ANBUD - Rivningshus

JAKTSTIG

av eko'
Härmed infordras anbud på rivning och borttransport
fastigheten
å
kommun
tillhörig" tr'"ottittas
-Ji"it"ir"l,"asgården
utf öres
"Åilvgg"uder
2 : + I Stutarps samhälle' Rivningen
snyggt och
ett
i
lämnas
skall
området
och
märken
i
"i"al"askick.
prydligt
45 Slutarp'
Anbuden skall vara Frökintls kommun, Box 2' 520
12'00'
kl'
apnl1971
tillhantla senast 24

i

Kinnarp den 12 april (annandag påsk). Insatsskjutning på
trap- och harbana. Anmälan 9-14. Klubbmästerskap påskafton 11-13. I samband meil jaktstigen anordnar motions'
klubben naturstig.
Kinneveils,Iaktvårrlsf örening

övriga upplysningar lämnas genom telefon 0515/33153'

Falbygdens
skoltörbund
Södra rektorsonrrådet.

Föräldrar och miilsmän
sas välkornnå

till

ltri']-

åhörårdsg&l'

Kinnarps, Vartoftil tlch Ylltstacis sholor den 14 och IS

i

april 1!f?1.
llsktor.

Påskhögtiden inledd i Kinneved
Påsken fick en rik inledning i Kinneved. I Pastoratets fyra kYrkor
samlades under Palmsöndagen en
stor del av församlingsborna. Genom
psaimsång, musik och predil<an fick
vi åter uppleva vilken betydelse pås-

ken har för vår värld och den enskiide.

Offergåvan tilt Lutherhjälpen blev
stor. Totalt inkom i pastoratet 7.400
kr. Beloppet är större än i fjol. Det
fördelar sig på följande sätt på församlingarna: Kinneved 3.250 kr, Vårkumla 1,650, Börstig 1'7?0, Brismene
734

Fi{LTSKJUTNING
liinneveds SkYtte- och jaktvårdsförening anclrdnar fä1tskjutning med skarir amntunit,icin påskaftr:n, den 10 aPril,
k1 8.30.

Anmälning*stid

kl

kt.

I Börstigs och Brismene kYrkliga

syföreningar har vidare under mars
insamlats 34 babyutstyrslar som går

till

Lutherhjälpens verksamhet bland

flyktingårna i l\{ellanöstern. Också
, dessa plagg representerar ett stort

E/n-71
ibelopp.
L

-'

NATURSTIG
I

samband med jaktstigen i Kinnarp annanclag påsk anordnar
Frökinds Ivlotionsklubb naturstig. Start vid gamla festplatscn
på vägen mot Äsarp. Anmälan kl. 9.00-13.00
Frökinils Motionsklubb

sLUTARpsBTLTARD-sLUrAnps-11"H-1**?å,"åäjä1*,T1:ffJ.:,9:

|

l3,rffi-åå;Sdsgruppen -urr",, I #::l:xå: r**lål"f; råg*:"åil:
de båda Siutarpsiagen slutade med | | HaSnerud. Torsd. kyrkans barnt. i
en klar: viktoria för Slutarpspojkar- | | Iokal Fröklnd 9.30, U.90, 14.30; 15
na med 9-3. Biljardlaget hade chan- ll Kinnarps kyrkl. qrf. hos EUy Ansen att få oavgjort, men man missado ll dersson, Naglarp. Fred. 1? kyrk.
sar.rtliga sex, straffar, eller rättarell jun.1 lokal Fröklnd.
- Vårkumlal
sa3t g.iorde Kjeli-Älie Sand6n en ka- ll kyrka Skärtorsd. 15 nattv.-eudstJ..I
lonmaich imrlc{. Han var tillsam-ll Hagnerud. Långfred. 11 höd..
mans met.l fr*ramålssi(yttan Hcns- ll HaSnerud. Påskd. 10 högm., Hag-

I

1

Olof

^ndersson
pojkarnå.

bäst bland

Slutarps-ll nerud. Onsd. !l Kyrkl. syf.

|

hosl

ll Märtha Bohman. Biljardtagets toppar var brödcrna ll Stutarps missionshus:
fred. 14.30
Karistodt samt målvahten Gustav ll se Åsarp; sönd. 15 Carl Stork; torsd.

8.:J0*9.:10"

Samling l,edsgårdetl, AxtorP'

trlckcrlid. 6/.t- lt "

Kinnarp.

}.AnLIfit OMRÅDE: öster
I{atteskalla-Tången och väster Ledsgården-Fröje till e{t

ll 19

saml.

missionshus: fretl. 14.30
I se Åsarp; sönd. 15 gudstj. i Slutarp.

I Kinnarps

lCar.l'Stork; tisd. 19

dj'rlp av 2.000 meter'

jun.

|
I
I

|
I
I

ULK,/Å:.1

Styrelsen
ir'::::j::::::::l:::
:,:,1:::::::it:t::::
i::a:::::.:::::t:a:tt1
tt::.::::t:..i1

::rtt

Friilrinds liommunorganisation av
Centerpartiet
hal halt år'smöte i lokal Frökind'
Karl-Gustal/ Gustavsson ledde förhandlingarn:r.

Till ny ordförande efter Karl-

Gustav Gustavsson, som avböjt
omval, valdes Ingvar Torstensson,
Börstig. V. ordf. blev Svante Arnes-

son, Luttra, och övriga ledamöter

Lennalt Pettersson, SlutarP, DagnY
Sit.;ander, Ilinnarp, Sven Ekbom'

Luttra, lnge Josefsson, Vårkumla och

Gulli Arvidsson.

Till

Brismene.

valberedningskoryrmitt6 utsågs

Verner Gralrlund, Vårkumla, Margit

Andersson, Kinnarp, Birgit AndersLuttra, Maj Olofsson, Brismene
och Arnold Johansson, Börstig,
Efter kaffeservering visade Svante
Arnesson bilder från Kanada. Han

sor-r,

har vistats en tid där, och det Yar
intressant att se och höra om kanaclensiskt jordbruk.

Därefter följde den årligen återkommande frågesporten, som leddes av
Josef Jakobsson, Åsarp, Det blev
ännu en gång Vårkumla som segrade,
och då de rcdan hade två av de tre
inteckningar som behövs, stannade
vandringspriset för alltid hos dem.
Det segrancle laget bestod av Keistin
Gustavsson, Lisbeth Gustavsson och
Verner Granlund"

Glad Påsk på er allesammans: Vi skall just fara iväg
till Blåkulla. Patrik - för vi
slåpper in en clel unga rnän
bland oss i dessa moderna tider då ingen könsdiskrimine-

är lite rädd,
ring får råda
ilet syns ju på-honom. Det är
bara för att det är första resan för honom, vi analra har
varit med om det här många
påskar. Vi vet att på Blåkuila

så är det bara - -- - 1To
trodde ni att ni skuile få veta
vad vi roaii oss nled där va?
Nix, top seclel. tr{en kul har
vi och giad påsk ed gång till I

K il\INE VE D S K O M M IIV

SOM BLEV
I

press, radio och

på

bok-

marknaden har under senare
å,r rasfrågorna ivrigt debatterats. Ämerika och Afrika har
väI haft de största problemen
att brottas med då det gällt
denna fråga. I våra dagar är

det ju lätt att nå publicitet
i snart sågt vilken kontroversiell fråga som helst. Det var
besvärligare förr. Jag fick en
stark känsla härav, då vid en
boutredning efter folkskollärare Äxel Nllsson, Kinnarp, kom

frarn ett manuskript till

en

bok med titeln Rasfrågan. Manuset var på hundrataiet myc-

ket tättskrivna sidor, motsvarande drygt dubbla antalet
boksidor. Ett personligt brev
var bifogat manuskriptet.

Skriftens författare var
!'rans Leonard tr'ristedt, född
den 20 sept. 1846. F ristedt
blev komminister i Kinneved

(med bostad i Vårkumla) 1875,
utsändes som missionär till
Afrika 1877 och avled i Heidelberg, fransvaal, den 27 dec.
1929, 84 år gammal. Hån hade då levat bland den svarta
befolkningen i 52 är utan att
någon gång återse si|t hemJå,nd. Som framgår av nedan
återgivna brev, daterat den 20
dec. 1920, hade han hoppats
a,tt skriften skulle bli tryckt
under 1921, det år då han fyllde ?5 år och firade ö0-årsminnet av sin prästvigning. Det
gick inte så, men nu, ett halvsekei senare, böi det inte vara
ur vägen att påminna om både
skriften och. fö0{attaren.

nnligt uppgift i Skara s'tifts
herdaminnen 1850-1930, utgivna av Cederbom och I'riberg,

utförde I'. L. tr'ristedt ett betydande pionjärarbete i Zulu-

land. Han var inte bara missionär utan också köpman,

lantbrukare och något åv upptäektsresande och ivrade varmt

fij,r att mildra rasmotsättningarna mellan svarta och vita.
Under sin långa vistelse i Afrika förvärvade han stor kännedom om dess natur och folk,
Han var ekoiromiskt lagd oc}l
förvä.rvade en ganska .betydan-

de förmögenhet i boskap. Mycket av inkomsterna använde
han i missionens tjänst. Han
gick ogii.rna på upptrampade
stigar. Hans liv stod många
gånger på spel, men det bekymrade honom lnte. Hans
äventyrslystnad och gosselyn-

El\ PIO1TJÄR

imponerade stort på både
hövdingar och folk. Under zulukriget 1878 blev missionsstationen Oscarsberg nedbränd till
grunden och stora svårigheter
hopade sig också under boer-

ne

kriget.

I

minnesrunan över Fristedt
Julhälsningar 1930 talas det
om, "att många stod undrande
och spörjande inför hans mis'
sionsmetoder. Han gjorde mYc.

i

S TE

ket som kunde synas egendomligt, men som senare visade
sig vara till verkligt gagn för
missionsarbetet," Ett faktum
var, att man här hemma hade
dålig kännedom om afrikanska
förhållanden, Fristedts namn
är särskilt knutet till Ekutuleni missionsstation, vilken
grundades av honom 1888 och
som han förestod i tjugo år.
Ekutuleni betyder Fridens boning och det kanske säger en
del om grundaren.

Av hans-:-brev, som följer
nedan in extenso, får man en
stark känsla av, att han på

många och otrevliga sätt va"
motarbetad av sina uPPdragsg'ivare i hemlandet, Han var

uppenbarligen en människa
med självständiga åsikter och
också med förmåga ått driva
igenom det han föresatt sig.
Han visste tvivelsutan betYd'
ligt mera om mission och missionsarbete än de flesta av
hans uppdragsgivare

i

Sverige'

Men han anså.gs ha obekväma
åsikter, och det bör inte den

ha som vill bli uppskattåd.
Han ansåg, att när alla tän'
ker lika, tänker ingen särde'
les mycket,

Hår kan knappast bli fråga
att referera hans bok Ras'

om

frågan, som aldrig befordrades

till trycket. Den är oerhört
kompakt och minst av ailt
tättläst. Delvis är den väl en
apologi för hans eget lilla fel'
steg på äldre dagar. Han stYr'
ker ein framstäUnings riktig.

het med hundratals

bibelstäl-

len.

Missionen mötte redan från
ett starkt motstånd av
'Afrikas vita befolkning. När
de första engelska missionärer-

början

na kom till Sydafrika, möttes
de av de vita med budskapet,
att de infödda ej hade någon
själ och därför var alla missionsföretag fruktlöEa. Man

kunde lika gärna försöka att
omvända hundar och andra

djur, Gud

skapade den vite

Tillfölje däraf att iag

och

blef jag af mina döttrar

och

en infödd flicka älskade hvarandra, hvilket hade till fölid
att hon nedkom med ett flic'
kebarn (nu På 6:te året) öns'
kade att blifva lagligt vigda'

RI\
&I\.+I

missionsrådet

mannen vit och god, ääremof;
gjorde Satan den svarte man-

här insatt

På

dårhus i Maritzburg, där jag
qvarhölls ett år och tre månader, under hvilken tid jag

nen svart och ond. I'ristedt
söker beviså, samtliga rasers
likavärde. Det sher inte utan
en viss pregnans och vetenskaplighet med tillhjälp av såvät bibeln som ock en betydande historisk beläsenhel. En
del underligheter förekommer
väl, t. ex. att "vetenskaPsmännen upptäckt, att hela mänskliga systemet (kroppen) till
alla sina delar, benmassan inbegripen, blifver i sin helhet
förnyad inom en tidrYmd af
sju år, Föliaktligen genomgår
hvarje människovarelse, hvilken uppnår 50-80 år. en sådan omdaning icke mindre än
från sju till tou gånger". Men
detta är ju inte Fristedts På'
hitt. Han stöder sig på dåtida

författade huvudinnehållet af
Rasfrågan,

till dess iag

me-

delst mina skrivelser lYckats
förmå min Systerson Historieprofessorn vid Christiania Uni'

i Norge att åtaga sig
min sak och genom sina
skrifvelser till ÄrkebiskoPen
versitet

och Missionsstyrelsen utverka
mitt frigifvande därifrån' Men
alltfort hålles jag I förvar hos
en 80 år gammal tysk missio'
når Diiring, som är så fiendtlig emot all beblandning af olika raser, att han förbjudit mig
att orda i rassakon, hvilken

jag nu

a.fhandlat

i tre

skilda

tungomåI nämligen Svencka'
Engelskå och TYska, som iag
sändi tiil åtskilliga framståen'
vetenskaplig uPPfattning, som de Män och kvinnor i Engmera sällan varit ense.
lancl. Amerika (också tiU Neg'
Men nu till brevet!
rer-na där), Tysklanal och Asi'
en. Några hafva emottagits
"För vänlig häIsning genom med tacksamhet andra hafva
Missionär J. Sandström tackar blifvit återsända. Vår Mis'
jag på det högsta. Till följd sionssekreterar'e, Pastor Gun'
däraf vågar jag också sända nar Brundin, en drifhusPlanta
Eder min skrift Rasfrågan. Ätt ifrån Fjätlstedska skolan' sak'
Ni och den F örsamling, där na.nde vanligt bonelförstånd och
jag varit anställd såsom Kom- sunal människolivserfarenhet
minister under två års tid, var här och förtiöd mlg aU vi'
måtte lära sanningen beträf' dare skrifvning i Rasfrågan,
fande Rasfrågan och om I gil' emedan den skulle skada Svenlen de åsikter', som däri fram- ska K],l'kans Missionsverksamställas att I viljen bidraga till heb, Hvartiil jag svarade, att
dess befordran till trycket. Jag
ingen människa kunde förbjuhar sänt samma skrift ehuru ic- das att tänka och å vanliga
ke så fuliständig som den Eder dårhus el. fångelse ingen insända, emedan jag ständigt gör nesluten förbjöds å eget papnya upptäckter, hvilka jag in' per nedskrifva sina tankar. Nu
för i Rasfrågan, till min f. d' t' har han förbjudit att papper
'skolkamrat nti Klttoherde d'
och pennor skulle utlämnas. till
G. nudolt td$idblad. t SanCtrcryr'" rnig för skrifvning i rasfrågan.
med liknande uppfordran och Jeg har därför inlagt. till
anhållan som till Eder beträfKunglig Majestät min ansökan
fande tryckningen. Måtte Her- att blifva upptagen i extraorren i sin Nåd öppna de Sven- dinarie adjunkters pensionskasska församlingarnas och det sa, på det jag måtte kunna
Svenska Folkets ögon i sin utträda ur Svenska .Kyrkeng
helhet för det myckna gemenHednamission, som förbjuder
sä?nma, som vi hafva med alla
nrig alt hos en psykiatrix läandra folk och raser. Att vi kare söka återfå bevis för att
måste kunna inse, att vi hafva
jag är normal. Aldrig någonatt lära äfvdn af dem. Kan' sin har jag varit sinnesförvirhända att någon Redaktion vorad, är det icke heller och hopre villig att öppna sina sPal- pas och
beder till Herren, att
ter för främlingen Rasfrågan' jag med Jesu nådiga hjälp al.som önskar skYdd också hos drig måtte blifva det.
de Hvita exempelvis Göteborgs
På 1880-talet skänkte jåg
Stiftstidning el. någon annan
till
Vårkumla kyrka kronor
tidskrift. Skulle icke Folkskolelärar"na kunna vinnas därför -]70 för en värmeoppsats inoch känna sig uppfordrade att
bidråga till dess tyckning och
.

spridning?

I

W

fut
sättande i kyrkan. Men

'tlktrtig
då

'rdr:o|
ii'irtrir;), [

.:;1p1i';1nrl r11r'rl rlilrlrrrt lrlirl
dct oclrgå nål.urstig mr:d rnr:i,ions- |
i<lubi:fn snm arrangör, I ciag nvgärs

församlingsborna där nekade
att emottaga gåfvan, öfverlämnades den af min broder Carl.
nu Kyrkoherde i Yllestad, till
Kinneveds kyrka, som därför
inköpte en orgel. TilI sist beder jag, att mina goda försam-

rriir

I

Arne Karlsson' Reviso-

rer är K-E Lundin och Bo Eklöf.
Tävlingskommitt6n består av trion

Bertil Elelander och

Klubben har nyligen infllttat i nya
lokaler i ett av stiftelsehusen i Slutarp. Medlemsantalet är 25, men fler
intresseråde är välkomna.
Klubben har deltagit 14-1-spelet i
serie för såväl seniorer som juniorer.

Därtill har några av klubbens med'
|
I

Slutarps.triumf

r.rch 3'-.'1 på sjålvmå}. I var i f3'rbackslinjen Ciåes Göran GöPalrnilvist avslutade Kll'-skytiet rned I ransson och Ro Johansson $amt !
+:n grnnn fultträff liom gåv 4'-1. Rrl- lkedian Kenneth Palniqvist och
rinr:rring tilt ,{'.-"'2 liill i slutshe<tel. j "Blecka" Georgsson'
J:lcngt Ä1ox*ndtr:-qson i KlF*rnålct I Matr:hen gällde sorn genrep intör
tr:g l;I,a. cn straff. Han vaktade må- | nästa veckas seriepremiär mot Tolet i nntlra hnlvlek *- fijre naus stod I restorp.

I något av Liitzen-dimma besegrade på onsdagskvällen StutarPs IF'
BK Rapid med siffrorna 4-1 i träningsmatchen på Odenplan. Stiillningen i paus var 3--0. Nämnas kan
att Slutarp de sista tjugo minuterna
fick senomfora måtcheh tned tio

Krlmrnunallsamrer i frökind
lcräver hyra för fem år rs/'4'?t'
Kcmrnnn$tyrelsen säger nei

siordes av Roger Andersson, Lennart
Fltt"rs"ott, Håkan Karlstedt samt ett

lir*ndct tör yti*rligare utredning.

dessutom Lasse

den 14 aprii kl. 19.30.

ALLA CUF:ARII Än OCKSÄ VÄLKOMNA. Meittemskontroll.

peditiontlnkal und*,r åmn 1$fr1--6.5. Delr ?äkningrn godkändo inte koqtrmunstyrslsen cch motiverlng$n rsr, ntt karnrer*n hehåilit expe.diticnen
i si1,1, h*m {r$t$ ått l$kfit i skolan ånvisxt$, Knmrnuns*.wdson påpekar
vidrer* att lrarnstiillningnr om emål{ning inte gifirts uniler de aktuelln
årrn. liär d*t gäller don från knmmunfullmäktige remit'teraile lrågan
crn k*mmunalkammrcnr pension heslöt knmmunsS'rels*n bordläggr

Hans
Andersson blev Aimo Gustafsson.
Kassören Tage Hellman omvaldes.

Slutarps lF

tiII "GEMMINI'' i Nya Samlingslokalen

(Mellan Kinnarp o. Slutarp)
FREDAG 16 APRIL KL. 2O.OO

Slridighetcrna mellan kommunalknmreren nch k+nrmunstyreken t
flriihind tortsätkr. Tilt tlot senrlrite sammanträdet hade kamror*n iniiirun*d cn dkning på ?.l]tW kronor, avseenr"le hyra oclr *tiidnitrg av ax-

Bertil Helander. Ny sekr efter

Damer intresserade av att bi da en klubb inbjudes att sarnl,as hos Barbro Sand6n onsd.

DANS

{-}eol"gsn{}r1

Bifaralklubben Snookers i Slutarp
har haft årsmöte. Tiil ny ordf. efter
Nisse Johansson som avflyttat, valdes

f3

KINNEVED, F'RIGGERÅKER o.

{

mödosam vandring

i.1l,.O*l*

I

I

nått den sanna friden."
GDOBG A. öIIANELL.

spelbord.

FÖR ER SOM DELTAGIT

VARTOFTA-ÄSAKA DANSKURSER

'l,:il. li'iifsl kvittr:r:ing guflorn Kennnth ----*
|
P*lm, so{irn }edningsniål nv "}llcr:ka" I fofrmy pettersson. Främsta spelare

av sin omgivning.
skuld han själv
mycket
Itrur
hade häri blir väl aldrig uPpenbarat. Men nog fick han
erfara, att livet kunde te sig
både bittert och bisterl många
gånger, och mån instämmer
gärna i vad en ämbetsbroder
skrev vid FYistedts bortgång:
"Vi hoppas, att han efter en

har fattats att inköpa ytteriigare ett

@ Danskursavslutning

I

missförstcds

spelas turneringar. En 14-1-dubbel
skall nu närmast stutföras. Beslut

I
I

-tr-

lemmar medverkat i inbjudningstävJingar, Inom klutlben har spelats och

i

i går på bor- |
ttplnn Tråvads lFf mtrl ,1*9 *ft*r
htlvli*l*rrsrrltsttt l.-{f till Trli{nd' i
!(l!i q.icrde r.n lrra motch pd gr;it"
rrndnrl*g. Åmts biiiitu plrn hittilts'
I nnriln hfihrlch fiill nllisa KII.'-m:i-

Ingen tvekan om utan F' L,
Fristedt var en i högsta grad
originell person, som i mycket

Roger Andersson,
Arne Karlsson.

a'l*-?1,

I,{.inrur;r btstgrletlt'

Transvaal, Southafrica."

Claesson och

I

tr{[ff-{riumf

tlerre förblifver Eder alla
varrnt Tillgifvne F. L. Fristedt'
Präst och Missionär' Min
adress är Bom ofvall: Re'r'' tr'.
L. Fristedt, Box 8, Ileidelberg'

I styrelsen ingår

övrigt i{$t-iaktstiSrn

I

lingsbor i Wårkumla, Kinneved, Äsaka och Yllestad ville
hjälpa till att få Råsfrågån
befordrad till trycket under
året 1921, då jag fyller 75 år
och 50 år förflutit sedan jag
prästvigdes. Med innerligaste
helsningar och tillönskan och
bön om allt godt från Gud Fader genom Jesus Kristus vår

lång och

i.

I{irrncvecls jaktvårdsförening åt'l
pir nnnandngtn en iåktstig i ,

i nnUgt ny låsstiltning får kommu- om genomgång och kontroll av hundi rt"rt'r" 1;uu, ansvar firr ]'ttre renhåll- | skatteregistret tlifölls'
I ning innm byggnacispl*nerat område ! Tili borgerliga mecllare utsågr MaJ
I frftn lnnevnrrnde år. Kornmunsty- i r.nrsson, Luttra, och Sten Ahlqvtst'
I r'.lsi,n luv by;lgnntlsnärnnden i upp- | Stutnrp.
jrtrng att virlialn enlrt,prenör fiir väg* | Byggnadsnämnden had* hemstiillt
lrh gaturenhållnrng.
i till- konrmunfullmåktige att upprätta
II }:tt
avqirvs riirrud* il{ ! en ndresskarta ör"er Kinnarp-Sluffitt ytirande
vttr:,ndr. avguv*
i kulnmriurta l)oslad"'tilti.l.lgtlr:. Hirlrag I arps sarnhållen ssmt ati ?.000 kr
I l*un utxå {itl'Bässåt r:!f:er tlen verkligå | skulle anvisa: för åndamål*t. KornI irnsiutisi<ostnäclen, tlock högst 3.000 kr I *runstyrelsen tillstvrkte fr*mstältfijr ens*m pensionår och 1.110{} för I ningen.
giff. Kommulrstyrelsr:n {dresiår att N Teleterket hnd* ansökt om ått tlll
d*t genrr'*lla heloppet blir 1.2t)0 kr i t$l*sl*tionen i Kinnarp få ilrs fr*rn
liir *lnsarnn{åertd* {rclr ?00 kl 1lör gift I ledningsr an$lutne till kommunetls
p*.nsi*rniir. Reglerrrn sknii tiliänrpas i vatten tir:h avl:pp. Ånslutningsavgiffrån den l- Januari l!$?f u*h en spärr- I ten fastställdes titl X.50S kr' KommuI reuol införns earn hindrar två *ller i nens kcstnad*r iör framdr*gning.till
l f tera nonsioniircr - ensnmstående -- l tomtgrårrsen lreråknades till tl00 kr'
I som d,,rlnr llnrt:ld{ko$tnådefi ,ått er'- | fnUr- neh bostadsräkningen i FröI rriitta triixr* be!*pp än sorn gälh:r fiir i kind ko$tåd{' kommuren 3.903 kr' BeI loppet godkändes.
I glft prnsicrnär"
{1 Televerktt hade tregärl *4$ kr rort
|i
l{*nÄas
tr cqron{irrifrvllnor{
fiir iolpfnn*rrinmnlsr
&rtn.den
Övrlga
n garantiuifyllnad fijr telefonautomater
^.,-t-r
ÅB Kritnr*ns lnickerifåhrik 3 $iut* i under 1970. Beloppei tillstyrks hog
nrp h*de *ncökt om marksubvention I fullmäktige.
rnird 3.1"{å5 kr. Belöppet tillstyrkes I mn framställning från hätsovårds*
ho* fultrnåkligs"
! nämnden om ersättning meil 600 hr
Förslag före!fig till invåndlg rrpp- I titt Gustaf Gustafsscm, Smedjehacrustning nv lärnt'hostad nr 2 för: 1?.000 I ksn, filrelåg' lIr Gustafsson had* fått
hr. l{}.r'au rntrl garnge för lärarba- } sin skog skadarl när tlet trrnnn ?å
rtnd rrr .! {nststiilldes ti}l 4{0 kr, utnn | *nptippen' Beloppel iillstyrks hor*
värms, och fiir iiirnrhostad , 36il kr. i fullmiiktige.
B$silidcrnn ulhlrdes fiu gtig Jahann- | Vidare kan närnna* att d*t vld
son och I,am .Äke Sb*nhnrdt" bådn l snmmnntr$rlet infnrrnerad*s om den
från Klnnnrp.
{ plen*r*rle hul"uds*ntralen tör civiif iir hidrag titrl vntt+rnfiiktsr föv en-{fiirsv*r*|. Krmrnunstyrei$sn uppdrög
gkild*. i kommfinsn envisqded sti I *.t Elof Rehn ått rep|esent*rn kom(örstagxanvl*6 på 10.0flö

ffiffiSwM

1*r
lmun*n vid komxrtrnd* s*menn&#ffi
*nnmffiioaå I $atta äreudn - .r**kre*d-

m"tt då en sPelare

skadades. Målen

sjårvmår. /?+l_öf_öå __ .

#"

KINNARP

*

Hyreshus byggt 1954 i
sten och klätt rned fa-

&
ls

satltegel.

Fasttgrhetem

?ir uppförd

i 2 pl.an oc,h

innehåller 4 moderna
lägenheter om 2 nrrn o.

*

t

kök. Hel källare med
ftir olJe-

bl.a. Pennnlm

e'ldning.
*
SPAFIEANKERIUAS

FASiTTGHETSiBYRA
Storgatan 7-9, Falköping
Tel. 134 25

Bost.tel. 722 48,
Valtorp

135 84

0-1
- Slutarp
i \raltorp sluta-

Påskaftonens match

dt inte helt rättvist.

förcta halv-leken var iämn och fJon
flera fina chan-

ser

dukad.es unp från biCa sldor,
medsn Valtorp dcminerade den andra
halvleken. I den senare halvleken

var det enbart tnren som räddade
Lasse ,Iacoltson i Slutarp-målet från

att rensa nätet. Valtorps-spelarna sköt
nämligen i stolpar och strax utanför,
men ih

i

målet ville bollen inte.
rnittfiiltsmarinen
Arne Westerling sin nyttigaste spelare. Även försvarssoelaren Hasse Johansson uträttade ett godkänt arbete.
Roger Andersson hörde tiU Ce mer
framträdande qrelarna i Slutarpslaget.
Han svårå.d bl.a. för måt,et. som han
krrnde antccknas för efter schabbel j
i Valtorps för'svar. t{q->1.
I

Valtorp hade i
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l3,['<')l'
Shrtarpsbor på promenad i vackert vårväder.
I ett strålande vårväder anangera- larna år 1895 (1). 11. Boxaren Iugede i går Frökinds motionsklubb en mar Johansson gifte sig med Birgit
naturstig i samband med Kinneveds Lundgren år 1962 (2). 12. Fotograiiet
jaktvårdsförenings jaktstig. 205 per- föreställde en politiker (1)'
12 rätt: Karin Jakobsson, Gun Neiisoner vandrade i naturgn och löste
de tolv tipsfrågorna. Skiiiefrågan vid man.
11 rätt: Ingrid Johansson, ÄsarP.
slutstaticmen var 682 ärter i burken.
10 rätt: Eije Josefsson, Hö9, Sture
Frågor och svar: 1. Sandstubb är
en fiskart (1). 2. Tofsspinnare är en Rodling, Per Dr€ke, Helena Göransviixt (2). 3. Selma Lagerlöf dog 1940 son, Grolanda, Birgitta Svensson,

(2). 4. Polyn6 är en kaksort (2)' 5. Kinnarp, Harriet llarrYsson, Karin
En jättekänguru kan bli ca 150 kg Andersson, Siutarp, Ing-Marie Ber-

(x). 6. Bilden föreställde pärluggla tilsson, FIans Braunsson, Claes He1l(1). ?. Bernhard Nord har skrivit man.
boken I vildmarkens våld ((2). 8' Närmast på skiljefrågan kom AsGloxinian kallas på latin Sinningia sar Jarlsson, KinnarP, med 673. Pri-

hybriderder (x).9. Om solen går uPP ser utdelas vid nästa naturstig till
den ä febr. i Skövde kl. 7.25 går den alla med 12, 11, 10 rätt samt vinnare
upp ?.10 i Haparanda' (x). 10. WiI- i skiijefrågan.

liam Röntgen upp&ickte röntgenstrå-

Annandagens jaktstig
i Kinnarpsterrängen,'k.,,,
sarnlade 250 skyttar

Jodå, damer kan också håntera en bössa.

skytte{amer på tur.

Kinneveds jaktvårdsförening ari går en jaktstig. Banan
var lagd i närheten av länsgränsen
och blev mycket uppskattad av de

Se

i övrigt tistlirgens

annons.

93, 19) Sture Johapsson, Kungsäter
K-I. Andersson, Tibro 93, 21)

93, 20)

mårga deltagarna. 250 skyttar, därav

Persson, Sätuna 92, 24) Rune Elovs92, 25) Gösta Persson,
Sätuna 90.

Kenneth Knutsson, Alafcns 93, 22)
Lennart Stark Vårgårda 93, 23) OIof

många långväga gäster, trivdes i son, Eriksberg

Kinnarpsterrängen och nådde goda
resultat. Segrare i jaktstigen blev
Uno Olsson från Upphärad. KaruselIen vanns av Stig Johansson, Anten,
medan Stig Kyi6n, Fåglavik, och AlIan Fredriksson, Trollhättan, trium-

i lerduveskyttc.
Blott 13-åriga Vanja

i NYA SAMLIIqGSL0KALnN
(Meilan Kinna,rp och Slutar{p) I I{ORGON KL' 20'00

gårdagens

rangerade

ferade

GLöM EJ DANSKUFSÅVSLUTNINGIIN

Här står en av

Johansson

Damklass: 1) Vanja
,Varberg
83,

Johansson,

2) Ulla-Britt Martinsson.

Götene 77.
Karusellen: 1) Stig Johansson, An_
ten.43, 2) Bengt Larsson, Brämhult
42, 3) Bengt Dittmer, Stenstorp 41.
Lerduveskytte: 10 träff: Stig Kyt6n,

från Varberg vann damklassen. Skyttet är alltså också en sport som in- Fåglavik och Allan Fredriksson.
tresserar damer. Det konstateråde vi Trollhättan. 9 träff: Åke Johansson.
Skövde, Olle pettersscrn, Floby,
vid vår rundvandring.
Bengt Alfredsson, Solberga, Gunnår
Kinnevedsskyttarna har också haft Martinsson, Götene, ..Sixten Lundsitt KM-.Där vann Gunde Johansscrn gren, Tidaholm.
jaktstigen och Bengt Åkesson ler-

t

I
Klubbmästerskap Kinneved:
Jaktstig: 1) Gunde Johansson 100. I
Jaktstig: 1) Uno Olsson, Upphlirad 2) Ander; Nvman gg, B) Håkan Karl_ l
99 poäng, 2) Kjell Knutsson, Nödinge stedt 94, 4) 1-'*^. Glstafsson g4. 5)
98, 3) Valter Jonsson, Malmbäck g?, Sture Olsson 92, ar "engt Åkesson

duveskyttet.

4) AIIan Johansson, Tidaholm 9?,

5) 89, 7) Yngve Nitsson 88, 8) Göte
Lennart Petterssonu LiUa Edet 92, 6) Lindgren 88, 9) Harry Göransson g?,
Yngve Jonasson, Trollhättan 96, ?) 10) Gösta Svensson 8?.
Knut Nilsson, Skövde 96, 8) K-E.
Leriluveskytte: 1) Bengt Åkesson
Isaksson, Blidsberg 96, 9) Jan Lidbcrg, Herrljunga 96, 10) Gunnar 15, 2) Gösta Svensson 15, 3) Aimo
Persson, Gällstad 96, 11) Lennart Gustafsson 13, 4) Åke Blom 13, 5)

Larsson, Tidaholm 95, 12) Bruno Harald Brodd, Göte Lindgren och
Karlsson, Älvängen 95, 13) Allan Gunde Johansson 1I, 8) Rune Grahn,
Fredriksson, Trollhättan 95, 14) Gun- Stig Olof Berglund
94, 15) Sven

nar Englund, I'alköping

Simonsson, Slutarp 94, 16) Letf Karlgren, Habo 94,1?) Åke Karlsson, Jönköping 93, 18) Rolf Olsson, Eriksberg

10.

f -
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Bilden ovan är tagen i Kinnarps skola. !:!ta Knutsson håller lektion r klass 2'
Skolans värlcl upplever just nu på många håll ile traditionella
åhörartlagarna. Mamma, pappa eller anfl1s' nära' anhörig kom'
mor på blsOk titt klassrummen. För de allra yngsta elevsrna

är tlei en spännande dag - för de något ältlre känns tlet kan'
ske lite annorlunda. De br väl inte otletat förtjusta i tlessa vi
siter. Så var tlet åtminstone på vår tiil.
Förvisso är tlet dock nyttigt med dessa apriltlagar' då {ör'
äklrar ges tillfäIle att fritt vandra omkring och studera bar'
ooh
nons olika övningar. Det bör skapa en kontakt mellan hem
skola som är nötlväntlig.

"Oträgenhet

lt{t{-?1.

Vi levor i en föränderlig värlil
;rycket är annorlunila från förr.

-

vi lever i en skolvärld

&å

De tråkiga läroböckerna har "poppat" tilllsig, de garnla
retlerligatröbänkarnaärförsvunnaochharersattsmetlbän.
}ar av modorn dosign.
Kvnrfinnsiallafa|ltramporgelnochsvartatavlarr,varför
besökaro rrr on ann&n goneration into behöver kånna sig vilse
komna.
Byggnaden är ett viixthus och till- |
hör Slutårps handelsträdgård. Den
har slått på Platsen i tre år. Den

ur trafiksynp""ht;l

I

I

står 12,5 nteter från riksväg 46' och
det går inte för sig. Den uppfördes I
I

i Frökind

serlan byggnadsnämnden
lämnat ett titl tre år begt'änsat byggnadslov. När sedan dispens för Iäget söktes hos länsstyrelsen blev det

nej. Regeringen har fastställt.
Det finns närnligen en Paragraf i

j vägstadgan som säger att inga byggI' nader får uppföras inom 30 meter
från vägbanans mitt vid EuroPaväI sar octr riksvägar. Paragrafen står
I där och kan inte diskuteras.
I Motiveringeu för paragrafen återi igen är att byggnader inom det avi. ståndei kan vara "ägnade att dra
| uppmärksamheten från vägbanan"
| | och sålunda innebära "oiägenheter
I I ur trafiksynpunkt".
S"autt man kört vägen fram några
II
|

hundra gånger svär man på att växttruset i Slutarp inte inneburit någon
olägenhet för ens framfart' Men det
titttrr ätraå en raison i lagtexten. Om
paragrafen inte fanns och man fick
placera byggnader innanför 30-me'tersgränsen skulle riksvägen småi ningom kunna bli alldeles'linbyegd".
I

I

I
I
I
I
I

vill

man inte ha det vid de stoFrökind är i praktiken ännu inget stort
stråk men klassningen som riksväg
kan ändra detta i framtiden'
Så

ra stråken. Rikwäg 46 genom

Tycker ni att byggnailen här ovan innebär "olägenheter ur trafiksynpunkt"? Knappast
tycker rnan det. Men det tycker kmt i ett utslag som påbjuder att den skall flyttas minst 30
meter bort från vägbanan före I iuli.

I

|
|

Tre ny**i*$innarps prerniärlag
IF, som | år llYttats
från norr- till söilergrupp av divislon IV, tar i röndagsPremiären
emot forestorps IF På Kinnemo'
Gästerna hörtle törra spelåret till
de bättre lagen I södergruPPen'
Kom på ljärde Plats Kinna4l i sin
KinnarPs

tur ltlev trea på ilen norra siilan'
Tre nya finns med i KItr' $7L
Målvakt i uPPtakten bnr Bengt
Alexantlersson, rom kommet lrån

Vilske Kleva BK. Ean får konkurrens om målvaktsPosten främst
från Tohmy Petters;on. De två skall
se till så att luckan efter flYttade

I MoDo AIK)
tiipps till'
Bo Thern övertar taktPinnen från
mittfältet, Bose tlgurerar som be'
kant num€ra rom sPelanile bänare
i KIF sedan han under lYra år age'
rat på mittlättet i IFK FalköPing'
Ny i laget av årgång 19U är också
tidigare
Kenneth Palmqvist

Stefan Johansson (nu

Tomten

nYa miljö
-, sD I sin

Dopkulcts

ser ut att växa till en sPelare av
formal Det har träningsmatcherna
gett en l'lnk om.
En intr€ssånt debut sorn ilomare

gör Anders Ekström, Grolanda.
irån och med i år har han UPPhöjts till "förbundare".

personer, tre från Falköping
och de båda andra från Slutarp resp.
I Vartofta, dömdes för vårdsiös dekla-

I fem
I

ration till böter varierande från 300
till 1.000'kr. beroende på det un-

i
I

anordnas av Kinneveds Röda
Korskrets undler tiden \914-

storlek.
-|danhållna beloDpets
I

3014.

Inser^mlingsställen: Samtliga
affärer i Kinnarp och Slutarp

samt hos Begtil

FROKIND
De populära tipspromenaderna

En fall<öpingsbo och en slutarpsbo I
dömdes för trafikförsäkringsförseelse
till 1ä atagsböter vardera. Båda hader
under viås tid haft sina fordon oför-

Anilersson,

Vårkumla, Oskar Johanss,on,
Skolan, Luttra, Ingegärd Lars-

i Slutarp

son, Nolgården, Sköttning.
Hela och rena hiäcler motta-

har t årpremiär på söndag. Start i Stiftelsehusets lokal mellan
70-12. Även barnfrågor.
Slutarps IF
VÄLI(OMNA!
- Samhällsföreningen

ges meil största tacksamhet.
Kinneveds Röila Korskrets

I

Sluturp l't&r' liuuktig

säkrade. 971n41u-

-

-o

sunthällsförening

Frökind

Ingrid Olsson hyllad av styrelsens Etof Rchn' I\Ied på dopkalåset var
ocksåKari-ArneAdamsson,HåkanSilvander,MargitAnderss-o1)och

tl/q-lt.
Andersson.
rned blommor och en
lngrid
Det var dopkalas i Lokal Frökind irylla<les
på onsdagskvällen. Fru Ingrid Ols- femtiolåpp. Elof Rehn överlämnade
styson i Aiarp hYllades för sitt namn- segrarens lön och ledamötelna i
aPPlåd,
spontan
en
upp
tog
relsen
nåd"
småningom
"fann
som
förslag,
irför ledamöterna i kommunfuilmäk- För fraintiden skail vi ha i minnet
tige. 131 förslag hade via en nåmn- att Lokal Frökind si{åll stavås med
på sina håll
förslagstävling i FT iDkommit till stor L-bokståv. Det har
redan syndats mot detta.
styrelsen för lokalen.
Vid dopl<aiaset på onsdagskvällen
Göran

t-

$eriepremiör, Kimnerno
Sönilag kl. 15. Div

KLÄD.
tNSAMLING

I

IV Västergötlantl Sötlra

Samhällsförerringens "hjärntrust", ka;sören sven-Oiof Jdhansson, mdngårige ordf. Evert Sand6n såmt sekreteraren Bengt Samuelsson.

Den livaktiga samhällsföreningen i Stutarp har haft sin
39:årsstämma. Ordf. Evort Santl6n, med i föreningens styrelse sedan starten och ordf. sedan över femton år, öppnade stärnrnan. Den inledtles med parentation övor untler årot
bort gångna ntedlenrmal.
Förhandlingarna lcddes sedan av I Från Samhällsföreningen valdes nu
Ällan Ahlqvist. Två styrelseiedamö- I Lasse Claesson, Sven-Olof Johansson,
ter var i tur att avgå. De två, Sten Bengt Samuelsson och Tommy ForsÄhlqvist och lllof Rehn, omvaldes. II berg. Förslag väcktes att ett ev.

Omval blev det även av styrelsesuppleanterna Mats Andersson och Eino
I\Iihkola, Gustaf Gustafsson omvaldes vidare sorri revisor, Anders Andersson kvarstår också på den pos-

ten. Styrelsen sLall fungera

j överskott från pronrenaderna skall
deponeras på ett särskilt konto oeh
sedan användar tili någon form av
aktivitet för ungdomar i Slutarp. Det
biev också beslutat.

som

park- och lekkomnitt6.
Bland besluten i övrigt kan mär- Klädinsanrling i Kinneved
I(inneveds Rödakorskrets anordnar
kas att san.rhäilsföreningen skall inbjuda sanrtliga I{inneveds pensionå- tiden 19-30 april klädinsamling med
rer till ett samkr'äm i Lokal Frötrind. insamlingsställen i samtliga affärer

i Slutarp och Kinnarp samt hos
Bertil Ändersson, Vårkumla, Oskar

Det blir bl. a. kaffesen'ering och underhållning. Loppmarknåden tillsåmmans med Slutarps IF anordnas den
5 juni. Kommitt6n består av Tage
He}lman, Lennart Karl6n och Bo Jo-

Johansson, Skolan, Luttra, samt Ingegärd Larsson, Nolgården, Skött-

hansson.

Promenadpremiär

ning.

.Räntan på fondpengarna skall tills

viclare gå

till

sl<ötsel

av

På söndag startar åter Siutårps IF:s

och Samhällsföreningens tipsprome-

isbanan.

;"-

De poputära tip.p.o-"nråäffi,
| nåder'. Det blir start. från stiftelseloetadåde förra året, diskuterades ock- | kalen i Slutarp och under vandringen
så. Slutarps tF har tidigare tillsatt finns frågor såväl för vuxna som för
l'i:;'i

en kommitt6 för att handha

I

dessa. I barn.

TORESTORP KAI{ BLI
SVÄR NÖT F'ÖR KIF'I
o1.1.?1.

I morgon rullar seriekulan igång för Kinnarpr lF'. Kinnemo
inbjuder till en'för årstiden fin
matta och vi kan {örvänta oss
en intressant fight mellan hbm-

vänskapsrnalcfuerna, pekar dessa

på en stabll Toresåorpform.

De tre nyförvärven finns med
i I{I:. Neturtrigtvis liornmer

'fllcrn att få en bärande
roll i gänget. Kenneth Palmqvist har reclan srnält in i sin nya
omgivning så rejiilt, att hans
spel kfln bli tungan på vågen i
trpptahten, Premiär blir det också för måIvakten Bengt .dlexantlersson. I iivrigt satsar IiIF på
slnlare från f.ioiårsieget, untlanBosse

malaget och gästande Torestorp.
Kinnarpslaget har "fladdrat" nå-

got i vår, varför det är
ått sia något om utgången.

svårl
Spe-

lande tränaren Bo Thern försäkrar dock att hans lag är väItränat .)ch la<ldat för att möta ett
Torestorp, som m{rn vet biir en
svår nöt.

taget Christer f-'Iaesson, som nu
gör succ6 t TGIF samt målvakten
Stefan ,fohansson, sorn flyttat till
örnsköIdsvik.
Anders Eksfröm, Grolanda, göt
debut som förbundsdornare.

Laget hör till ile bätfre lagen
I söderfyran och är'en om man
inte skall se alltför mycket på

ROKI ND

105

pu tipspromenudzoh'"'

trots regn och rusk
Trots kraftig blåst och

stundtals

KINNARP

TORESTORts

Eengt Alexandersson

tlars-Eje

Bengt Persson
Claes-Göran Göransson

Bruno Larsson
Yngve Stensson

Bo Johansson

Tole Johansson

Anders Ek
Kennert Palmqvist

lnon

Roland Moberg

K;ell

Bokstär'erna på tipsfrågorna skulle

bilda ordet vårdagjämning. För barnens vidkommande blev ordet tipsMånga hade lyekats finna rätt ord,
men Viola Lundin blir segrare efter-

som hon på skiljefrågan skerv

149

tändstickor.

Jan-Olof Bergqvist vann

annårs

skiljefrågan. Han var två tändstickor
från en fuliträff - tippade 144.
De fem elvorna var i tur och ord-

ning: Per Drake, Kinnarp, (173)
Stig Blandt. Siutarp (184), Leif
Bergman, Slutarp, (98), P-E Berg-

Alnnccnn

Hentrry Johansson
Augustsson
lan-Gunnar Fersson
Jonny Oskarsson
Donald Aronsson
Leif Andersson
fonny Yngvesson

Bo Thern

Ulrie

Gunnarsson
Bengt Georgsson
Gösta Eeek

Staffan Nieken
Tony Persson
Samling: Kinnemo

Persson

Slutarp
Enfamilisvilla
Nyrenoverad, fullt modern

Äke Alfredsson

med 4 rurm, kök ooh badrum.
Hel källarvåning med bastu,
hobbynrm och garage m.m.
Uppväxt tomt på 1.000 kvm.

13.45

SI-UTARP_HÄLLSTAD

En d:o
med 4 rum, kök och

I=F

4-2

Generalrepetitionen för Slutarps
del gav vinst över Hällstad med
4-2 efter en väl genornförd måtch,
som speiacles på Björkvallen i Börs-

Slutarp-ÅsarpKölaby
Missionär Gösta öman berät-

tar om missions.arbetet i
nea och

FT-sPort
kontaktade honom för informationer.
"Trots att vi fick ställa upp med reserver för bl. a. Håkan Karlstedt

och Thomas Pettersson gick speiet
mycket bra och vi gjorde nog vår

Arnerikanske missionären Don

miss. öman. Kollekt

Misrsionsmöte hålles på följande platser: Sluöarps Missions-

hus idag, tisdag, kl. 19.30;
Åsarps Församlingsh. onsal.

kl. 19.30 (kyrkan-missionsf.
Sång av ung-filadelfia,f.).
domsgruppen Conturen. Kölaby församlingstr. torsdag kl.
19.30 (kyr,kan-missionsförsamlingen). Sång.

Alla hälsas välkornna.

hall.

:rr\\l\i\:il\

Nyligen ren,overad, fullt modernt kök. Humant pris.

N\*

Lokal Frökind, Kirrnarp
löncl. den 24 april kl. 20.00
MUSIK:

I

t

Wandiqvintetten

bästa match i vår. Detta lovar gott
inför seriepremären på lördag, då vi
nå Tångavallen möter Vilske-Kleva.
Eäst i laget denna gång var Bo Ek-

löf och Christer Stenkvist' Målskyttar var Roger Andersson - Bengt
Arrclersson

-

Bengt I{ermansson och

Per-Olof Gustavsson."

Ult{-?1,

FRöKIND

Medlemskontroll.
OBS

! Ej

buss.

Falköpings GDV

ÄSARP.SLUTARP
Past. ALB. W. JOHNSEN fr.
Falköping vittnar oqh sjunger

i SLUTARPS
söndag

kl

Missionshus

15.00 och

i
den 2514 kl. 10-12.

Barnfrågor.
Motionsklubben.

av

till Fjär-

ran östern-missi,onen.

i
i

Ko-

visar ljusbilder.

Rice medverkar, tolkad

tig. Slutarps lagbas Karl-Erik Lun-

din var enbart nöjd när

Karl6n,

stickor i flaskan.

promenåd.

Lagen på Kinneffio, söndag

lund, Slutarp, (97), Lily

regnbyar kom 105 personer till sön- Slutarp, (213).
dagsförmicidagens tipspromenad i
Många hade iyckats med tolv rätt
Slutarp. Start och mål var i Stiftelse- på barnfrågorna, som utgjordes av
källaren, där arrangörerna också bilder. Arrangörerna korar två segbjöd på varm korw. Ingen lyckades rare, nämligen Anna-Maja Qvick,
få någon tolr'a, men fem med elva Kinnarp och Clemens Hofbauer, Kinrätt noterades.
narp. Båda hade gissat 145 tändstickor och båda hade löst ordleken.
Senioraden: 21x 1xx ]-.]-.l 722.
Vid lottdragning utgick Anna-Maja
Barnraden: xlx 12x x1x 1x1.
som etta, men båda får priser liksom
Skiljefrågans svar var 146 tänd- övriga ovan nämnda.

ASARPS Missionskyrka söndag kl 19.30.
Offer.

-

VÄLKOMNA!
Äsarps Missionsf örsamling

Ffökinal
'
M. risgrynspudding, korvsmörgås,
hallonsylt, päron. T. stekt broiler,

grönsaker, potatis, juice. O. senapsbrynt fläskkorv, potatismos, gurka,
apelsin" T. spenatsoppa, ägg, ostsmörgås, äpple. F. pyttipanna, rödbetor.

IGnnarpsskutun rod,d,es i lund,
i hurd, blå,st och sl,agregrl...
Torestorp rejult pu grund!

Damklubb bildad
hos Slutarps IF

.-t'a''av

Viil ett

Det blev en lyckosam premiär för Kinnarps IF i div. IV-fotbollen på söndagen. Ftrernml
på sitt Kinnemo triumferads KII' över gästando Torestorp med 4-0. Samtliga fullträf.
far spelades in under andra halvlek. Matctrren genomförales under besvärliga yttre förhåIlanden. Det blåste halv storm i planens längdriktning och aktörerna ackompanjerades
stundtals oekså av hraftigt slagreglt.
Kinnarp spelaale i första halvlek i motvinclen, men förtle spelet äntlå. Torestorp hade
inte ett rejålt skott mot nye Bengt Alexandersson mellan KIF-stolparna. Förhållandet
var dots&mme ofter paus. Kinnarp hade hand om initiativet i medvintlen och de sporaaliska attackerna från Torestorpslaget räckte inte till några rejåta skott.
Gästernas bästa chans till en full- var så dags i underkant för hemma- hansson tog ganska enkelt hand om

träff kom vid ställningen 1--0 knap-

pa 20 minuter in på andra halvlek.
Mål-Alex rusade ut för att möta en
bakåtpassning från stoppern Claes
Göran Göransson. Claes Göran såg
ej den rusande målvakten utan slog
bollen mot det öppna målet. I sista
6tund lyckades C.-G. hindra en Torestorpsspelare från att slå in kvitteringsbollen. .
Söndagens

flera klasser bättre än den jag såg
på lördagen mellan Ekedalen och

Vinninga i norra division IV-gruppen. Detta sagt även. om speiet bitvis
sjönk ner tili högst medelmåttigt.
Torestorp var en kiar besvikelse.
Hade inga försök till vidgade vyer
över sitt spet. Inte ens vid de tiilfällen man lyckades få fäste i Kinnarps bakre linjer fick man ut något

av

spelet.

FågeI eller fisk?

Är KIF fågel eller fisk? Mycket
svårt att med utgångsläge från söndagens match sia något om lagets
fortsatta chanser. Faktum är dock
att materialet är gott och att inledningen på serien lovar en del för
fortsättningerr. När man bedömer
söndagens KIF-gäng måste man ock-

så ha klart för sig att
släppte lite väl enkelt till

3-.0 efter frispark
När 35 minuter spelats fick KIF en
frispark mer eller mindre till skänks.
Bosse Thern upptäckte en lucka i Torestorpförsvaret och slog en snabb,

kort boll till Gösta Ek, som vidare-

befordrade bollen mellan stoloarna.

Ek satte punkt

Gösta Ek fanns med i många situationer i den här matchen. Hade tidigare varit mycket närdo att peta in

sekr. blev fru Birgitta Forsberg och
kassör utsågs fru Iris Johansson.

Dessutom tillsattel en lotterikom-

mittr6 bestående av fruarna Anita
Andersson, Marie-Louise Karldn crch
Margareta Eklöf.

Vid sammanträdet inskrevs 23 medIemmar i klubben, rom även antog

stadgar för verksamheten.
Man beslöt även att anordna träffar varannan onsdag och nästa sammanträde biir alltså den 5 maj.

Efter förhandlingarna

spelades det

bingo, där vinsterna hade skänkts
av olika personen

Jag vill inte påstå att Kinnarpi
mittfältsspei stämde helt och hållet,
men ändå hade IilF ett klart fäste
från mittfältsdelen. Roland Moberg

Naturstig t Fröktnrl
I morgon, söndag, anordnar motionsklubben naturstig med start vid

var slitvargen och speciellt lyckad
i första halvlek. Bosse Thern började blygsamt, men ju längre mat-

Centralskolan

chen led framstod han som en STOR
spelare. Han prickade in en rad öpp-

i

flarn.

Livlig verksamhet

nande bollar till sina medkamrater.
Kenneth Palmqvist
lite
- på språng
överallt men övervägande
på högergjorde många bra ingrepp
kantt'n
i spelet,- men behärskade tywärr inte
den hårda vinden vid sina in- och
upplägg. De blev i längsta och hår-

i

Kinnevecls CKF

Kinneveds CKF och Cp-avd har
haft en trevlig familjefest

gemensamt

i Lokal Frökind. Till denna

familjer. Bror Andersson

hälsade

drygt hundra välkomna och därefter

avnjöts landgång kaffe och tårta. Sedan underhöll NTO-föreningens ungdomar med sång och sketcher vilket

iivligt uppskattades. Kvällen avsluta_
des med en stunds dans.
Kinneveds CKF, som har en mvck-

"Blecka" Georgsson agerade med viss
framgång.

Linalrig dag
Anders Ekström, Grolanda, debuI(innarpsiagets fyrbackslinje ställ- terade som förbundsdomare. Lugnt
Kinnarp hade så när fått en smak- des inte på några wårare prov. Kvar- och säkert dömde han sig fram till
start i denna premiärdrabbning. Re- tetten Bengt Persson, Anders Ek, ett gott betyg inför 100-talet åskådare.
dan efter två minuter sågs Ulric Ciaes Göran Göransson och Bo JoBåsse
Torestorp

et livlig verksamhet, har gjort en
studieresa till Kättilstorps Konfek_

grepp.

tionsfabrik, där innehavarinnan Ethel

Carlsson välkomnade sina gäster,
varefter de visades runt, varvid även
möjligheter till inköp fanns. Sist
bjöd värdinnan på kaffe.
Studiearbetet i avd. har omfattat
två studiecirklar. Ett av ämnena har

Ek och Kenneth
Palmqvist rulla bollen förbi Tores:torpförsvaret. Bernt avslutade med
att i friläge sända bollen blott nåGunnarsson-Gösta

gon centimeter över målet.

varit "Västergötland,' där

Även i fortsättningen av halvleken
vår det hemmalaget som hade de ljusa stunderna
frispark från To- en
restorp tätt över
var gästernas bästa
målchans
- men inte fönän i 44
min. noterade vi ett prakttillfälle för
KIF att ta ledningen. Ulric Gunnarsson rusade fram i sitt idealläge och
klämde till för kung och fosterland,
men bolluschlingen träffade ena stolpen och giek ut på spelplanen igen.

fest

håde även inbjudits Tiarps CKtr' med

bollen i gästernas nät, men i sista
stund "kcm något emellan". Gösta daste laget.
satte i alla fall punkt för tillstäIiJämnaste anfallsspelaren och den
ningen i den 43:e minuten, då han som var inblandad i så gott som
från vinkel sköt via ena stolpen och samtliga när-händelser var Gösta Ek,
i nät. 4---0 stod därmed som prydiigt men även duon Ulric Gunarssonslutresultat.

onsdags

till

gästernas forwards, som irrade omkring utan särskilt mycket stöd bakifrån.
"Språngshalle"
Efter ytterligare en kvarts spel Nye KlF-målvakten Bengt Alexanmed övervägande KIF i anfallsbilden, dersson hade lite att bestyra. Det var
anlände Z-{-bollen. Kenneth Palm- idel ]ätta bollar, som han fick ta del
qvist lade in högsta växeln på sin av i den här upptaktsmatchen.
kant, sneddade något in mot centrum
och såg "Blecka" Georgsson på
Klnnarp hade mitten
såtte

i

ja Slutarps IF:s verksamhet Till
ordf. vakles fru Kari Mikkola,

poJharna.

språng. Via en "språngskaile"
fight på Kinnemo var "Blecka" bollen i nätet.

sammantriide

biltla(les en ilamklubb i Slutarp
med uppgift att på olika sätt stiirl-

,

intendent

Anna-Britta Nilsson medverkat

I e><pert, En
I ment a'z i

cirkel har haft

som

,,Konsu-

dag" som ämne. I samband med detta ämne har konsulent
lAnn-Christine Abrahamsson hållit
I föreläsning för avdelningen. Cirkeln
I har även deitagit i CKF rikstävlan
I i nämnda ämne. Vidare har en grupp
, deltagit i träslöjdskurs som hållits i
I

I skolan.

I'naoen g maj planerar
eO ruturrtig.

Premiärmålet

Fyra minuter in på andra halvlek
hade Ulle större lycka med sig. Nu
sågs han i ungefär samma position,
laddarle med rätt riktning och .då
hamnade bollen i nätmaskorna. 1-{

Två av KIF:s bästa i segermatchen: Gösta Ek och Roland Moberg.

avd, att anora-

j

I

I
i

Tu& frågetecken:

förfogar ör'er ett bra material otrh
eftersom det bera var "otursmillintetrår" som sänkte laget till lägre

Ny triumf för l(innarp?

division filua året, riiknar

femnran, varför
e{terrnicldag.

Valtorp skuggade I fJol Falköpings BK, men fick ge sig för Etr{-

gängets {ranrfart

av serien.

På dagens program

I

?\+t\a-11.

i renare

,

Båsse

skedet

Premiärnrotståndare för

Valtorp är BK Rapid.

kanske en ändå svårare nöt att knäcka.

södergruppen finns det vissa förväntningar på Kinnarps IF.
Segern i premiären mot Torestorp med 4-0 bör ha gett grabbårna
råg i ryggen, Dagens motståntlare på bortaplan, Länghems IF, fick
lämna båda premiärpoängen till Borås AIK efter siffrorna 1-3.

Tångavallen
i dag kl. 15
SERIEPREMIÄR

en

rcjäl krigarnatch från två håll i

fick netlerlag med 3-l mot Mariestails BOIS-lag. Ekeilalens debut
i iliv IV slöt meil l--{-förlust mof gästande Vinninga. Sil på borta-

blir

vi kan lrtgå från

i

Köp im$e större bil
dn dw behöven

grupp€n står också mötet mellan
Folliabo och llåven.
I morgon fåt vi rre Sanclhern i
mötet metl Furuslrö. Den nöten bör
väl Ingvar Dåvidsson och hans
grabbar knäeka...

kommunens fotboll och

i

ÅSARP:SLUTARP
SOLBERGA_KINNEVED
L32-132

skottare var Bengt Alfredsson, Sot_
berga, med en fullträff
alltså.
- 2bJohansBäst i Kinneved var Gunde
son, Bengt Åkesson ä träff vardera.
B,ästa .10-skottare var Sven Friberg,
Kinneved, 8*10 träff. Bäst i Solbergä
Jan Jonsson 8+g träff.

stärka

Vad har Kleva för funderingar?
På bortaplan s.pelar i upptakten
Larv'. Möt€r Emtunga och tar båtla poängen? För Trädets virlkornmande stundar sen sönilagsrnatch
mot Friscopojkarna. Ingen omöjlig
uppgift för Trädetgänget!
I övrigt hring fotbollsspelet i underdivisionerna kan s:igas, att Äsarp snabbt vill iillbaka till en division Vl-grupp. Tongångarna i vår

har andats optimism. En

5o

l4+l'

år

50 år fyller den 29 april hemmansägare Carl-Arne Adamsson,r ussSärödegårI den, Slutarp. Han är född i Kymbo,
I

Efter lantmannaskola startade han

-eget lantbruk

i

Marka 1945 och över-

tog därefter föräldragården ödegårI den i Slutarp. Här upphörde han
I

I med jordbruket 1969. Han har senare
I inköpt Enesgiirdet i Brismene och
I

I

första

förutsättning är väl att Arne Rehn
och Co vänder upp och ner på dagens bortamotståndare i Norra
rr3--^
,-,.r-...
L,4/l{.-+t.

"'

z.r/tt-)1.

Här kom första oavgjorda resultatet. Kånske något oväntat. Bästa 25-

var,je fall

få ett lag av hygglig div. V-kloss.
SIF har sil<tet instriilt på toppen.

L

Kl. 13.30 Knattefotbo,ll:

Kättilstorp gör comeback i div.
Vl-fotboll. Spelar sin försfa match
mot Gus{av Adolf på borfaplan.

planer på att ytterligare

I
I
I
I
I
I
I
I
II
f|

Vilske-Kleva ASlutarp A

Falköpings-

Utgångsläget för en bra fight i
ettermitldag på Tångavallen finns,
Det såg länge bra ut för Slttarp
förra året, men under hösten vacklade laget. Premiärmotstlinriare är
Vilske-Kleva. Lasse,Iaeobson fortsätter som tränare och målvalrt i
SlF-gänget, som naturligtvis har

besök inibjuder

Kinnevods Riiilakorskrets

fick speiet att stärnma. SXF-laget
'iktar ocliså på en comeback i

gon till Friijered och det kan bli en jämn figth' IIio överraskaile
negativt med ll-2 i upptakten mot Trolmen, medan Fröjeretlslaget

morgon

Till talrikt

Premiären går mot Stenstorp,
sorn uniler fjolåret inte riktigt

dagens fotbollskost i Tidaholm. lllöter
på Titlavallen Hova. Gästerna inleiltle serien med förlust mot Sil,
merlan IFK-laget spelade 4--4 mot MBK. Ilade fin of{ensiv men
släppte till grepp bakåt. IFK-laget hör i år till div lV-favoriterna
och bör säkerligen lugga Hova-laget på båila poängen. De båila
"förortslagen" Fröjeretl och Ekedalen spelar båtla på bortaplaner.
De två förlorade sina preriliärmatcher. Hjo är motståntlare i mor-

i

despelemän. F5rmerkeri.

rnan

med en snabtr comeback.

IFK Tidaholm svarar för

Båsse

skogsfastigheten Käliestorp

i

Blids-

berg och ägnar sig numera främst

åL.

slrogsbrutr-och b5'ggnadsarbete.

Jubilaren är kyrkligt intresserad,
Han är kyrkvärd sedan 1960, ledamot av kyrkorådet, kyrkofullmiiktiges ordförande, ky'rkokassör, ledamot av pastoratskytkorådet och vice
ordförande i församlingsdelegerade.

Ilan är även kommunalt

engagerad

Bara för att du behöver en station'svagn
är det ju inte säkert att du behöver en
smärre buss.
Renault 12 Stationsvagn iastar 330 kilo.
Det räcker nog till i dom flesta fall. Och
så är priset en trevlig överraskning.

AB

BII & MOTOR
SLUTARP

$lutarps Billackering
Tel. 332 13

Utför. all 'glags

billackering,

:,i

polerlng och vaxning

Telefon 0515/332 62, 33292
Fotboilen drog över helgen i gång på bred front. Flera matcher fick
genomföras under besvärliga yttre förhållanden, men över aprilväder
råder ingen. 7-1 och full pott är ett angenämt facit för Kinnarp på de
två första div fV-matcherna. f matchen mot Länghem på bortaplan
rapporteras bl.a. en fin insats av Boss€ Thern, som hade en fot med I
två mål och gjorde egenhändigt ett. Närmast får I{IF bekänna färg
mot Martedal på söndag.

För att nu inte tala om Stutarp? Det började sällsynt illa för Kalie
Lundins pojkar, som alltid har problem med Vilske_Kleva _ ett KlevaIag som har förmågan att göra enstaka bra matcher, men sedan tappa

kontakten. Kanske annorlunda

i

år?

Lo-

kal Frökind kl. 19.45.
Tale,t tiU våren av kyrkotrerd,e O,lle Hultberg, Åsarp.
Sång av Kinneveds Kyrkorhör.
Kadfeservering. Filu:nförevisning, Musik av I'rökinds byg-

Vartofta har planer på att hålla
till i div. Vl-toppen i år. I,aget

i hernrnamötet med Hova?

vid

valborgsmässoaf,tom

i sexanfighter

Två poäng för Tidaholm

plan

Möt VAREN

Raffel på gång

I{"iruroarpstriumf mot Lönghem
"Blecku" och Thern aagjorde

116 vandrade
+tl.l

i natufen

-71.

Kinnarps motionsklubb arrangerade på söntlagen en naturstig med

Kinnarps IF går på i ullstrumporna i div. IV-gruppen Västergötlantl Södra. På lörtlagen
tog laget sin andra raka seger. I)en kom mot nykomlingarna Länghems IF. Siffrorna blev
3-f (2-0). Ett resultat som väl förtäljer matchens rättvisa även om Kindslaget i slutet
haile ett par, feta chanser.
Nu har Kinnarp på två matchor gjort sju måI, vilket vittnar om att laget har rnålsiktet
väl inställt. Visserligen har motståndet varit av det klena slaget, men det förringar inte
alls Kinnarps insatser.

start och mål vid

i naturen kring Hasrla. l16 promenerade i
det råkatla våri'ädret. tngen lyckades pricka in tolv rätt, men två
av deltagarna nådde elva rätt.
Skiljefrågans svar var 3?? makaroner i burken.

Seniorraden: lxx 1x2 1x2 11x.
Barnraden: x1x xx2 2x2 2x2.
Närmast på skiljefrågan kom AnnMarie Johansson, Kinnarp, på 3?8.
Elva rätt hgde Bo Eklöf, Slutarn
r358t, I{arl-Erik Lunclin, <I:o r29Ti.

IF är nog seriens blekaste lag. Ingenting stämmel för dem, ingenting vill
sig. Däremot är det mycket trevligt
att se Kinnarp. Det blir en trevlig

1--{ mot Länghem på

bravad.

j

1

I

Slutarpselvan saknade skärpan
Kunde inte hejda Kleva-Leif

liga sihlatloner fiamlör Slutarpsmålet.

Zilq-+1.

Om man nu skall ge ytterligare åtminstone i den andra halvleken
till gästerna går det högsta gav åtskilliga målkänningar.
till lagkaptenen Stig i9allander, vil- Kedjan i övrigt hade väl inte mycken i fyrbackslinjen såg till att för- ket att komma med och kontakten
svaret var intakt och hade god hjäIp
de olika lagmedlemmarna
i första hand Yngve Andersson och emellan
gav åtskiliigt att önska.
betyg

I

hemmalaget var Bosse Eklöf en
av de samlande gestalterna i försvaret, men hade oturen att hjälpa gästema tiU 3-1. Hans-Olof Andersson gjorde en hyfsad insats i första
perioden och det samma kan sägas
om L€nnart Pettersson, vilken hade
wårigheter efter paut på sin kant.
I

I I

Målens rad: Roger Andersson gav
1-{} till hemmalaget efter arton minuter.

I

35:e

minuten utjämnade Leif

till 1-1. I andra halvleken tog Kleva ledningen genom
Leif Andersson med 2*1 och sju
minuter löre slutsignalen fastställdes slutresultatet 3-1 för Kleva.
Domare Karl-Erik Lundin, SkövAndersson

hemmalagets kedja hade Roger de, hade inga större svårigheter att
till en början vissa fram- bemästra.
gångar ocb visade en aktivitet som
Geson
I
I

Andersson

Kinnarps lagerför$äljning
_

öPPNAR I STÖRRE LOKALER
MASSOR MED NYA
VAROR INKOMMIT BL. A.. V.JEANS.
VALBORGSMÄSSOAFTON öPPET 11.00_19.00
öPPET VARD. 16.00_19.00

LöRDAG: 9.00-14.00
Affären med lägre priser

(ä8), Lisa

ner och tre sunar på midd.agen drack
en Falliöpingsbo en ödesdiger dag i
februari i år. Senare på kvällen
skulle han till Slutarp för att sitta
barnvakt, men 2,5 km norr om sam-

sam

till

cl-en

arp

|

våren hätsas i Frökind
I Kinneveds Rödr Korskrets inbjuI der Valborgsmässoafton till Lokal
I frötinA, där kyrkoherde Olle HultI berg håller tal till våren, Kinneveds
I t<yrkokör sjunger och vidare blir det
film, musik och fyrverlservering,
I

mecl

(400).

De som är uppräknade har pris att

hämta vid nästa tipspromenåd i

Kinnarp. För kommande söntlags
tipspromenad, som går i Slutarp, svarar Slutarps IF-Samhällsföreningen.

-, 4[1]-Vr.

--,
znll'U'

(122).

och här fäller skiljefrågan avgörandet: 1) Ann-Marie Johansson, Kinnarp (378), 2) Annikå Filipsson, Stut-

uppgivna konsumtionen,

f1ins31s9,

Slutarp

tolv rätt på sina frågor. Två får pris

liksom mannen till den uppmätta
prornillen. Domen för råttfylleri och
vårdslöshet i trafik blev två månade:s.

Gustaf-<son,

Ett 25-tal barn hade lyckats

hället slutade den vingliga färden
dit i diket. Tiluiallad polis konstaterade spritdoft och blodnrolsanalys
gav ints mindre än 2,79 promille.
Åkiagaren ställde sig mycket tvek-

I

Löritagens soriepremilir på Tångavalen slutatle kanske I oir, *n
meil ett oyäntat resultat i och med att gästande Vilske lileva segrarie
med 3-l över en Slutarpsolva, som saknade skärpan i spelet. Det gästande laget haile i stort sett i stora {rag, greppet om matchen såväl när
ilet gällde försvar som anfall, I ilet senare fallet var Klevalagets bäste
tillgang spjutspetsen Leil Andersson, vilken egenhäntligt svaraile för
sitt lags två fönta mål oeh dessutom lar tlelaktig i det tretlje. God
hjiilp harte han av Jörgen Pettersson och nyförvärveJ från Grolanda
Sture Gustavssol, vilken genom sina snabba aktioner bäddatle lör far-

Tio rätt hade Marianne Jansson,
Kinnarp (365), Göran Grahn, d:o

Två sunar på morgonen, en pils-

3--0 faststälde Bengt Georgsson i
andra halvlekens 10:e minut och det

var en snygg uppvisning av "Blecka",
där han från halva planen avancerade fram och till slut kunde "stäl- I
la" hemmamålvakten helt.
lördagen
Slutresultatet 3-1 faststäUde Sture

Rune Wallander.

Centralskolan.

Frågorna var utplaceraile

Lördagens motståndare Lränghems

bekantskap och kanske också otrevlig för många av lagen- Laget spelar
mycket trevligt och har ett rätt igenom homogent lag med nyförvärvet
Bosse Thern, Bengt Georgsson och
Ulric Gunnarsson som de stora drivkrafterna. Laget spelar en rörlig och
trevlig fotboll och kan mycket väl
blanda sig i toppstriden.

ur'-N.

I

I

Kaffe i Frökinilsgården
Börstigs CI(F har bjudit på kaffe
i Frökindsgården, vid fesiligt dukade
bord. Något specietlt program hade
inte gjorts upp
- i stället samtalade
mån med pensidnärerna,
vilket rönte

ömsesidig uppskattning. Syster Anna-

Stina framförde ett tack för besöket.

I KeIl,

L
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Mariedal blir en uiird,emiiture

fA, l,edand,e Kiryr^rarpslaget
Efter de två inledande omgångarna i iliv IV södra ör
Kinnarps IF entla laget med
full pott. På söndag kommer
en av toppfavoriterna
- lltariilals IK
till
Kinnemo
- henmalaget. för
en dust med
Kampen bör kunna bli en
värdemätare på lagets verkliga styrka. Gästerna har
under veckan i elerbyt mot
Borås AIK spolat 1-1 oeh
eftersom första matchen också gav ett oavgjort resultat
för MlK-gätrget, står tlet nu
på två poång mot KIF:s fy.

(ar't a"r

,

to/.l-ll"

r

o'rhikl)

l,agen på Kinneffio, söndag
'

[lariedal

Kimrarp

1 P. O. Berggren
2 Lars Andersson
3 Percy Holmestcn
4 P.ustan Abrahamsson
5 Tommy Pargren
6 Kenneth Stenrvall

1 Bengt Alexandersson
2 Bengt Pelsson

3 Claes-Göran Göransson
4 Bo Johansson
5 Anders Eh,
6 Kenneth Palmqvist
? Roland l\{oberg
8 Bo Thern

I ulric

7 Stefan Lydön
8 Stig Larsson
9 Hans Grahn

Gunnarsson

10 Bengt Georgsson
11 Gösta Eek
12 Staffan Nielsen
13 Conny Qvist

Rolf Olsson

10

U. Gerry Spiut
12
13

Domare: Karl-Erik Nilsson, Skövde.
Linjedomare: Rolanti Johansson och Karl-Erik Lundin, Skör'de.

KIF har rapporterat orclinarie man-

skap och det betyder att Claes-Göran Göransscrn, som ej var med i
fönå drabbningen, återkommer på
mittenplats i försvaiet. Det är alltså

KINIIEMO
SöNDAG KL.

som

Kin-

nemo. Matchen döms av Karl-Erik
Nilsson. Skövde.

'

!

I

Varagrrrppen spelar TrädeL hemma mot Emtunga. Åven om premiären gav överraskande stort Trädetnederlag, bör poängchanserna varå

Knut östberg, Kinnarp,

Carlsson, Åsarp, (ä87) och

(53?) Lars
Elly Helt-

man, Slutarp (498.
Barnfrågan vanns av Eva-Carin Jo-

han$son, Slutarp med 510 pa sXifje- |
frågan oeh tolv rätt. Nåist båist av I

tolvorna var:Birgitta Ellström.. (6ä) I

Siutarp.

Skiljefrågans segrare

var

I

Ingvar

Gustafsson, Slutårp, med 540. Dessa

har priser ait

hämta.

I
I
I

Kinneveds RK
utsträcker
kladinsamling
Kinneveds Rödakorskrets klädinsamling föriängs och omfattar även
denna vecka.
veq6a. Alla
Arta som
som har
nar kläder
fila(lgr
l ucu[a
till övers, kläder som inte kommer
till användning, kan lämna dessa till
Röda Korset. 6enom Röda Korsets

I-4.T0

Div IV Söilrr

Mariedal-Kinnarp

till verkligt behövande.
Efter Anna Såndins adly'ttning
från orten har Röda Korsets uflåningsförråd i Kinnarp övertagits av

"Blecka" framgångsrik
KIF-forward

Inge Eckerlid tel.

330 Z?

medan

Nu har det hänt!

lVedum.

Vi öppnar filial i Slutarp (Backagat. fO)
Allt i
Ur vårt

golvbranschen

till

mycket låga priser

brecla sor-

20.00.

Lokal Frökintl.
Medlernskontroll.

arbete med fri inläggning. Det vi inte

GDV Falköping och
Folkclansarna.

har skaffar vi

med

NATURSTIG

Kungsgolv

plats kl 70-1,2.

I

I

Kungsbacka

Filialen

i Var a, A-z
Doi hrorr i'"1.r hall^r noäno fär Slrr*."n i dor för-|a hor*emr+.hpn mot

crrröt o^h c1å rrar dof +ärlarr'lt. Även
Å^nnq 9å-'fin\
yl gfÄll4 rrrn trlen
pa+a^r.q^n nntr deesllf6yp
Th^hc<
1111qÄo i6lo Pr F1'låf c+ällo 11q9
9l
-rtrnrl arr clqpÄr. hali; bai\r.lÄo pFnar'a rnrrrr.6t 6nfi fÄrqrrarpf h..re infe
Ä^h \/.nl;dq s+..rnÄn. Ilef cnda het,r.
ieq kph d^rc rrf flp1n6 p36o s37 f.ill
n^^^r i-,1^-^-^h cötn yaplyliop6 io\h:r mon är timlisen en"om i den

snabb leverans.
anordnas sönclagen den 9 maj.
Start vid Kinnarps garnla fest-

Slutarpsf"ll
f/-få.
com foctrl.jlrÄo
fiinqtan
i fÄ-<*^
'1..t-rr6lran
mpÄ f17å hår i aF6hh +iir.i.l
l6dl^r-Tp
IaÄ'l-Fril{
SltJra"nq
J,lrnåi1 c:."67 +ill Dfr_cb^?t
fäl.iqhdo,
"\/i
i/cr r':jl in{.a hplt.Lin.lÄcå
i.lpnn,
h^+^h.
.{,ir hl. ,
P^oar
nÄarc.^n
^
hö^d a+f nor 1:nnloortq
fi]lo:illnn
Fom
6^eh-r+
col* hnrÄa oivif h8t
I/i hrd.
\rir h;jc+n neriOd rrnder rla fÄyslp fpm+nn n.ilrrtarpa
pw meiehpn
men FC_
å^h lenhö.1^ rri hatt orarnol
6rn niif-

timent bl. a. Haglunds, Wiltax, Visted
och Dahlströms.
Hör med oss innan
Ni gör något åt Edra
golv. Vi kan ge er
ett bra anbud, vi kan
bjuda ett fackmässigt

GAMMALDANS

Kinnevetls CKF

ade Lundq'all 473 mot 468 för M-B
rätt hade nio deltagare, men de tre bästa får oris.
Skiljefrågan avgörande enl. följande:
Johansson. Elva

na

Naum förlorade til Elmer. SlutarP
reser till Vara i förhoppning att spelet skall stämma bättre än i premiälren. Vara inledde med 2-2-spel mot

kl.

Johansson, Falköping lyckades med
var sin fullträff. På skiljefrågan tipp-

försorg kommer de insamlade kläder-

stora mot Emtunga. Larv ställs På
hemmaplan mot Vedum, vilka kanske även i år vill var'å med i tabelltoppen. Naum är Vilske-Klevas gäster. Klevagänget inledde våren med

fre'dagen den 7/5

sidor. Två tolvor noterades. John

In*emar Lyd6n
l{ans Thoreil

stöttepelare.

bortatriumf mot SlutarP,

1x1 xJ.x. Skiljefrågans svar skall vara
544

Laget rymmer flora skiclrliga spelare mcil mittfältets
Kenneth Stenwall som erl

mönstras. Samiing sker 13.30 på

Tipspromenaden i Slutarp pa söndagen samlade 140 deltagare. Den
rätta raden hade följande utseende:
2Zl 1x2 xx2 1xx. Barnraden: 21x 1xx

Lundwall, Falköping och Maj-Britt

ra.

ett helt ordinarie KIF-lag

140 promenerade
.e(r.Nt.
i SLUTARP

-

i Slutarp: Kenneth

Göteborg

Andersson, tel. 33428.

öppet mellan 8 och

19.

främre linjen, slutar Lundin.

ullj:-tl.

Gegon

Frökind fär

I{uinnorna d,ominerad,e totult
triistAjdskurs

i Fröki,wd,

(

landslagsmän
Nu kan alla Frökindsbor bli lands-

YIq.\.

lagsmän. Motionsklubben kommer

nämligen

i

att anordna

motionsrunda

samband med Gå-lunka-löp-landskampen mot Finland. Det blir start

iitiii{.4ii!!iiriii:t::t:itt::.1::titt:tti:tttL:!.
..... ' '.. '.'::'..'...ii
..

varje tisdag och torsdag kväll vid
gamla festplatsen på vägen mot

Åsarp. Premiär blir det nu nå tisrlag och sedan fortsätter dennä form
av motion, som passar alla, fram till
den 30 sept. Klubben kommer crckså

att tillhandahåila startkort.
De som motionerar flest gånger
kommer dessutom att belönas med

pris. l)eltagarna har också möjlighet

a1t erhå]la kilometermärken oeh
trimmarschplaketter i brons, silver
och suld.

Natursfig
Kinneveds CKF har i morgon, söndag, naturstig med start vid Kinnarps gamla festplats.

Bilrally i Kinnarp
söndagen den 16
Frank Henningsen' ensam herre biand
daren slöjdlärare Owe Markebro.

tio

Frökinclsdamer

i träslöjdskurs. Längst till vänster

Se

ses kursle-

Häromkvälten avslutades en trä- kursen. Är'en vid tidigare träslöjds- egen fantasi, de har tilrverkat
'=
slöjdskurs i Vuxenskölans regi i kqrser har det kr-innliga inslagct | lar i olika former oeh format, spegskåo.,
I
^
Kinnarps skolas slöjdsal. Vem slöj- valit påfailande stort.
lampfötter m. m.
I
dar i trä? Jo, Frökindsdamerns är f kursen som omfattar 45 timmar ltänkar,
I När man immat, såeat, hwlat och | .
1'oade av att hantera svarvår och do- har deltagalna lärt sig hantera svarv, I svarvat färdigt avslutade man kur- | r
na med formverktyg och den kvinn- bI. å. De har format träsaker efter sen mecl kaffe octr tårta.
I k.
I
liga dominansen bland deltagarna i
kursen har varit total
tio damer

-

och en herre,

Flickorna i Frökind har under

årens lopp visat intresse för att jobba
med tr'ä, berättade kursiedaren s]öjd-

Saml,irug

Hushållningssäll"skapet anordnade i

Stenstorp.

håller extrarnöte

På bilden ses några av deltagarna

i

kluibbstu-

gan tisd. clen 11/5 kl. 20.00.
Viktiga frågor.
Möt upp mangrant.
Styrelsen.

Maja

Pettersson, Vilske-Kleva, Stina Win-

gren, Brismene, Anna-Lisa Johansson, Marka, Alice Norrlander. Sörbv,
Ragnhil<l Granlund, Vårkumla, Lin-

nea Torstensson, I1ällestad, Astrid

Bengtsson, Jäla, Stina Hansson, Trä-

vattna, och Maja Slvar6n, Floby.

Tångavallen
i dag kl. 15
LARV-SLUTARP
Förmatch

i arbetskommitt6n i Frökind:

kl.

Slutarp IF C-jun: Ärne Ekbom,

Roger Andersson, Inge

Fbökintlsvår

Våren hälsas i kväli och utanför i
Lokal Frökind. Klykoherde Olle
Hultberg är vårtalare, Kinneveds

kyrkokör medverkar,

14:

C-juniorer Trätlet-Slutarp

bSrgdespelmän-

nen finns på plats och det blir dessutom filmförevisning, kaffe, fyrveräkelier och naturligtvis en värman-

de r'årbrasa.

I{arlsson,

Bengt Andersson, Gunnar Kjell6n,

Göran Neuman, Tony Skoglund, Håkan Andersson, Ove Karl6n, Stefah
Ekman, Roger Andersson, Mikael
Skoglund, Stefan Eklöf. Match mot
Kinnarp IF C-jun måndag. Samling
Tångavallen 18.

TIPSPRON'IEt{AD
i Slutarp på söndag. Start
Stiftelsekällaren mellan 10 och
12. Senior- och barnfrågor!
Välkomna

!

SIF-Samhällsf örerringen

dagens
FT.
KIF':s damklubb

fA, husmödrur i lrröhind

lärare Owe Mårkebro från Falköping tisdags husmociersciag i Lokal
Frönär FT avslutningskvällen bevistade kincl i Kinnarp. På måndagen ]rölls
en liknande dåg i Stonstorp och för
progråmmet redogörs i artikeln fr:ån

Kinnarps lF

maj kl.

9.

utförligare annons i Iör-

IGnnarp fick sig en tankeställare
Misslyckat spel mot Mariedal, 0-l

,,r1

-n'

söndagens match mot Marleilals IK på Kinnemo. Efter vårent
två segrar betJalale mötet merl Mariedal en första riktig värdemätare på lagets styrka.
Och den värdemätaren slutade något snöpligt med en l--.O-triumf för gästertu sedan hemmalaget sär-

IF fick sig en tankeställare i

Kinnarps

lätåa öppning meil

skilt under den andra halvleken tappat

I anfallsväg var "Bleckå" GeorgsMariedai hade greppet om fighten I behärskat bollen utelter marken och
under de första fyrtiofem minuterna. I Bav inte KIF det svängrum som man son i huvudrollen under första halvlek. Som helhet spelade då anfallet
I kraft av hård medvind trycktes j väntat.
KlF-laget samman rejäit långa stun- I P.-O. Berggren agerade såkert mel- mer direktbollar i motsats till andra
der, men MtrI(-gänget fick ändå inte I lan Mariedalsstolparna och hade där- halvlekens snirklande.
ut något i målväg under tlenna pe- I titt ett rejält skjut i sina utsparkar. Domaren Karl-Erik Nilsson, Skövriod. I stället hade Kinnarp ett par Fyrbackslinjen spelade genomgående de, överdrev kanske frisparkarnas anrejäla farligheter med ett fräSigt resolut med Percy Holmesten som en tal och matchen blev därigenom nåskott av "Blecka" Geor';qsou och en samlande kraft.
got stympad. Som helhet hade dock
klurig nick av Gösta Ek. Gästernas På mittfältet ageråde lagkaptehen
täckning i regelboken för simed
viss
finess,
Kenneth
Stenvall
bästa chans var ett stoipskott, där
na domslut. Den säger ju att fördelsvänstersida
med
Rolf
dock linjedomaren markerahe offside medan anfallets
regeln ej skall användas i egen förnoÄ cin flooao
Olsson och Jerry Spjuth beredde svarszon och
i regel ej heller i plaLite väl enkelt fick ett par MIKi hemmalaget största besvären.
nens mittzon. Fördelsregeln skall
Kinnarps
fyrbackslinje
uppträdde
KinnarpsI spelare såga sig igenom
doek framförallt användas i anfallsmed pondus i första halvleh, men zonen,
i försvaret i upptakten av clen andra
då anfallsrspelgren blir frispei
lite
väl
enkelt
några
sär"
"gick
I halvleken, Anfaiiet avslrJtades rned
lad och får en klar målchans.
paus.
gånger
Bosse
efter
Johansson
i ett lobbskott av Rolf Olsson. Skott.
225 personer fanns kring Kinnemo
och Anders Ek var allra tläst.
I tet touchade en KIF-fiirsvarare
.tVlålvakten Bengt Alexandersson den här gången.
och stlillde Bengt Alexandersson utan
I chans.

II Oet trr lörmodligen en verklig
kalldusch för hemmapojkarna. som
rl,lnte lyckades lr'så sig i fortsätl { ningen. Tr'ots spel i medvind fick
I
I

I

avstyrde också några farligheter mycket smidigt.

helt med sina passå sin sida spelåde

Onsdag 19.30 pastor Hilding Fagerberg och
DENNIS VAN GOTTEN, GUYANA. Offer.

ningar. Mariedal

19. Inga-Britt

Käll och Ing-

tls-n'

kor:rmer

3201 6-4 ,
3120 7-6
3030 8-6 ö
3030 6-6 o
3027 4-4 2

Sandhem

Folkabo

3021 4-5
3102 5-7
3102 7-11

Rapid
Trädet
Äsarp

i

Frökinils motionsklubb

Dansmedlemmar
Vi ordnar ytterligare en dans för Er
I Lokal I'rökinrl fredagen dep 14 rnaj kl.
DANS tiII MNYS
Alla CUF:a.re är också välkoornn'a!
F

20.00.

lI
I

330011-2 6l
321010-4 ol

rriscopojkarna

irolanda

zto 7- 4
3201 7-3
310210-6
3102 6-8
3102 3-7
3003 4-14
3003 2-17
3

5l

320111-7 4l

Timmele
Blidsberg
Vedum
N. Vånga

{l
2

al
2l

ol
0l
i

'19?l;

kl.

1l.t)0'

$lut*,rp, då ,lustus *\ndersson låter för-

ItOS'fAI)$IrÅSTIfilIåt?lI,lN I,iir"ångerr tsastarp S:10 lliivid l'alköpinqsvägen i Slutarp, uppikird av lrå utväniJ. beklätl ni. Sidiplattr.'r r:r:h i gotl skick.
Ilr"rstatlel i 1 :t '2 plnn omfatlar 2 r'um, hiik* hall och ir'ättmm med VC i förstn vå.n. Anclra r'ån. år' orttr*t1d. lli-sr:is
finrres, eentrall', frlin kökspanllil, \'ål1,en r:ch ;rvio1:p arisltrtel till kom. nät.
i.lthtisbyggnad med garåge -qamt utrl'rnme f*r redskap
Lrch hobhyrum. Tomt om 1..it36 kvtr med uppvåxt trär:lglrrd. Fastigheten är taxerad till 28.000:- kr.
Visning av fastigheten rnåndagen den lti maj hl. 18.{JC*28.fiA. 7tZ t.im. prövotitl för antagånde sller förknslancle
111" givet bud förbehålles. f handpenning erlågges l{i ?i,
kontant. Övriga villtrtor !'id auktionen$ btirjan.
llfter fastighetsaukt,ionen fiirsålies inre lösöre: s.s. bord,
str:lar, b}'r"å, kistor, turistsäng, "Arnerikaur", div. koppa.rbunkar o. kopparkanna, kylskåp, tvättmaskin, mä.ngel,
syrr&$kin, träc1gårdsmöbel, kårra, gräshlippare, diverse
lrädgårdsr:edskap, cykel, skyfflar m.m. m'm. s<lm ej hår
xprec. Kantant betalning.
{ilgården, belägen

På tisdag med start mellan 19 och 20 startar den stora
Motionslandskampen vid gamla festplatsen på vågen mot
ÅSarp. Den kommer att pågå varje tisdag och torsdag
fram tili den 30 sept. GÄ - LUNKA eiler LÖP. Välkomna'

2

Floby reservserie

sälja l

FRöKINDSBOR

2

Timmele-Arentorp 1-3
Kinnarp-Vedum &-1
Grolanda-Blidsberg 5{)
Friscopojkarna-Åsarp 3-1
Norra Vånsa-Vara 2-7

att hålias lördagen tlen l5 tnai

på Löväng*l

l

321010-6
312010-6

Fastighet$- o. lösöneauktion

Slutar,ps missionshus
kl'

li
välkomna.
ll

* tr"l

Kättilstorp-Trädet 3-2

Vilske-Kleva
Slutarp
Furusjö
Kättilstcnp
Gustav-Adolf

Kinnarp

,.r",,---"

3--S

Folkabo-Gust.-Adolf &-3
Sandhem-Rapid 2--2

Arentorp
Vara

Slutarps mrssionshus

Spelarna överdrev dribblingar och

Jun. o. förs. VÅRFEST söndag
Britt Nilsson m. fl. Välkomna.

Båsse

Falköptngs reservserlc

Furusjö-Äsarp 4-2
Vilske-Kleva-Slutarp

Åsarp

man inte någon fart på sina attacker.

I misslyckades

der.
Damklubben

stinget.

Ett mål för Mariedal och noll för Kinnarp får väl betecknas som en rättvis utgång av en match, där Mariedal allt emellanåt trillade trevlig fotboll och förrle matchen från eti stnrkt mittfält.
Det var främst itär Kinnärps brister kom i dagen den här gången. Bo Thern, Kenneth Palmqvist och Roland Moberg misslyckailes totalt i passningsspolet, speclellt under den andra halvleken, tlå laget haile
favören av att speld med den snåla blåsten i ry'ggen.

I

BINGO
SIF:g da,mklrubbs m'edlemcnar
med herrar i:lbj;udes till en
bingoaf,ton onsdagen den 12
maj kl. 19.30.
I"ok'ait: Frökinds Hyresbostä-

alköping-Friggeråker Vartofta'Äsaka

Gökhem-Kinneved CUF"avil.
Storgat. 1?-14. Falköping, tel. 051öil:3 48, 15:l 4å, 14?

48"

En-, två- och trerurnslägenheter
hyreslediga i Kinnarp.

'Blecka' hakom nfinnarps tr,iumf
I(innarps IF gick upp på anah'a ptrats på fretlagskvällen sedan ma,n besegrat nykomlirigarna i div. IV Västergötlancl sötlra Olsfors IF med 3-1 efter 2-l i halvtiil. I{innarp spelade
en pigg oeh trevlig fotboll och gav inte hernrnalaget någon chans. lWannen bakom tvåpoängaren var Bengt "Blecka" Georgsson, som svarade för två av målen samt en målgivanile pass.
ning. Hemmalaget var dock inte helt chanslöst. De sista tjugo spelrninutema hacle man ett
gott grepp om hälralelserna på plan, men gästema lyckatles bårle med tur oclr skicklighet

ut stormen. tlS-11l.
Klart bäst i Kinnarps iag

var

sitt granna spel visade vägen till

se-

Kinneveds
kyrkofullmäktige

reda

kallas att sammanträda i församlingsalen Axtorp torsd den

Bengt "Blecka" Georgsson, som med
Bosse Thern på

mittfältet var ock-

så mycket duktig.
I hemmalaget kan väi bara en man
få godkänt och det är nyförvärvet

Eive Lind, som i andra halvleken
fick fart på laget då han placerades

om på mittfäitet.
Olsfors tog iedningen genom Ulf
Brorsson, som i 4:e minuten sköt ett
iurigt skott som Kinnarps målvakt
inte hade någon chans på. Gästerna
kom dock igen och l<vitterade i 30:e
minuten genom Palmqvist efter ett
vackert inlägg av "Blecka". 2-1 till
gästerna gjorde Bengt Georgsson i
den 38:e minuten efter att hemmalaget haft lite tlubbel i försvaret. Slutresultatet 3-1 fastälide samme man
sedan han haft ett grant soionummer, där han fintade sig igenom he-

la

Oisforsförsvaret.

Drygt

200 personer såg den ganskå
småtreviiga måtchen.
Assar Isak$son från Borås var bra
domare.

Olsfors-Kinnarp 1-3
Byttorp-Borås AI4 0-1
Limmared-Hällingsjö 3-1
Torestorp-Kronäng

Byttorp
Torestorp
Olsfors
Länghem

!-2

4370 70-2
4301 10-3
4220 7-ö
4220 7-6
42It 8- 4
4127 4- 5
4127 4-5
40 31 3- 5
4A22 2-4
4022 3-8
4022 1-8
4013 5-10

6
6
6
a
4
I

3
2
l,

2
1

Vedum-Trädet G-2
Emtunga-FriscoPojkarna 1-2
tr"riscopojkarna

Larv
Vilske-Kleva
Elmer
Emtunga

Vara
Naum
Trädet
Vedum

Slutarp

Det vill sig inte för Slutarp i tliv Vl-fothollen' Lördagmiildagens
möte på Tångarallen slöt i triumf för gästantle Larv med }l'ela *2
setlan SlF-gänget vitl flera till{ällen bårle i första och antlra halvlek
haft gästerna på gaffetn. Noll poäng hittills i vår är ett tlystert facit
för Kalle Luntlin och hans poikar. Ett på papperet vederhiiftigt lag
lyckas inte alls i praktiken. Möjligen är mittfältsspelet roten till tlet
onrla, [Ian har svårt att få grepp om häntlelserna och tliirför blir det
ofta irriterantle tomrum. Laget är också i avsaknad av den lilla tur

KOMMUNF'ULLIITIKTIGE

Domaren Rotand Låstberg,

komma. Urt.?1.
Skövde' tet 2-5 efter en soloprestation

sammanträder i Lokal Frökind mårtdagen den 24 maj
1971 kl. 19.00.
Ortlföranden

Kinneveds pastorat

av

bl. a. för offsidefrispark när Sture Göransson.
lloger Andersson i senare delen av Larvs båda tvåmålsskYttar Sture
första halvlek heit solo störtade mot Göransson och Ove Bengtsson var
Larv-målvakten för'att ordna kvit- naturligtvis tillgångar för Larv-kedtering till 2-2. Tstället för den i det jan, som vä] ändå inte spelade särförläget rättvisa kvitteringsbollen som si<ilt övertygande. Som helhet
var inom räckhåll, anlände 1-3 i fogade laget över en bra försvarsupptakten av andra halvlek och det linje med målvakten Berner som en
föreföIl som om Ove Bengtssons fuil- smidig väktare.
blåste

3270 7-2 6
3210 7-3 5
3210 6-2 5
?720 4-2 4
3111 6-3 3
3111 5-5 3
3102 3-5 2
3\02 2-8 2
3012 2-5 7
3003 3-10 0

Ett direktskott av Sture

ningen.
Uigångsläget

målställ-

för en kvitteringsboll
fanns, men det blev inget helgjutet
över attackerna. Istället drogs rullsardinen ner definitivt efter 38 miiuters spet, då Ove Bengtsson fick
lossa skott som gav 2-4. FYra minuter före full tid skrevs slutresulta-

anbud.
Sven Andersson

där

kan

på straff efter 21 minuter. Kjell Domaren Roland Låstberg från
Karlstedts krokning var orsaken till Skövde var ofta irriterande långt
stråffbeslutet. Dittills hade Slutarp ifrån händelserna och hade en stor
skött sina kort spelmässigt väl och procent fel i sin OUUO*tttt."
genom Thomas Pettersson haft en
U..
"
fin chans och vidare ett ribbskott av

de dessförinnan prickat

från den 1 juli 1971 till den 1
1980 på anbud. Skriftliga
anbud skall vara undertecknåde tillhanda senast 5 juni 1971
och vara bindande till den 12
juni 1971 Pastoratskyrkorådet
förbehåller sig fri prövningsrät att antaga eller förkasta

juli

stopp på motgångarna med en förpå mittfältsdelen. Att för-

betydcle 0*1 efter fyt:a minuters söka med en tredje mån
spel. Harry Nilsson skickacle in 0-2 varå en lösning..,

följdes av 2-3 genom Roger Andersson i 10 min. Thomas Pettersson ha-

Vårskäl Gärdet 4:1 Vårkum.

la 27 ha, utlämnas härmed

Enligt uppdrag

Göransson stäit<ning

Roger Andersson. Reducering kom
efter 28 minuters spel. Thomas Pettersson nickade in den bollenI upptakten av andra halvlek efter fem minuters sPel - skickade
Ove Bengtsson in 1-3-bollen, som

Jaktarrend.e å tre st. boställen,
Prästbolet 1:1 Kinneved 86 ha,
Stommen 5:1 Vårkumla 47 ha,

få

Det är möjligt att man kan

lltålen

19.

FRöKIND

som {orclras lör att poängen skall

hasardspel.

Div. VI VaragruPPen
Slutarp-Larv 2-5
Naum-Vara 3-1
Vllske-Kleva-Elmer 1-1

27 maj kl.
Ortlf.

Roger Andersson och Thomas Petlånet tersson håIler god klass i Slutarps
untfrån bra, även om man sPelmässigt anfall, men har för övrigt wagt
sig den
var fullt i klass med Larv. Det är derstöd. Försvaret öPPnade
för lätt och det
till syvende och sist målen som är här gången alldeles
från något
avgörande och det är en dYster sida ,ra" inga lysande insatser
håll. Det hancliade om för mYcket
av Slutarpsfotbollen.

Västergötland Södra
Borås GlF-Fristad 2-O

Eorås AIK
Kinnarp
Kronäng
Mariedal
Borås GIF
Limmared
Hällingsjö
Fristad

Ät** motgång för SlutarP
För tunt på mittfältet . . .

träff föregieks av en offside'
Nåväl, ShitarPssPelet var

Iliv IV

Tet.

330 94.

Brismene 520 44 Kinnarp

telefon 0515/530

10.

Klassrum i l(innarpsskola
rr/s- ll.
utmstas hörseltekniskt
Sttld åt handikappad elev
I{eltäckanile matta, ljuilslinga och ljutlabsorberande anoralning kommer att installeras i ett klasr rum i Kinnarps
skola uncler sommaren. Dessa åtgäriler vidtar skolförbunilet
för att förbättra klassrums- och undervisningsmiljön för on
gravt hörselskadad olev vitl skolan.
Förbundsstyrelsen beslöt vid sitt Kyrkerörsskolan. Fem sökte tjänsten.
Vid samrnanträdet orienterades om
senaste sammanträde att bifalla en
frarnställning om nämnda utrustning. byggnadslov för Åttagårdsskolan,
Om ingenting oförutsett inträffar Byggnadstillståndet i fråga har be-

kommer klassrummet stå färdigut- viljats partiellt, för del av skolan-

rustat när eleven tillsammans med
sina klasskamrater åter börjar sko-

läggningen.

Riksbyggen hade i en framställning begärt att få dra en värmekulFörbund**tyrelsen förerlog vidare vert genom Åttagårdsskolans tomt,
rektor Geron Hägg, Mell?t'd" för Framstållningen bevilJades.
långtidsvikadat sorn studlelektor y{d

lan

i

höst.

Lszdeltasare As$altering och fartbegränsning
i Kinnarps r rr T: ^ t__"_r ^_-^ ^ *^ e __2 ^^+)narursrig ,r(s.x skall

diskuteras på vägstämma

fiin-narps-Slutarps vägförening kommer på tisilag kvätl att hålla extra sammanträtle i Lo'
kal B'r:ökind. Vifl årsstämman för en tid sedan fick styrelsen i upptlrag att artreta vidare på
asfalteringsplanen och komplettera den mod en del gator i tle båda samhiillena. Irinensiebart veekert väder, samlade 132 delringsplan för asfalteringen hal också upprättats och deu slutar på 600.000 kronor rnot ti'
tagare. Tjugo frågor var uppsatta
digare 500.000 kronor. Kostnaderna för de gator som inte tidigare var metl.i planon btiöper
utmed stigen, och ett tydligt tecken
sig på ctrka 95.000 krbnor.
Luf,.a.
på att frågorn6 v61 knePiga var att
ingen uppnådde maximals m PoFöljånde nya förslag kommer att a-sf alterings- och finansierinSöplanen' gan om hastighetsbegränsning till 30
äng. Segrade Jjorde Evert Johans' föreläggas medlemmarna;
En förutsättning för att den skall kilometer på vissa av samhälienas
son, Hög, med 14 rätt.
Kdmmunalt rrtförande av dagvat- gå i lås är' att kommunen, beträf- vägar att diskuteras.
Vägföreningens styrelse har funnit
13 rätt: Margareta Åkesson, Kinn- tenledningar 140.000 kronor (det är fande sin del i projektet, ställer sig
att flera trafikanter far franr utan
arp, Per Drakc, KinnarP, Susanne vägföreningens förhoppning att ar- positiv.
Kommunen awaktar vägföre- tanke på omgivningen med bl.a. leÄkesson, KinnarP, Assar Karlsson, betena rrtföres i kammunal regi).
mecllemma* beslut i ären- kande barn som förirrat sig ut på väningens
Kinnarp, Göran Karlstedt, KinnarP,
vägföreKommunalt anslag till
garna.
förhoppning
Kinneveds CKF-avd. anordnade t
söndags naturstig i KinnarP. Tävlingen, som gYnnades av ett undbr-

Sven Sandh, Jäla.
12 rätt: Mats Andersson, Slutarp,

Inger Ekman, SlutarP, Elsa Gran'
'Kinnarp,
Gunilla Johansson, Skörstorp, Knut östberg, KinnarP, SibYl-

la

Jarlsson, KinnarP. Ann-Britt Gö-

rensson, Kinnarp, lyckades bäst med

skiljefrågan. Snöret i flaskan var
894 cm långt och Ann-Britt gissåde
i895 cm,
Rätt svar på lrågorna är.1) Stör-

ning genom vatten- eller luftförore'
ni'1"g, buller m.m. 2) Flikfot' U Jordbruksdep. 4) Ilökensås, 5) 10 milj.
6) Johannes nycklar, 7) $kara stift,

Edenman, 10) Ffal'
ziska ätten. 11 1845, 12) Hattsvamp,
13) Ämetist var den i mitten, 14) I
j2nuari, 15) 1855, 16) Släi törjan 61'
de, 1?) Tornsvalan, 18) Malaki' 19)

8) Tingsten, 9)

I Blå, il Lyran.

I rrz 22xt x112x x1x
lx27 22.
I
I

Det är styrelsens
ningen med 30.fi)0 kronor under tre det!
att tralikanterna redan nu håller en
[trastighetsbegränsning
år * summa 90.000 kronor.
Upplåning i bank 250.000 kronor Vid stämman kommer också frå' lugn takt på satnhäilenas vägar.
(kommunal borgen). Vägföreningen

lägger då 50.000 lrronor per år under
tio ar i räntor och amortering,

Egna insatser av fastighetsägarna

120.000 kronor. Fördelas på följande
sätt: 200 kronor per år och fastighet
under tre år för 200 fastigheter. Beloppen skall erläggas enligt plan som

senare kommer

att

upprättas.

Vid årsmötet var tongångarna

Po-

sitiva för en asfaltering. Medlem-

marna har nu avgörandet i egna
händer på tisdag kvåill, då ett ctefinitivt beslut måste fattas gällande

Rehn efter Yåni*g
föreslås i Frölcind
i

Fröklnd behantllatle viil sammantriide
Hililing Vårings pensionsfråga
och den bordlagila frågan om kommunens förvaltningsor'
ganisation eftor hr Vå,rings avgång.

i

Komrnunstyrelsen

rnåntlags konrmunplkamror

styrersen röresrår

au

kommunal:

kamrer Våring pensioneras från

rri;*1 :Ti r?årt:?-ä;å*:"åiff

fiti

|

frans,hjälp Uör
juli år. perrsionen bör utgå q"q1ä;hr. u,r*iätru,
på ire rja"aeaers ar_
ett belopp . av 491 kr pr. mänad i b"t"tid. Hr Rehn skall fortsatt upp- |
överensstämmelse med gällande
"""; i.attiraif, teknikertjänsten i kommu-l
trala bestämmelser. Pensionsbeioppet
lrrun. St"""t."n föreslår att en timhar räknats fram av kommuntör- lavlönad" person anställs för att öva
bundet'
ttpptyn över vatten- och
'

i

;;;il

en kon-l

I

-lxcrntinu".iig
avlopPsverken.

En motionstu,r i harlig r;u,r'w{ttLt-r'
trlg.?1.

GIad gudstjänst
i Kinneveds kyrka
Nu på söndag utdelas kyrkans
barnbiblar i Kinneveds kvrka till
barnen från Kinneveds och Vårkumla församlingar. Personligen inbjudan har utgått

till alla barn födda

Är det någon

som inte fått personlig inbjucian är han eller hon
1965.

välkommen ändå. Vid denna gudstjänst till vilken även föräldrar, sys-

kon och församlingens övriga

med-

är välkomna, kommer barnen från Kyrkans barntimmår att
Iemmar

medverka med sång. För övrigt blir
det en glad gudstjänst,.som helt går

i de ungas teckenOnsdagen den 19

maj äger konfir-

i Kinneveds kyrlra. Kyrkan klär de unga självs i vårens
färger. För första gången bär -man
nu i Kinneved konfirmandkåpor.
Konfirmandernas antal är 17. Vid
mation rum

konfirmationen sker även utdelning
av biblar från församlingen.
Promenadpremiär i Frökind: Helge-Olof Carlsson fördelar startkorten,
Kristi Himmelsfärdsdag begår de
unga sin första nattvardsgång till- r Frökind fick på tisdagskvällen ett I klubb. Uncler mottot "Gä, lunka, I Gamla Festplatsen på vägen mellan
sammans med föräldrar, syskon, släk- 60-tal landslagskvinnor och män. Det löp" foltsätter motionslandskampen l{innarp och Åsarp. Tr'å sträckor
|
|
I
tingar, vänner och församlingens öv- var nämligen start för motionslands- varje tisdag och torsdag t. o. m. sep- finns att välja på, antingen 2,5 kiloI
|
riga mediemmar. Kinneveds kyrko- I kampen mot Finland och bakom I tember månad. Deltagarkort tillhan- || meter elier 5 km.
kör medverkar.
larrangemarrget stor Frökinds motions- | Aanålies vid starten, som är vid
I

I{inruurp kan riiknu med, gott
publikstöd, mot Byttorp
tflr-+t-

"Allsueroske
IF
Kinnarps

d,ornu,re.

.,

våra

trahter på söntlagsoftermiildagen. Det bör betytla att laget kan räkna mocl gott publikstöd i mötet meil Byttorp
på Kinnemo. Efter triumfen
i förra omgången mot Olsfors
håller KIF en andra plaeering
eftor ledancle Borås AIK. som
I torstlags i derbyt mot Bor.
ås GII' fick nöja sig med en
poäng. Vinner KIF i morgon
betyder det serieletlning.
Om Kinnarps söndagsmotståndare
vet vi att de i fjol spelade ti1l sig

i mitten av tabellen. Hit-

tills i vår har laget tagit två poäng
- genom två oavgjorda mateher. I

och barn från barntimmarna medverkar med sång,

fiirra oms"n-en förlorade laget

FOTBOLL

[,agen på Kinnerlron söndag
KINNÄRP

1) Bengt

Alexandersson

'tl

Pprqc^n

Ranof

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Claes-Göran Göransson

Bo

Johansson

Andcrs Ek
I{enneth Palmqvist
Roland Moberg

Bo Thern

t]lric

Gi-rnnarsson
Bengt Georgsson

10)
11)
12)
13)

11) Gösta Eek
12) KjeU Ahl

BYTTORF

VALLEIVSÅS, TRÄDET
Lördagen den 1bl5 kl 16.00

Lars-Erik Larsson

Div. IV.

Kent

Bredberg
Klaes-Göran Yngve
Rune Andersson
Per-Olof Svahn

Slutarps lFTrädets lF

Kent Iveling

Bernt

Gunneriusson

Jan-Erik

Svensson

Bengt-O1of Moberg
Flans Klappklans
Lars östlund

f

Stig Johånsson
13) Staffan Nielsen
Ronny Andersson
Samling: Kinnemo söndag 12.30.
Domare:

med

Erik

Fredriksson, Tidaholm.

1-{ mot ledande Borås AIK. Smidige måivakten Lars Erik Larsson,

Kinnenno, Kinnarp

teknikern Lars östluncl är för-

sönclag

grundsfigurer i Byttörpslaget, som
gör sin tredje säsong i div IV. Därmed KIF.

Kinnarps plump i protokollet hittills i r'år har varit hemmamötet
med Mariedal, då inget ville klaffa
Ieken.

ning

KIF mönstrar ordinarie besättning, vilket betvder att Ulric Grtnnarsson, som saknades i segermiitet
med Olsfors, åter finns på plats i

juni i mat-

kl.

15

-

sta serie, "Kopparn" $iöberg debttterade ,som 25-årlng 1940 i rnatchen
Sandviken-llel-qin gborg. Erik Fred riksson cliimile lör övrigt på torstlagskr'ällen Värmlantlstlerbyt i tliv

mellan Karlstail och Arvika.

Derblrflags är det i VaragruPPen,
clär Trädet stäils mot Slutarp, Efter

tle raka förluster ligger det nära
till hancls att tro på en resning från
ISIF-]aget. Bo Eklöf återkommer i
försvaret och vidare gör Kenneth
] Andersson. som för några år sedan
lspelacle med i laget. comeback. Ken'
Ineth har bl. a. sPelat i div IV för
Hallbv, men un<ler några år lagt
bo!lskorna åt sidan.
Enda söndagsmatchen i denna
grupp går mellan ett Lalv i vårform
oeh ett Naum som vr-rnnit en match
och förlorat två mot Larvs två segrar och ett oavgjort resultat.

Båsse

Tel. 331 34.

RöXIilD
rrlf,-lt.
En ?i-årig Kinnevedsbo blev

på

söndagen ganska svårt stångad av en

"Ulle" har

kanonen

ko, då han arbetade

i

en arrenderad gård

Grolanda. Lant-

i

ladugården på

brukaren blev bl. a. skadad i ljumsken och måste föras till Falköpings
lasarett, där han fiek kvarstanna för
observation. Han kunde dock. på
måndagen lämna låsårettet.

lrån Tidaholnt är matchletlnre, I{
gör för övrigt sln allsvenska fotchen mellan Atviilaherg och örgryte på Kopparvallen. 28-årige
Erik hlir därmeal den näst 1'neste
domaren genom titlerna i vår hög-

Kinnarps Manufaktur

Stångarl av ko

anfallet.

bollsalomardebut tlen 3

'

- Matchbollen skänkt
av Kinnarps Lagerförsälj-

för laget under den åndra spelhalv-

Fredriksson

70 % pä förut låga priser.
tr'abrikat: Fristad oeh Trädet.
Sport- och arbetsskjortor reaIiseras. Herr- och pojkjeans

Byttorps lFKinnarps lF

vidlag är ailtså Byttorp likvärciigt

Dlittlomaren Erik

BrÅKrÄosn
extra billigt.

rutinerade stoppern Rune Andersscn, speluppläggaren Bernt Gunnereusson, målfarlige ånfållaren Hans
Klapklans samt "trollgubben" och

II

söndag barn- och familJegudstJänst
varvid utdelning av barnblblar sker

är ensam her-

re på fotbollstäppan i

en position

Erik"

rr/r

i Kinneveil -71 .
I Kinneveds kyrka anordnas på

Familjegutlstjiinst

FAMITJERALLY

Kinnarps
Samhällsförening

IKINNARP

ÅRSMöTE tisd. 2515 kl. 19.30
på Nya Pensionatet, Kinnarp.
Ärende: enl. stadgarna + ev.
nedlåggelse av föreningen.

maj. Start från ldrottsplatsen Kinnemo
kl. 9-12, Banlängil: cirka 6 mil, 12 tipsfrågor, praktiska
sönalagen ilen 16

prov.

Väl mött till en trevlig biltur. Kaffeservering.
Vinsrter

tjll

de fråirnsta

i

forrn av presentkort.

KIF:s ilamklubb

Styrelsen

rr11

pa halwolley och det var

en

verkligt grann fulltr'äff.
i!,,.i|t:;r;;

Under senare skeclet av halvleken
kom dock Bytlorp alltmer. Laget hade hela tiden hållit spelet väl upp,'.
men nu fick man mer andrum att
bygga upp anfallen, Resultatet biev
reducering till 2-1 sedan Kinnarps
vänsterförsrar öppnats pä r'id ga'rel.
Hultin passade till kollegan Ronny
Andersson, som närsköt in l'educe-

l

ringen.

Förtroendeingivande

Kinnarps öppning i den

andra

Redan efter lem minuter

ökade

halvleken var förtroendeit.tgivande.

"BIecka'' Georgsson till 3-1 på elt

sologenombrott. Dessförinnan hade
Kenneth Palmqvist setts i en fram-

skjuten position. varvid han

gick

över styr innanför Byttorps straif-

område. Väiplacerade domaren Erik
Fredriksson ansåg dock inte att

Palmqvist biivit ojuste attackerad
utan friade,

chans noterades ett

par minuter efter 3-1-fullträff en,
men bollen smet tätt utanför ena
stolpen.

Reducerhg, kvittering . ..

Istället kom By'ttorp mer och mer
samtidigt som hemmaförsvaret bör-'

jade uppträda mycket viiset. 3-2

Ulric

Gurrnarsson säkral en poän8

till Kinnarp

genom 4--4-mål på nlck

i slutminutern",

gjorde Hans Klapklans på nick och
samme man lyckades i mitten av
haivleken nå en misslyckad bakåtpassning från en försvarare tjll egna
målvakten. Vipc var ställningen oavgjord.

WIO-->..

BVTTORP i\ÄRA VÄtTA K{NNARP

4

å}EIAD POTT PA K{I\[I\E&,6O,

1

...ledningsmål

KlF-minerna blev om än surare
när Lars östlund i 33 minuten för
första gången gav Byttorp ledningen. Nu var KIF verkligt ilia ute och
bl. a. noterade
non i stolpen.

vi Byttorp för en ka-

I grevens tid
"Hans I'(lapirlans är en rnatehvinnartyp och en verkligt farlig herre framför må1." Dessa
I grevens tid kom dock kvitteringrader fanns inpräntade i l{innarps programblacl ilrför söudagens Kinnemomatah mot Byttorp.
en. Ulle Gunnarsson fick i 43:e min.
-[{emrnalagets försrrar tog tlocl< inte tlet skrivna ad notam utan släppte flarn l}yttorpsavby'
fin höjdboll från snabbrushande
taren Klap$aus i slijutlägen två gånger i anclra halvlek. Ilet betycltle att KXF tvingades släpPaimqvist <jch kunde nicka in kvitpa sitt överläge 3-1 till 3-3. Och än värre: Byttorp han också ta ledningen innan fllric
terlngen.
Gunnarsson två minuter före full tiil lycliader gre.la den ena I{IEr-pcängerr och ilårrnetl sitt
Roligt med åtta mål
tredje mål i denna 4-4'tillställnirrg inför 250 personer.
Åtta måi i div. IV-fotboll hör till
Så som matchen utvecklacle sig får'
Kinnarp känna sig tacksarnt över ovanligheterna. Även om flera av

$amtliga pen$ionärer
underinom Kinneveds förs. inbjudes till kaffesamkväm och
rek'
av
Medverkan
14'
kl'
23i5
d'
sönd.
I'rökind
t atmirrg i Lokal
döttrar
med
tor Vaiter Dahl6n, Hökerum, Yngve Johansson

den ena poär,gen. Hemmaiagets för'svar, som tidigare varit mycket stabi1t, vacklade nu under hela den andra spelhalvleken. Det l,'etydde att
Byttorps rappa anfallsspelare fick
alldeles för stort svängiurn och kunde vända ett hotande neder'lag i sin
treoje oavgjorda match dentra vår.
Olle öppnade med 2-0

ur X'rökinds spelmanslag' Anm' till: Gunnar Kinnarp öppnade båda halvlehan.ra
Cl"orron, tel. 330 93 el. Samuelssons affär, tel' 331 19 senast med riktigt trevligt spel. Uncler derl
haivleken vår speciellt Ulric
t-råoug""'den 21 maj. Äkta makar följs åt oavsett ålder. väl- första
Gunnarsson på alerten. Sköt 1-0 dikomna till en trivsam träff.
rekt på hörna i 17 min. och ökade

samt medlemmar

^.,

tc(f,-7t.

med 85
nad. Denna klass vanns av Monica Ky16n, Fåglavik'

Ijunga.

mycket brå, men när mannarna bakom honom började vackla blev det en
kedjereaktion.

i

:
mdl, Ulle slog
Ulric upplägg framför

För tredje året i racl biev det rekorddeitagande i Tidapå
hoims sportskytteklubbs jaktstig som var anordnad
kring
söndagen. 197 rkyttar hade mött upp i terrängen
24
klubbens 1er'cltri,ebana. Förutom dessa återfanns viclare
arrangerade
samtidigt
rlet
ti1l
av iiiubbens egna sk.,-ttar
i år
klubbmästerskapet. nv Oe närmare 200 skyttarna var
anordsålunda
var
clamklass
särstrrild
en
och
kvinnliga
sex

i

spelama
spelade fl'rbackslinjen
Iångi under norrnal st)'rka. Endast
Bo Johansson i mitten får överbetyg.
På mittfättet började Roland Moberg

Kenneth Palmovist. vilken serverade som helhet var stöclet bakifrån nryc-

vanns av KinnarPslag

poang. Segrare

0m

I KlF-laget

I anfallet var Ulric Gunnarsson
tili 2{ i den 28 min. "Blecka" Ge- pigg före påus "Blecka" på bettet
orgsson :vål ade för uppspel t l1 i upptakten av- andra halvlek, men

Slutarps Samhällsförening

Jaktstig i Tidaholm

fullträffarna kom eftef vacklande
försr;arsinsatser, var det'naturligtvis
j lå ett säit roligt för de 250 persoI nerna mod ätta fullträffar som reI sultat av nittio minuters fotbollsspel.

årets jaktstig blev l(rister Lid'borg' Herr-

liet skralt.
Byttorp var en angenäm bekantskap. Ir'ann en lekande fotbollsstii

i luftrummena dominerade tle resliga grabbarna helt.
I försvaret var Kent Bredberg på
5) FlobY 2 432; 0 FlotrY 1 420; 7) ena
backplatsen jämte stoppern RuGöteve 420; 8) Eriksberg 4061 9) Falne Andersson de främsta. Lars östhöping 1 388; 10) KinnarP 3 370; 11)
lund agerade mycket framgångsrikt
Falköping 2 369 P.

Lagresultat iaktstig:
1) Kinnarp 2 469 Pi 2) Sätuna
3) Kinnarp 1 463; 4) Soiberga

1ångå stunder. Speciellt

464;
432;

i

kedjan, där också inhopparen Klapklans SOM VÄNTAT hade en del att

bjuda på...
Dcmaren Erik Fredriksson. Tida-

hoim, var fint med i händeiserna.
Den rörligheten har inte många fotbollsspelare.., Han kombinerade den
med en god bedömning.

Båsse

\tlf'11'l'

Slutarps förstw Poiin'g
korn mot TriÅd,€t, 3-2
geSlutarps IF tog på lörilagseftermitldagen sina första två vårpoäng
från
IF
Spelet
Trätlets
mot
på
Vallensås
matchen
i
3-2
rned
seger
nom

båtlahålllämnademycketiövrigtattönstrraoclrtlethancllåtlemestonr
måfå-bollar I elen kraftiga vinden, vilken Slutarp haile någon fördel
av unrler första halvlek då laget också tog letlningen metl 2--{' Uniler
den antlra halvleken förde Trädet matchen i en kraftig offensiv mot
ett Slutarpsgäng, som bl. a. på grurltl av .iusteringar agerade mycket
tveksarnt Irätletlaget hade retlan under inledningen av antlra halvlek
utmärkta måltilldällen, men an{all srnännen sköt ett par fräsiga skott
hårfint utanför Lasse Jacobsons målstolpar' Istället korn 0'--3 gencm Tho-

masPetterssonsomfickhjälpavTrätletförsvaretmedtlenmålbollen.
Trädet reducerade i alla fall i 25 uppspei till passningsgivaren Håkan
minuten till 1*3. Ett raPPt skott av Karlstedt.
Utöver Träclets press i andra halvOla Turesson tetade sig in i nätmaskorna via ribban och mål-Lasses lek kan nämnas att Siutarp fråntogs
1*3'
ansikte. 2-3 kom i 30 minuten och en straffspark vid ställningen
då Thomas Pettersson, På jakt igemålsky'tt var Lennart Ragnarsson.
Den sista kvarten hade Trädet Yt- nom Trädetförsvaret, krokades' Den
terligare målmöjligheter, men med situationen bedömde inte annars uttur och skickiighet reddes farlighe- märkte clornaren Ingvar Lindgren'
Ulricehamn, riktigt.
terna ut.
i från bra
I slutminuterna blev Slutarps mål- Slutarp speiade långtdelad
pott haman Jacobson knäskadad vid en kol- denna segermateh och
rättvisa. Utöver
lision med en Trädetanfallare och cle gett Trädet mer
kan Thomas Pettvingades lämna banan. Ersättare de Bengt Andersson
ges ett gott betyg i SlF-laget.
sista minuterna var Bengt Andersson, tersson
Trädet hacle sina främsta i backen
som tidigare under matchen gjort ett
gott intryck i uteförwarsledet. Bengt L6nnart Ragnårsson, fyrbackslinjens
svarade

för övrigt för

SIF:S målboll Roland Bergsten, mittfältets Egon

Kroon
nummer ett på en fint Pressad fri- Ekunger samt anfailets P'-O.
jämte Ola Turesson.
spark efter halvtimmens sPel.
Bra mycket bättre takter fordras
Thomas Pettersson nickade in (F-2
håit, om de två lasedan Kenneth Andersson svarat för dock från flera

gen skall iyckas kravla sig

i tabelle''

uPPåt

Båsse

Fotnot: SlutarPsmålvakten Jacobsons knäskada visade sig vara åv

sådan atlvarlig karaktär att han senare fick uppsöka läkare. Han är inte
att påräkna i Slutarpselvan den närmaste tiden.

I kväli skall Slutarps fotbollsspelare närmare få stifta bekantskaP
rned sportens regler, Elitdomaren
Erik Fredriksson, Tidahoim, ställer

upp som regeltolkare och SIF-sektionen hoppas att samtliga speiare

såväl seniorer som juniorer mangrant
möter upp efter kvällens träning.
Omkring kI. 20.30 -refter träningen
gång
på Tångavallen
- drar Erik i
legelapparaten i Stiftelsekällaren.

litlt:::):::l

Ni har aäl inte glömt
LOPPMARKNADEN i Kinnarp
den 19 juni?
Har Ni något gammalt som Ni vill bli av metl ring så
hämtar'vi. Tel. 332 93, 332 69, 333 80.
Kinnarps IF

Det blir asfalt
i Kinnarp-Slutarp?
'ck-,,

Efter votering metl 45 röster mot 21 beslöt

ti

som skall ta över och fatta beslut i
fråga om anslag, som är en förutsättning för att planen skall bli verk-

de första i vår - fick han dock
med sig hem I trunken den här

Tipspromenatl

Slutarps IF och Samhälisföreningen anordnar under torsdagseftermiddagen tipspromenad med start från

Kristi Himmelsfärdsdag kl' 16
Start: JärnvägsParken'
-18.
Även barnfrågor.
SIf,'-Samhällsf.
PenSionärssamkväm

Slutarps samhällsförening inbjuder
pensionärer inom Kinneveds församling till kaffesamkväm oCh underhållning i Lokal Frökind på söndag,
den 25 maj. Anmälan skall göras senast fredag.

är att ytterligare vägar för ett belopp

medlemnarna hade fö]jånde utformning:

Frökinds kommun

Kommunalt utförande av tlagvattenleitrninghr

140.000

kr

(arbetena

Byggnadsnämnden le'digförklarar här'med befattningen
so'm skötare av komrnunerns
vatten- och avloppsverk. Be-

utföres i hornmunal regi).
Kommunab anslag för vägföreninq med 30,$0 kr under tre år,
90.000 kr.

deltidstjänst. Lön utgår efter gällande avtal. Arbets,uppgifter:

(komrnunal borg€n). Vägliireningen
lägger ilå 50.000 kr per år under tio

fattningen är en

daglig tillsyn och skötsel av
va-verken, pumpstation rhed
tillhörande anläggningar. Tillträde f5l6 1971 eller efter
överensko,rnmeise.

Ansökan till befattningen
skal'l skriftligen vara Frökinds byggnadsnämn.d, box

45 Slutarp, til;lh,anda

2,

se-

ningar lämnas av byggnadsnämndens ordf.. tel. 331 53.

Upplåning i

bank

250.000

kr

år i räntor och amortering.

Egna insatser av fastighetsägarna
kr, fördelade på föIjantle
sätt: 200 lir per år och fastighet un-

1$.000

der tre år för 2fiI fastigheter.

Det beslöts vidare att för tre vägar
inom samhällena ingå tili vägstyrelsen
med en begäran om asfaltering av
dessa. Vidare fattades beslut om att
till länsstyrelsen begära hastighetsbegränsning till 30 km på vissa områden inom tätorterna samt att kräva översyn av befintliga hastighetsskyltar på vägar i eller i direkt an-

slutning inom samhällena.

Järnvägsparken.

gången.

Tipspromenad
i Slutarp

I gare stärka medlemmarnas krav. AnI ledningen till begäran om förhöjning

lighet. Mötet beslöt också att till av 95.960 kr tillkommit, sedan väg, koqrppnen ingå med en skrivelse fdreningens styrelse förhandlademed
, angåände an förhöjning ar. treårs- en delegatiön ut komniuhstyrelsen.
r!'':Finansieringsplånen som förelades
r,, anslåldt lrån 30:000: tili- 50.000 kr. En

nast 2615 1971. Övriga upplys-

jttl!:l:.iliil;itlii;

går kväll

derna för asfalteringen kommer ntt gä på 600.000 kr.
Nu är det kommunens . styrande I namnlista medföljer lör att ytterli-

520

Slutarpslagledaren KsUe Lundin
såg ofta bekymmersam ut i grannderbyt med Trädet. Två Poäng -

i

medlemmarna i Slutarps och Kinnarps vägförening att anta
den av styrelsen upprättatle asfalterings- och finansieringsplanen för kommunens båtla tätorter. Sammanlagtla kostna.

KÖRI(ORT

Frökinds Arb.-kommun
håller MöTE fredagen den 21 mai kl. 20'00
bostäder, SlutarP.

-

Kommunal information

-

i

Frökintls HyreS'

NY TEORIKURS
börjar tisil. ilen 2515 kl 19.00
Välkommen med Eder anmälan personligen eller tel.
330 60, 332 01.

Gösta Larssons Trafikskola

Våra populära

naturstigar
fortsåtter på söndag, stårt vid
gamla festplatsen på vägeu
mot Äsalp mellan kl. 9-1.2.
Motionsklubben

Slutarps missionshus
Offergudstj. för Byggnadskassan sönd. kl. 19.30, medv. av missf.
Stig Abrahamsson, Carl Stork o. sångarna.
Välkomna!

I

Frökind driver in resterande

sirc,a l,&,nga fotsid,&, . ..

.sI

$b-u.

anslutningsavgifter

:$i::

Frökinds kommunstyrelse har hållit medel för 1970 kronor 5.472 tages ur
sammanträde, vilket FT tidigare i till fullmäktiges förfogande stående
korthet omnämnt. Fulimäktige hade medel.
Förutvarrinde hyresltåsten i läraråterremitterat frågan om komrnunalkamrer Vårings pension. Nu förelåg bostaden 1, Göran Sandin, hade er-

s.
'$r

'ii:Riij

:li:{r

:i.r

i;::

$$i $rt

\.,ii

:$F

..(.il \,\

ny utleclning från Sv. kommunför- bjudit kommunen att inköpa en av
bundet i pensionsfrågan och även honom uppsatt fiaggstång. Erbjudanutredning om Vårings anställnings- det

.

I;\$r

avslogs.

Frökinds Motionsklubbs begäran
förhållanden. Kommunstyreisen beslutade nu föreslå fullmäktige att be- om ett anslag på 500 kr för åren
vilja Våring pension från den 1 näst- 19?0-71 tillstyrktes, likaså en ansökommande

juli, att

pensionen skall kan från idrotts- och fritidsnämnden

vara skälighetspension med 491 kr om ett anslag på 600 kr för anlägganper månad i 1970 års nivå sarnt att de av vandrings- och cykelleder.
Kommunstyrelsen uppdrog åt byggpensionen i olika avseenden t.ex. i
fråga om värdebeständighet, samord- nadsnämnden att ledigförklara en
ning med socialförsäkringsförmåner timavlönad tjänst som skötare av våm.m. skall behandlås som det vore anläggningen. Kinnarps IF hade i
reglementsenlig PRL-pension. Avtal skriveise påmint om tidigare beskulle träffas med I{ommunernas handlad fråga angående byggande av

träningsplan. Markf örviirvskommitt6n
fick i uppdrag ått undersöka var
giek att förvärva.
fullmäktige att Elof Rehn anställcles lämptig mark
Bostadsstyrelsen och socialnämnden
som tjänsteman med Placering i 1önegrad KA 19. Utom nuvarande upp- hade begärt.yttrande ang. behovet av
gifter som kommunaltekniker skall ytterligare pensionärsbostäder och
Rehn vara ehef för kommunalkon- ansett att ny byggnation bör komma
toret från den 1 juli. Samtidigt in- ti11 stånd. Byggnadsnämnden hade
rättas en 3/4 tjänst som biträde på utrett om erläggandet av anslutkommunalkontoret intill den 31 dec. ningsavgifter till va-anläggningen och
föreslog nu, att när bygge sker med
1973.
Pensionsanstalt.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå

statligt lån skall avgiften antingen
Sv. kommunförbundets förhand- er1äggas kontånt eller spänförbinlingsavdelning hade i skrivelse ansett delse upprättas hos den bank som
att Våring borde varit piacerad i KA lämnat byggnadskreditiv, att när
19:22 från den 1 jan. 1970. Kommun- bygge sker utan statligt lån avgifstyrelsen tiilstyrker detta hos full- terna skall erläggas kontant eller sämäktige och föresiår att ei'forderliga kerhet ställas i bank eller hos-annan.

133 promeneradq.

4 haåe

lrrrlv

Änff.

Fga tolvor noterades i torsdags'
eftermiddagens tipspromenad i Slut'
arp med omnejd. Sammanlagt deltog
133 personer. Skiljefrågans rätta svar
var 3 kr och 62 öre. Rätt

gissade

Dagmar Karl6n, Slutarp, Tolvor hade Ingrid Pettersson, Slutarp (388);
John Andersson, Slutarp (3.99); Bir-

gith Andersson, SlutarP (4.9?) och

Britt-Marie Andersson, Slutarp (5:-).
Praktiska Provet, att kasta Pingpong-bollar i en hink, vanns På se'
niorsidan av Bengt Andersson, Slut'

arp med fyra bollar av fem möjliga I hinken. Ove Karl6n, SlutarP'
och Stefan Eklöf, SlutarP, lYckades

få i fyra bollar var - de tävlade på juniorsidan.
oekså

Birgitta Ellström, SlutarP, kom
närmast på skiljefrågan vad gäIler

Revisorerna hade påpekat att utestående anslutningsavgifter uppgick
till 38.500 kr fördelade på 14 perso-

ner och hemställt att

kommunstv-

relsen vidtar åtgärder för avgifternas indrivning ev. med ränta. Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att vederbörande mot kommunal borgen skulle få upptaga lån
i bank. Att underteckna borgensförbindelserna föreslås Gunnar Larsson.
Till rivningsentreprenör för byggnadernå å Slutarps Ledsgården före.

Konfirmanderna på väg in

l'å onsalagskrällen ägtle lronfirma tion rum i Kinneveds kyrkå. l7 konfirmander - nio ftlckor och åtrla pojkar förhördes av sin konfirrnanillärare kyrkoherde Sven-Erik llagnerud' För första gången i Xlnneveds
histora var konlirrnanderna iklädda kåpor.
Kvrkoherde Hagnerud talade Personligt tiil konfirmanderna. Han talade om Jesus Kristus som densamma i går, i dag och i all evighet vi förändras, han förändras inte. TilI
de sjutton utdelades också biblar och
vid denna utdelning biträddes kyrkoi itag kl. 16
herden av kyrkvärdarna Herbert An-

slås Gräv AB Stig Brorsson, Fatköping, för en summa av 5.200 kr. Två
ansökningar om bostadslån tillstyrk-

tes. Att utarbeta förslag till yttrande ang. länsplaneringen utsågs Gustav Gustavsson, EIof Rehn och Arne

Tångavallen

Olsson.

Frökinds albetsrkommun
har möte på fredag i Frökinds hy-

Elrner A-Slutarp A
Förmatch kl. 15

resbostäcler.

barndelen" Hon hade 3.60 som UPPskattat belopp i burken' Toiv rätt på
promenaden hade Stefan Eklöf, Slut- Kinnevetls RK-kfets
arp (3.48)i Patrik Svensson, Floby hår avsiutat sin klädinsamling, som
(3.90); Ulf Nehro, KinnarP (3.30); denna gång gav c:a ?00 kg kläder.
ssmt Katarina Eklöf, Slutarp (3'11). Dessa har sänts till centralförrådet i
Göteborg. TiU de nödlidande i ÖstRätt barnrad: 2Lx 22x x!2 xl?.
paki$an har anslagits 500 kr.
Seniomoden: xx1 äx nl !bE.

4gb

KINIhI,ARP
Trevlig fasad,stensvilla

#,b i 1 plal

&

.{ffi

&.

i kyrkan Aelf,-?1,

byggd

1969,

innehållande 3 sovrurn,
vard.-rum samt kök m.

hög standard. Kä,llare
med TV-rum, förråd,
tvättstuga samt pannrum m'ed oljee dning.

FBK C'jun.-Slutarp C-jun.
Matchbollen skänkt av

damklubb
SIF:s

26

På Kristi liimmelfärdsdag ägde i

samband med högmässan nattvardsgång rum, varvid kyrkoherden höll
tai till konfirmanderna. Kyrkokören
medverkade också under lednins av
rektor Bengt Kjellströrn.

-

I(innarps ff':s aamt ilnn

vid klubbstugan onsdagen
maj kl. 19. OBS.! Ändrad tid.

samlas

dersson och Carl-Arne Adamsson.

den

Slutårps Missionshus
På söndag kväl1 hålles Offergudstjänst för byggnadskassan med medverkan av missf. Stig Abrähamsson
och Carl Stork samt såneare.

Versr skall hli kamrer
i F'röäcinds lcommun?

Triuiamt kaffesamkuiiffi .

fö,

",t,

Frökind,spensioniirer''t'

frbyudegtaclcade nej
I,}'öhinds hornmunfullrriäktige hade vitl sitt sammanträde
i går liväll ett helt paket "lråring-ärenden" att tlehandla.
l{en det blev inget slut på den famösa historien denna

giiug heller. Frågan om konlmrnunalliamrer Vårings peu5i6y1
iirendet riterremitterades vid fiirra sammantrådet
a\,gjord(rs
visserligen, men när det skulle bestämmas vem
som skulle hli hans eftertrådnre så stämcle ingenting. Kornmunaltelmlker'Eehu hade, enligt vad som sades, tackat neJ

till

uppilra.get att oclisfi sl<öta kommunalkontoret och tlärrned liundc man inte avgöra varken tlen frågan eller den
som g-;iillde tlllsöttanilet av en biträdestjänst på kommunallioutoret. Båda tlessa årenden delegeratles till komrnunstyrelsen, vilken än en gång shall söka retla ut sammanharrgen.

Vid törra kommunfullmiit<figesam- Det är en ren artighet mot fuilmanträdet återremitterades frågan om rnäktige, svarade hr Lårsson,
Hr Gustav Gustavsson undrade om
Vårings pension eftersom vissa uppgitte'r som skulle ligga till grund för <1pt hela egentligen inte var en fråga
pensionsberäkningen inte stämde. f'ör samarbetsnämnden i blocket och
Det g.iorrle clt, inte dcnna gång hel- h.r Larsson menade att kommunstyler. enligt hr Gunnar Johansson, som relsen i sitt beslut hatle tagit hänsyn
påpekade att uträkningen vat fel. tiill kommunsammanslagningen 1974.
Det har kans!<e inte så stor betvdel- Eliträdestjänsten i KÄ 12 skulle vara

se, men det skulle vnra pr:vdligare ti dsbestämd.
fat'å beslrrt på riktiga qrunder. På hr Gunnar Johansson förslag
lätt
mr'nade
hr Johansson sotn också b,eslöt fullmäktige ge kommunstyrell
i-r,rkte
att
utredningen gått på lösa sen i upodrag att handlägga och beI
sluta i frågan. Oekså frågan om inboliner.
I'f,arsson
sacle sig inte känna till upp. rättande av. en tjänst som biträde nå
kommunalhontoret delegerades till
cifterna. Han trodde inte att felet kommunstyrelsen.
I

hadc någon betyrlelse för pensionerrs
Sista ärendet i "Våring-gruppen"
storlek, Fullmäktige beslöt enligt gällde
kommunalkamrerens lönekommunstyrelsens förslag, vilket ineradsglacering. I en skrivelse ha-

nebär att Vårring fåp skälighetspen- de kommunaitjänstemannaförbundet
sion med 491 kr per rnånad. Egent- hemställt att hr Våring från den 1
ligen hade kommunen inte behövt jånuari skulle placeras i löneklass
betala ut mer än 489 kr per månad 22. I{ommunstvrelsen beslöt så vid
i pension, eniigt de senaste uträk- sitt sammanträde och f öreslog att
ningarna. l\{en man tvckte inte att frrllmäktige skuile bevilja 5.472 kr
de två kronorna var något att brålia för att klara retroaktiv löneutbetal-

om. Oeh det tyckte inte kommunförbundet heller: "Med hänsyn till
att det tidigare framräknade beloppet, 491 krlmån, omnämnts såväl i
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges handlingar som i vissa tidningsartiklar, har vi inget att invända mot om kommunen skulle

ning för

1970.

Hr Sven Andersson, Kinnarp, påtalade tlet märkliga i att löneuppflvttningen biivit känd först nu. Hr
C+unnar Johansson upplyste att hr
Våring på två år flyttats upp fem
löneklasser och att det troligen var
något av ett rekord. Det vore bra om

finna skäl att bevilja Våring skä- vi finge fundera på det här,
lishetspension med 491
1970 års nivå".

kr i mån i

Nästa bit i kakan gällde kommunstyreisens förslag att anställa
kommunaltekniker Elof Rehn som
tjänsteman i grupp 1 a med placering i lönegrad KA 19. Förutom nuvarande arbetsuppgifter skulte Rehn

även var chef för

Johansson

ning
DIIOII.

Vi

dock, enligt vad kommunstyrelsens
och fnllmäktiges ordf. hrr Larsson

och Olsson meddelade hr Rehn inte
accepterat. Det talad€s inget om anletlningen till detta.r
Flera vttc'ade sig i den debatt som
töljde. Hr Gustav Grrstavsson efter-

lvser instruktioner för kommunalkontoret, hr Allan Ahlqvist ansåg
att kommunstvrelsen skulle få i upp-

draq att utannonsera tiänsten

som

chef för kornmunalkontoret oeh hr
-(ven Andersson i KinnarD delade

clen nnnfattningen.
- Varrör skall vi sitta här oeh diskrrfera r1å om kommllnqfvrelsen skall
sLöta ärendet, fråeade hr Bertil Antl".sson.

en -begäran

återkommer

som fullmäktige

i

bakgrunden underhöll medan de församlade lyssna-

Pensionärorna inom Kinneveds församling trjötls på sön'
i Lokal Frökind.
Slutarps Samhällsförening bjöd på kaloset till vilket när'
mare 60-talet pensionäror infunnit sig.
Frökinds spelemän inledde med nan rektor Valter Dahl6n, Hökerum,
sång och musik På fiol och två drag- tog över mih"ofonen och berättade
dagen på kaflegamkväm och untlerhållning

spel, ett inslag som blev mycket upp-

om Samhällsföreningens

bildande

skattat och applåderat. Evert Sand6n, 1931. Han avslutade med en del västordförande i Samhällsföreningen, häi- götahistorier.
sade alla hjärUigt välkomna, och taUnder uppträdandenas gång dracks
lade lite över träflens tillkomst.
kaffe med tiiltugg, något som, liksom
Därefter lämnadcs ord och ton till hela arrangemanget.i övrigt uppskatYngve Johansson med två döttrar, tades högt m?d hopp om en upp.repsom underhöll på ett trevligt sätt in- ning av det trivsamma samkvämeL

t{atursligsresultat ldfg-lt.
Fed g6,20. Segrare I promenaden blev
Frökinds motionsklubbs :.raturstig parina'x5eito"n,
Luttra, me, torv rätt.
på
_söndagen samtade 112 deltagarel llr"._Åk" Kli"g, Vintorp, Börstig, ha_
Rätt rad: 2x1 2xx 221 xxx.
pe tio rätt o"f, Xl"tt_ALu .lofraisson,
,
Barnraden:

2ix 2x\ Ix2 ?^x.

lcksa Börstil nio rätt.
36,63. meter.
segrade Angela öst,
I eå bar.Dfra"gan
tlngade c1n-P1tt r,indgren ft.rot,y,
mea täiv ratt.

Skiljefrågans svar vår

Bä{

till övriea ärenden.

STORSTRYI( F'ÖR KII\I\ARPS IF'
DARRIGT FÖRSVAR OCH 1-6

kommunal-

kontoret. Sistnämnda uppdrag hade

I

-

sade hr

och yrkade bordlägg-

Il'rökinds spelmän
de andäktigt.

vad har hänt med Ninnarps IF?

Söndagens

itiv. IV-möte med Borås GrF på Sjöbovallen slufnde

nämligen

i rena lratasfrofen. Gästerna fick väilda åter med H i baken serlan ställningen i paus varit 4-0. Därmed har
lörsvaret i de tr'å senaste matcherna siäppt irr tio mål. Mot B)'ttorp blev resultatet 4-4. rtIF
konl tiII spel

rttan knäskndatle Bo Therm, men natrrrligtvis hade KIF även metl Bosse på banan fåft
bekymmer mot GI1T:
&rns, vars anfallsspbl nu biommade ut ro.iiilt,
urk.a,

glrlrn Pcr
A rvidrsor
oii:r ttil
till b5 0U ge.i1r,.m
Fer -Arvldfsorr
{ g.jorde Tomas Efraimsson efter öl;r
I(innarnsför.s-,.aret gick på enkla
enkla
!i Kinnarnsför.s.;aret
oeh 6 0 ftenclr
r1r'ncrn Är:ie
Är:n Holmqrel
Hol*qren i 2l
2lllinrer
minutels spel. Tle minuter senare o'h
o"tr spelade
ocrr
.r^'r"ou mycket
riv"r,"t'Lai*.t.
osäliert,
lfinter
rr;n.
27
minuion.
Eii('r
helvtimm,.'.nt
ökede Kenneth Karlsson till 2..-0. I
man
laget höjcle sig övei
a""rl-i;"sl
mäng---: i- raget
Jtr"
p:olrlp T'ili. Curnnrsson riis] tlen:
,"'^Georgs*.on.
::ulrlr.' :-'Gun24:e minuten kom 3- { genom Tom- qnel :1.,äI11ll;""äi]1,å*ifi:::
"- BenRt
' llr:o
uunttenSt
Georgs*con. Ulrie
I
lden:
fpr'nåc
lrc<
rm.r
I
m,v Svensson. Tio minutar senare ternas tröstmål
narsson och Kenneth Palmqvist.
fastsl;ällde llonily Karlssot.r halvtidsBor'ås GIF spelrrle en bra fotboll. l lr.,grrr" Ingebäck, Alingsåi, dömde.
lesultatet.
Nu var dock motrtåndet lårgt ifrån
bästa och sreciellt fick GIIr:s anI fJrstå c'ieleii av andra h:rlvlek fick det
I(innarp mer alt säga till om, rncn i fall härja friskt.
1-

I

1.0

:;:l

I

miiien på halvlclren kuncle

lloiå:.

I
I

F$äftig eEcåsvåda å Kinnarpsh'ens
i:l$i:

:

,liij:li
::i\{,1:
la:l::rlii:irj\:::
::lir:: :: :iliri::L

i\\Ni.rX

l::rI$:::i::it-r::l:l:::i:::l:ii:i::

::iitir::.i:iriiir:
r:::::::i{Li:i:ir,::::::.r::::r::i:i::i:

liltj::ii:liil:i
:::lti

::.:::::l:::l:::

:::l:il:::i:l:i
:::::i:l:l:l:l:
l:lrl:;ii:irir::

Brandpersonalen

fick bl. a. transportera sin

motorsprltta

till en

närliggande granngård, då vattnet

vitl

gårdsi;.:'unnen bör'jade tryta_

på att begränsa elden. Fastigheten
var helt övertänd. I den k,-aftiea vinclen var bl. a. ett när'iiggantlc skjul

Familj 'sAg sirr hem
snahhr öcleläggas
Fem personer blev på tisdagsmiddagen hus;villa

i

t*lr-7r-

med en skördetröska hotat, men rned

en

hiiftig oldsr,irda i ett bostadshus tillhöriet lautbrukare Göran
Iiarlstedt, Hassla, östergärclen i liirurar:p. Brandorsaken är
inte heit klar, men en tänhbar anledning är gnistflykt från
skorstenen.

ett äldre timrat ltus i 2 1,,'4 rrlan behlätt rned
eternitplattor, blev i derr kraftiga b'asterr rrrahht ör'ertälrd oeh
blott'en liten'del'ari hohaget kunde rriddns..En del koutanter, r,är:depapper och oersättliga saker blev Iågornas rov.
l'örsäkringarna torde icke täcka värdet ai det brunna. . '
Fastigheten,

våttenbegjutning lyckades man förhjndra att elden spred sig. Turligt
nog var ej vindriktningen såcian att
ladugården var i fara. Brandl.:3ren
bevakade dock platsen till vid 20-tiden på tisdagen.
Kommunens egen brandchef Elof
Rehn såg den kraftiga röliutvecklingen när han befann sig i Slutarp
och for genåst till platsen. llan fick

kvartett som biidar anfalislinien.
Försöken till individuella framståtar
åv bl. a. Roger Andersson vrr dömda
gtt misslyckas mot gästernas vältäc-

vattenhämtare och eftersom,,varje
lass" var åita kubikmeter. blerz clen
en god tillgång vid släckningsarbetet.'

Elmer var ett lag utan ditekt svaga
punkter, men med flera starka sådana. I det jämna försvaret får ett
plus sättas för Sture Kulin i fy'i:backslinjen. På mittfältet hade man
starka kort i Leif Andersson och Eje

snabbt tag i den slamsugningsbil mecl
personal, som för tillfället befann sie
i tätorterna för att bl. a. spola iedninger:, Bilen gjorde sedan tjänst som

Blanden upptäcl<tes av elr gr.anne selsatta i den närliggande ladugår- Vatten togs
från brunnar. på
till Karlstedt. När han passerade för- den. Brarrdkåren f.rån Falköping lar:- brandplatsen också
och från glanngården,
bi på vägen utanför bostadsfastighe- mades och uncler tiden försökte laDen Karlstedtska familjen har fått
ten såg han klaftig rök från skc. ste- miljen och tilhusande personer att tillfäUig bostad i Cen,i umhuset
nen och kring tlenna. Han rusade ge- få bukt med elden i vindsutrymmet. Kinnarp, men planerar att
by:'ga er
nast in i fastigheten, där fru KarlNär Falköpings brandirår kom till ny fastighet i anslutning till sin gårct
l

stedt och en av söner.na befann sig. platsen hacle den båra att inriktå sig
Göran Kar'lstedt och en son var s\.s-

var i det närmaste obefintlist. uer
fanns ingen kontakt mellan den

Känoe lorsvar.

Andersson, med den sistnämnde som

tarlig

distanssk-rztt.

I(edjarr var snabb

och samspelt med Anders Jallsson o.
Per-Arne Johansson som de främsta,
Matchens första mål kom inte förr-

än efter t:'ettiosju minuters spel oeh

då på straff

seclan Anders Jansson
dragits omkull. Sture Kulin sloe in

straffbollen.

Slutarp utan
hemmapoöng
Dct återstår ätnu för SlutarP att

ta poäng på Tångavallen i den Pågircnde serien. Lörilagens gäster'

IK Elmer,

visade ingen förskoning
rnot henrtralaget utan hade i stort
sett hantl om händelserna På Pla-

nen och gjorde därtill

matchens

Efter paus tog Elmer åt sig rnera
av spelet och hade flera fartiga tili-

dlket betydde seger bud strax efter pausvilan. Anders
3--0.
Jansson visade sig vara en bra skytt
rCfr-ft.
och hade ett skott i över:liggaren
Slutarp fick ställa upp utan Lasse samt ett stolpdito
innan Eje Änders-

samtliga måI,
nred

Jacobson och Lennart pettersson,

ka

vil- son dribblade sig igenom hemmaför-

ersaties av Gustav Eckerlicl och
Jan Andersson. Eckerlicl i målet gjorde mycket h.-a ifrån sig och clet samma gäller unge Jan Andersson i fvr-

baeklinjen, som
bästa deler]

i

för övrigt var

åen

laget denna gång. Kedjan var tämligen svag och samspelet

svaret och gjorde 2--.0. Avbytaren

Karl-Arne Johansson avslutade

se-

dan med 3-0 vid en position som i
luktade

offside.

I

Domare var Sten Holmberg, Sköv-

i

de.

Geson

I

Kinnurpsho med, allu riitt
på, naturstig i Grolanda "i{,'
Lottorna i Grolanda och .Iäla anordnade en naturstig på Kristi Himmelsfärdsdagen. Den samlade inte
mindre än 245 deitagare och det är

Minsta markaffaren?
frökinds kommun
salde for 50 kronor

Kristina och Karl-Oscar, 1?) En människa har som längst levat i 19 må-

nåder efter en hjärttransplantation,
18) Bilen var en Plymouth Satellite,
ett Plommonnästan en fördubbling jämfört med 19) Kvisten var från
från Island.
var
20)
Frimärket
träd,
tidigare år. Banån som gick i ominnÖhö}l
skiljefrågan
vid
Boken
växland terräng mätte omkring 3,5
km. Kent Staberg, Kinnarp, var ensam om att ha alla tjugo tipsfrågor-

na

Markaffärer brukar oftast, vare sig det gäller kommunala
eller privata transaktioner, gälla betytlantle erealor ooh bet5zdande penningsummor. Så är dock inte alliitl fallet. Vtd Frökinds kommunfullmäktiges sammanträile i månilags kväll
beslöt men &tt säLi&
delvis refererat i tistlagens nummer
280 kvadratmetor av kommunens mark för ilet rimllga prl.
set a,v 50 kronor. Lars Olsson heter köparen och han bor I

x21- x2.

rätt.

Rätt svar på frågorna:

1) Blomman hete Ächimenes,

2)

'De bästa resultaten:
1) Kent . Staberg, Kinnarp 20; 2)

Barbro Josefsson, Floby 18; 3) Inger

Gotlandsrussen räknas som varm- Eriksson, Fioby 17;

4) Brita

Gave-

blod, 3) Kökstermen kandera bety- rus, d:o 17; 5) Torbjörn Nilsson, Äs-

der överdraga konfekt eller frukt arp 17; 6) Henry Alfredsson, Gromed soekerlag, 4) Moderskapspen- landa 17; 7) Signe Carlsson, d:o 1?;

zXs-?r.
Slutarp.
AB Rutmans Snickerifabrik i Slut- Hr Gustavson frågade vad relcrmen
arp fick en ansökan om marksub- skulle kosta skattebetalarna. Enlt$
vention med 3.16ö kronor beviljad. hr Gunnar Larsson var det mycket

ningens storlek är 1.000 kr, 5) Serie- 8) Gun Nilsson. Äsarp 17; 9) Göran
figuren var Tjalle Tvärvig, 6) Göte- Larsson, Falköping 17; 10) Äke Joborgs-Posten år i år inne på årS. 113, sefsson. Grolanda 1?: 11) Alf Nils7) Den 31/7 1969 innehades världs- son, Åsarp 17; 12) Ingrid Nilsson,

rekordet på 10.000 m skridsko av G.
Claesson, 8) Personen på bilden hette Lennart Duvsjö, 9) Tage Danielsson har skrivit "En soffliggares dagbok", 10) Lars Forssell blev nyligen
invaid i Svenska akademien, 11)

Hr Gustav

Jäla 16; 13) Ästa Vestermark, Börstig 16; 14) Tomas Floberg, FlobY

En framställning från

16; 15) Ulla-Britt Floberg, Trevattna
16; 16) Ella Fioberg 16; 1?) AnnaGreta Persson, JäIa 17: 18) Evert
Carlsson. Grolanda 16; 19) Svea JoLägsta sefsson, Utlene 16; 20) Nils Neiiman,

Kryddan var basilika, 12)
fetthalten på vispgrädde är 40

proc.,

13) Louise Ulfhielm är rikslottachef,
14) Fisken var hälleflundra, 15) Sundholmens slottsruin ligger på en holme; i sjön Tolken, 16) Huvudpersonen i filmen Utvandrarna heter

Vartofta

ter under

fick i uppdrag
att upprätta en adresskarta över

16.

Kinnarp-Slutarp samhällen. 2.000 kr.
anvisades för ändamå]et. Hr Allan

var mycket

12.
13.

Jerry Lindqvist

Samling Kinnemo

är bortrest och ersättes

av

pensionärslägenheterna samt upprätte

Vidare behandlade man

1?.30
I

Motståndare är Limmareil, son

i

förra omgången "klippte tilf' Borås
de tränare Bo Thern. Knäskailan AIK meil 3-'0' KIF:arna kan alltså
mot Byttorp besvärar fortfaranile' påräkna en svår match, där gäsOrilinarie målvakten Bengt Alexan- ternas Kjelt Svensson är strateg
Thomy Pettersson. Även i öwigt
sker en del föräntlringar i laget'
då Conny Qvist tar eD båckplats'
Tord Torstensson gör också comeback i laget, som den här gången
rpelar efter 4-3-3-mönster.

användba.-.

och spelupplåiggare för sitt lag. Ef-

ter det trista lörsvarssPelet I de
senaste två rnpfoherna, ffu man förmoda r att Ksiarna nu täPPer till
ordentligt fraiiför sin i dessa sammabhång oprövåile målvakt TohmY
P€ttersson.

förslaget

fallodagen,

tldl nya regler för kommunala boVal
stadstillägg. Kommunstyrelsen tillTill ledanot i kommunctyrelsen
styrkte förslaget om ett bostadstill- valdes Ii-rge Eckertid, Kinnanp, till
1ägg anpassat tiU den verrkliga boen- ledamot i
familjebidragsnämnden
dekostnaden, dock högst 3.000 kr. för Lennart Kar16n, Slutarp, och tlll dr.
ensamstående pensionär och 1.500 kr. damot i lokaliserlngsnämnden EIol

Linjedomare: Rolf Sturesson och Elving Johansson' Lidköping'

dersson

Tiltbyggnad?

lade oin garantiutfyllnad för telefon- terna betalades in med det snarado
automat. Pengarna tas ur: till full- samt ifrågaratte om inte ränta.bordc
mäktiges förfogande stående medel. debiterås.
Kommunstyrellen:.föreslog att ve.
Gustav Gustavsson i Kinnarp hade
fått sin skog skadad genom eld från derbörande rnot kommunal borgel
soptippen. Han ersattes med 500 kr. skulle upta lemåriga banklån på resp.
belopp. Fullmäktige beslöt r. gnliS-lat
för de skador som vållats.
med kommunstyrelsens förslag rned
tiiiägget att ränta skall utgå från förBostatlstilläggen

Domare: Lennart Latsson, Lidköping'

Kinnarps ll'{år i morgondagens
match ställa uPP utan sin sPelan-

för 1970-?L

Revisonerna hade påpekat att konr.

10. Bengt Georgsson
1.t. tllric Gunnarsson
12. Gösta Ek
13. Ton.r Persson

I3o Axelsson

anslag

K-konsult ersattes med 1.224 kro- munen den t0 aprit 1970 hade utcrti.
nor. Företaget hade' uppi:ättat hand- ende fordringar för anslutningsavgJflingar m. m. för bostadsförbättringar ter till va-anläggningarna på 38.5O
för åIdringsbostäder.
kr. Revisorerna ville att kommunstF
945 kr. erhöll televerket. Det hand- relsen vidtog åtgärder så att avglf-

1. Tohmy Pettersson
2. 6e1n1r Qvist
3. Bengt Persson
4. Anders Ek
5., C-G. Göransson
6. Roland Moberg
7. Tord Torstensson
8. Bo Johansson
9. Kenneth Palmqvlst

Lars f)over

Sten Gustafsson

kr. i

kronor anvisade fullmiiktige förslag därvidlag.
för att täcka kostnaderna i samband Gräv AB Stig Brcrsson, Falköptr{,
med folk- och bostadsräkningen i antogs som entreprenör för rtt tlrtr
höstas. ..I ett. brpv :som';Iiistes ,.Rpp och. bortforsla byggneder På leltlstackad$ StatistiS(a-jrentrslblrånltför heten. Slutarp Leds6årdea-2l rL.. ]te4morns kostar l<alaqet. .å.2@- kronor..
gott uHört arbete.

KINNARP

LIMMARED

l[. Jonny Andersson

500

3.993

1. Roger Johansson
2. Kenneth Cede-'gren
3. Bernt Hansson
4. sqtaffan Larssorl
5. Ingemar Johansson
6. Leif Edvardsson

10.

svårt at tnu säga vad det hela kommer att gå på.
Idrotts- och fritidsnämnden llck $0
kr. för att anordna vandrlngsleder
om 4,ö och G km. samt en längre cy.
kelled. Frökinds motioneklubb fiek

Fullmäktige beslöt att man ckal
Ahlqvist menade att en dylik karta utreda behovet av en tillbyggnad av

Lagen på Kinnemo fredag

Kjell Svensson
Ellk Karlsson

1971 beviljades.

Byggnadsnämnden

knächerLirnm&red?

8.
9.

hälsovårds-

nämnden om förslagsanslag på 10.000
kr. för bic-ragsgivning till vattentäk-

Ornänd,rat Kinno,rqs,

T.

Gustavsson reserverade

sig mot beslutet.

för gift. Allt räknat per år. Beträffan- Rehn, Slutarp. Ebba Juliusson, Kinn.
de det generella beloppet, som utred- arp, blev ledamot i kommitt6n för ut
ningen föreslagit till 1.000 resp. 500 delniilg av fonder, Ivan Gustavirgon
kr., föreslog kommunstyrelsen att de utsågs till sammankallande I den
nuvanande beloppen f.il0 kr. för en- kommitt6n. Till huvudman I Salkö.
samstående och 700 kr. lör gift pen- pings Sparbank valdes Ivan Glugtevrsionär bibehålles, samt att de nya son. Brism€ne,
reglerna tillämpas från den 1 jan.
Kulturnämnden fick två nya leda19?2. Dessutom bör en spärregel fo- möter i Margereta Thor, Kinnarp, och
gas till bestämmelserna som hindrar Margit Andersson, Klnnarp. Suppletvå eller flera ensamstående pensio- anter blev Sigvard. Gustavssorr, Klnnnärer, som deler på boendekostnad, arp, och Bertil ÄndeFEon, Luttrr"
att erhålla högre belopp än oom gåil'
Slu0igen skal nämrms att fulluäk.
ler för gift pensionär.
tlgeordföranden Arne Okmn inmn
På hr Ivan Gustavsons förslag fick förhandllngarna började höll parcn.
kommunstyrelsen I uppdrag att kom- tation över bortgårgne fullmiiktlgu.
ma med deflnlttva lörslag I ärendet.'tedamoten Gert Jöhanxon,

tutem,

XIF:r

famt[ergy

L"{g'?11.

Klnnerpc IF:r damktubb har anorrl-

nat farnllJerally, där föUand€ r€srltat nåddes: 1. Blrgit I'rislr, Clrolande,
11 rätt, 0,3 d<ilJetråga, 2. Uno frisk,
d:o, 10 rätt, 2.1 akiljefråga, 3. Torbjörn Änder€ro!, Falköping,

jefråga.

0,?

sk[-

Kjell

zck-,|.

siinkte lfinna,rp
aewa,od,ig, blå,sig tillstiillning

i

uppgörelse btev det i
Emtunsa på fredagskvällen där hemmålaget gjorde huvudparten av tlratchens tio måI och vann med Z-8.
Vid ett samtal som FT-sport haft

Suensso n

med Karl-Erik Lundin

- lasbåsVii
Slutarp * säger denna följanäe:
råkade ut för en myeket ttålig ttomare som till stor del var orsak till
vårt stora nederlag. Därtitl fick vi
ställa upp med reserver för Alf Adamsson och Per-Olof Gustavsson.
Under matchens gång fiek Håkan
Karlstedt och Lennart Pettersson utgå på grund av skador och till råga
på allt blev Bo Eklöf utvisad i andra

Kinnarps IF kammade noII i gårdagens div. IV-tlrabbning på Kinnemo mot Ummareds IF.
En typisk 0-0-tillstäilniug slutade i 34 minuten av andra halvlek med frisparksrnål för
gästerna genom Kjell Svensson. I)omaren Lenna,rt Larsson, Liilköping, som tiiligare under
matchen förbryllat med mystiska domslut, uttlömile nu felaktigt en frispark för Limmaredslaget och Kjell Svensson, lagets strateg, var inte sen att utnyttja den chansen. Han sknrvacle bollen runt Kll'-försvaret och förbi ilebuterando hemmamålva.kten Tohmy Pettersson,
vilken för övrigt gjorile ett gott intryck i sin premiär i A-sammanhaug.
Thern besviketr
En tråkig olyckshändelse inträlDen kraftiga vinden i planens
fatle i senare alelen av andra halvlängdriktning förryckte totalt kamI(IF-tränaren Bo Thern var besvi- lek,
pen, som biev en mycket trist tiil- ken över föriusten. men hade bedå Claes-Göran Göransson i
en duell skadailes så illa att han
ställning, där två gedigna försvar römmande ord till det nykomponefick löras l arnbulans till lasarettet
ägnade sig åt ställningskrig större rade försvaret och även mittfältaren
i Falköpins.
delen, Av de två tremannakedjorna Tord Torstensson.
Conny Qvist agerade lrån sin
tyckte jag ncrg hemmalagets var den
Vi hade inriktat oss på en po- hackplats meil goda i<l6er och var
vassaste, men mån lyckades inte
passerå den betongmur som gäster- äng och visst borde vi haft den. Doden stora behållningen i bakre lemaren var helt sorglig, men lika
den, som dock, som sagt, skötte sig
na ställde upp.
I första halvlekens medvind förde svag på båda håIl, även om den fri- utan anmärknlng,
hemmalaget spelet till en stor del, spark han skänkte Limmared fick
Försvararnas insatser var de domen fick hela tiden passa upp för avgörande betydelse för utgången.

offensiva delen,

I den andra halv-

leken hade Limmared sPelet, men
Kinnarp lyckades i alia fall komma
fram i fler farligheter än vad gäs-l
terna kunde före paus.

I
I

inte vuxen sin

Kinnemo, Kinnarp, fredag

-

kl.

18.45

Bo Eklöf och Kjell Karls.tedt var de
främsta i försvaret med Roger Andersson som den absolut båste

-

Z'l[f-?t.

Skaitekrafi,en

Srnagrabhar

i Kinneverl Z"tft'>t se-

I(ommuner offentliggjorda bearbetningen åv siffermaterialet från

1909

års taxeringar hade Kinnevecis för-

samling det år taxeringarna avsåg ett
skatteunderlag (exklusive eventuellt

skatteutjämningstillskott från staten)
på 9,10 miljoner kronor, vitket innebär en beskattningsbar inkomst per
invånare, uppgående till ?.9?8 kronor.
Sistnämnda siffra utgör 83 proc. av
rikets medelskattekraft.

i

Tipspromenad .

Frökinds Motionsklubb
tipspromenad

rettet i Falköpine. IIan har troligen
ådragit sig en hjärnskakning. Han
kommer under lördagen att rönigas

iKinnarp

Geson

naste årgång av Ärsbok för Sveriges

förbundsdomaruppsituatio-

då han klagade över smärtor

ked-

Enligt den nu slutförda och i

L a *.

-

i

jan. Två mål giorde han och för det
tredje svarade Tomas pettersson.

"
FOTNOT:
Den skadade Kinnarpsspelaren C-G
Göransson fick kvalstanna på lasa-

Kinnarps lF

Matchbollen skänkt av Kinnarps Kontorsmöbler

.I

1ek.

gift. Han uppfattade inte
nerna rätt'

Div IV Västergötlanil Söilra

Limmareds lF

halvlek. Siffrorna i paus var inte
värre än 2-1 för hemmalaget, men
vårt försvar hö]t inte i andra halv-

minerande denna afton och även i
fanns flera framträdande
Matchen bjöil inte på någon Limrrrrred
gestalter. Kjell Svensson var dock
bättre fottroll. Den kraftiga vinilen
var sorn sagt en starkt bidraganile huvudet högr:e och fötterna längre
sina medtävlare. En slitvarg *
orsak, Det blev myckat vilsekomna än
en
tekniker
skytt. Utöver måmed
atlresser från båda håll, Håller
- en
let, som gav
seger, hade hån en
Bosse Thern om att tlet nykompoprojektil i ena stolpen en
nerade försvaret skötte sig riktigt rungande på
den andra halvleken.
stund in
hygglist.
Lennart Larsson, Lidköning, var

Limmareds kontringsattacker.
Kjell Svensson var Planens centralfigur. Agerade delensivt första
halvlek, men gick efter paus På den

Storförlust för Slutarp

.

En målrik

anordnar

på annandagen med

start vid gamla festplatsen på
mot

vägen

Åsar-o.

i ryg-

Lediga plataer

KommumaBkamrer
protesterade mot
i
kommunalkamrer
nv
J
."'b'?,'

Det var en protestlista metl 62 namn som fick kommunal;
tekniker lllol Rehn att tacka nej till erbjuilanilet att bli
kommunalkamrer efter Hililing Våring, som pensionerats
untler forrner som väckt stor:uppmärksamhet. FT kan itlag
avslöja att flera at dem som skrivit på listan mot Behn
pojklagsspelare i Kinnalps IF.
är unga smågratrbar
att han utan p"ott"- lö1 +::--l];3
fortsätter
Failet Hitcling Våring
I

ni

;;;i""r""ä"ft"rte-"-i i I stort<ommtrnen..kunde
1973 års
vid :?,t"cål:
"ri'"ät, och diskussion"*" li"X
Frökind
lsom kommunalkamrer
"V
il
fart vid måndagens t o**nttg,t11- slut
rnäktigesammanträde då d;i' ;;'1öj" - I i::!1;t]:'.t:1,.,; i^"T^fj"""::,:l*
url"'nli r'""''- latt man inte viile t::l:,:.:-*.:"T:
Våt:tlg, lnrunalkamrer - undertecknll"t i,Y
Hilding
efter
munalkamrer
Pu'"o'l"" ."*,:"":ti3"i1:1"-til
gom slutar sin tJänst
ordf. lantbnlkommunfullmäktiges
{ulIlIllL(rr!urrrriablrSar
"ia'"1""i^n'å-l 1l162
nads utgång.

ä:ili?ä;ä"ii*"

ll k""e Arne

Frökinds Kommun anställer tjänsteman Grupp 1 a metl
arbetsuppgifter som kommunaikamrer.
Tjänsten tillträdes 717 797\.
Tillträdesdag nå69ot senare kan diskuteras'
Anställningen avser tiden fram till 31/12 1973.

Lön enligt avtal.
Sökarde som vill åberopa tidigare tjänst för lönek-lass'
piacering skall angiva detta i ansökan.
Tjänstbarhetsintyg skall lämnas på begäran. Ansökan ställes
till Frökinds Kommunstyrelse och skall vara inkommen senast
den 10 juni 1971, till:
Kf-ordf. Arne Olsson, Alarp, 520 44 Kinnarp. Tel. 0515/331 54
som även lämnar närmare upplysningar.

FLICKA
för damfrisöryr.
ket erhåller anställning snamecl intresse

Olsson, vilken bekräftar

m att många mJcle-t unganänKommunstyrelsen fick i uppdrag
f fa"
problemen äctr" i I niskor shlivit på Enligt hr Olsson
ut
, att söka reåa
-utannättseras tjänsten hade protestlistan vunnit på om så
I åus"". FT
I
I som kommunalkåmrer i Frökind. I inte varit fallet'
] rarna sådan erfarenhet oco sacant
| ,tnsti-itlni55g6;1iq.$e-r -'!iden fram lill
I Förmoclligen är det i-1t"s'::'
sig om
det fallet lintresse att de kan..uttala
i iti.;fiffiiirrSiåÅettineen 1974. En ltvelter som hr olsson
frtn- ihuruvida en person'äi lämplig eller
naturligtvis
skall
n"ntt
tiutt
anteanihcu"n"-till
lav
lDemokratin
olämplig som kommunalkamrer?
qånsten lilr ha varit I sera, men ha': smågrabbar i de" åld- I
| åisar€ errlöfu
,

I

rast.

Fru Bergman.
l

Salong Lady, Sluta,rp

Tel. 0515/33490; efter
te,l. 331 90.

kl

18

Syföreningsutfiird
Syföreningarna

arp-Slutarp-Vårkumla
1216. Avresa kl. 8.30 till Flåmslätt-Kinnekulle.
Änm. tel. 331?2, 33010, 30155
Kinn

tlv*14.

i Kinnarp,

Ås*rp

Syföreningsutfärd

Rört$il0

fArlorad,e mot l(innarp
Kjell Ahl tremå,lsskytt ';to'x'

sena'st 8/6.

Slutarp

och Vårhumta anordnar lördagen
den 1.2 juni en utfärd, .Även kyrko-

wtan, uå,rstinget

lint t ile första vårmatcherna, tycks ha
pingstaftonmöte neil Kinnarps relagets
!
otakt.
Viil
något
kommit
server blev clet förlust med 3-2 sedan Äsarpsfönwaret inte lyckats
hejrla KIF:aren Kjell Ahl, som svarade för sitt lags santllga he fullräffar. Udrlamålsffiumfen för Kinnartrl var också en rätMs utgång av
Åsarps IF, son glck mycket

.l

T\

bröderna inbjuds. Efter avresa från

ronnYrt{lrung

Kinnarp över Vårkumla kyrka till
Sluta-rp blir dei första uppehållet i
Broddetorps kyrka där kh Hagnerud
håller morgonbön. Därefler går färden direlrt till Flärnslätt. Man intar
här lunch och b€kåntår sig med
stiftsgården. Efter uppehållet far

.

l.
I
"
rilslag
lre\rilgt

i tipspromelrart

den här kampen, som något gick

i

gästernas favör.

Det såg dock lovande ut när Sö- let 3-2. Ättonde resp. nionde minuren Vilgotsson efter 14 minuters spel ten"
gav hemmalaget 1--O-ledning sedan Vi noterade också att KinnarP gick

Ännandagens tips..r:or'rerrad blev
man till Kinnekulle dår uppehålI gö- en succ€ för Fnökinr!.s motionskhrbb
les någon timrnå. I{emresan görs 6n tsck vare att fru Barbro FTPrmånsannan väg än ditr"esan. A.nmälan kan son, Naglarp, stäilde sina shetlå{vls'
göras till resp. sy{öreningars kassö- ponnyier Dick och f)olinda til] för'
fogande för barnridning vid start'

gästernas unge bollmotare Christer miste om en straffspark då Gösta Ek
Johansson inte räckt tili i luften. Fy- vättes över äncla, men matchledaren
ra minuter senare noterade vi Kinn- Lars Thorbjörn, StenstorP, hade inarp för den första kvitteringschan- te den rörlighet i sina aktioner som
sen. Efter ett inlägg höll en ÅIF:are krävs. EIan lät händelsen Passera

platsen.
121 gick Dror:renade'n och rättsvar
på skiljefrågan var 182,5. fiet var

TIPSPROMENAD

kilovikten på hästen. Den rätta tip:-

på att styra bollen UPP i det egna utan åtgärd.
nättaket, men en elegant vikning i
I slutminuterna var ÄsarP nära ett

Frökinds Motionsklubb anord-

råden: 12x 7L7 tx2

räddade målet från påhälsning.

Bårnråden: 2xx x2x 121 xzL.

nar tipspromenad annandag
pingst. Start vid gamla festplatsen på vägen mot Äsarp

kl

14-17 . Även barnfrågor.
VÄLKOMNA !

Motionsklubben

luften av Äsarps Karl-Äke

222.
tr

en-

26 minuter hade spelats när kvit- KlF-keeperns famn,
Bäste spelare i KlF-laget var stopteringen anlände. Det var Kjell Ahl
pern Torgny Johansson jämte Flemsom på en fin genomskärare hittade
loett bra ming Torstensson, före Paus, ochgjoradressen
- MÄLET - för
vande Tony Persson. Kjell Ahl
skott.
de de tre målen och det var naturFem minuter in På andra halvlek iigtvis påpassligt.
återtog Åsarp ledningen. Det var eenI Åsarp gjorde försvaret ett tafatt
tern Ingemar Pettersson, som fånga- intryck när Kjell Ahl släPPtes loss
d.e en bra passning och förvaltade för kvittering till 2-2 och lednings'
den på rätt sätt.
mål 3-2, men man hittade ändå de
Vinden, som tidigare under kam- starkaste korten där. Bra var sPe-

nart Blom, Kinnarp, hade tolv tätt
prå bamfrågorna och vår närnrast på

SsrrlerTagan me(t r(c Kg.
I På seniorsidan håde Gerd östbelg,
I(innarp, tolv rätt. fngen elva hittacles, men doek {yra med tio rätt:
I

Eje Ej<irk" Åser? {176)t Dlsa Östberg,

Kinnarp (162; Ty'ra Thör, Kinnanp
(157,?);

Ni rnissar väl inte
LOPPMARKNADEN
i Slutarp
löfdagen den 5 juni?
Har Ni något att skänka,
-rihg så hämtar vi

TeI. 331 19 - 333 00.

(94 ks).

Srren Joh,ånsso1L Gudhem, var
nårmast på skilpfrågan rned 182 kg.
Vinnarna har priser att hämta vid
rrrotionsrundorna på tisdagar eller
torsdagar på startplatsen.

B-GRUPP II:

Kinnarps lF-Kättilstorps IK

1--4
Tomas Westerberg. IIIK:

Christer Johansson, Kjell Lundberg,
Jan Johansson, Per-Ärne Lindgren.

Kinnarp, förra årets seriesegrare
har tvingats föryngra sitt lag och

detta medför att man inte riktigt kan
hänga med de övriga lagen och efer

tre

i Kinnarp var Benny Johansson,

Tomas Karlsson och

Kent Bengtsson

i Kättilstorp gott betyg till framförallt Morgan Ald6n och Per-Arne
Linderen.
Sanitherns

lF-Slutarps fF f{

för kedjemännen och ytterligare ? mål plockades in innan domaren blåste eld-upphör. Sandhem
kom inte upp i normal spelstandard
nade det

Slutarpsgra.bbarna

var

något

bättre än väntat, tycker lagledaren

för

Sandhem Egon Davidsson. Biist

hos segrarna var Göran

Karlsson,

Jan Davidsson, Kurt Andersson, Clas
och Peter'Davidsson. I Slutarp var
Robert Johansson och Pär Almvärn

bra.

Kjell Ahl in 2-2

Mariedal
Limmared
Hällingsjö
Kronäng

Byttorp
Kinnarg

rlb'Tl'

r

Fristad
Olsfols

? t

o-R

Falköpings reservserie

Trädet-Vilske-Kleva 1*1
Slutarp-I{ättiistcrrP 1-1
Siutarp
Vilske-Kleva
Sandhem

Furusjö
Rapid

Kättilstorp

7

Trädet

142 5-11 6
6-163
034
02572*242

Torestorp
Länghem

Div VI

Äsarp

Gustav-Ädolf

Folkabo

VaragruPPen

Friscopojkarna--Naum 4--0

Larv-Vara

+--4

vrlsKe-l!leva

Larv
Vara
Vedum
Emtunga
Naurn

Trädet
Slutarp

633023-99
633015-89
623112-157
630311-146
622272-716
614110-106
6t1312-11 5
621312-145
613213*165
6024 9-152

Floby reservserie
Grolanda-Timmele 3-3
Blidsberg-Norra Vånga 1*1
Vedum-FriscoPojkarna 2-2

Emtunga-SlutarP 7--3
Tr'äclet*Vilsire-Kleva 2 --0
Elmer-Vedurn 0-0
EImer

och segermål-

Rapid-Gust, Adolf 6--4
Furusjö-Sandhem 2-4
Äsarp-Folkabo 3-2

4 2 7 12-670
3 2 2 l2-8 I
3 2 2 8-7 8
32210--108
3 2 2 9*9 8
2321+-707
32215*747

AIK

Friscopojkarua

Måig. Peter Davidsson 5, Clas Davidsson 2, Harald Kennemark.
Slutarp höll matchen jämn i 2) minuter under vilken tid Sandhem endast gjorde ett mål, men sedan loss-

och

lade

Borås AIK-Kronäng 1--0
Länghem-Borås GIF 3- 5

är man fortfaran<le

poänglöst. Kättilstorp, som har niistan hela sitt lag kvar, blir säkert att
räkna med i fortsättningen också,
denna segern vanns övertygande

Bra

och

Dir'. IV Västergötland Södra

tsorås

omgångar

pen varit tämligen kraftig, avtog nå- lande tränaren, rutinerade Ärne
got i styrka och det betydde att hem- Rehn. Han omgav sig främst med en
malaget inte fick fördel av den un- stopperkollega av gott format i Torbjörn Seveborg gamt en välspelande
der andra spelperioden.
Jacov, som bela tiden
Kinnarp kom istället mer och mer back i Jörgen om
att adressera sina
med en minuts meliantum sPe- bemödade sig

Kinnarp*Limmared 0*1
Mariedal-BYttc,-P 0-1
Olsfors-TolestolP 1-1
4 2 t 2A-910
Rorås GIF

Samhällsf öreningen

Målg. I{IF:

Ester Andetsson, Kinnarp

Fristad-I{ällingsjö 2-3

Siutarps IF

men en bra nickträff från en anfallare landade i

Larsson kvitteringsmåI,

Arentorp-Vara ?-2

6330 e- 2 el Äsarp-Kinnarp 2-3
6 4 2 0 19-610
6411 8- 4 el Arentorp
6 4 0 2 14-5 8
13- e 8l Åsarp
O'ZI
6312 11- 4 7l Friscopojkzlna 6 3 2 1 14-10 8
631210-107
6222 10-10 6 Blidsirelg
630315-106
6222 o- o ol Kinnarp
62221+-126
6213 14-10 5 Grolancia
622216-156
6204 s- e 4l Vara
621315-205
6204 6-16 4 Vedum
811411-153
6105 e*22 2l Timmele
5-28 1
NorraVånga 6 015
,l
I

|

i

passningar. Sören Vilgotsson oeh

Jan-Erik Runesson biirjade bra På
mittfältet, men kunde inte fullfölja.
Anfallsspelet var under det normalå
och tunge Ingemar Pettersson fick

inte många tillfällen att gå loss för
skott. Piggare var då betydligt tunnare Tommy Nero,.som kanske med
styrketräningsrecept från kedjekompisen Lars-Äke Kling kan bli en stor
tillgång för ÄIF-kedjan.
75 personer såg den här derbyfighten,

BÄarr

monteringshall på cirka 1000
kvailratmetor. I)äfmed kom.
rner produktionen yttorligare
att ökas. Företaget har 28 anställda och tillverkar köksin.
roelning i motlernt snitt. Köken har stor spridning inom
Iandet, men även på exportmarknaden. Såleiles har företaget levorerat kök till Tyskland, Sparrien och Finland. I
samarbete med en annan fab.
rik har m&n nu planer på att
göra barskåp till Amerika...

GLIMTAR
fran Frökind
Slutarps IF och Samhällsför-

eningen har under pingsthelgen
haft fullt sjå med att dressera lopManne och Lennart Rutman fra mför familjeföretaget.

7/o'+t.

Slutarps Kok infor utbyggnad
Familjebolaget Slutarps Kök
(Manne Rutman med sonen
Lennart) avslutar snart en ny

utbyggnadsetapp.

En

lacke-

ringshall om cirka 700 hvadratmeter slrall stå klar i liör-

jarr av juli månatl. Så snart
utf5rllvlutr är klar kommer en
ny etapp i utbyggnqtlen 1 p4

por inför kommande lördags

åtcrkommande årrangemang, som
brukar vara en fest för såväl barn
som unga. Mängder av gamla saker har plockats fram ur sina gömmen och bjuds ut till hugade spekulånter. Arrangörerna hoppas att
årets manknad skåll bli en ny fullträff och kanske stärka kassorna
i respektive föreningar.

*x-

Apropå stärka finns det

Tf

stora

jippo vid Järnvägsstationen. Det
blir då loppmarknad - ett årligen

all

an-

ledning att rgkommendera damer
och herrar i alla åidref ått våra

KIhINARPS FABRI KSruHMFffiLÅ1G
i f. d. NTCI-lokelen äl';'J.""ååiil

Vi rekommenderar VÅRT RIKHALTIGA TYG-SORTIMENT

av

CRIMPLENE, SILKLOOK, PLAYTIME, JERSEY, TERYLENE/
YLLE, BOMULL m.m.
Dessutorn UNDERKL.?iDER, STRUMPOR, ARBETSKLÄDtrR,
MORGONROCKAR, NATTLINNEN, PLASTMATTOR samt alit

I

SÄNGKLÄDER.
Vi hälsar såvål förutvarande so{n nv,a kuncler välkomna!

med i den omfattande motionslandskampen mot Finiand. Under
temat "Gå-lunka-löp" inbjuder på
tisdags- och torsdagskvällar motionsklubben

i kommunen till

en

trevlig tur i skön Kinnarpsnatur.
Den oinitierade kanske inte upptäckt viika möjligheter, som egent-

ligen bjuds tili strövtåg i kommunens räjongerr. Kinnarp är därvidlag bättre iottat än Slutarp, men

visst finns det motionsmöjligheter
även där. Det har säkert tipspromenadernas vandrare upptäckt

.

..

-x- den 1 juni sänliFrån och med
tes hastigheten på merparten av
våra vägar till 70 kiiometerr. Det
gälier bl. a. den riksväg som förbinder Falköping med Ulricehamn.
En lugnare trafiktakt mår säkert
inte vi bilister illa av. I tiitorterna
Slutårp och Kinnarp finns tydligt

Hör med oss innan Ni gör
något åt Era GOLV

n.la:kerade

Ur vårt brecla sortiment bl. a. HAGLUNDS, WILTAX,
\/ISTED och DAHLSTRöMS MATTOR, kan vi ge Er ett
bra anbud och kan erbjuda ett FACKMÄSSIGT ARBETE
med X'RI INLÄGGNING.

kerhetsverket satsar stoia pengar
på kampanjer av olika slag
mi- jipniatyrutställningeir och andra

ALLT I GOLV TILL MYCKET
LÅGA PRISER

KI}ruS$GffiilW

öppet: Måntl.-.fiec1. 8-18. Middags- SLUTARP
Tel. 335 66, bost. 334 28
stängt 13-74. Lördagsöppet 8-12.

50-kilometersskyttar,

men dagligen upplever man bilister
som helt nonchalerar hastighetsbegränsningen. Det gälier även i hög
grad den tunga trafiken. Trafiksä-

pon

-

rnen verket,

i

samarbete med

Vägverket, tycks vara helt främmande för att lösa den trafikmiijö,
som många lever i. Då är det alttid
frågan om ekonomiska resurser! Vi
väntar bl.a. på trottoarer längs genomfartsled.en,

Urg man rned engagemang

Slutarps

IF

bYgger k].ubhhus

våras stocl KinnarPs IF:s klubbstuga klar att tas i bruk' Den lig-

I

ger i anslutning till

föreningens

or:rklädningsrum På Kirrnemo och

är en stor tillgång för

föreningen

Slutarps IF står mitt uPPe i bygeandet av en klubbstuga På Tångavailen. Ene,':giska föreningsmedlemmar har kommit en bra bit På väg
och hoppas att stugan skall stå klar
om en tnånad. På sina 9 x 6 meter

rymmel' den kiosk, förråd,

två

toaletter och naturtigtvis ett klubbrurn. John Karlssou har lagt ner

röii, Ingvar Gustafsson har svarat
för elsitlan, golvdelen har jobbats

fram av Keuneth Ander$son, meclån

Inge Eckerlid

i

Gertssons plåtsiageri också

finger med i

Omkläclnrngsrummen Pä'Iångavallen har'dessutom fått en ansiktsl)'ftning. De har isolerats, fåstå element har nlonterats och nu finns
det också toaletter. . .
Kommunen har nred ånslag biCr-agit med 16.000 krotror, men allslaget täcker inte byggllationen'
Slutsumman kommer att ligga över
20.000 l<ronor. Ordf. Eino 1\{ikkola
och föreningens fotbollsbas Kaile
Luntlin - en bYggets eldsjäI, fötett önskemåi inresten
- har bl. a. av byggnationen
för fortsättr-ringen
vid Tångavallen: Mer hjälP från
medlemarnas sidå

Kinneveds kYrka

Inge Eckerlid i KinnarP har
många strängar på sin lYra.
Sin huvudsyssla har han som

vaktmästare för Centralskolan och vaktmästare för kYrkogärden. Men Inge är en ung

man sor11 hinner med att engagera sig. FIan är tämligen

nyetablerad som kommunali trådar-

man, håller dessutom

na inom Slutarps-KinnarPs
vägförening, där han ser till
så att debet och kredit går
ihop.

Engagemang måste varvas
den får han genom troget -deltagande i tr'rökinds motionsklubbs övningar.
rned motion

e

lo-4'

GöR $Oflfl ALLT

EinoMikkola och Kalle Lundin l klubbhusbygget'

FLER ooh,FLFR

År tilt affären nned
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