:r l<er ej acceptclas av s:oril flr::3l^t pc:iabonnenter vid Slutaip; si:'lion, bl.a. på
l'.rr:rd av dq:r sctrl r'-'-birnin-:ir. Vj
ön:l;er fä bchj.'le nuva:r::de pc-tsystem tiils järnviig::n 1;3i;: nld.
n^fl

, h^.1

trrr'n

off

nr

lot'.:'-

--n

i frrrniir',.rr ]i,,": cemcnsant
i:li
'lronmuncn. Pcslvell;nts a3r:rilnde
li^n lrc'v,lr .ll inri..nrsibor'.i:il f,.r
i::1,,1\,:i-. n r-i1lr.,i i sin lliT Iref m"tiföra att järnvrigcns ns6li-iggning påSk5rnr31n". Det är' viri meni;rg att l;o:itmande post:tatior bör placei'as m,tt
ernellan båda tä':orter:na. En kommancle postan-r:alt mcllan tiitorternl
har kårlaq h a 'r rrrlry l' l- tsi,:cmDcl:
lilutarfs l,4Jbrlinrltt"'.ri, Siuir::. Falköring III och k:rnnarps Kontors'
möbler', Kinnc.rp, Frllriping III.
Det iir vår iörhopp;..ing att Ni tar
del av r'åra önlL<trnål och ger oss
svar på våra fråsor.

PostCireliiionen har sedan C.en ta-

git del av frågcrna och öixlicmi;en
lovat att dislrutela postfrågor

med

samhällsföreningen vid lämpligt tillfälle. Det betccknad€s av ordf. som
m;'eket pos:tivt.

Årsstämmrn slöt'
It-Stcn -A,hlqvist sorn

i bingospel med
alert ropare,

Ifinnarp bäst före paus

har håIrit årsnöte
I{inneved-Rrismene cp-avdelning

,

|
I
|

|
|
I

har vid sitt årsrnöte till

styreise

valt ordf. Tcr::ten Gustlvsson, Prä:tboiet. v. orCf. Bror Andersron, Le<ls-

gården. sekr. Sixten Lindberg, Axtorp, l<assör Lennart Pettersson. I-Iallagården, samtliga omvalda"övriga
stvrelcel.edamöter år Bertil Kiellan-

der,

Mossagå.rden,

Åke

Andersson'

Alarp, Lars-Olof Abrshamsson. Brismene, Sven Andersson, Brismene.
Tiil studiekontahtman valdes Gun-

Svenstorp, Kinnarp, och Bengt Andersson, Skattegården, Brismene'

Sedan.övriga val och för årsmötet
framlagda ärenden behandlats föreutlottningen

bland närvarande medlemmar. Eldor
Andersson, Arne Olsson'oeh Gustav
Silvander hörde ti]l dem som hade
tur, Gemensamt samkväm med CKFavdelningen följde med kaffeserve-

ring och underhållning i lorm

man Gunnar Larsson informerade
om aktuella frågor inorn Frökinds
kommun. Även frågor på det riks-

i Frökind, ":!Å

'
höll samtidigt möte. Samtliga sty-

.

Frökintls Moclerata Samlingsnartl
har hållit årsmöte på Kintrarps Pen-

i sin hc1het och består av ordf. Erik Pohsionat. Styrelsen omvalcles

nran. Vår'llrmla, v. ordf. Jvan Gtlstirvsson, Brismene, kassör lllals \\'ct-

terströtn, Slrrtarp, sclrr. Sven 4 nclersson, Kitrnqro. Övriea lt rl::tr'i-

ter är Olof Westermarl<, Börsii5'
Lars Ax. Luttra, Ällan I{. Iohlnsson, Alarp. Ivar Gustavsson, F-'inuarp, och Bengt Samrrelsson, Slttt:rIp. Revisorer Egon Joilårtssnn,

I(innarp, och Tage Ändersson, Slr'.tarp, med Olof Nilsson, SiutarP' och
Gunnar Vilgotsson, KinnarP' soln
suppleanter.

Ombucl till

förbundsstämman I
Bohman, h'sn (itrs-

Slrövde Erik
tavsson och Älian

Johansson. Till

samarbetsl<ommitt6 utsågs

it'ar

Gu-<-

tavsson och Sven Andersson med
Birsit Vetterström som suplleant.
Styrelsen fick i uppdrag att sntr-

räst möjligt kalla till

nominering

för höstens kommunaival och tiil

valleclare rrtsåp.s

Erik Eohman, Everi

Erenius och Sven Ändersson.
Konsulent Sten Svensson, Skara,
hö]I €tt anförand^e, d.är han gav en
återbliel< på 1968 års vai och anal3rserade de olika pårtiernå' samt

gav en presentation av det

egnå

partiets program under mottot: sam'
verkan, rättvisa, ansvar. Efter kaffeservering ledde Sten Svensson en
frågesport och här lYckades Sven
Andersson bäst genom ått l(låra tio
av de tolv ganska svåra frågorna.
Mötet avslutades av Erik Bohmän,
nien innan dess hade man beslutat
att säncla en blomsterhälsning till

Göran Sandin, som På grrtnd av
sjukdom var förhindrad närvara.

5-3

-

Kinnarp spelatle på lördagen i Skör'de vänskapsmatch mot IFK Skövhalvti'l'
i!e. Matchen slutatle med vinst för Kinnarp meil 5-3 efter 4-l i
klafdetta
trots
men
plan
i
Skövde
ganska
dållg
Matchen spelades på en
mi4:e
i
matchens
ledningen
tog
Skövtle
bra.
rätt
fatle spelet stun'iltals
genom
Kjell
nut men endast he minuter senar€ kunde Kinnarp kvittera
AhL

_.-

*.

" -"i.
Kinaevötls CKF-avalelnlng

I

relseledamöter omvaldes, nämligen
Margit Andersson, orclf., Märta Wilhelmsson, v. drdf., Ingrid Olsson,
sekr., Ingrid Adamsson, v. sekr., Ulla

Danielsson. kassör, oeh Rut Persson,
bitr. kassör. Bland övriga val märktes Dora Andersson, tävlingsledare,
Mar:got Pettersson, studieledare. Av

den för årsmötet framlagda verksamhetsberättelsen för år 1969 framgicl<

ait livlig verksamhet förekom-

mit. Sålunda har vid varje möte 11 under året - en politisk kvart
metl v. ordf. som inledare ingått t
mötessehemat. Aktuella frågor har
då debatterats. En studiecirkel med
ämne "Gamla ting berättar" är i

verksamhet. Ett antal medlenmar
deltar i kurser i bl.a. näversöm. Luciafester oeh familiesamk.räm har
anordnats. Kaffesamkväm för Pensionärerna nå Frökindsgår<len har
anordnats. Vidare har ett antal metllemmar medverkat vid s.k. trivselkvällar på Frökindsgården, som syns
ha varit uppskattade av Pensionärerna.

*

tid. Matchen spelades i Skövde. Kinn- Christer Claesson.

Slutarpspojkar
smrseiruAe

mars

kl

9,

Samtliga klasser, även knatte-

il'
i söndagslcorPen

Sön<lagcnskorphanilbolliodelrhallenbjö.lbl.a.pågruppl-mötet

i"amJ ocf,

tar Tele-Ahlin
Karlsson cle bästa betygen' llalchens bäste skJtt
till mötet metl
mansknp
fullt
samla
inte
lychailes
SJ
tro fullträffar.
och lämspelare
par
aktiva
ett
Lärarna. Förstärkte tlärför sitt lag med
16-7'
meil
vann
nu
som
natle wo till Lärarna,
Domus ConnY Gustafsson gjolde
Äv de två dammatcherna bjöd merparten
av sitt lags mål mot MåLäroverkstrean
drabbningen mellan
4-spelet. Fyra bollar
grupp
i
larna
minuSCU-tV""n På sPännande
i nät i matchen' som
ConnY
skickade
2-1
""it
i"". La"o"ä"r.s1aget vann med
Rolf Eriksson i
5-0-seger.
mecl
slöt
med Ewa Tholin som matchvinnare Domusmålet tog altt från för dagen
Det första Läroverksmålet gjordes av svagr MåIar-sk5 ttar.
Maj Lind. Ulla l{arlsson var SGUmetl

-x-

Slutarpspojirarnas prydliga gäng
ÄGu-"ttttt triumferade mecl 4--{l hade
inget stöne besvär nred ätt ta
Anita
mot ettan från Läroverket' och hem en storseger mot Tr'ädet, 18-2'
Jårru.*ott 2, Inga-Lill Bertilsson

skytt.
-

Jonsson blev bäste skvtt med 8 mål'
Lena Zackrisson sänkte Lälovelket' över huvud spelade.Iaget en trevlig
SGU-målvakten Ingaiill Carlsson tog
handboll'
bl.a. en straff.
-\1

-

Friiclrottarna hade kraft i sino
framstötar och grupp ll-mötet med
Fackskolan biev en lätt match' 16-{
vann Friidrottslaget med Ragnat
Lundqvist och Kenneih Tranmo do-

-x-

Koionial hade inga Problem rned
qrupD
III-irrmbon Gigcculus' 10-3
t u*putt. Bengt Roslund och
"lötStie-Olof Lunclblad gjorde tre mål

.rui tö. segrarqängct. Tvåmålsskytl
i G-laget var Göran Btobjer'

klass.

Uppgiv födelseår vid anmälan.

Anmälan s,enast fredag 20/3
kl 19. Tel. 33077.
Startavgift kr 1:-.

Friidrottare

nred udtlamålet i en jämn
mellan Tele och Posten, tlär Tele-laget vann
Posten-laget' sorn {ick
{älltle
slutsehundernl
i
tillställning. Ett frikast
Eolinder var Telege sig metl ?-6. Bror lljerp, Jolny Ahlin och Rolf
och Kjell
Arvitlssou
f'eif
Nilsson'
i Posten får trion Stig

skoleeleverna.

KommunrnästerskaP
PA SKIDOR
d.en 22

gjordes av Sören Wilgotsson, Christer
Claesson och Göte Andersson. Herriiungas mål gjordes På hörna. Bra i
lördåsPelade
B-lag
På
Kinnarps
gen mot IFK Skövde B och resultqtet Kinnarp var mv. Tomhy Pettersson'
och
blev 1-1 efter Skövdeledning i halv- Tony Persson, Sören Wilgotsson

Gunnarsson och Bengt Georgsson'

mineräde med ? resP. 5 mål På Pluskontot. Lennart Sterner och Carl
Ilar:t6n stredade bäst .eqlpt",ay Fack-

FRöKIND
går söntlagen

Bengt Persson och Roland Moberg, I{errljunga och l(unde där vinna med
mål
medån kedjebäst var Kjeil Ahi, Ulric e-1 åtter 1-1 i Paus. KinnarPs

av

musik och sång av östen Andersson
med dottern Anna-Lena. Riksdags-

tll-ur"slnole

..a

o

If'K Skövde

ombud vid

politiska planet berördes. En film
från Indien visades och kommenterades av nksdagsrnarn*Larsson'

Tf,

Slog

halvSamme man gjorde sedan 2-1 och arp spelade skapligt i den första
av spe3-1 innan Uiric Gunnarsson kunde leken och hade då det mesta
distril-ts.lämm:rn T,ennart Persson, slå in halvtidssiffrorna 4-1.
let. Trots detta var det Skövde som
Backgården, och Sven Anderssori,
Andra halviek började Skövde bra gjorde halvlekens enda mål. Kinnarp
Brismene. Att representerå avdel- och inom loppet av femton minuter kvitterade dock i den andra genom
ningen i Iandstingwalkretsen utsågs hade de reducerat till 4-3.
Staffan Nilsön.
Bror Andersson, Ledsgården, Slutarp'
Kinnarp skärPte sig dock och när Bra i KinnarP var TommY Sandahl,
Rune Fredriksson, Ledsgården, Slut- det återstod åtta minuter av matchen Torgny Johansson, TonY Perssc'n,
arp, Lennart Persson, Backgården, fastställdes slutresuitatet 5-3 genom Staffan Nits6n och Sören Wilgotsson'
*
Slutarp, Gustav Sylvander, SörbY' Roland Moberg.
Kinnarp, Karl-Erik Andersson'
Bäst i Kinnårp var försvararna På söndagen spelade laget borta mot

r.r Hiortsäter, Fröje, till

togs den sedvanliga

*

t+ls- re -

Kinreevecl-Brisxnene eP
oeh f{is"rr evetls C"(F

ft'fs'

Frökinds artretarekomrnun
har årsmöte på måndag, den 23 mars,

i

Samlingssalen, Frökinds Hyresbostäder i Slutarp.

SLUTARP SLOG FBK
Slutarp hade inga större svårighe-

ter att

besegra Falköpings

BK i

1ör-

dacens vänskapliga'uppgörelse som
På träningsPlanen i Kinn"räades
arp. Falkdpingslaget kunde inte bjuäa'pa nagät nämnvärt moistånd och
siffiorna 4-{.tt" inte för'stora' Slutarpslaget saknade Lennart Petters.ott, tä"tt var i övrigt ordinarie och
visade uPP ett iovande sPeI'
east i låget var Alf Adamsson följd
av Per-Oiåf Gustavsson' Tomas Petiurrro., uttu"ude för två mål och
Benet ÄndersSon och Roger Andersson iör ett vardera. \*lt-X).

o
a

Kinnarpsfothollen:

En det köper för dyrt
andra köper från

Året-ru,rut-träw,irc,gew get- resLohtut
Bustu å,ret lsiffii{,l,s tippur Mrnrthe{,

Lars Gustafssons
Möbelaffäro Slutarp
a Ällt i möbler och soffgrup-

I
a
.

tt(z-Jt.

per, bäddsoffor, tak- och
gol'rarmaturer, mattor.
TeI. 0515/331 ?l).

K!NNARPS
MiSSIoNSHUS
Månd. 19.30 Passionsgudstj.
ALGOT KARLSS0N och G.
Carlsson medvbrkar. Sång o.

musik. Kollekt. Vätrkommen!

ARSMöTE
Kinneveds skytteförening har
årsmöte å Pensionatet. Kinn-

&tp, onsdagen den 2513 kl.

i
I
I

17.30.

Styrelsen

SöMMERSKA
får

o,mg. fas,t anstäilning på
vår tapetseraravd.

AB Kinnarps Kontorsmöbler
Tel. 0515/333 70

Ordinarie
I

en trupp ur KIF:s

bollag.

il.;iiiå ;;ffi;';;ffi

ffi

:;:t{

fi fi

: å:'

{'::

"""'7:,;'ffiffi

hålles med Slutarpg Er +x- li
;
^ _ ,*
r div. ]v. j-3,s.r901".1.113rening
v"'sb wr\i
ro". wrw*ssl ää
qellli
ek. tur'
-*$ti*f:n-lT,::*n:*':::f
Johansson konstaterar att .:fg::1-Y.1q?qdgjgl\ojl.siiventvr.
utgångsläget inför 1970-års söriespel är
det bästa hittips
ltql
9 april
a
avltt r7r
1970
u kl.
n:r' r'v'öu'
19.30.
u
rÄr^-i--^-- historia.
r.i-+^-:- För
D:- andra
a..^!.i ratl
--^r har föreningen satsat på året-runt-träning
ir Iöreningens
^-r-^ året
II
ejt kort uppehåll vJd jultitlett
Ärenden enl. stadgarna.
oll
har gett manskapet en fiu styrka.
o :-- Fjolårets
IMgtt placering
-o:;
- trlevdet
i den södra div. IV-gruppen
åtta.
-'-* pä?iå"i'ä
åiäii,r'ii ua#,"".i#ffi#";r#fu. om arra sperarna rår går rria rr. skador,
k?:?t'",3/-*l'adsstirtelsens
lokal, Slutarp
jag
ttoppas
att
överflyttningen tittr div.IV lto""u.iluri!;r;åä;;åff;
lf
Slutarp den 20 mar,s 1970. lf
Ny för året är ulric Gunnarsson, soelarna fonv person från Slutarps av l)-lcer,edcrna l(.-G. Ah1 och SiiF

r"*,ö

ll

j

i

ll

stYrors€n ll ; sl;ltä:m*ftflitli
|

|

IF och Sören Vilgotsson från

1

Äsarps j Fredrilisson,

vilka tillsammans utgöi

IF. Tony har spelat pojkfotboll för i UK. Där ingår

också tränaren ',SoSlutarp, men är nu som 16-åring för ] tnrn,' Bltichro. A-kapten är ',Blecka,,
IV-lag.
gången
första
registrerad och då i I Georgs"on och B-kapten Torgny JoEfter vad han visat hittills i vår, I Kinnarps namn.
hansson
hansson.
kommer han att höja vårt lags spelLaget tr.änar nu tisdagar, torsda|
styrka avsevärt, säger Marthel. Variatietr<ordtirlig premiär
ger _ ticljsare var'r.lckiå }ördagen
|
..
tionerna i anfallsspelet biir_ större. Träningsmatcherna har hiitills gett vikt fiir träning, rnen sedan träningsI
"Blecka" Georgssnn är oekså bättre I tre segrar och en förlust. Det var re- rnatchelna startat, räcker det med
tränad och starkare än förra året
prcmiär nrerl mctch mellan I upplattrtning två kvällar i u""xnn. -- [ tq4lrag
kanshe delvis beroonde på att han
g
tlen l,N febr. Den 22 febr. i
I A ocn
nu överlärnnat tr'ä:ralansuar''t till po- | tionr Hcjmer p; u".til. iilL o"n
A-{rupprn
I
puläre "Sotarn" Bliicher från Ticla"y"
lträrin,gsplanen på tr(yrkcgårclsiigorna. I Kilrro.p. IIr hal ett rikt material
holm'
lnt', gtnspi^.t. s.rtu mån tror shatt lti latt ösa av. I skrivande stund räknar
to't'u""insen för

M*ifäfts{örsrärrininse,r lilll,r-JTå:-"lifi",l.
; :'.--_p"orancl
/också
.--.-Iörånn'rn
In i laget
iaget går
gär.'ocl<så
P"otancl nlohar r-aiit lIeinrer. äl;,'ö;;ilä
Hgrrlju"g,
y" ii ry;
"äi;;'I;1(? (3_4),
3) och IFI( 3kö;

I'åt"*ä,,å*ffiåf

;:,':tl"lt å:1,,":"u?åi:""1i::::;
nengt äää;"
C"o"g"rorr, ;,iil'"i],#i_
Ulric Gunnarc_
l{,son,
llö,äff,
I

t*fgg

ll:?,Y:'-"da
llX.",g;t,m#.*r:iq#$il
ruu" yö i tiot
|
I Staffan_Nietsen, ron-yn$u#":."rll;i,
-.... "
jl1ltsoiK:
1T5
3='-"=:
',*l:" ;?;lffit; | å;å*",..:Trukå::ä" SJi:lriäi
i ";-'ä"I:di:ftå}
=':"
| l:::1";r.Hlil:";?";;"1:;';":;';;
l i;;:""J;'1""*:l ;:: il:l ,,"lft:,
FRöKII{DS ARBETAREKOMMUI{
| larru mot Karlsborg. Kinnemo tigger I aktueil förrän senare i vår.
håuer ÅtsMörE måndagg,,..d_",, 23 mars kr. 1e.30 i Samringsli lfi.r?:ä:T$;":"i;::ff";.tj,i-::ä
| qi,"ffi;::,Jl ;;å;ui'::; r;j,,:,j
är orolig.
nättre än f iolårets. strirlen
Frökinds Hyresbostäder, Slutarp.
salen
lllinte
Dei var mer snö på planen_ i fior I segern kommer trr:ii3en att";-;;.J
stå melI
Ärenden:1.Enl.stadgarna.2.Höstensval.
lll"io..motsvar3n$e tla'oci*i t<undeli"i-ä"''-ä:", vinninga cch Kålreclorrisar n1:för:r'ärven måh,alrten

*

ändå spela helt efter ritningarna i tanasö, tippar lagbasen
I

mlttenpåapril.
I fotboilsektionen

har Marthel hiälp

I

Ma;-thel.

Rrisse

I
I
I
I

I

;

I
i
I

"Ä13-a.

Försanrlingstlelegerade
i Kinncveds pastorat
Kinneveds pastorats fi{rsamlingsde-

legerade

Lekskolan har boriat i frökind ?qb'n
Populärt lcornmunalt arrangemarug

har håUit sahmanträde i

Centralskolan Kinnarp. Det leddes av
v. ordf. Sven Andereson, Brismene.

Ordf. erinrade om att sedan

vi

sist

var samlade har ordf. Henning Andersson, kyrkoherde i påstoratet,
lämnat oss, Vi tackar honom för det
arbete som har blivit utfört i pasto-

ratet under en lång tjänstgöringstid,
sade hr Andersson. I{yrkoherde Hen-

ning Anderssons rninne hedrades med
en tvst minut.
Räkenskaperna

ftir

pastoratets kas-

sor samt revisorernas berättelser för
år 1969 föredrogs. I eniighet med revisorernas förslag beviliades kassören och pastoratskyrkorådet ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Från stiftsnämntlen hade inkom-

mit en skrivelse om lämnligheten att
förvärva den &v Börstigs försam-

ling disponeradc kyrkogårdsmarken
med äganderätt, som tillhör ståmfastigheten Prästbolet 1:1 Börstig.

Församlingsdelegerade beslutade att
godkänna förvärvet

1.500

kr jämte

för ett pris av ca

lagfartskostnaderna

m.m,

Enligt boställsnilrrndens saluvärde-

ring av Stornmen Brismene till
130.00C kr beslutades invänta Kam-

markollegiets, Stiftsnämndens och
Lantbruksnämndens yttranden,

Beslutades godkänna den skogshushållningsplan som är upprättad av
Stiftsnämnden lör Börstigdelen
Frästbolet 1:1, Ekarp 2:1 under perio-

den 1970.-80.

I

skogsvårdsåtgärderna

förutses plantering av 45 ha, vägnätet byggsutför12.500 kr. Beslutades
att godkänna de taxeringsvärden, vilka är upprättade som preliminära
taxeringsvärden enligt 1970 års taxering för pastoratets samtliga bostälIen och fastigheter, vilket innebär

en höjning av.samtliga med tillsammans 367.400 kr.
Till ombud från Kinireveds pasto-

rat vid ungdomstinget i Ulricehamn

valdes Tore Jahnsen, Kinnarp, och
Kerstin Grahn, Axtorp, Kinnarp. Till
suppl. valdes Turid Jahnsen, Kinn-

arp, Kerstin Blanck och Kjell

Blanck, Börstig. Församlingsdelegerade beslöt att ingå med en begäran till kyrkofullmäktige i Kinneved att utse ny ledamot i församIingsdelegerade efter kyrkoherde
Henning Andersson,

Frökinds centerorganisationer

Fru Margareta Eklöf; lekfröken i Frökind, hjälper barnen med järnvägen.
Vem är det som på några minuter hinner med ailt cletta: rjta öron på en kanin, väsentligt
utöka en järnvägslinje som dragits fram på golvet, skriva namlt på en bok, ordna en gröIl
färgkrita samt vara konsult i färgläggningsfrågor, iaga spåret på järnvägen, rita huvud på
en gubbe etc. ? Jo, det är fru Margareta Eklöf, Falköping, som basar över den nyligen startade och redan mycket uppskattacle lekskolan i Frökinds kommun.
Kommunen har förlagt lekskolan pågående terminen - I mars till I kånske läser sagor elier då man gör
oliira saker - kycklingar och annat
till Sörby skola utanför Kinnarp, där juni.
55 barn fröjdar sig under frökens Ett lekskolepass kan se ut så här: påshpynt är populärt just nu.
Utan tvekan trivs barnen i den
ledning. Barnen är uppdelade i fyra Den första timmen får barnen ägna
avdeiningar och lekskoleverksamhe- sig åt lite friare sysselsättning, leka garnla skolan som dock har nackdeten omfattar ett förmiddags- och ett och stoja som de vill. Sedan en paus lpn av atf lidoå al låncr från kom_
_

eitermiddag-qnass på måndagar och med frr-rkt och saft och aluat för en munens r'ertr'air delrr att samiliga
tisdasar. Tills viclare. 1\{öjligen blir barnmage begärligt, därefter en tim- barn måste skjutsas dit av sina fördet tal orn en utvidgnir.rg om erfa- mes lugnare sysselsättning då fröken äldlar.
renheterna blir positiva från den nu

Granlund, Vårkumla, Sixten Lindberg, I{innarp. Valberedningskom-

har håiiit ett välbeökt årsmöte i mitt6: Margit Andersson,

Börstigs bygdegård. Ordf. Karl-Gustav Gustavsson vände sig i sitt häisningsanförande särskilt till ombudsman Bengt Kindbom, vilket kailats
att informera om det nya i årets val,

Floby B-Slutnrp 2-{
Siutarp möttes på
..Flobr- B och
söndagen i en jämn och omviixlanäe
match, där Floby vann med 2-0.
Slutarp förfogacle över ett unst och

I(arin

Johansson,

Kinnarp,

lovande llg, som säkerligen kommer
att blanda sig i toppstridin i sin div.
\ --grunp.
I Floby glänste mv Miroslav prohorenk() rrrh energiknippet Bernt

Luttra, May Olofs-

son, Brismene, Gunnar Rudin, Börstig, Verner Graniund, Vårkumla.
Efter kaffepaus följde förnominering till årets kommunaival En noTill styrelse valdes: crrdf. Karl- mineringskommitt6 tillsattes beståenGustav Gustavsson, Vårkumlå, v. ord. de av Gunnar Johansson, Börstig,
Ingvar Torstdnsson, Börstig, kassör Torsten Guslavsson, Kinngrp, Svcn

l(atl;sorr. Målen gjoides a-v Ingernar
Flprl)artsson och .lan Karlsson.
Flobys A-juniorer förlorade i söndags mot gästande TGIF med 0*2.
Bäst i Floby var Flasse Karisson och

och organisatör Lennart Pettersson, Andersson, Brismene, Sigvard AnSlutarp, sekr. Gulli Arvidsson, Bris- dersson, Vårkumla, och Sven Ekbom,

mene, v. sekr. Sven Ekbom, Luttra. Luttna.
Styrelsen i övrigt: Dagny Silvander,
Den traditionella frågesporten, som
Kinnarp, Svante Arnesson, Luttra. leddes av Josef Jakobsson. Åsarp,
Suppl.: Inge Josefsson, Vårkumla, såg denna gång Vårkumla som segEva Karlstedt, Kinnarp, Bengt An- rare. Laget bestod av Kersi.in Gus-

dersson, Brismene, Ingemar Eriks- tavsson, Lisbeth Gustavsson o"h V;;-

son, Bö4stig, Bengt

Lennartsson,

ner Granlund.

Luttra, Karin Johansson, Luttra, ingOlsson, Kinnarp. Revisorer: Rune Ifinnarp-Slutarp vägförening
Fredriksson, Slutarp, Torsten GushåIler i kvätl årsmöte nå Kinn-

rid

tavsson, Kinnårp. Suppl.: Verner årps pensionåt.

Bengt Tjus.

j
|

I
I

Lidas

3--{ efter 2--0 i halvtid. Resultatet
får anses som rättvist då Vartofta

var nåeot bättre än sina motståndareVattofta spelrdp skapligt i första
halvlek men något sämre i den andra. Vartoftas mål gjordes av Claes-

Arne Wallin, Birger Johansson

Ulf

Leijon.
De bästa

i Vartofta'var i

och

försvaret

Bror H-ierp och Jan-Christer Ostman.
På mittfä]tet var Jan Johansson bra,
medan kedjans bästa var Wallin och
Dahlgren.

I Slutarp skall mv Lasse Jacobson,
ch Bengt Hermansson och Roger

Kinnarp B 5-3-föll
Kinnarpsreserverna spelacle på lör-,
B och förlorade
med 5-3 efter 2-2 i paus. Målen för
clagen mot Timmele

KIF Staffan Nielsen, Christer

3-4 för Valtottå
Vartofta spelåde på lördagen i Floby och mötte där Slutalp. l\{atchen
slutade med vinst för Vartofta med

Jo-

hansson, Sören Vilgotson. Timmele
var för dagen något stabilare än KIF,

som harle några reserver för reserveLna. Planen var modclig och på
detta uncierlaget förtjänar Claes Sandahl, Statfan Nielsen och Gert öst
tle bästa betygen. Z\lZ-rO .

Andersson nämnas.
Domare var Bengt Johansson.

SLUTARPS
I\4ISSIONSHUS
I,ÅI{GFREDAG kl. 10 Farnil je gudstjänst,

Algot Karlsson, G. Carlsson samt barn
medverkar.

PÅSKDAGEN kl. 15 Påskqudsfjänst, Gustav ffaag, G.
Carl;s:on. Påskoffer för SAM
irlamlas,
I
I
I

ALLA VÄLKOMNA!

FROKIND
Kommunalf ullmäkt.
sammanträder i Centralskolan

Kinnarp, månilagen den 6 aPril
1970

kl.

19.00.

Ordföranden

50,år

En seger; en förlust
for Kitott#tpt A-gäng

halvlek genom "Blecka"

bättre och speciellt cf Hans Golnik
var lyckosam. Han gjorde i snabb
följd tre mål och därmed var matchen avgjord.

I Kinnarp spelade försvaret

som efter det senaste I Gösta Ek. Marthel Johansson var så- Gunnarsson, även om inte samspelet
träningsplan,
Lr4!ru6rPrqrat
tövädret mest liknade en leråker. lunda nöjd både med det egna la- dem i mellan gick så bra den här
Trots det dåliga underlaget spelade get och motståndet, men om doma- gången.
Bestämcl och bra domare var Karlgrabbarna bra, säger Kinnarps lag- ren Alexandersson tyckte han inte.

Erik Emanuelsson, ilrädet,
ledare Marthel Johansson. Särskilt
Pol
vill jag framhålla KjeU Ahl som var Kinnarp mötte på söndagen IFK
mycket framåt i den här matchen Ulricehamn på Vistavallen och förlofortsätter Marthel, som fråmhåller att rade med 3*1. Första halvlek höll
KINNARPS
ingen av hans grabbar gjorde bort Kinnarp spelet bra uppe och halvsig utan alla förtjänar ett gott betyg. tidsledningen med 1--{ var inte oför'
Timmele var en trevlig bekantsl<ap, tjänt.
säger Marthel Johansson som ti;par
I andra halvlek tröttnade laget en Annand. 15 påskgudstjänst,
att Redvägslaget kommer att k.l,ra smula,
Reiilar Jahnsen, Göran Carlsmen som helhet får man säga
sig bra i serien. Kinnarp tog lgd- att Kinnarp gjorde en brå insats.
son m.fl. Sång och musik.
genom
Ek.
ningen med 1--{
Gösta
Kinnarp f,og ledningen i första

-*-

MISSIONSHUS

Alla välkomna!

Taxeringsnämndens ordf. hade fö_

reslagit att till taxeringsledamöterna
skulle utgå ersättning rned 60 kr per

frökind ger ut fold,er
om kommunen

sammanträde.

da grunder för såväl inkomstf

i

Kinnarps IF:s

idrottsbanor och gjorde bl.a. tre

landskamper som kulstötare, mot
Finland och Danmark 1945 och nordiska landskampen 1947.
Harry har också en andraplacering
I SM i kuistötning 1947. Under tl0talet gjorde han också flera framträdanden i distriktslaget och räk-

nas alltså till de stora idrottsmännen under det framgångsrika 40-ta-

let, då Falköpingsidrotten kunde presentera flera landslagsmän. Harry
började tävlingsidrotta för Kinnarps
IF, men enrollerades snart nog i
Falköpings AIK. Han fick för övrigt
mottaga Falköpings Tidnings Idrottsskö1d 1946.

och älilre oklboys .körde 5 km-banan 2 varr', mellantid inom paren-

jakt- och sportskytteklubb och nediägger ett intresserat
viltvårdsarbete. Mycket av fritiden
tillbringar jubilaren på sin gård i
Falbygdens

Brismene.

tes,

Senioler,

Luttra
Luttra

lfl knl: 1) Erik Kjell€n.i

36.54. (18.04);2) Uno

42.04 /20.18); 3)
KinnaT'p 43.09 (20.50),

Lindströrn,

j

Elof Karlsson,

i

Yrrgre oldboys, 10 km: 1) OIle

Sl,ah-

,

l6n, Brismene 4i).39 (19.54); 2)

Elof

Sune
Harlysson, Brism€De {3.16 (ä.06); 3)

Rehn.

j
i

Från socialnämnden förelåg fram- L,änsstyrelsen hade meddelat att Äke Torstensson, Kinnåfp 43.38
4) Göran Grahn, Kinnarp i
ställning om ett anslag på 7.@0 kr exekutiv auktion kommer att hållas | $.4$;
5) Bengt Lenna*sson,
för finansiering av uppsökande verk- på fastigheten Fastarp 2:10. Nämn- | 4ffi2 (n.{); (n.#li
6) Kurt Johanesamhet. Tillstyrkes hos fullmäktige. en ansåg ciet lärrpligast att kommu- I Luitra 48.22
j
(22.45).
Från lokalbyggnadskommitt6n hade nen sijker förvärva fastighcten, så I son. Kinnarp 47.32
fr.amställts önskan om tillsättande av att den där nu bosatta familjen kan I atAt" oldboys, 10 km: 1) Gustav
en bibliotekskommitt6 med uppgift få bo kvar. Att taga kontakt med i, Ståtn, Kinnarp 14.06 (?2.38); 2) Sven I
i;tt"å 51.00
n.ai (21.15);
3) Bengt
B.G i
<ziilJ;'t
att svara för erforderlig inredning länsstyrelsen utsågs barnavårdsnämn- l*f Ekbonr, Luttra
Ander:ssorr, BrismeneJ.00,20Brismene 1.00,20 (28.33). ji
dens ordf. cich socialnämndens ordf- I Ander$sotl,
m.m. Förslaget tillstyrktes.
Tidigare beslut om vattentranspor- samt kommunalkamrern.
I Damer A, 5 km: 1) Eivor Karlsson, i
Förelåg länsstyrelsens skrivelse be- I slutarp 35.16.
ter under rådande vattenbrist visade
att 24 transporter om 7.000 liter ut- träffande den s,k. Stora städårvee- I Dutnut' äldre juniorer, S km: 1r
förts. Priset var 55 kr per transport. kan. Frågan hänsköts till hälsovårds- I Kerstin Grahn. Kinnarp %.48.
Kostnader för material och arbete i nämnden till vars förfogande ställ- ' Poikar A, 5 km: 1) Leif Eikbom,.
: Luttra 19.15.
vattenverket i samband med om- des ett anslag på 1.000 kr.
kopplingar värderades till 500 kr.
Kommunalnämnden beslutade upp- i ro5kar B, 2,5 km: 1) Rune Attvet , j
Nämnden beslutade att transportkost- draga åt Sv. Kommunförbuhdet ått ' Kinnarp 9.52; 2) Arne Ekbom, Luttra
naderna skall betalas av beställarna utföra kopiering av 1969 års bokslut. 10.45.
Pojkar C, ?,5 kn:: 1) Ingemar Jomedan kostnaderna för vattenrrerket Kostnaden härför upptogs till ?00 kr.
stannar hos kommunen.
Kommunalnämnden föreslår full- lransson, Luitra 10.19.
Pojkar D. 2,5 krn: 1) Gunnar Kjel- i
Beslutarles att till Bror Johansson, mäktige att för en summa av 500 kr
Solåkra, SlutarD, försälia ett tomt- förvärva jordområdet Slutarp Back- l6n, Luttra 10.5rt.
Fliekor A, ?,5 km: 1) Karir:a KJei-l
område om 2.400 kvm. Området skall gården 5:13. Området ornfattar enanr'ändas för nvbygqnad av lagerlo- dast 250 kvm. Utredning angående ]ån, Luttra 12.40.
lraler och priset sattes till 2 kr per träningsplan förelåg men frågan
Fliikor E, 3,5 km: 1) Ånita Kj6U€n, i
Luttra 1?.1?; 2) Änrtrtriristit Såbl€$,
kvm.
bordlades.
I

I

|

I

d;;;;

i

I

I

;

I

I

Harry Arwidsson år också intresserad och framgångerik jägare qch
skytt. Han är bl.a. st1'relseledamot

I

friidrottssektion

i söndags kommunmästerskåp på skidor med star6 och
mål viil Hassla. Seniorer. yngre

Kommunal
av ett 25-årigt amorte- Fullmäktige hade inforrnation
vid tidigare samringslån på 385.ffi0 kr, vilket belopp manträde uppdragit åt kammunaläven inkluderar pumpstation, samt nämnden att söl<a ordna med komför gatuarbeten anvisas 150.000 kr ur munal information. Nämnden besluallmänna investeringsfonden. Beträf - tade tillsätta en kommitt6 med uppfande ånslutningsavgifter för fastig- gift att utarbeta försiag till en folheter öster om Kinnarps järnvägssta- der innehållancle de viktigaste upption föreslås samma villkor som gäl- gifterna om liornmunen. I kommitt6n

skall. ingen avgift

nxiisterskap

anordnade

upptagande

uttagas.

som

' seniorbiist :k

För utförande av arbetena föreslås

ler för övrig bebyggelse. Av Kinn- invaldes Sten Ahlqvist och
arps idrottsplats

asti ghetstaxeringsnämnd.

Erik KjeIIön

z61z-;xt.

ståentle.

Kommunalnämnden

beslutade föreslå fullmäktige besluta om ersättning av 10 kr per timma
jämte reseersättning enligt faststäil-

företaget på öppen anbudsräkning. Så hatle nu skett, och sju
^nnonsera
:nbud hade inkommit. Firma Uno Äberg AB, Skövde, hade inlämnat ett
'rnbud på 39?.000 kr för vatten-, spillvatten- och dagvattenlealningar i
Slutarp och Kinnarp. För arbetena öster om Kinnarps järnr'ägsstation
antogs firma Ignells Grävmaskiner i Ulricehamn för en summa av 103.ffi0
l<r. SJ hatle begärt 500 kr som ersättning för vissa kostnader och intrång.
Kommunalnämnden löreslår fultmäktige att besluta i enlighet med ovan-

ldrottsfolket. Under 40-talet agerade
han med framgångar på våra fri-

bra

större delen av matchen och på mittKinnarp besegrade på lördagen. I andra halvlek kvitterade Timmele fältet rcv och slet Roland Moberg i
Timmele med 2-1 efter 1-{ i halv- | efter schabbel i Kinnarpsförwaret. känd stil. Kedjans främsta aktörer
tid. Matchen spelades På Timmeles I Slutresultatet %-7 fastställdes av var "Blecka" Georgsson och Ulric

Frökinds kommunalnämnil har hållit sammanträde, Kommunalnämnlen hade vid sammanträde i februari beslutat förkasta de av byggnadslämnden infordrade antruden på vatten- och avloppsledningar öster orn
[{innarps järnvägsstation samt uppdragit åt byggnadsnämntlen att ut-

ö0 år fyller på påskafton förstereparatören vid SJ Bror Arvid Harry
Ärvidsson, Wetterlingsgatan 15 D,
Falköping. Jubilaren iir född i Norra
Åsarp. Han är välkiind inte minst för

Georgsson

som efter klungspel kunde sätta bollen i nät.
I andi:a halvlek kom IFK igång lite

Lola-VD,

I

I
I

I

I

Beslutades
250

att för en kostnad

kr inköpa 5 valurnor.

Brandchef

Elof Rehn utsåes att deltaga i

kurs

i

planeringsfrågor

i

Skövde.

Från ödegårdens

av
en

Brismene

torrläggningsfö-

Knattar, ca 1.800 m:.1) Conny Ftiberg, Kinnarp U.S[; 2) Niklas Ecker-

retag förelåg framställning om tiilsättande av en kommunens revisor

i

företaget. Nämnden tillstyrker hos
fullmäktice.

13.29.

t

lirl, Kinnarp

J.6,09"

I

i
j
I

t

Kraf tfull medelstor

traktor

Egenskaper för hög produktivitet:
. . . Robusi 52 hästkrafters dlesel-

rflotor
. . . Automatisk djup- och dragkrafts.

köntroll via dragstängerna
lågvåixel (extrautrustning)
. . . Hydrauliska skivbromsar
. . , Ljudisolerad hytt med värme
och defroster
. ". Rymlig förarplats

.. , Hydraulisk hög-

borcltennismästare från Kinn eved: Jonny Nilsson, Tomas Karlsson och Jonny Karlstedt.

Tre

Ett piggt och trevligt spel visades Karlstedt-Rolf Eklind 2I-9, 21-'iL;
upp vid CUF:s bordtennismästelskap Tomas Karlsson-Thomas Friberg 21
.för juniorer av de båda finallagen -71-, 17-21; Jonny Nilsson-Ulf HuKinneved och Hassle. I(inneveds- nesson 21*15, 21-16.
grabbarna visade sig vara överlägsna sina motståndare i det mesta, vil-

ket också resultatet H) bevisar.
Några av Kinneveds spelare blir säkert att räkna med i större sam-

Tomas Karlsson-Rolf Ekling 21-*18,

22*20; Jonny Karlstedt-Uif Runesson 21-6, 21-6; Jonny Nilsson- Iho-

mas Friberg 21-17, 21*13, Jonnv

I{innarps-Slutarps r-ägförenilrg har haft årsuröfc p:i Pensionat+t i Kinn,
arp. Förhandlingarna leddcs av ordf, Sven Sjmonsson nted llildirrg 1'åring sonr sekr. Göran Andersrorr och .\nden Ändersson valrles iitl protokolljusterare. tiriväl revisorernåf iiolrr styrelsens berättelse godliändes.
Medlernrnarna granskade st5-relssens förslag till budget Ssmt debitc,
ringslängden. I:id diskussion kring trudgeten beslöts ått stJ-råls€n ttir
ortlna med krerlit fi.il upp till 15"fiX1 kronor.

EKVALLEN
lil. 13'15

,

Kinnarps lF-FlF
Slutarp A: L. Jacob-con, P--D. Clus-

tavsson, A. Adamsson, K. Karlsl.edt,
L. Svensson, B. Jonsson, C. i_:ter-,
qvist, B. Andcr':.-son, FI. Krrr,lsiec'tt, R.
Andersson, T. Pettersson. fuIatch mot
Hrissna iclag. Samling Moi:ergs 15.

]
]
I

Slutarp R: G. Eckerlid, H. O. AnL. Hofbaur, Ii. Filipsson, L.
F ilipsson, G. Samuelsson, T. An-

Svon tiintrrrrsson hä(le å\--rsgt sig ; Avgåeude oldf. Sr"en SinlodsSorl
onrrål som ordf. oeh ny på den pos" åvslutåde med tack fill ginå st]"r'61sdtefi blev Bo,Johansson. Slutarp, I kamrater och önskade nyd ordf. lgistyleisen stod också Giista I{arisson ku till. Hilcling Våring tackade å
i tur att 61'gå. HarT ornvaides till r"lce stln'elsekamraternas vägnar Sven Siordf. Hilding Våring är länsstylel- monssoll för det arbete han nedlagt.
sens ombucl i sfyrelsen och kvarstår
sönr sekr. Kassören Inge Eckerlid och

dersson,

Iedåmoten lhrert Sanden

der.^son, L. Ljus, R. Gustavsson, S.
Sunrli:n, J. Anrlersson, I. Johansson,
U. Kar16n. Match mot ValtorD B !

selir.

dag. Samling lVlobergs

11.

anordnar sa.mkvärn gemensamt
rned Kinneveds CKF-avd. i Söqby stkola onsd. den 1 april kl

19.30. Underhållning. Nomineringslistorna avlämnas.
Styrelserna

bar ylter-

ligare ett år lirrar av mandattiden.
Ordf . skall crckså f ungela som r-ict'

är

Pers-

Olof Nilsson.
Äsfalieringen i surnhällena diskuterades oeh dct ansågs allmänt att
clen bör påskyndas.

ruvida han önskar husskvlt oclr i
så fali eul eller vit.

Pensionärsbostäder, Kinnarp.
Byggnadsfirrna Ragnar Sköld
AB, t€I. 160 50.

FALBYGDENS
SKOLFöRBUND
Sörlra rektorsområalet
Föräldrar och målsmän tilt

be-

rörda elever hälsa's välkomna
till åhörardagar å ned.anstående tider.
Kinnarps, Vartofta och YIlestads skolor clen 6 och 7 april.

BSKxloB

son och Lennart Qvick omvaldes och
Iikaså rev.suppl. Erik Svensson och

Tre firmor hade iäurnat offe|t på
gatusk]'ttar. Anderssons-offerten antogs och samhällena skall småningom alltså få gatunåmnskyltar monterade. Husskyltar diskuterades nch
besiut fattades att kassören samtidist med kommanrie aprilräkning
skall mecisända en stencil där vederbörancle husägare kan anteckna hu-

STADHJÄLP
till manskaps- och kontorsibodar. Vår arbetsplats:
sökes

9 och 10 april.

länsstyrelsens ombucl kvar.

står också, Revisorerna Arn6

. ^ _ _. I
iqn)cs;i,

f,'retlriksbergs Högstatlium den

Suppleårrterna Håkan Silvander och
Gert .Iohansson omvaldes. Elof Rehn,

som

Kinneved-Brismene
Cp-avdelning

Tel. 332 62,33292

:tI

Asfalteri*gen bö. påliåndas
ansåg Vägföreningsmötet

manhang våd tiden lider.

Aunauclag Pirsk

AB Bll o, lhlotor, $lutarp

Hr Jan-Olof Ferm, Slutarp, med maka Monica, född Blcmqvist, Ulricehamn.

(Foto: Ate1j6 Boris, Illricehamn)

hah'iek. .IönköPing bjöd På

Ekuallen, biöd ps, gyttiu

stybbunderlag och Kinnarp

under andra halvlek, riktigt bra'
framhåller såväl iagbasen Marthel
.Iohansson som tränaren "Sotarn"
Biucher.
Då fanns chanser till Ytterligare
tullträffar, men Hcid hade cn utomordentliet bra målvakt.
1-0 gjorde Ulric Gunnarsson På

I{inncn p siin kte, f\'ohy
tnen ett proa utatt, ud,rde

'rtraff, Heid kvitterade, Kjell AhI

har i allra högsta grail
ställt till problem för fotbollsfolket. Ekvallen i Floby brukar bjutla
vårpigga aktörer på riktigt hyggligt untlerlag, men gårtlagens lervälling - tintlrigt ortl - inspirerade sannerligen inte till ltollspel.
Det blev också spel efter untlerlaget när Kinnarp gästatle Floby.
Bolten förmåildo tnte rulla blantl vattenpölarna och spelarna haile
Påskaftonens och påsktlagens snöovätler

rtiorde så

träff svarade en försvarsspelare i och i övrigt tror jag att

Christer

hemmalaget, som styrde bollen ele- Claessons placering på en backplats
blir en riktigt angenäm lösning på
gant in i egen bur.
Trots att inte gårdagens kamp blev ett problem. Till starten i serien
någon värdemätare för lagen hade skall vi vara på topp. . .
i alla fall Kinnarpstränaren "Sto- Kinnarp spelade för övrigt på
tarn" Blucher vissa förhoppningår påskafton i Jönköping'mot lleid.
på sina grabbar.
Vann med &-1 efter en mål]ös första

1-2 och "Blecl(a"

Georgs-

lon 1-3.
Även Floby var i elden På Påsk'
:rfton. Spelade 1-1 mot Helås efter

l-0 för FIF i

paus. Rune Claesson

gjorde Flobymåtet i en drabbning'
som. spelades under bedrövliga förhållanden.

svårt att hålla sig på rätt köI.

Det blev med andra ord ett Prov
- Det ser lovande ut inför serieutan värde. Kinnarp vann i alla stärten. Vi har ett 20-tal träningsfall med 2-0. Första fullträffen in- viliiga grabbar, 6om i konditionsprickad av Ulric Gunnarsson på ett hänseende nu kan hävda sig riktigt
lågt tnlägg från Bengt "Blecka" Ge- bra. Ulric Gunnarsson blir värdeorgsson. För Kinnarps andra full- full förstärkning till anfallsspelet

bra

spelade

rl

Båsso

tq ?å

-d*t-Ov

Kinnarps missionshtrs
En förhållandevis mycket välbe-

sökt påskgudstjänst höUs på

annan_

dagens eftermiddag. pastor Reinar

Jahnsen predikade utifrån nåsra
verser ur Luk.24 om vad påsk egentligen skulle innebär för männislran.
Hans dotter Karin samt en norsk

väninna till henne sjöng i gudstjäns_
tens början två sånger. Före predi_
kan sjöne Rpidår Jåhnsen o"h dn
bäda ungdomarna en porsk påskpsalm. Pastor Göran Carlsson som
ledde gudstjänsten medverkade så_

Slutarps tuissionshue
Påskhelgens inledninf pråglades i

Slutarps missionshus at' den serie
möten för flickor och pojkar sour

pastor Algot Karlsson,

V. Frölunrta i
har lett i Kinnarps och Slutarps
j

missitrnshus unCer påskveekan. Barnlhötenå, vilka lrörjade på måndagen

och besöktes av ett 30-tal barn varJe dag, viixelvis i de båda lokalerna,
åvslutades på långfredagens förmid-,
dag med familjegudstjänst i Slutarp.
Gudstjänsten

var ftycket

läste från Luk. 23 om korset på Golgata samt ledde i bön. Algot Karls-

son undervisade stora och små om
måstö dö. Han talarle i
gör med bilder på fla- |
i fiellograf eller planscher. Likaså ha- i
ae nan bibeltexten från Jes. 58 på i
I
plånsch, så alla kunde se och följa i
I
i t'ned. Gudstjånsten avslutades med I
I såne och bön.
I
_På påskdagens ettermiaAag höils
I varför Jesus
I som han ofta

påskmöte då <iistriktsförestånrtare
Gustav llaag. predikade. Med text
från Joh. 20 talade hån öm ',I)en

tomma gravens buclskap,,. Göran
Öarlsson inledningstalade från 1 Kor,
15:12-ål- Ett offer

tilt Svenska Al,
liansmissionen blev 102 kr.
IVu på söndag kväll håttee allians.
gudstjänst under medverkan av Reidar Jahnsen och Göran Carlsson,

lrfl<t-a1-,7t1

duettsång.

Gudstjärrsten avslutades med bön
och sång.

Kinnarps lagansvariga från höger tränaren "Sotarn" Bliicher och lagledaren Marthel Johansson ser nöjda ut inför vårens spel i div. IV.
Granskade Kinnarpsspelet gjorde också en av de trogna i supporterleden

-

Sven Ahl.

f| 14fiP.$6t:]:r!.'la{:,:*!".r. .

ji 6-2-FALL FöR KINNART B
Slutarpsfriurnf
I
pås1;afton()ns
l . Kinnarp B spelade på annandagen
varn
upFgöstrltr.p
I
i"ni.* t ,jt Flössnå r:red +*.r- ft.?i"tien ]lhorta mot IFK Ulricehamn och fick
lsorn spelaces i Timn:ele missgynna- l! där se sig besegrade med 6-2 efter
I des i hög erad av rrädrets iraliter'. \l 2-2 i halvtid. Htt resultat som får
i Hössnatagit- inledde siarkt ocir to'; ll anses som rättvist även om Kinn:l-.(iningf il n-d :l-0. För.' pau.sl n,ha- li arpslaget höll spelet väl uppe I försI

cle cocl( silrrorna ,"ut",tt-",;i'".::Yl;

i arpsfavör med

3-2.

Slutr

ll ta-trat"tek. Kinnarps måI gjorrles av

];l'i llgosse fvasrson' medan det andra val
"r^i'å".".i."
jlsjälvmål' Bra i Kinnarp vår Thomv
| ;;;;;pli;-.:;i"a-'i'tnåisifi",i*'-',npj
i tul,ton. 14^41'n gial< rl*"'emot r';trtiit il Pettersson, Tord Torstensson och
iärzarl,oorro irrfo n.h

trois def rlatjfla r'äglaget. Slutaips ll T<lny Persson. Ulrlcehamns och även
jmå.lsk5'ttat'\-ar Tomis Peitorsson.o.h llplanens bäste spelare var Hans GoIRoger
I
bt[3-TC.
!
- Ande.rsson med 2 rnil varC^ra.' n1L.
I bre

I

ii

Ztlg-tO.

Geson i_-'

_,

I

välbesökt.

evangelisterna Inga-Lill Andersson

;Y!h"

l

Pojkarna och flickorna sjöng några
små sånger. Fastor Göran Carlsson

väl i inledningen"som i avslutnineen.
I mötets senare del sjöng oeksä

och Inger Sundhall en

i

-

Börje Gustafsson från Slutarp diskuterar med magister Sjöberg.

