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Div IV S,ödra

Borås GlF-Kinnarps lF

Borås GIF Kinnarpmot Limmared metl 6-1. lran kan 
I 
i Kiuniirp l}"jwn* | 'i-"'öå-äJ r,u"rrv 1. Bengr Ätexåndersson

förmotla att tlet ä" "tt :",]1lt:1,; I i $nurthr.*r l{:!'ll. I I Ingemar_ Ituilin !. Conny Qvist
sugetKinnarpsornställerupptiIt|.'.'-.'.'"suget Kinnarp sorn ställer upp till I I q. _Goran_ Lindberg ö. Anders 'B]k

spel i morgon mot en eoråsrae, so,u I sönrlagen z9l8 kI. 11.00 | å: k""'jrjfilT:å,r."" ä: El"Jiiä:lll
ligger på fem{e plats. Kenneth | - - | o no""v xu"i..." q Rolåd -MobergPahnqvist återkommer i anfallet Ii VaftOfta SK-Palrnqvist återkommer i anfallet Ii VaftOfta SK- jl z^. Riörn_S_trömbers 7. Benst Georgsson

och',Blecla"Georgssonflyttastillll _----:_-- il lÅkeHotrr-rgr.en- t.TonyPersson
mitrfäustrele,n. nu.,st p"",,'o;;,;;: ll sandhems lF ll .,fl:T:*x".{J:lTj:" ,8.råi'jlfTmttrrrAl.$uelen. Dengt rersson arer- I rJGtllLllElllit rl I fO. Tommv Svensson l0.Kenneth Palmqvist
kommer vidare i försvargn. Ulric l-r I 11 Rune Farkhagen 11. Gösta Eek
Gulnarsson blir tolvte man. | | 12. I(ent Pettersön 12. Ulric Gunnarsson

- 
. r , I lB. Vakant lB. Christer Johansson

B!I.RAI.I.Y I ffiruNARP
Söntl. den 5 sept. mellan kl. 14-16.
Körsträeka c:a 5 mil. Start ooh mål på skolgården. Välkomna!
IOGT Nm Ungtlomssektion.

Frökinds kommun
TOMNING
av slamavskiljare till avlopp
påbörjas månd. d. 6 sept. 1971

i'4t-a-

Slutarps IF:s fotbollshnattar i
D- juniorsammanhang har f örstärkt
sitt lag med en ung darn. Kata-
rin Eklöf, 8 år, ingår närnligen
som ordinaric spelare i laget. IIon
agerar på mittfältet - har tröja
nummer sex och tillhör de m€st
framgångsrika spelarna. Nu lail-
tlar hon som bäst upp för veck-
äntlans drabbning rrot Vetlums
knattar. När det blev akfuellt med
rÄatarinas inhopp i laget inledde
fotbollsherrarna i sektionen en
intensiv studio av bollregler ocir
representationsbestämmelser. De
fann därvitl att Katarina om hon
så r'ille, fick metlverka i laget. . .

backen Kenneth Karlsson, mittfältets 
l

Björn Strömberg samt anfaliets To- ]
mas Efraimsson. I

Båsse I

-t

FROKIND

Kommunfullmäktige
samrnanträder i Lokal Frö-
kind, tisdagen den 14 septem-
ber 1971 kl, 19.00.

Orrlföranden

Renault 72 är nästan
lika stor som Saab 99.
Den ser nästan lika'
dan ut också. Den har
4 dörrarn rymmer 5
personer och bag9gg'
rum på hela 356 dm'.
Ändå är den mer än
3.000 kronor billigare
än billigaste Saab 99

?
o

AB Bil & Motor,
$lutarp

KIhII\ARPS IffiDJA SORGEBARI\'!7
MEi\ HALV REVAI\SCH MOT BORAS

I)et var en ytterligt mager bollkost, som hjöds i div lV-kampen mellan Kinnarps IF och Borås GIF på

Xilnemo. l-1 slutarle uppgörelsen och ser man till spelet får Kinnarps IF känna sig tillfretls med tlelad pott.

Borås var det piggaste av två lag, som inte bjöd 100-talet å;kåilare någon roligare fotbollseftermiddag ilenna

söntIag.

Kinnarps IF har eit sorgebarn i sin keilja för närvarantle, Den går ytterligt knackigt meil en styrfart,
som inte i någon högre grail kan oroa ett notstånalsförsvar. n'{ed ett uns av fräckhet i anfallet, kunale ala-

gen blivit Kinnarps eftersom Roråslagets rnittandol i försvaret långa stuntler sviktade oroväckande. Borås-

laget hade mer färg över sitt anfallsspel, men även diir saknatles utlden, Man måste också ha i minnet att
KIF:s målman Bengt Alexandersson gjortle en övertygande insats mellan stolparna.

"Blecka" Georgsson hade den här
gången place'rats på mittfältet. Det
var också därifrån han i den 24 mi-
nuten rushade fram och avancerade
till Boråsmålet med 1--0 som följd.
Två minuter senare hade Borås en
utmärkt kvitteringschans, men Äke
Holmgrens skott tog i stolpen. Det
kan vara ödesdigert att misstänka
offside och stanna. Det fick Anders
Ek erfara i 32 minuten, då ett upp-
stannande räckte för Tomas Efra-
imsson att rycka fram och göra 1-1.
Vi hade för Kinnarps vidkomman-
de i ett tidigare skede åv matchen
noterat Gösta Ek i ett par goda möj-
ligheter till måI, men han fick inte
bollen under skjut- eller spelkon-
troll. Gösta låg inledningsvis på fint
mot Boråsförwaret och snappade upp
de grova missar, som kom från Bor-
åsfötter.

Matchen karaktär under andra

halvlek förändrades inte nämnvärt
till det bättre. Det var mycket fel-
adresser i passningsspelet och i fråga
om skott var de illa riktade. T.ill
övervägande del. Hemmalagets
främsta tillfälie att få ett avgöran-
de hade till kedjan uppflyttade
"Blecka" när 35 minuter spelats.
Först gjorde han genombrott och
iossade skott, som blev retur. På
denna tvingades Boråsförsvarare att
rädda på mållinjen. Matchen hetta-
cle till i slutskedet - dock inte vär-
re än att Roland Gillberg från Vä-
nersborg vid en nävkamp tyckte det

I räckte med att utdela varningar tili
i de inblandade.
I Bengt Alexandersson är nämnd i
I l{innarpsförsvaret. Han hade god
I hjälp främst av Bo Johansson. På
mittfättet jobbade Roland Moberg,
Tony Persson och Bengt Georgsson.
De slet berönivärt och har stor de]
i den ena poängen.

Vad tränaren Bosse Thern skail
finna för medicin för anfailsspelet
är mycket svårt att säga. Dagens om-
placeringar var inte till det bättre.
Boråslagets förgrundsfigurel var

Samling Kinnemo söndag 16.
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Slutarps lF-Vartof{a SK 2;-6
lVlålg: S: Göran Neuman, Tony
Skoglund; V: Mikael Sandahl 2,

Bertii Andersson, Eddie Gustavs-
son, Äke Persson,

Tråkigt för Slutarpsgrabbarna som
spelar en fin fotboli, men inte har
förmågan att bryta igenom, då de
är alldeles för småväxta. Men näs-
ta år: är laget säkert färdigt och då
kommer också säkert segrarna. Bäst
i hemmalaget var denna match
Arne Ekbom, Inge Karlsson, Gö-
ran Neuman och Mikael Skoglund.
I Vartofta gott betyg för Anders
Johansson, Torbjörn Johansson och
Eddie Gustavsson.

Vartoftä SK-Slutarps IF 2-3
Målg: V: Mikael Sandahl 2; S: Gö-
ran Neurnan, Rogerl Andersson,
Stefan Ekman.

Så fick då Slutarp sin första seger
i returmatchen mot Vartofta som
inte förmådde att reda upp det he-
la med y'tterligare en seger. Se-
gern var rättvis och visade att
Slutarp med sitt f ina spel är" på
gång. Gott betyg för Slutarpsmål-
skyttarna samt Ove Kar16n, Inge
Karlsson och Tony Skoglund. I
hemmalaget godkänt för KenFet
Gustavsson, Lennart Törneling,
Henrik Johansson och Jöreen Ce-
dervall.

Kinnarps IF-Floby IF 6-1
Målg: K: Tomas Westerberg 6; tr":

Conny Henriksson.
Ett Kinnar'pslag med Tomas Wes-
terberg var inget att göra åt för
Floby som trots att de verkligen
gick in för matchen inte hade nå-
got vapen att stoppa Tomas med.
Sex mål på samma försvar är myc-
ket starkt av en .C-junior. Andra
bra spelare i Kinnalp var Steve
Carlsson och Kent Bengtsson me-
dan Fioby hade sina bästa i Denny
Josefsson och Pierre Josefsson.

Kinnarps IF-Vartofta SK 6-f
Målg: K: Tomas Westerberg 4, Ro-
land Jansson, Kent Bengtsson; V:
Bertil Andersson.

Lätt seger fi:r- Kinnarp som spelade
mvcket bra fottroll som också är
målgivande. Vartoftas mål tillkom
på straffspark. Bäst i Kinnarp rrar
Tomas Westerberg, Ingemar Jo-
hansson, Kent Bengtsson och Ro-
land Jansson. I Vartofta godkänt
för Anders Johansson och Eddie
Gustavsson och en blomma också
till domare Arne Johnsson som var-
mycket bra.

Slutarps IF-Floby If' 2-3
l\tålg: S: Tony Skoglund 2; F: Kris-
ter Nilsson, Connv Henriksson, In-
gemar Höglund.
Slutarp fortsätter att få uddamåls-
nederlag och i matchen mot Floby
hade ett oavgjort resultat inte va-
rit orättvist. Nu har Floby ett mera
välväxt lag och detta tog ut sin
rätt. Bra i hemmalaget var Bengt
Andersson, Giiran Neuman, Tony
Skoglund och Mikael Skoglund. I
Floby högt betyg till Gerry Car-
dell och Conny Elenriksson.

Kinneveds
Skytteförening
täv,lar orn stadspris sönd. tlen
5/9 kl. 13 med början av vet.,
IV, III, If, 1 och TK-klass.

Styrelsen.

I Kåittilstorps IK-Kinnarps IF 1-9
I wtåtg: KIK: Per-Arne Lindgren;
I KIF: Tomas Westerberg 4; Roland

I Jansson 3, Kent Bengtsson, Tor-
I ljörn Åkesson.

I K"tt"rr, lek med råttan kan man
säga om clenna match, där KinnarP
var ailt för överlägset för att det
skulle bli kamp. Nu gjorde Kättils-
tcr:p så gott man kunde men det
räckte inte till. Bäst i hemmalaget
var Per-Arne Lindgren och Jan
Jonsson, medan l{innarp hade sina
bästa i Roland Jansson, Torbjörn
Åkesson och Thomas Westerberg.

I(ommitt6 tillsatt i Frökind
f öf hCnrkons ulentverk samhe t

Frökinds homrnunstyrelse ha,r hållit sammanträile. Sty-
relson föreslår fullmäktige inköp av el.varnvattenberetlare
till Sörby skola, och uppalrdg åt Elof Rehn och Ivan Gustavs-
att ordna med uppsnyggning av skolsalen. Kommunstyrel-
sen beslutade rnedtlela liinsstyrelsen att kommutren ståller
sig positiv till hemhonsulentverlisarnhel,en och är villig ställa
lokal till förfoganile. En kommitt6 tillsattes för att föra frå-
gan viclare. I deusamma invaldes Margit Anclersson, Kinn-
arp (sammanhallande), Gunvor Broberg, Börstig, lngegerd
L&rrson, Luttra, Stina lViugren, Brismene, och Ragnhild
Granlund, Vrlrkurnla. €tl4-N.

Kinnarps lF-Slutarps IF ff--{l 
i

Målg: Tomas Westerberg 7, Glenn 
I

Johansson 2, Roiand Jansson 2. 
I

Åter en klar seger för KinnarP som 
I

just nu är i storslag och vinner'
klara segrar. Bäst som vanligt To- |
mas Westerberg men även högt be- |

tyg till Roland Jansson och Inge- |

mar Fridolfsson. I Slutarp godkänt 
I

till Arne Ekholm, Inge Karlsson I

och Ove Karl6n I

1 Tabelien:

I Kinnr;'ps IF 7

I Floby IF 5

I Vartofta SK 7

I Kättilstorns IK 6

I stutu.p. ir 7

Yettum-slutarp 1-1 ltlg'q|.
Slutarp tog en poäng i borta-

matchen mot Vedum, en poäng som
kan bli viktig i den fortsatta stri-
den om nedflyttningplatserna. FT-
sport kontaktade Slutarps lagledare,
Karl-Erik Lundin, vilket hade föl-
jande synpunkter på matchen:

Vi borde vunnit matchen inte ba-
,ra på grund av det faktum att vi
nog genomgående hatle det mesta av
spelet utan vi gick även miste om
en klar straff.r Hur som helst så
gjorde laget mycket bra ifr'ån sig
som helhet. De som får de främsta
betygen är Bengt Andersson i må-
let, som gjorde en mycket bra in-
sats samt Lennart Pettersson och Atf
Adamsson. I kedjan lyckades Len-
nart Rutman bäst.

Båda målen gjordes i första halv-
leken och där tog vi ledningen med
Lennart Rutman som målskytt.

Första halvleken hade vi ett visst
övertag i spel, medan hemmalaget
fick mera att säga till om i början
av andra halvleken. Vi tycktes ha
bättre kondition och tog hand om
initiativet i slutskedet av matchen
dock utan ätt få någon ändring på
resultatet, slutar Lundin. Geson

För komplettering av Lokal Frö-
kinds inventalier iör'cslas ett anslag
på 6.000 kr. Byggna<J.snämndens för-
slag om ett anslag på 8.000 kr för att
uppfölja shyddsbestämmelserna för
kommunens vattentäkter tillstyrktes
av kommunstyrelsen. Likaså tilt-
styrktes byggnadsnämndens förslag
att ett belopp pä 4.750 kr anvisas för
ordnandet av aviopp från AB Rut-
mans Snickerifabrik i Slutarp.

Totala kcstnaden för bostadstillägg
till pensionärer blir 18?.000 kr vilket
innebär en höjning från innevarande
år med 50.000 kr'.

Kulturnämndens fiirslag om ett an-
slag på 240 kr för ordnåndet av en
vandringsl--ibliotekslåda samt böcker
för.synskadade tiilstyrktes hos full-
mäktige.

För nyti telefonabonrtemang På
kommunalkontoret begäres 600 kr.
Beslutades att inköpa en räknemaskin
för 1.640 kr'. Kommunstyrelsen beslu-
tade ätt fastighetsförvaltningen på

kommunalkontoret skall handhavas
av kommunalteknikern Elof Rehn.
Hundskatten föreslås bii oförändrad
med 25 kr per djur,

Anslag
fill föreningar och organisationer

inom Frökind föreslås följande anslag
utgå under 1972: Frökinds Motions-
t<lubb 500 kr, Luttra Bordtennisklubb
500, Kinneveds Schackklubb 400, Kin-
neveds Jaktvårdsförening 3ff), I{inne-
veds Skytteförening 300, Slutarps Bil-

jardklubb 300, Vartofta Hemvärns-
område 5ff), Kinnarps Bordtennis-
klubb 2.000, Kinnårps IF 8.000, dito
för byggande av ny entr6 2.000, Siut-
arps IF för verksamhet och isbana

samt brunn 10.Cr00 och Kinneveds
Röda Korskrets 2.948 kr (avser år
1971).

övriga tillsty'rkta anslag under år
1972: Diåbetesföreningen i Falköping
100 kr, tr'albygdens Hembygds- och
Fornminnesförening 300, Riksför-
eningen mot allergi 100, Ekeskolans
föräldraförening 100, DHR:s barnko-
loni 100, Soldaternas vänner 100, Pa-
tientföreningen vid Falbygdens sjuk-
hus 500, Föreningen CP-barn i Sha-
raborgs län 600, Slutarps Missions-
församling 300, Skaraborgs läns blind-
förening 10C, Falköpings lokalavdel-
ning av DHR 500, Västergötlands Tu-
risttrafikförbuid 100, Riksföreningen
mot reumatism 100, Kinneveds avd.
av Centerns ungdomsförbund 300,

Kinnarps NTO-avd. 1.000, Vilske-Var-
tofta kretsloge av IOGT-NTO m0,

Slutarps Samhällsförening 1.000, Kin-
narps-Slutarps vägförening, driftsan-
slag 30.000, Frökinds Hem- oeh Sko-
la förening 500, Luttra Bygdegårds-
förening, driftsansla'g 1.000, Börstigs
dito driftsanslag och parkeringsplats
1.500, Vårkumla dito, driftsanslag och
inventarier 1,500, Rrismene dito för
reparationer 2.000, Slutarps Samlings-
sal 300, Hörselfrämjandet 100, Studie-
cir!<larna förslagsanslag 4.000, stipen-
dier: titl ungdomsledarekurser 400,

Enskilda vägar 20.000, Folkhögskole-
stipendier förslagsanslag 1.000 och
kommunalt partistöd 6.000 kr, Den
totala summan av de tillstyrkta be-
loppen blir 98.600 kr.

Kommunstyrelsen beslutade i en-
lighet med revisorernas påpekande
att upprätta förteckning på kommu-
nens inventarier hos såväl nämnder
som kommunalkontor.

Kommunstyrelsen hade inte att er-
inra mot den årsberättelse som avgi-
vits av Stiftelsen Frökinds Hyresbo-
städer. Den av länsstyrelsens civil-
försvarssektion uppgjorda planen över
produktion av civilförsvarsanlägg-
ningar under tiden 1972-19?? tillstyr-
kes hos fullmäktige, likaså besluta-
des att hos fullmäktige anhålla om
fullmåkt atl antaga entreprenörer för
dagvattenledningar,

Kinnårps damlilubb {4-N,
samlas på måndag i klubbstugan,

our
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i rlag ki" 1?.15
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SLUTARPS IF
hå,lle.r extra sammantråde i
Friihinds h,vr*sbostäder tor$d,
den 9 sept. ki. :il.
,irerrdcrr : t rål]!rr'1rågan.

St.yrelsnr

Fröliintls skolor
Skolöverstyreisen har föreskrivit att

Frökinds kommun skall till länssty-
relsen återbetala 31.600 kr av det
statsbidrag på 48.000 kr som utgått
för uppförande av två folkskollärar-
bostäcier vid Kinneveds skola. De bå-
da bostäderna har numera sålts.

Bilrally i KinnarP
IOGT-NTO, ungdomssektionen, hal

i morgon, söndag, bilrålly med start
och mål på skoigården i KinnarP'



-x- qlq-+r.
En liten ljusning betydde väI 1-1 för Kinnarp mot Borås GIF. Laget

håller därmed sin position som trea från slutet, men bör för säherhets

skull klättra upp ett pinnhål detta hotande degraderingsår, då tre div IV-
lag är i farozonen.

Matcherna som återstår är inte heller av det lättare slaget, möjligen un-
dantaget de två avslutande då de lag som just nu ligger på degraderings-
plats utgör motståndare.

Så här ser programmet ut: idag Byttorp-Kinnarp (Byttorp behöver yt-
terligare ett par poäng för att helt vara på den säkra sidan. Har nu 17 mot
Kinnarps 13), 12 sept. Olsfors på Kinnemo (0-laget har segat sig upp till
en position i tabellens topp), 19 sept. Mariedal borta (ett av topplagen),
26 sept. Länghem på Kinnemo (Länghem iigger näst jumbo), 2 okt. To-
restorp borta (Torestorp ligger jumbo och blir troligen också ett av lagen

som åker ur serien), (ur 0,å$e+ tqat*)
I Slutarp läser vi för att få glädjestqnder tabellen vänd upp och ner'

- Tre poäng har vi till Vara - dom ska vi ta, säger obotlige optimisten
Kalle Lundin. Skulle det gå så illa att Slutarp efter höstomgångens siut
inte lyckats med sina föresatser att nå ifatt bottenkonkurrenterna är chan-

sen till fortsatt div Vl-spel dock stor.

Om raset uppifrån inte blir alltför stort, torde blott ett par div \rl-lag

som har jumboplacering flyttas ner. Och det finns jumbolag som är be-

tydligtsämreänRapidochslutarp.LågetjustnuärSåhärideolikadiv
Vl-grupperna: Skaragruppenl Låstad 0 poäng, Göta Älvdalsgruppen: Nol 1

poäng, Ätradalsgruppen: Sjötofta 2 poäng, Markgruppen: Skeppsjö 4 poäng'

Boråsgruppen: Borås FF 4 poäng, Mariestadsgruppen: österäng 4 poäng'

Tibrogruppen: Korsberga 4 poäng, Nossebrogruppen: Gräfsnäs 4 poäng'

Lidköpingsgruppen: Norra Härene 5 poäng, Falköpingsgruppen: Rapid 5

poäng, Varagruppen: Slutarp 6 poäng, Kindgruppen: Ljungsarp 6 poäng'

Trots allt ganska ljust för Rapid och Slutarp:

skap, sjukvård, trafikvett, scouting
m.m. I Äsarp blir det UV-samlingar
på fredagarna och i Kinnarp blir det
tisdagarna. UV, är en gren i Missions-
församlingens ungdomsarbete.

Renauh 12,
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SLUTARP
Trevlig enfa'miljsvilla
byggd 1969 innehål-
lande 3 sovrum, var-
dagsrurn samt kök med
hög standard. Källare
med Tv-rum, förråd,
tvättstuga samt pann-
rum med oljedldning.
Vidbyggt garage.

Kinnarp A: Bengt Alexandersson,
Christer Johansson, Anders Ek, Bo
Johansson, Bengt Persson, ConnY

Qvist, Roland Moberg, TonY Persson,

L xjett arrt, Bengt Georgsson, Gösta
Eek, Utric Gunnarsson, Äke Persson.
Match mot Byttorps IF. Samling idag
Caf6et 14.45 (buss).

Ilinnarp B: TommY Petterrsson, B. O.
Engstrand, C.-G, Göransson, TorgnY
Johansson, Rune Torstensson, Tomas
Carisson, Fleming Torstensson, Uno
Carlsson, Tomas Westerherg, Kennet
Palmqvist, Conny Johansson, Tomas
Johansson, Peter Jansson, Kent
Bengtsson. Match mot ÅsarP. Sam-
ling idag 14.15 Kinnemo.

Slutarp B: U. Karl6n, B. Gustafs-
son, L. Svensson, L, Hofbanör, L.
Hkbom, J. Andersson, Ä. Samuelsson,
T. Andersson, G. Samuelsson, B.
Ilermansson, L. Eckerlid, C. Sten-
qvist, J. Karlstedt, I. Johansson.
Match mot Kättilstorp B. Samling
Moberg. Avresa sönd. 13.30.

Slutarp A: B. Andersson, A. Ilcker-
lid, K. Karlstedt, P-O Gustavsson, L.
Pettersson. A. Adamsson, R. Anders-
son, K, Andersson, H. Karlstedt, L.
Rutman. F. Pettersson, I. Johansson,
C. Stonqvist. Match mot Emtunga.
Samling Tångavallen 16.30 idag.

Slutarp C-jun,: Arne Ektrom, Gun-
nar Kjell6n, Inge Karlsson, Bengt
Andersson, Ove Kar16n, Göran Neii-
man, Tony Skoglund, Roger Anders-
son L, Håkan Andersson, Stefan Ek-
man, Mikael Skoglund, Roger An-
dersson, Stefan Ekiöf. Match mot
Kättilstorp söndag. Samling Tångav'
9.30.

ten. Denna samling blev något av en 
I

kontaktkväll melian UV-ar oeh för- 
|

äldrar och andra intresserqde- I Unga 
I

Viljor ingår ungdomar i åldern 8-13 
|

år. Verksamheten är' onlväxlande. Av 
i

programmet kan nämnas: Bibelkun- I

UV-letiare för Åsarps och Kinnarps UV-kårer i
verksamhet, vid lägerelden.

samspr'åk höstens

Frökinds
Arbetarkommun
håliler möte i F-nökincls Hyres-
bostätler frerlagen den 10 sep,b.
kil. 19.30.

Komrnunal inforynation.

Styrelsen.

[JV-ar frå,n Kinnarp-Asarp
,lq-7t-på, snitsled promemad

Ledarna för UV-kårerna i KinnarP
-ch Åsarp anordnade på fredagen en

vällspromenad. Start och måI var
5rlagt till Holmstorp, I{ög. Det vack-
a vädret hade lockat ut en stor ska-
a intresserade, som i kvällsmörkret
red hjälp av fieklampor, sökte finna
ig en väg genom skogen, längs den
nitslade banan. Utmed banan, som
ade tolv stationer, var vid varje
tation Ijusmarsehaller utpiacerade.
'olv tipsfrågor och sex illustrerarde

'ibelberättelser, skulle man lösa in-
ran man nådde rnålet. Som exemPel
ör de illustrerade berättelserna kan
rämnas "Den brinnande busken".
{ed hjälp av en fotogenlampa och
ött kräppapper arrångerades ell
'blinnande buske", som i kvällsmörk-
et blev mycket effektfull. Rätt svar
rid den stationen var Mose. På .en

rnnan piats var tolv sädeskärvar
rppställda i en ring rned den tolfte I
nitten. Det föreställde berättelsen om
fosef och hans dröm om de elva
rärvarna som bugade sig för den
olfte.
Vid målet serverades kaffe. Kvällen

rvslutades med prisutdelning vid 1ä-

;erelden. 1:a priset, ett Hedegårds
nya testamente, erövracles. av Per
Persson, Äsarp. Allsång och andakts-
stund leddes av pastor Kurt Rydberg. 

I

Detta var själva upptakten för 
I

Unga Viljors verksamhet under hös- |

bilen som styl
, med ollo fyru hiulen.

Kom och provkör
ps en hurvig vög!

AB Bil & Motor
Slutarp. Te . 332 62

SPAREANKERT{AS
FASTIGHETSBVRÅ

Storgatan 7-9, Falköping
Tel.: 734 25
Bo,st.tel: 722 48,135 84

Nybyggd, trevlig
Villa i Slutarp
i fas,ailtegel, inr. vardags-
ru'm, 3 so!'rum, hall, badrrrrn
m we, serp. wc sa,mt kök m
ekinredn. I källaren b.a.
glllestuga ca 45 kvm m ö.
spis, bastuutr., hobbyrum,
tv.stuga, pannrum etc. Ca
1.000 k'rm tornt.

+p r ii åiiäiä;iiiiilcrs@or
Tet. 0515/15175 - 77475



Kinnarpsförsvaret vacklade
l{u s-0-smäll mot Byttorp !

Kinnarps IF:s försvar var åter generöst. Så generöst att Byttorp kun-
de vinna lörtlagens match med hela 5--0. I)en smällen betydde för KIF
att laget nu halkade ner till näst jumboposition och lår för fortsätt-
ningen strida med kniven på strupen. Efter en jämn föxta halvtimme
blev tlen 35 minuten ödesdigen

satte med att Lars östlund klappade
till direkt på en lyra från Bengt-
Olof Moberg och därmed stod det
2-0 och luften gick definitivt ur
Kinnarp. Fcrrtsättningen blev rena
expeditionssaken för hemmalaget
som vid full tid hade tagit hem en
övertygande seger,

Då hade Bl4torp fått en hel del
hjälp från Kinnarp i den fortsatta
målfabrikationen. Således var 3-{,
som kom i den 40:e minuten ett re-
sultat av ett missförstånd och ett
olyckligt Kinnarpben vid en hörna
som Hans l{lapklans slog.

'!'-0 hjälpte en för dagen mycket
olycklig Kinnarpsmålvakt, Bengt
Alexandersson, till med då han tap-
pade en bakåtpassning framför

Kättilstorps IK-I{tuurarps lF 2-z
Målg: IilK: Christer Johansson 2;
KIF: Toinas Westerberg, Roland
Johansson.
Underhållande crch trevlig kamp
som slutade med ett rättvist oav-
gjort resultat och som väl båda
lagen kan vara mycket nöjda med.
Bäst i hemmalaget var Morgae
Ald6n, medan Benny Johansson
och Tornmy Fredriksson var bäst
hos gästerna.

Ifinnarps lF-Vartofta SK 5-3
Målg: K: Tomas Westerberg 4,
Tommy Fredriksson; V: Inge Jo-
hansson 3.

En välspelad match där Kinnarp
överraskande besegrade Vartofta
efter att ha dominerat första halv-
lek och tagit ledningen med 3--0.
Vartofta kom dock starl<i i den an-
dra, men Kinnarp orkade hålla un-
dan och vann rättvist. Bäst i
Kinnarp var Tomas Karlsson, To-
mas Westelberg och Tommv Fred-
riksson. I Vartbfta gott betYg till
Inge Johansson, Rciland Svensson
och InBe Lindgren.

Kättilstorps lK-Slutarps IF &-.(l
Målg: Jan Johansson 4, Christer
Johansson 2, Per-Arne Lindgren,
Per-Åke Johansson.

Kättilstorp kämpar med Kinnarp
om trecljeplatsen i-tabellen och le-
der just nu på målskillnad, som
blev ännu bättre i mötet . med
"jumbon" Slutarp scim inte kunde
göra nagot åt sina motstånt-lare.
Bra tempo från hemmalagets sida
samt större grabbar fällde utsiaget
mot ett småväxt Slutafp, som ha-
de sina bästa i Inge Karlsson och
Ove Karl6n. I Kättilstorp gott be-
tyg till Jan Johansson, planens
bäste spelare.

Sandhems IF I E 0 1 54-3 16
Vartofta SK I 7 0 2 39-9 14
KättilstorpslKg 513 33-14 11
I(innarps IF I 5 1 3 27-24 Ll
Folkabo IK 9 0. 1 8 2-49 1
SlutarpslF 9018 0-56 1

+{4-+t.

Bengt-Olof Moberg. Vid 5--{ glömde
Kinnarpsförwaret helt bort Bengt-
Olof som kunde ta gcrd tid på sig
för att sätta bollen i maskorna.

Untler den första halvtimmen var
alltså spelet tämligen jämnt och då
visade Kinnarp att laget kan spela
riktigt hygglig fotboll men efter
Byttorp-målen var det bara Bengt
Georgsson i anfallet och Bosse Jo-
hansson i försvaret som hö]I stilen.

Stutarp närmast segern >lq'?t,
Slutarp borde rimligtvis tagit båda

poängen i lördagens Tångamatch på

sin starka första halvlek. Nu tog man
visserligen ledningen efter 20 minu-
ters spel rl.en hade smak på flera
fullträffar denna period.

Efter pausvilan blev Emtunga be-
tydligt svårare att komma till tals
med, även om de inte helt domine-
rade spelet. Matchen som sådan blev
inte av någon särskild kvalit6 och
speiarna tiUäts att tjata på varandra
alldeles för mycket. Stämningen blev
också i andra perioden åtskilligt ir-
riterad både på och utanför planen
genom onödiga kollisioner emellan
spelarna. Detta or:sakade i viss mån
också att gästerna I ändra halvlekens
15:e minut utjämnade till 1-1 som
skeddd på straff sedan Jan-Åke Sten-
dahl blivit fälld.

Hemmalaget tjorde i denna match
ett starkare intryek än ttdigare, även
om det inte klaJfade helt på mittfät-
tet. Kenneth Andersson tycks dock
{a}a på väg och var tillsammans med
iedna?t Pettersson och Anders Ec-

dlerlid de starkaste korten i försva-
et. Bengt Andersson i måle. skötte

sa.mt Lars Sahlin på mittfältet. I ked-
jan var det Erling l(arisson och Jan-
.Älke Stendahl, som allt skulie besty-
ra med den sistnämnde som den ag-
gr.essivaste i sina aktioner.

'Målskytt för Slutarp var Håkan
Krarlstedt efter hörna i den 23: min.
ooh målgörare för Emtunga var Er-
lirrg-Karlsson på straff i den 15:e min.
', Domare var Arne Kjellberg, Sköv-
d( ), vilken i stort sett skötte sig bra,

j stig också utan klander. I kedjan var
dlet Lennart Rutman och Flåkan
i(arlstedt som åstadkom de flesta

fträerr"t"rna, vilket för den sistnimn-
rde gäller första halvleken. Efter paus

tom han mer eller mindre bort ur I

bilddn. Man kan också notera flera l

fina framstötar av Tomas Petterpson, I

vilka så när givit resultat. 
I

Det resliga försvaret i gästernas 
i

lag dominerades av Sture Stenberg 
i

och Tore Gustavsson i fyrbackslinjen I

@9S@eO6Ol$OeOCCOOtöeGeOOOOiat}eo

å ffieg" bra bilar I
6 Lrå rnnn *ir lnaö Iå RENAULT 16 blå 3.000 mil 1969 a
e RtrtrAULT 16 biå 3.600 mil 1968 a
I RENAULT 4 L gr.ön 2.300 mit 1970 ?
t RENAULT 4 L vit 6.ooo mit 1969 <)

@ RENAULT 6 blå 1.100 mil 19?0 3S RENAULT 1o vit r.1oo ml 1968 O

I RENAULT R 8 röd 9.ooo mir 196b o
ö VW VARIANT vit 10.000 nail ny motor 1965 t
I vw 1600 brå T.4oo mir 1966 O
I vol,vo AMAZON COMBI 8:ut 10.000 mil 1964 ?
8 BMw 18oo vit ra.ooo ml 1;6b o
S FORD 20 M gul 9.500 mirl 1966 t
e FoRD 1z I\[ brå 9.200 mil 1962 t
å opEL REKoRD cARAVAN brå e.000 mn 1e6b t
O OPEL REKORD blå 10.000 mil 1964 Og RENAULT 12 Her:rgåndsv. dem.könd 500 mil 19?1 a
I RENAULT 4 L dern.körd 400 mi,l 1971 ?eooaq /\ .rr '.rr ^ ll - Oå A AB Bil E Motor i6 S!4!$J sr,urariP a
8 V rel' 332 62, 332s2 o
9"3
öoo.aceoccooaaooooaooooaaf oaoa

A[Fsstorufinq hilqr E

lws*wrimb över20000

Renault 72 fu nästan lika stor som Saab
99. Den ser nästan likadan ut också. Den
har 4 dörrar, rymmer b personer och b;
g.agerum på hela 356 dm3.
Andå är den mer än 9.000 kronor billi.
gare än biiligaste Saab g9

Den inleddes med att Sture Jo- |
hansson kom loss på högerkanten I

och slog in en boll som Hans Klap- 
|

klans fick två chanser på av ett 
I

generöst Kinnarpsförwar och andra I

chansen tog Hans tillvara. Den fort- |

'ä\ 'en or:1 han i<unde varit mer reso- |

lu t i sina ingripanden effer paus. 
I., cESoN 
I

I

AB Blt & M0T0R, SIUTARP tel. 33262



Kvinnorepresentationeu i Frökintl
Av landets inalies 18.32? kommun-

fullmäktige är 2.557 kvinnor, har
Statistiska Meddelanden räknat ut.
Siffrorna innebär att 13,95 proc. av
fullmäktigeledamöterna är kvinnor.
Av de 30 hommunfullmäktige som i
höstas valdes i Frökind var 3 kvin-
nor, vilket innebär att det kvinnliga
inslaget i futlmäktige prcrcentuellt
sett är mindre än ovan angivna t'iks-
genomsnitt. (PRK) orlq-n.
Bilrally i Kinnarps
IOGT-NTO bjötl på höstens första
bilrally i Kinnarp på söntlagscfter-
middagen, 44 ekipage gav sig ut på

en rundtur i det vackra Falbygdcn.
Tre kon', oller och tolv tiPsfrågor

fick deltagarna taga sig i kast med.

Uno Frisk, Grolancla, klarade sig bäst
* hela 20 poäng av 24 nöjliga 1Yc-

kades han åstadhomma. Övriga re-
sultat:

2) Inge Eckerlid, KinnarP, 15 Po-
äng; 3) Klas Åkesson, Kinnarp, 15; 4)

Stig Åke Jeppson. Falköping. 14; 5t

Ove Persson, Slutarp, 14; 6) Ällan
Andersson, Kinnarp, 14; 7) Cårl Ål{e
Ung, Slutarp, 14; 8) Gr', an Anders-
son, Kinnalp, 14; 9) Agne Persson,

Slutarp, 13; 10) I{arald Svensson,

13.

Vid lika antal rätt var det skilic-
frågan sorn avgjorde piacet ingen i

prististan. Det gäUde att gissa antal
sidor i en bok. Rätt antal var 518.

Lottningen på startkorten vanns av

Agne Persson, Slutr. p, och Stig Äke
Jeppssn, Falhöping, kom närmast i
skiljefrågan med 513.

11 rätt på tipsfrågorna hade Gösta

Sandahl, Tidaholm. vilket gor ett cx-
tla pris. De åtta första poängplockar-
na i prislistan har priser att vänta.

KINNEMO
Söndag
kt. 14.30

Fotvård i Frökind
Pensionärer och handikappade i Frökinds kornmun kan erhålla
kostn,adsfri fotvård på Frökindsgården. Tidsbestäl'lning kan ske

hos före,ståntlarinnan. Biilrag tilrl reskostnader lämnas av Kin-
neveds och Börstig-Brisrnene RK rled 40 öre kilornetern. Då
så enfordras k,an ookså reseersättning lärnnas för fotvård i
henamet. Res.or skall Fa;mordnas då så kan ske.

Socialnämnden. Kinnevetls Röilakorskrets. Börstig.Brismene
Rödakorskrets.

KINNARP I

TTPSPROIIIENAD 
I

söndagen den 12 sept. 
i
I

Start Centralskolan, KinnarP, 
I

kl. 9-12.
Väilkomna!

nlotionsklubbetr.

trlq.ll.

Återväxten inom Klnnarps IF är
god. Det bevisas bl.a rv C-Jrrnl6-
rernå, som häromdagen besegrarle
Valtorps C-jun. med hela 22-{l I m
vänskapsmatch på Brovalla. Iho-
nas TVesterberg warade för hela
tretton måI.

KINNARP
NIOTIONSGYITNASTIKEN
startar i Centralskoian för
hös,tsäsongen tisdagen den 14
sept. 1971.

Damer 18,45, herrar kl. 20.

Välkomna!

Motiousklubben.

Tipsprornenad

I morgon anordnar Frökinds mo-
tionskiubb en tippromenad med start
under Tii:'middagen från Cintralsko-
lan. Motionsklubben i kommunen
samt Slutarps IF-Samhällsföreningen
kommer under hösten att alternera
med att arrangera dessa promenader,
Sålunda står Slutarp som värd för
promenaden nästkommande söndag.

rrlot,fl.

På tisdag sti.-tar motionsgymna-
stigen i Centralskglan. Den är öppen
för såväl damer som herrar. villra
får disponera olikå tider på tisdags-
kväliarna. Arrangör är Frökinds mo-
tionsklubb.

Fotvård
Pensionärer och handikappade i

Frökinds kommun kan e,:hålla gratis
fotvård på Frökindsgården. Tidsbe-
ställning hos föreståndarinnan. Bi-
drag till resan lämnas av Röda Kors-
kretsarna.

?
o

,(GIh
Kl try cldtrFetr :dötkreatursauktion

\Mvffitv

vicl Mi;.' ,^,j GÅRD, SLUTARP (bel. ca 10 krn söd' Falk')
0BS ! änclracl auktionsPlats.
Onsdagen den ?2 t"pl. tozt kl. 13.00, varvid Rune Kjerll-

strand, Biskopsgården, Mjäldrunga, te . 0515/490 10 låter
försälja:
?0 st nötkreatur enligt nedanst. specifikation:
Renrasiga }trereford: 2 kor o. 1 kvigkailv. I{erefo'rdkorsn':
6 kvigor o. kvigkalvar o. 2 tjurkalvar.Renrasig Charolais:
1 tjur t. 1lt2 1968. Charolaishorsn.: 43 st, varav 12 kot,
18 ivigor o. kvighalvar o. 13 tjurar o. tjurkaivar' SLB:3
kor o.3 kvigor. Sll,B: 3 kor o.3 kvigor samt 3 tjurkavar'
Sex män. villkorlig kredit m. sedvanligt äganderättsförbe-
håI,l. övriga villkor vid auktionens början.

Tel. 0515i11375, 70975, FALKöPING,

IV $ödt':r

$r$rses*KilUNARP$
-* }IEJÅ TRA},J }{t}"TTT,L KONT&ÄKT *

Förmateh lit. 1i].10 Å*<ÅRP e JUN"*I{INNTtrRF$ l: JUN'

0515/116?5

KINNARP A
Bengt Alexandersson
Conny Qvist
B€ngt Persson
Bo Johansson
Äke Persson
Anders Dk
Bengt Georgsson

Bolantl Moberg
Kje[ Ahl
Tony Persson
Gösta Eek
Claes-Göran Göransson
Christer Johansson

Motionsgymnastik

I söderfyran är serietrean Ols- i

fors Kinnarps gäster. En nY ödes-

match för KIF, som iigger På ned- 
i

flyttningsplats. och säkerligen får l

problem med olsfors. KinnarPsla-
get vann vårmatchen På bortaPlan,
men sedån dess hår det gått åt-
skllligt med grus i maskineriet.

I div VI Varagruppen skall
Vilske Kleva föisvam sin leciar-
position på bortaplan mot Larv.
Trädet spelar på Vallensås mot
Naum, medan Slutarp ställs mot
E!:r..på bortaplan.

PLASTIVIATTOR PA TORGET

I MORGON, ONSDAG

CARLSSON, Slutarp

AB r.O. HOVFÄTTSIIO'ARIE

ÄI"BFRT NTJ6TS FASTIG

|1\y ödesmatch för lfinnarp"/t-rr'

Lagen på Kinnemo söndag
IF OLSTORS
Kjell-Äke Bohm
Valter Teesalu
Kjell-Göran Johansson
Kent Eliaeson
Pelle loressor
Earry Johansson
Dlve Lind
Sture Johan*son
Ull Brorsson
Kjell Karlsson
Leit Eliasson
Kurt B€ngtsson
Rol.arid Kiellgren

Domare: ÄKE JOHANSSON, Limmared' Linjem': Bernt Claesson'

Limmared; Rune Bood, Grimsås'



Hr Clas Hellman, Slutarp, med
maka Lena född Karlsson, Slutarp.
(Foto: Studio Kay, Skövde).

Fcm nretl tolv rätt
i Kinnarpspron'lenad
Frökinds mctionsklubb anordnade

på söndagen en tipspromenad i
Kinnarp med start och mål vid Cen-
tralskolan. Promenaden var förlagd
tili området öster om idrottsplatsen
och såväl banan som frågorna var
uppskattade av deltagarna, som upp-
gick till 11"3. Fem tolvor, 22 eivor och
29 tior blev resultatet.

Rätta raden: ZLx x22 xxx x2x.
Slriljefrågan: 3.750 gram.
Tolv rätt hade Sven Lodh, ÄsarP,

Gerd, Elsa, Rut Östberg samt Gun-
Britt Westerberg, Kinnarp. Per
Adolfsson, Vartofta, vann skiljefrå-
gan med rätt svar, De nämnda kan
avhämta priser vid nästa Promenad
i Kinnarp.

Nu på söndag står SiutarPs IF-
Samhällsföreningen som arrangör för
tipspromenåden. +'{/t-}t.

Oavgjort för SlutarP
Slutarp överraskade genom att spe-

la oavgjort med Elmer På bortaPlan
och hade också snudd på vinst enligt
vad Slutarps lagbas Karl-Erik Lun-
din omtalar för FT-sPort.

- Ja, vi hade ledningen med 2-1 i
slutet av andra halviek, men så fick
hemmalaget en straff och därmed
kvittering till 2-2. Jag är dock fulit
tillfredsställd med vad laget preste-

rade denna gång och nu klaffade det
betydligt bättre än tidigare i höst,

Utöver de båda målen, som gjordes

av Lennart Rutman och Roger An-
dersson, hade vi åtminstone tre fina
chanser som borde givit resultat.

Försvaret gjorde ett starkt intryck
med Per-OIof Gustavsson och Len-
nart Pettersson som de mest fram-
trädande. Även på mittfältet gick, det
bra för Roger Andersson, Alf Adams-
son och Kenneth Andersson. I an-
fallet var det inte lika bra' bestälit
men det åstadkoms trots detta chan-
utgången om de förvaitats På rätt
ser som kunde blivit avgörande för
sätt. Med utgångspunkt från denna
match tycks nu laget vara På väg
uppåt, avslutar Lundin.

lr{a-t1. Geson

I{innurp krigad,e mot Olsfars
i rn:&ltös Kinnewuotillstiil'lning

Kinnarps IF var ytt€rst närå Btt snuva Oldors på båda poängen i söndagens drabbning på trfinnemo i fot-

bo[sfyran. Efter en fint genomförtl kämpamatch av hemmapojkarna kuntle tle tåga av ilen plaskvåta planen

ined $.4 som rezultat och en värilelull poäng i bottenstritlen. Lagen hatle i stort sett var sin halvlek - Olsfors

förelöll trivas bäst I tluggregnet före paus, metlan Kinnarp i ösregn efter rasten förile matchen i flera {ina

anfall, där avslutningarna var ytterst närå att resultera. Gösta Dk var otursmillirnetrarna från att bli match-

'Olsfors har stor anledning att tac- , na. Efterlyste flera gånger bättre | Åke Johansson, Limmared, svarade

ka sin utmärke målvakt K.-4. Bohm luppsamling av "förlupna" bollar ef- lför en perfekt matchledning infQr 100-

för G{)-resultatet. Näir det stormade I ter KlF-anfall, som stoppades av Ols- | talet åst ådare'

som värst var han den fasta klippan. I forsförsvarare. I BÄSSE

Bohm hade förresten missat avgångs- l 
-.-_---."-.-.-_._:tiden från Olsfcr-s - kom först t ou- l l ,

vinnare. Bl. a, nlckade han en boll

us, I första halvlek ersattes han av
Kent Eliasson. När Bohm kom, blev
han en fulltriiff. Bäste utespelare i
gästande laget var Kjell Karlsson.

Kinnarp finns kvar På näst Jumbo-
plats, men man herr två av de i bot-

na. Saken i egna händer således. Med

Kvartalsmöte
med KINNARPS IF torsila-
gen den 16 sept..

Lokal: klubbstugan, Kinne-
mo, kl 20.00.

St5'relsen

Iliv. IV Västergötlantl Södra
Borås AIK-BY'ttorP 1-{)
Friståd-Boras GIF 2-1
Hällin'gsjö-Limmared 1-{
Kronäng-Tcrestorp 1-1
I;inghem*Mariedal 1-0
Kinnarp-Olsfors G--0

Borås AIK 19 11 5 3 33--16

F ristad 19 11 4 4 35-ä
Olsfors 19 I 6 1W*21
Marieclal 19 I3 733-25
BoråsGIF 19 I 4 7 $*47
Byttorp 19 7 5 732--25
Hällingsjö 19 7 4 8%-n
Kronäng llt 6 4 9ä-29
Limmared 19 6 4 922-37
Länghem 19 6 3 10 31-38
Kinnarp 19 4 6 927-M
TorestorD 19 4 4 17 37-44

Div. VI VaragruPPen
Emtunga-Vedum 4-2
Friscopojkarna-Vara 0-2'
Trädet-Naum 1-1
Elmer-SlutarP 2-2
Larv-Vilske-Kleva 0-0

V.-Illeva 74 6 6 2A-17
Elmer !4 6 5 326-13
Emtunga 74 T 2 533-18
Frikopojk. 74 6 4 431-19
Larv 14 6 5 425-A
Vedum t4 5 4 520-22
Naum !4 5 2 721-Xj
Vara 74 14 6n-?,13
Trädet 74 5 2 719---34
Slutarp 14 2 4 82$43

överliggaren. tt4lq-X.

Biljaralklubben Snooher i Slutarp
står inför ett nytt verksamhetsår.
I morgon kväll samlas metllem-
marna till årsrnöte och för att drn
upp riktlinjerna inför hösten och

rintern, Bi.a. hoppas man kunna
färdigspela on parturnering i 1-4:L

Bil,j arrlk\whhen, i Slu,taryt
iruf ör söso raEs,6a Y emi iir eyt,

rlflt'.:,::ti.:::!,tl

,,::,:::?ji

:VJ:

,:,.i1;,:
': 

,i;t:,,

B(dtii Helander silitar in slg på cn poänggivande stöt. I tur att gå i

kamp med bollarna på bordet står Aimo Gustavsson .. klubbens seXr,

- samt Lennart Eckerlid - en av medlemmarna.

26

t4
27

20

19

18

16

16

15

ilt
10

Klubben har för oärvaranile ett
20-tal medlemmar. Ordf. Bertil He-
lander säger att det finns plats för
ytterligare intresserade. I våras
flyttade man in i ny lokal i ett av
stiftelsehuscn I Slutarp. Illan för-
togar tlär över fvå käilarrum.

raAuplngs res€rv3erre

Fumsjö-Kättilstorp 3-2
Åsarp-Gust. Adolf 6-1

'. Trädet-Folkabo ?--0
' Rapid-Vilske-Kleva 1-"1
. . Slutar:o-Sandhem 0-gt^

19 l, V.-Kleva 14 11 3 0

17fTrädet 74 7 2 5

16lSandhem 74 5 6 3

16 Slutarp 74 6 3 6

lS Rapid t4 5 4 5

14r Folkabo 14 5 2 7

plFurusjö 14 5 2 7

p'Iiättilstorp 14 3 5 6

p' Åsarp 14 4 3 7

8, Gust.-Adolf 1+ 2 1 8

Floby reservserie

Grolanda-Kinnarp 2J
Blidsberg-Vara 3--0
Vedum-Norra Vånga 0-2
Ärentorp-Friscopojkairna 1--{
Äsarp-'i.immele 4*3

Äsarp 14 U'1*}_ID
31-18
32-33
48-n
n--&
41-36
2S-4
29-35
25--31

xi-42

2 59-19
3 34-29
3 Xi-20
6 33-29
5 3i_n
6 32-30
6 36--36
I 35-31

t0 ,n--4
10 20-ro8

%
16

ao

15

Arentorp 14 7 4

Blidsberg 74 7 4

Kinnarp L4 8 0

Friscopojk, t4 6 3

Grolanda 14 6 2

Vedum

?3

19

18

16

15

\1
13

10

6

6

t2
12

11

11

t
2
,

L4 5 3

Timmeie 14 4

Vara L4. 2

Noira Yånga 14 2



Årusl,ugsd,ebutt, i Frökirad, lil*i*fr",ffifr
fwf,er{}e\l,utioru om postesl,, t'et'c?\ 

l;$#:r,,*::*il;j*y;

Glstafsson nånak:rlq atf hok-
slrrfef som venliqf ir*o lrrrnÄo ltnrt-

Frökinds komrnunfullmäktige startacle efter s,o'mmaluppehållet med ett lån.gt sarnrnan- | f';t';"'], hrrrcchnc*:i'1pr |rprririeipq

-^---3r,- ^rrr --^- l^r ön^r^-^- r:rr ^r:r-^ 4*,.^.-:-^.^- ,-^--- j^r ]^- r:..^ lhidrat till grttr:Äfnnrion, 120o0 kf. I

trärle i tisdags kväll. Framför allt var det anslagen tilt olika föreningar som det t"g .1.:1rS | ;,;;:"rJ;;. ";':"'^, air lrnmrnrrnentid att besluta om. I{ommunstyrolsen hatle i sina förslag ofta gått ifrån ldrotts- och fritids- Li"',, i""i..= hnroon f;r be'iriada ho-
nilmndens frarnställning och nåmnclens orilförantle Göran Andersson fick fötsvarz 1"116^ran \zi<oa ma.rri.or oeh mähe.l-
de begärcla anslagen. Det gjortle han med framgång. Vid sarnmanträilet interpellerade leda- I nfrrror.i.s sr<qlt i.r-;inas rir knm-
moten Gustav Gustavsson om postens framticla funktion i kommunen. Hau fiek lmunau,o,r+^.ef oohkonrorof kommalr
redan vid sa,mrnanträdet svar av kommunstyrelsens orclförancle Gunnar Larsson och läven att få ett ny'tt telefonabonne-
interpellationen gav även den anledning till iliskussion, kring posten i Frökint! i frarntitlen. I mans.

nats fran posrvcrket ,* o""'trä--|"a. "t.tilt.d"T .T 
-inL:..0",,u1 .tll ry.:.,-:t::'.0:utning 

på begärt anslagI lll:iiomshemsrrågorna
Några klar.a beske<i har inte läm_ I Göran Andersson: Motionsklubben ll att rösta.1 Fullmäktige har tidigare

Its frän postverket ,* U""-t"ä-- lnår ut-.tilt.U"T .ol-.ttl:..U",t,i 
.i ll Sjort viss"'prutning på begärt anslag

ia postala organis,ationen, sade in- lannat förenin{tl1":..I"I13äktiSe 
1l1tt li 

till klubblokalen' De nu beviljade

rpellanten och fråeade: på vilka I nå ldrotts- och fritidsnämndens för- 
lr 

pengarnå skall användas till inven-
tida postala organisationen, sade in- lannat 

röreninTl'.":,.1t13äul'*" 1* lill]-_i]lfoi:-?]"": 9u. nu,.beviljade

terpellanten och frågade: ä-il; I nå rdrotts- .:tr fit-tq-lä-ndens l.ör- 
li 
l"nsu"t* skall användas tin inven- | ,:]1"i,1 _:1, 

oo-*,tttnqi 750 l{r till

besked rrån posrverkets *,";r";;;;iu]'* :"n. r.not:o:*lubben rår a,tså li":^.''1: l*-:"T:Xt:fl ::::::i":",*-tl*13:
inväncla något mot de';r;;;*u; I xrnneveas.sky4teförening-fick där- 

l] 
n""su" för sin verksamhet. .rd" 1., i kommrlnen skall tttredas av'

posilorarerna och vidare: ät';ä:lemot.nöja.siq "l:d 91io:-i":;li3::1.1.,^li.:":.io:^^^o".n.ll:il:1T',":::Tn:it:l;.-:::':::Tli-":ffö:;;; "iii,r"*"'1"**ui;;; lstyrelsen tlr.styrkta. 300 kr,. trots att 
llrurlmäktige 

att bevilja 8.000 i stället ll?: -1"-l-11 :tt utbvssnad av årder-

tll berörda parter i ;;ä;;; lnämnclen .lo"'311t begärda. t* il:o:^ -I:*:l"tl".'-"-ts.ens".. 
röre1ras""lT:Sh-":,:"t:Tl'T::""t,::,';"*;:

Gunnar Lars."" ";;;;;"l lsv"a, tyckte Göran Anderr-flz.oooochäven2.175kr förenbrunnll"l ..*^"u: rrå att norra delen av

postverket dri'er förhand;ff; ,oJ I : "--", ltl":."m skytteföreningen i ar 
[ - rzs kr mer än stvrelsen föreslaeit. I Redr'äg oeh även vartofta kan kom-

dir. Jarl A'dersson o* ooriiorour i I fvller 70 år'
DUbbeIt! l:loo1i1-pa. ^--åg kommlncla'r^laAn

11T 
t::jtii:"t;j:*:T'"'J-T:,.e.| Y I r kommunens inrresse? | Kommunstyrelsen hade röreslagit I oet tämptigt att samarbetsnämnden

lnT.et arr rnvanda mot llyttnlng av I l_,- _-.-_.-_-_".. ,. I,,*.oÄo-yLrrrrrrF dv | | - !..r-^r^-.
posten tilt denna fastighet-"iå^*, O"u i -.Biljardklublen.Snoolel-i 

Slutarplatt missionsförsamlingarna i Äsarp utrecer'

16 september, kommer representan- lrrcx ocxsa nöja sig med 300 mot be-il1.,tt"tTn,skulle tå 300 kr.- oU -:";',tä:l::":J:i:"t:T l*l'if-
;:, T;'i1'Jft,;:i'ä; ;:[;.*:ä: lqil1 

.ä -r,;;"G;;-;0*- 
q.;.;_l lansökan 

hade röreningarna inte ",'- 
nas til sörbv skora och visoa möb-

retsen att träffas. Så snart förslasen lAnoersson: uef, ar rramror attrlgett nåEot.beloPP' T" l*:. Gustafs- TI-;l'"I.,3::"::T:.--::trt^:.T::
i en av postverket cj"".r'.it';1i;; l ;;;;-;;"t;;;;;r#Gi; ;ll. l son röreslos att de skutle rå det ,Fröki:d. Bvggnarls-x r- "ns rörc1qq 

.

föreligger, kommer ,,r*a"n"i""''"t? lnnu" skall också tänka på utt tö"*-l aubbla och efter votering med z rös-.lom -rrvcidsbestämmelser för 
'atten- !

utrerls

ma in i bilden vid kommunsamman-

infor.meras. il ning"ns medlemmar är ungdomar. lter för kommunstyrelsens.förslag ":n lll::'*. 
antogs och 4.750 kr anslogs

ll CÅ"ar Larsson: Mai skaltlfS tOr hr Gustafssons fördubbladeslltill ar'loppsledingar till AB Rutmans
Gustaf Gustafsson: Valförllinte ttassiticera olika spel. men 116-l anslaget. llSnickerifabrik.'

säger kommunslylclsen ja till den l, ean ä" om det inte finns en del sc,- | | Ändrade bestämmelser för kommrr-

föl'eslågna lcrkalen nu, när den tidj- | ä"r, .o* spelar bör betala. Han iäm- | Anstag tilt politik? | 
nalt bostadstillägg antogs. De nya

gare ansås den olämplig? Innebär l ra"no -on snlf. är .lof -c"ktio-o, i I Det anstag som orsakade mest de- | bestämmelserna innebär att Frökind
I rvrLsrubrrq I qctt sulu spctaf uul UcLala. nalt Jallt- I i

I sar" unsås den olämplig? Innebär I ta"a" -ua golf: är det verkligen il Det anslag som orsakade mest de- 
| 
bestämmelserna innebär att Frökind

I förstaget till organisation att det i I Lo**.rr,"rr. intresse att betala 16, batt var föreslagna 300 kr till Kin- | 
följer övriga kommuner i bloekot.

I framtiden blir lantbrevbäring i Slut- | eolfsnel? nevetls avd. av CUF. Hr A 1l a n 
I 
Kostnadsökningen för kommuncn

la"p och lådbrevbäring i Kinnarp?l'vu.tort" Hemvärnsområde hade Ahlqvistansåginteattpolitiskaljämförtmediårblir50.000kr.
Gunnar Larsson: Kommunal-lluusa* ett engångsanslag på 296 1" föreningar skall få bidrag för att | 'n0_ I: 

anslogs för vandringsbib-

kamrern fann vid tidigare undersök- ll ror ",t täcka ln 
*oet 

av tåstnaderna sprida sina id6er - det kan läesas,{ liotekslåda på Frökindsgården och

ningattdenaktueilabyggnaden"utllrO" o-"åd"t" deltagande i rikstäv- i ilartistödet i stället' Gunnarllböekerförsvnskadaite'
otämplig att inreda till postlokal.il ting. Namnoen hade avstyrkt och så Larsson ansåg att avslag skulle l-.Ut_ll^|:ldl..beslöts -hundskatten
Men mot lokalens läge finns från ll g;orde även fullmäktige. innebära att viss form av ungdoms- | för 1972 till oförändrat 25 kr
kommunens sida inga invändningar. ll 

--Xir,rru"o. 
bordtennisklubb fick be- | verksamhet diskrimineras. För övrisi 

I

Det btir postverket som får svara ll gärda 2.b00, i stänet för de 2.0ft) som I skulle anslaget användas 
_ 
tttt 

__"ut | _.. VäikommenJ

tör att själva tokaten blir bra. Nä"ll ;;;;;;styretsen föreslagit. Göranlungdomsvepksamhet, fotboll, vollev- | Före sammanträdes börian hälsade

det gäller den framtida organisatio- jl ,0. " o ul. ", o., : r{lubberi har ett 40- | l:]1 etc., inte. till att sDrida flit]tl" | 
*]ltlllnt'*':::,ordförande Ärne olsson

nen av posten i samhältena förefal- .l tut ,rr,gdomur som medlemmar. Vi I id6er. Flera inlägg giordes i debat- 
| 
de nvauställda på kommunalkontoret,

ler det som om det blir lådbrevbä- | skalt vara tacksamma att föreningar- | tntt och just innan man skulle av- 
| 
kommunalkamrer..__Grahn 

_och It
ringbåcleiKinnarpochslutarp,.u-lnuikommunernaäraktivacrchtarlsöra frå9an.kom.hr Lars Gus-lIn8er Persson, välkomna' Han r'äl-

dehrLarsson lhand om ungdomen. Då slipper viltatssonmedettnyttförslas:cen-,1 !31nfe också. 
_kommtrntekn:iker

problem. terns ungdom är den hästa vi har 
I 
Elo,f Rehn som i .fortsättnine,i har

Anslagstlebatt | 
- 

,i*r"r, Kinnarps IF fick begärt an- i kommunen så de bijr få cle 500 kr f-vis1 
tiänstgöringstid på kommunal-

Anslagen till föreningar och orga- | shg, 10.000, för verksamheten i stäl- de begärde. Och fullmäkt;ce beslöt

nisationer gav anledning till debatt. il t"t tA" av styrelsen föreslagna 7.666.. life örrerraskande, att ge Kinneveds

Frökinds Motionsklu.bb hade begärtil CO"un Andersson: Klubben, i CIIF 500 kr'
;;ä'?:: ;-rä".";J"to;äJ,'";; il il.T 'i'å"'i iåi 

.J"i';å";ä":';i - å""i;; ansrag rötitie kotnmunstv- l l xex SII,,TARP
nämnden. Kommunstyrelsen hade ll 6o*"tt. på andra orter svarar 166- relsens förslag för vilka vi tidigarenämnden. l(ommunstyrelsen naoe 

ll domen. På andra orter svarar kom- rerserrs ruröLax r('r trurtrdrc ll _.. Trevlig enfarniljsvilla
tillstyrl(t500kr.GöranAnders-ll munen för idrottsanläggningar,551 redoqiort ll .#.\* hrrooÄ loAo inna; c
s o n : överallt lägger man stor vikt il frar Xommunen satsat knappt 10 pro-l Fullmäl<tise beslöf go lintrtntrtrstr-- 

i | -'- ;:,|-|,; -""-";::;,;

munen uppgifter för motion - kcrm- ll ter för rl0.0ffil

S 0 Il : Vvelarrl rdtsöEr !ra!! ll Ilaf bUIuluuIIeIl &LsaL 5rläPPl ru yru- ] | | .... qn\rrllm rrqrdqqqnrm
vid motjon. Vi skall vara taeksamma ll cent nå idrottsplatsen. I{lubben får I rpl"an i utrndraq alt anfa ertreDre- I ! ,.lsL
att motionshruuten arrto"ar; ;;-- ll i]ärå, ,i*il;;;;;; iä";å* ,',- | 'n" rör rrasr-r'|tnnrp'inirn* (öm skatl ll -:* t:*t, kök--..Ttd höq

*.'""" *o*iti", to" *otio', - t orn- ll ;;;-il ;-**l 
*- 

| lttöras i sqmhan.t mea r"""r:'t".r a"- ll @-,å, standarcl. Källare med

munerna är ofta starkt engagerade iil Gösta Andersson, ledamot avlfalforine. T,ån för lertninsar.a har ll ; TV-rurn, förråcl, tvätt-

startat i år, haft en fin start octi är I framför allt äl de långa resorna ochstartat i år, haft en fin start ocli är I framför allt äl de långa resorna och I ll m, med oljee dning,
värcla uppmuntran. De begärda penC- | domararvodeni som kostar pengar. Rokqlrrt ll få&" Vidbyggt gala-ge,
arna behövs, bl.a. till gymnastikle- I Göran Andersson lyckades Länsslrrelqens nlan fÄr s;ri11ij.-
dare. Kommunstyrelsens förslas för-il även få fullmäktige med på ett till- srrars.rnräqgqine3r s'6dr<ärcles IISSIARtsANKER}{AS
r;åx!ä il, iåJ"1"ä"i:i";,";;illlif::ä"","'ll ,:;TT:Tå- :T .*T'illll^ xH;::T.* rx. il rnsneHErsgvRÅ
i höjden. Vi kan inte br.;;"";pl;;;ll il;ffi-;;urå iurt 

""rirJi,-a."uitorsen er;i,r;.rrs Trrrrecbn<+Äc'r^q hn'!r- il sbrs*tun T-9, Falköping
vacl varje förening begär. llförst efter votering med 11 rösterl<1rrt onh årsherä+f^lqe. r{r f:'rstnfli Tel.1B425

Sten Ahlqvist understöddeli mot 4., Flera Iedamöter avstod frånl I Bost.tel. 1224g, 1gbg4



Omträggning i Kinnarp - Slutarp
i januari eller april rh-a.

Om postkontoret hlir godkänt
Postomläggningen i lfinnarp*Slutarp kommer troligen att genomföras antingen den 1

januari eller tlen 1 april 1972. Den upplysningen gav postmästare Harry Skalin, I'alköpirrg,
när han uncler två timmars titl på torsdagseftormitldagen informerade Frökinds ko,mmunsty-
relse om de kornmande postala föränilringarna - förändringar som innebär att man övergår
till villabrevbäring i Kinnarp och Slutarp sarnt slår samman tle båda posthontoren ilär till
ett, inrymt i en ältlre fabriksbyggnad som tillhör och ligger i direkt anslutning till lfinnarps
Kontorsmöbldr. Men frågan är itlag om man får tillstånd att auvända lokalen som post'
kontor. Enligt vacl som framkom måste dispens siikas hos länsstyrellren och tlet har ännu
inte gjorts, trots att ombyggnadsarbeten redan pirgår i lokalen.

Start mellan 10 ooh 12 vid Li-
den. (Vårkumllavägen med in-
fart vid Bil octr Motor).
Separata frågor för barn.
VÄLKOMNA!

Sn' - Samhdllsförenlngen

S18 hushåll betjänas av postanstal-
ten i Kinnarp
Via postanstalten i l(innarp får 318

hushåll sin post har pcrststyrelsen
räknat ut. Av desså hushål] var 145

villaägarhushåIl och 112 självständi-
ga jordbruk. Inom postanstaltens om-
råde betjänades vidare 4 livsmedels-
affärer.

Siffrorna baserar sig på en räkning
som utfördes i mars 1971 men vid
publiceringen har poststyrelsen tagit
hänsyn till de förändringar som man
beräknat intriiffa under sommarhalv-
året 1971. (PRK)

Tångavallen
I dag kl 16.00

Grannderby

Trädet-Slutarp

par år sedan då länsarkiteliten varit
ute och tittat närmare på förhållan-
dena. Apropå den nu aktublla pcat-
lokalen lär han ha sagt: - Siik gärna
dispens, men kom ihåg att jag inte
kan tillstyrka den.

Senare post

Utan tvivel kommer postomlägg-
ningen att medföra, att lätortsborna
får sin post senare. Linjen skall ut-
gå från _Faiköping 7.45 och posten
kan vara utdelad i de båda sam-
hällena först vid 11-tiden.

Det framhölls att detta kunde bli
besvärligt för företag och affärer och
från något håil föreslogs att postlin-
jen från Falköping skutle gå direkt
till Slutarp och Kinnarp utan att
betjäna de melianliggande hushållen,
i Luttra t.ex. Postmästaren medgav

. L{ i i"a skulle innebära en viss
tidsvinst för samhällenas del, men
påpekade att det var mot postverkets
plinciper att s.a.s. gå förbi någon.
Man gör inte på det sättet.

Det är dock tänkbart att man kan
iia linjen Falköping-Brismene ta

hand orn de hushåll som ligger mel-
ian staderl oeh Slutarp.

Valmöjlighet
Villabr:evbäring innebär - det är

kanske bekant - att varje fastighet
har sin egen brevlåda, placerad vid
toritgränsen. Bc man i hyreshus
med minst fyra hushåli i varje trapp-
uppgång delas posten ut i dörrbrev-
låda.

Vill man inte ha villabrevträring så
går det att få po$tbox i poststationen,
där en anläggning med 120 boxar
skali finnas. Där kan man få posten

tidigåre - redan 8.30.

Postkontoret skall ha öppet fyra
timmar om dagen, från 9 till 11 och
15.30 till 17.30.

Postomläggningen i Kinnarp-Slut- 
|

arp kommer också att medföra om- r

läggning till lantbrevbåring på linjen
Kinnarp-Vårkumla*Slutarp.

Posten stannar
Under de diskussioner som fördes

i tclsdags ställdes trågan '-' änd.
ringen i l{innarp*Slutarp var att
betrakta som en tiilfällig eller defi-
nitiv lösning.

- Absolut on definitiv, sade hr
Skalin. lndragning av poststationen
här kan inte komma på tal.

domar och ungdom,ssekr. G.
Göt ind.
Servering. - Välkornna!

Kyrkans flngtlorn.

Tr - -_-::l
II

I 
l" UNGDoMSAFTON

I li -i Lokal Frökind fre . 24i9 kl.
I | 19.30 för ungtlom fr. 14 år.
| | Omväxlande prografir av ung-

Postomläggningen hår inte väckt
några häftigare känslor till liv i
kommunen, men så är det ju inte
heller, som t.ex. i Gudhem, fråga om
någon nedläggning. Kommunstyiel-
sen har tidigare förlclarat sig inre
ha något att invända mot postverkets
planer, men innan man inger sitt
slutgiltiga yttrande till postdirektio-
nen i Göteborg så vill man i god
demokratisk anda höra vad kom-
muninvånarna har att säga. En in-
formationsträff skall alltså hållas för
allmänheten.

Innan den sammankomsten utlyses
bör det vara angeläget att ta redå
pä hurpr,'i42 rJen garn'. industriloka-
len får användas som postkontor el-
ler inte. Det var byggnadsnämndens
ordförande Elof Rehn som erinrade
om att postkontoret kommer att iig-
ga på industrimark och att man för
att inte komma i strid med bygg-
nadsplanen måste söka dispens hos
länsstyrelsen. Såvitt hr Rehn käncle
till hade ingen dispens sökts. Det
är inte kommunens sak att göra det,
de kommunala myndigheterna kan
endast avstyrka eller tillstyrka en
dispensansökan. Det är länsstyrelsen
sorn har avgörandet.

Frågan hade varit på tal för ett

TIPSPROMENAD äTrebilskrock söndag i SLUTARP

i Slutarp
rttq
-?1.

Tre bilar var i går eftefmlddtg
inblandade i en kollision på rik$-
väg 46 i Slutarp. Vid olyckari ska-
datles en av bilisternå, en dam från
Slutarp. IIon lördes tiil la$årdtt€t
i Falköplng, men fick efter urrder-
sökning återväntla hem, Olyckrn
inträffado i korsninget vid Bil och
Motor.
Inblandade i kollisionen var främst

den bil som 
.fördes åv Slritarpsäå-

men, som stannat för stqpp på
Kvarngatan, och den från Kinnarpe-
hållet kommånde bilen. De två for-
donen törnade såmmån i korsningen,
varvid en tredje bil - som stannat
för stopp på Vårkumlavägen möt
väg 46 - till en mindre del drab-
bådes av sammanstötningen.

Fr. v. postmästare IIarry Skalin, Falköping, och kommunstyrelsens ord-



Kvintetten Åke Persson, Benny Carlsson, Uldine Widlundh, Eddie
figurera i prislistorna. $lq.-tft.

och Henrik Johansson såss

Löpning 60 m. P 5: 1) BennY Karls-
son, V 8,9; 2) Å](e Persson, V 9,4;

3) Henrik Johansson, V 9,5'

Kast med liten boll P4: 1) Torbjörn
Äkesson, K 38,25 m.; 2) Anders Sö-

derluncl, V 3?,70; 3) Per Karlsson, Y
35,20.

Löpnirrg 60 m. f 5: 1) Uldine Wicl-

lunclh, V 9,5; 2) Hel6n Strandh' V
9,9; 3) Marina Ingrrarsson, V 10,4.

Löpning 60 m. P 4: 1) Ingemår
Sandberg, Y 10,1; 2) Torbiörn Åkes-

son, I{ 10,3; 3) Conny Johansson, Y

10,3; 4) Bengt Eriksson, V 10,3.

Kast med liten boll F 6: 1) Karin
Johansson, V 30,30 m.; 2) Carina
Brattberg, Y 27,40; 3) Marianne Fri-
dolfsson. K 26.10.

Löpning 60 rn. F 4:1) Lena Jd-
hansson, V 10,5; 2) Lisbeth Ek, K
10,6; 3) Birgitta lVluregård, V 10,ii.

TRÄDET UDDAMÅLSVANN
Slutarp f ör'lorade lördagens hem-

maderby mot Trädet med 0-1. Det
var en dag då inget ville lyckas för
hemmalaget, som speciellt i första
halvlek missade många målchanser.

Trädet kan i första hand tacka sin
enrinente målvakt Bengt Berger'för
segcr:n. Som Berger spelade den här
matchen har han ingen överman i
serien,

Trädet spelade bäst, men det var
Slutarp som stod för de farligaste
målchanserna.

Förutom måivakten Berger var Bo
Ek och Yngve Ragnarsson starka
försversspelare i Trädet. På mittfäl-
tet jobbade Roland Bergsten fram-
gångsrikt. Claes lVestermark stod för
de flesta farligheterna I kedjan. 

I

Slutarp förfogar över ett par flna 
I

stoppers I Per Olof Gustal'sson och I

Kjell Karlstedt. Alf Adamsson var 
I

bra på mittfältet så länge orken höll. I

I kedjån,var Thotnas Pettersson den
främste.

Slutarp gick ut mycket hårt och
radade upp chanser framför Trädets-
målet. Lennart Rutman sköt i stol-
pen, Thomas Pettersson fick dröm-
träff med huvudet med Tfädetmå]-
vakten reflexräddade.

Det blev i stället Trädet som tog
ledningen i 24:.e minuten genom

Claes Westermark som nickade in ett
inlägg från Egon Ekunger. Strax
därefter hade Thomas Pettersson en
ny kanonnick som Bengt Berger räd-
dade på mållinjen. Slutarpsspelarna
påstod att bollen var inne, men den
bestämde domgren Bengt Lindberg,
Fröjered, vinkade awärjande.

I andra halvlek hade Slutarp en

Södrs Fu!,un, tiiulude pcr, Kinnemo

Södra Falans Sko]-IF, som onrfat-
tar mellanstadierna i Kinnarp, Var-
tofta och Yllestad har haft skolmäs-
terskap på Kinnemo. En rad fina re-
sultat nåddes av de entusiastiska
ungdomalna. Resultat enligt följande:

Höjdhopp P 6: 1) Anders Gustafs-
son, K 105 cm; J.) Ingemar Johansson,
K 105; 3) Eddie Lagergren, V 105.

Längdhopp F 4: 1) Jane Söder-
ström, V 3,05 m.; 2) Lena Karlsson,
V 2,90; 3) Birgitta t\{uiegård, V 2,72.

Höjdhopp F S: 1) Kajsa Rikkonnen,
I( 100 cm.; 2) Siv Gustafsson, K 100;

3) Veronica Browall, K 95; 3) Chri-
stina Gustafsson, K 95; 4) Carina
Brattberg, Y 95.

Itiijdhopp P 4: 1) Per Karlsson, Y
105 cm.; 2) Conny Johansson, Y 1"00;

3) Ingemar Sanclberg, Y 100: 4) Bo
Anclelsson. K 100.

Längdhopp P 4: 1) Ingemar Sand-
berrg, Y 3,33 m.; 2) Anders Söder-
lund, V 3,04; 3) Bengt Eriksson, V
3.00.

I(ast med liten boll P 5: 1) Benny
Carisson, V 53,2 m.; 2) Äke Persson,
Y 42,47: 3) Inge Karlsson, I< n}L

L2ingdhopp l- 5: 1) Mona Liljefors,
V 3,39 m.; 2) Uidine lVidlunrlh, V
3,34; 3) Nlarita Dahlgren, V 3.29.

Hiijrlhopp Pojhar' 5: 1) Åke Pers-
son, V 115 cm.; 2) Henrik Johansson,
V 110; 3) Gunnar Kjetl6n, K 110.

Hö,lrlhopp F 4: 1) Ing-Marie Claes-
son, K 85 cm.; 2) Siv Eng, Y 85; 3)

Sonja Åkesson, K 85; 3) Jane Söder'*
ström, V 85.

Llingdhopp P 5: 1) Benny Carlsson,
V 3,99 m.; 2) Henrik Johansson, V
3,81; 3) Åke Persson, V 3,66.

Hö,idbopp F 5: 1) Mona Liljefors,
V 105 cm.; 2) Helen Strandh, V 105;

3) IVlarianne Nilsson, Y 100.

Längtlhopp P 6: 1) Eddie Lager-
gren, V 3,99 m.; 2) Valter Bertilsson,
Y 3,74; 3) Kurt Andersson, V 3,60.

Längtlhopp F 6: 1) Veronica Bro-
lvall, K 3,39 m-; 2) Christina Gustavs-
son, K 3,19; 3) Ingela Johansson, Y
3.11.

Löpning 60 m. F 6: 1) Ingela Jo-
hansson, Y 10,0; 2) Christina Gustafs-
son, K 10,2; 3) Veronica Browall, K
10,2.

Löpning 60 m. P 6: 1) Eddie Lager-
gren, V 9,1; 2) Stefan Ekmån, K 9,5;

3) Ingemar Johansson, K 9,6; 4) Vai-
ter Bertilsson. V 9.6.

Kast merl liten boll P 8: 1) I(urt
Andersson,. V 48,53 m.; 2) Siefan Ek-
man, K 47,02;3) Eddie Lagergren, V
45,96.

Iiast metl liter boll F 4: 1) Eva
I{a11d6n, V 19,15 m.; 2) Lisbeth Ek, K
18,90; 3) Lena Rikkonnen, K 16,75.

I(ast med litcn boll F 5: 1) Ituistina
Dagman, V 30,29 m.; 2) Mona Lilje-
fors, V 29.80; 3) Ros-Marie l(ärrman-
der, V 29,11. jättechans då Rutman kommit helt 

1

fri, men målvakten Berger klarade 
I

genom en perfekt utrusning. 
I

zll'l')t. Pol 
I

Tipsprornenad
fi, tanang arrangerar Slutarps IF

och Samhiillsföreningen en tipsprome-

nad. Det blir start under förmidda-

gen trån Liden, På vägen mot Vål-
i<umla. Samtliga starter räknas in i
motionslanclskampen mot Finland'

I Kinnarps C-junior€r kan

I 
se tillbaka på en framgångsrik sä-

lsong med bl.a. serieseger i sin grupp.

i I laget spelar en verklig målkung
lvid namn Thomas Westelberg - dct

| är han som är längst av grabbarna
li öu.u raden. Lagbasen K.-G. Jo-

hansson kan kanske småningom till-
föra seniclfotbollen en del fina äm-
nen.

Bilden: övre raden från vänster:
Ingemar Johansson, Ingemar Fli-
dolfsson, Roland Jansson, Kent
Blrgtsson. Thomas Westerberg. Ste-
ve Carlsson, Tommy Fredriksson,

.f'2,,.

Pä knä: lagledalen K.-G. Johans-
soll, Kent Ek, Glenn Johanssot'I,
Benny Brodd, Tommy Lieberg, Bo
Antici'sson, Torbjörn Äkesson.

Det är andra året i följd som C-
.juniorer hernför sin serie. Målski11-
rraden i är är fin: 54-8 i serie.

ttl4'?x.

Lag ergren



I(assaskåpskupp i Slutarp
Poststationen länsades fttq

Yrkestjuvar i farten? 
4

Slutarps poststation hatle natten till torsdagen påhäsning
av tjuvar. Drygt 8.000 kronor i kontanter blev bytet.
En del av sumrnan utgjortle pensionspengar som skulle
betalas ut. Polisen i Falköping som har hand om utretl'
ningen mi5stänker att ilet är "yrkestjuvar" som varit i far'
ten. Efter att ha brutit upp tle två dörrar som letler in till
expetlitionen har tle med hjälp av skärbrännare och svets'
aggregat gått till verket, it.v.s. skurit upp kassaskåpet, där.
pengarna förvarades.

två - stulit i en närbelägen snickeri- | Timmeles poststation nyligen. Poli-
industri, där de också "stökat tiit" l sen vet att flera dynamitarder för
på ett kontor. Det-.är doc{. c,'krart 

| å:il"::f"ri""l*il;""ät:Tä::
Många fullträffar ^14
vid tipspnonnenad -fl'

Skärbrännaren lämnade de kvar. på 
, 
hur de tagit sig in i industrin.

platsen. Brännaren med aggregat har I Tillvägagångssättet vid kuppen mot

tjuvarna - de torde ha varit minst I Poststationen påminner om det mot
.^r^r^r:^- --.1i-^- DÄli-

Slutarps IF och Samhällsföreningen
anordDade på söndaåen en tipspro-
menad med start och mål vid Liden.
143 gick den drygt halvmilen långa
banan. Elva lyckades tippå toiv rätt
på seniorfrågorna, medan sex hade
fullträffar på barnfrågo.rna.

Den inbördes ordningen och Pris-
tagarna avgjordes genom skiljefrå-
gan, som gäilde att uppskatta hur
mycket pengar det fanns i en glas-

burk. Den rymde 10:71. Närmast kom
Bror Johansson, Slutarp, med 10:?8.

Bror och föijande har priser att
hämts hos Samuelsons.

12 rätt (skiljefrågan inom parentes):
Margareta EkIöf, Slutarp (9:65), Jon-
ny Karlstedt, Kinnarp (7:94), Tage
Karlsson, Äsarp (13:50), Bo Eklöf,
Slutarp (7:82), Tilly Andersson,
Kinnarp (7:26).

Barnraden: L2 rätt: Anna Samuel-
son, Slutarp (6:54), Kjell-Äl<e Filips-
son, Slutarp (6:35).

Eftersom skiljefrågan avgör den
inbördes ställningen får föijande nöja
sig med ett omnämnande för sina
fuilträffar: Elsa östberg, Kinnarp
(6:23), Ebba Persson, Vartofta (5:70),

Sven-Oiof Johansson, Slutarp (5:42),

Elon Kindlund, Slutarp (5:32), Bar-
bro Sand6n, Slutarp (4:78), Aina An-
dersson, Kinnarp 4:45).

På barnsidan får följande fullträf-
far ett omnämnande: Eva-Marie Fi-
lipsson, Slutarp (15:65), Lena Jcrhans-
son, Slutap (6:34), Ännika Berg-
qvist, -Slutarp (5:50), Mikaela Johans-
son, Slutarp (5).

Rätt seniorrad: lxx x12 1xx 2x1
Barnraden: 1xx 22I 1x7 722

På söndag. är det Kinnarps tur att
stå som arrangör.

Postanstalten I Slutarp
Via postanstalten i Slutarp får 172

hushåIl sin post har poststyrelsen

vara pengårna där utan istäUet låta
valven stå öppna nattetid. KuPPen
mot stationen har ägt rum någon
gång efter 21.30 i onsdags kväll. Den
upptäcktes ki 6 på torsdagsmorgonen,
då stationsförestånclaren i vanlig
ordning kom för att ta del av dagens
post. Polisen vill gärna komma i
kontakt me<l de personer som UPP-

fattat något som kan sättas i sam-
band med inbrottet.

Falköpingsynglirrg dörndes rrid samrna tillfälle till 60 dags-
böter för vårdslöshet i trafilr och vållantle till annans tlöil.
Denna händelse utspelades dagerr före julafton förra året,
då en Träiletfru ourkorn på Ulricehamn-Falköpingsvägen
utanför Slutarps l{andelsträtlgård. (ulro.o,r.b1/ol\

Dagen före juiafton förra året in-
träffade en trafikolycka utanför han-
delsträdgårclen i Slutarp, där en fru
från Tr'ädet blev påkörd av en bilist
och så svårt shadad att hon avled
omedelhirrl. Bilisten - en ung fal-
iröpingsbo - åtalades för vårdslös-
het i trafik och vållande till annans
död:

Det var miirkt vid tiden för olyckån
och körbanan var snöbelagd. Ingen
hal sctt hur kvinnan tog sig över
vägen men bilisten framhö11 att han
fick syn på henne för'st på mycket
närä håll och att hon sprang rakt
fram utan att se åt bilens hå11. Ett
vittne hör'des men detta gav ingen-
ting nytt utöver utredningen.

Åklagaren hävdade att ynglingen
hållit för hög hastighet i förhållande
till omständighetern. Bilar med par-
keringsljus stod parkerade på ömse
sidor av r'ägbanan. Ynglingen dörn-
cles tili 60 dagsböter och ansågs till
hälften vållande i skadeståndsclelen.

l,At-Z-Äri"g köra bil

KINNARP
TIPSPROMENAD
enordnas söhd. den 26 sept. kl.
10.00-12.00 meal start vid
gamla festplatsen. r Deltagar-
kort för motions andskainpen
insarnlas vid startplatrson.

Mo'tionsklubben.

En person från Frökind dömdes till
en månads fängelse för rattfylleri
samt att han låtit sin tolvårige son
köra bilen mellan Mönarp och Slut-
arp. Blodprovet visade en promille-
halt på 1,80. Z?lq-+t.

En tredje "vårdslös"
trafikant" - €r p€rson från ÅsarP -
dömdes tiil 30 dagsböter. Han hade i
vintras i halt vägiag fått sladd i
Slutarpskurvan och krockat med en

I mötande biiist.
I

Kinnalp fick en fin start i
andra halvlek och g,iortle inom
loppet av några rninuter de

två rnål sonr kom att meilföra

'.so,ger. Kvitteringen svareale
,KieII Ah! för på ett långskott
i 5rö minuten och i tlen 8:e

tfi !figgerimte

" dfimspengsr
p&ffiöd.

Om vitog borf vod
det kostor ott ho fem
dörror istöllet för två,

om vi struntqde i ott
oöro Renqult 6 möblerbor inuti,
iå qtt ou inte kunde göro om den
till sköpbil nör du behöver en,- 

om vi tog bort den fino men dvrq torsionsfiödringen,
om vi tog bort de dyro bromsrören qv koppor

och sqtte dit billiqore bromsrör istöllet,
om vi byfie 

'jt 
gotdeldacken mot vonligo stondord'

dack,
om vi ersotte kuggstångsstyrningen med nåt mindre

exokt, toq bori skivbiömsorno pö fromhiulen, det slulnq
kytsyiteriet och inte kostqde på söteno så mycket som
n' noå'u 

skulle vi ocksö kunno söro en mindre onvöndbor,
lite vrökigore, kromigore ochher imponeronde biltill
folk som hor behov ov qtt imponero pö ondro.

AB BIt & MOTOR, SIUTARP
tel; 332 62

Ahl och Ek räddade
n T7 r o" zUc(

två l\rnnarpspoang-)'
Kinnarp tog ett stort steg

mot nytt kontrakt i tliv. IV'
fotbollen gerom att-på sönda-
gen vinna på hortaplan nrof
Flariedal med 2-1.' Det var
framförallt tlet gästa,ntle
Kinnarpslagets vilja som sv'
g.ior''tle den här tillställningen.
Marierial förde rnatchen under
första halvlek och gick ocliså
till pausvila metl rättvis 1J)'
leilning.

min. höll slg Gösta Ek fram-
me på ett inlägg och skickatle
in segertrollen.

Marieilal hatle i fortsätt'
ningon av halvleken flera far'
ligheter, men Bengt Atrexan'
dersson i målet var i fin form
och råcldatle sin bur från På-
hälsning. övriga 'profiter i
Kinnarp var Bengt Georgsson
och Ulrie Gunnarsson samt
Tonrr Persson.

Hemmalaget har harnnat i
on formsvacka och har inte
heller något att spela för.
Fercy Holmesten på mittfältet
samt Tornmy Pargren i fYr'
bachslinjerr var de frärnsia
spelarna.



Ohemurunut i Kiruruurp nr.h,S, uturq

T.r'. Slutarps järnvägsstation, som redan nu verkar obemannad' T'h' fru
son. De har jobbat ihop i 31 år. Fru Sanc6n avgår med pension den 1 dec

Frökintls komrnunstyrelse bordtatle en skrivelse viil sitt
sammanträde i rnåntlngs. Skrivelsen kom från SJ, sqm med-

delaile att man har tör avsilit att fr.o.m. titltabellsskiftet tlen

28 januari nästa år göra Slutarps och Kinnarps järnvägssta'

tiorrer obernannatle. Tågresenärerna hänvisas för sina biljett'
köp till personalen på tågen och godskuntlerna hänvisas till
antingen Falköping eller ÅsarP.

- Vail personalen beträffar försöker vi givetvis skapa

möjligheter till fortsatt anställning in,orn 54 säger byråili-
rektiir Nits Luntlqvist viit Sitr:s itriftsdistrikt i Boras till FI.

Greta Sand6n i Kinnårp tilisammans med lantbrevbäraren Vepster Martins-

år, så för hennes del betyder inte indragningen något.

Vi försöker så långt möjligt värna om vår personal. För tra-
fikbiträtlet Greta Sanil6n i Kinnarp är tlet inga problem. IIon
avgår med ålclerspension tlen 1 ilec. i år. Tra,fikbiträdet Inga
Nilsso'n i Kiunarp har varit anställtl setlan 1967 och för hen-
ne blir det kanske frågä om någcn omplacering, liksom för
trafikbiträtlet Ingriil Pettersson i Slutarp. I hennes fa,ll kom-
mer frågan även att untlerställas posten. I Slutarp finns ock-
så Inga Nero som arvodesanställiles så sont s'om i augusti
19?O då hon visste om kommande neilläggning.

-
Bottenstriden kan bli mycket dramatisk. Kinnarps IF och Kronängs IF

har det bästa utgångsläget att klara sig kvar, uti fail blott två lag får
stiga av div. IV-skutan. De båda KlF-lagen har 16 poäng, jagas av Läng-
hem med 15 och Torestorp med 14.

Söndagens möte på Kinnemo mellan Kinnarp och Länghem har karak-
tåren av en flrapoängsmatclt. Seger för KIF i den drabbningen betyder
fastare mark inför avslutningsronden mot en annan bottenkonkurrent,
Torestorp på bortaplan.

Fjärde lag i netlflyttningsbllden, Kronängs IF står på samma poäng
som Kinnarp, men har 10 minusmål mot Kinnarps 16. Förr Kronängs vid_ ,

koinmailale blir det lördagsmatch mot Borås GIF och avsrutning mot I

Bvttorp på bortaplan $lv24 . 0e. Egr*.q €0a1+) L
fiott"tr har Slutarp tydligen faetnat för gott. Laget förlorade fyrapo-

ångstnatchen mot frädet, vilket medförde att marginalen till näst jurn-

bon nu är fyra poäng lnför de tre avslutande ronderrna. Inga särskilt lju-
ra perspektiv, men laget måste ha klart för sig att det gäller att kämpa

till sista oktoberdroppen. Nu är poängen det väsentliga - inte piacering-

en, om man skall tro de regler som gäl1er för nedfiyttning i den här di-
visionen,

När bokslut skall göras vägs alla jumbopoängen nrot varandra i de tolv
div. Vl-serierna och då gäller det att ha så många poäng som möiligt
!ör att klara kontraktet, Slutarps IF tävlar alltså just nu med elva div.

Vl-lag från andrra grupper. varåv Rapid är ett och jttst nu ligger sämre

till än SIF.

Si har koEmit fram aill ått trafi-
tr<en vid de båcla stationerna numera
är av ringa omfattning. I Slutarp
uppgår biljettförsäljningen till 1-2
biijetter per dag och antalet avsäncla
och rpottagna iI- och fraktstyciregods-
sändningar uirpgår i genomsnitt till
4-5 resp. 6-7 per dag.

I Kinnarp säljer man 2-3 biljetter
per dag. Ilgodset uppgår till 9-10
försändelser och fråktstyckegodset till
7-8 per dag.

SJ påpekar att fr.o.m. 1 jan. 19?2

lrommer postarbetet vid de båda sta-
tionerna att upphöra i och med att
postverket flyttar sin verksamhet till
egna lokaler J 4ir-t.narP-

ViA Xirrn""p behövå ej tängre sta-
tionspersonal för manövrering av

bommar och I Slutarp räknar man
med att tågpersonalen skall manöv-
rera bommarna från 1 jan. 1972.

Vad fraktstyckegods beträffår pe-

kar SJ på möjligheten till befordran
av lokalgods med SJ:s landsvägsbus-
sar. Direktfdrsling med bii kan ord-
nas för de större företagen om till-
räckligt underlag finns. Vaghslast-
trafiken kommer att behålias tills vi-
dare vid båda stationerna. Beställ-
ning av vagnar får göras genom sta-
tionen i Åsarp.

Nya.mattor, ny parkett eller slipnings-
arbeten?

Hör med KUNGSGOLV I SLUTARP***
Även försäljare av SLUTARPS KöK - ÅRETS KöK'

Hurn-ana Priser.

*x*fs{. 335 66 - bost, 33428, Kvarngatan 5 är adressen.



FILMFOTOGR,AX' BERTIL SVENSSON
visar en N Y vaoker oc?r rrolig fåirgfiltm.
En fängslande odh tårorik verk ighets.
sk'i,lddng kring en rad

GLADA
ORICINAL Lagen på l(innemo söndag l*J""J":fTu:l,i,l,T:,..åJll?ll,lå;

MöT ÄTEB 80-åriga ANNA PÅ SKOGEN
käntl från föreg. film, nu i metertljup snö.
Lyss till glada, förnöjsamrna västgötar.

Deras språk är härligt att höra.

Fil,rnens visningstid 1 ti'rnme och 50 min.

NU TILL FALKöPING
F'REDRIKSBEBGS SKOLA

Sönilag 26 sept. Tre visningar

KINNARP.SLUTARP
Lokal: Frökind
Månilag 2? september kl 19.30

STENSTORP
Forum \

Tistlag 28 september.
Två visningar kt 1?.00 och kl 19.30.

FLOBY
Centralskolan
Onsdag 29 septernber kl 19.30.

Kättilstorp torsdag 30 sept.

Kl '15, kl 17.30, kl 19.30 ? Siå*-äf"rröGBERG ? :,äåil3#'"r" I Samkväm med dans
8 ERLAND JÄRSENHoLT 8 BENGT GEoRGSSoN I för med,lern:rnar fredag 1 okt.I STEN-OLOF SVANTESSOT.T I KJELL AHL I nt rs.so. pensionatet, Kinnarp.

å ltä$i:åAxELSSoli å i?J",#HsåR I rnörcruDs cDV

'.0 pER-oLoF GUSTAVSSON t0 ULRIC GUNNARSSON I servering.,1 KENT ABRAIIAMSSON 11 GÖSTA EK
2 BENGT LARSSoN 12 cLAss-cöRAN GöRANS- MedJernskort löses tel. 33222.'r KJELL-ÅKE PETTERSSON SON stvrelsen

Domare: Karl-Erik Emanu- 13 coNNY QVIsr *''

elsson, Trädet. Samling: Kinneno 12.

Linjemän: B€ngt Johansson,
Falköpins; Arne Johnson, SVår tipSprOmenadvalttrP' mil;ava*lig terrängz-da.>t. i

Stökl i l{innarp

ett företag i Kinnarp. Portföljen in-
LÄNGHEMS IF: KINNARPS IF: 

lnerrötl inlenting av större värde.1 ROLF'PETTERSSON 1 BENGT ALEXANDERSSON
2 JONNY PETTERSSON 2 TONY PERSSON
3 GÖRAN ASP 3 BENGT PERSSON
4 LARS.OLOF AXELSSOI{ 4 BO JOHANSSON

Frökinds motionsklubb anordnadr:
, på söndz:,gen tipspromenad med start

Gör bekantskap med: KOLAR-FRIDA och mystiken kring koi,milan. - JANNE, LELL-
ALBERT ooh DEN TALANDE STAREN. - TRANDANSEN vid St. Bjumrm, i fascine-
rande närbi'lder. - Kossorna SPÄTTA och X'IA, sorn sköter vårrbmket. - Ett fint och an-
norlunda midsom,rnarfirancle. - 92-ärig SVARVARE gör ljuskronor, brödfat, pigtittare
och lju'sstakar i väl 1000-tal medan TRÄSKOMAKAREN är värre med 40.000 par -Evert Traubes MAJ PÅ MALö och HULDAS KARIN. - Lantbrukare, sorn fortfarande
kör med oxar, medan hästarna har underiiga hyss för sej på kafferasten. - TIVEDENS
SKöNHET ooh MYSTIK med bl.a. de rö'd,a näckrosorna ooh linets hantering från åkern
til,l vävstolen. I ACKLINGA: Skörd och tröskning $orn på 1800-talet.

IIar Ni sett filmerna "Pöjkera i Böja" och "Kärngummor och krutgubbar" .då bör Ni
också so denna. En rolig och minne.srik upploveise garanteras!

Skara Titlning: "Fitlmens skiidring av trandansen är en inte4siv upplevelse, det störs-
- ta och skönaste skådespel, som finns att se i den svenska våren".

Västervikstidningen: "Var och en av filmens människor är snsamma värd entr6biljettent'

Tf '' T7 .. I I I vid gamla festplatsen söder om Kinn-

I$nnarps llontorsmohleil ili ol J,i",,1,il'ff;lx";':i#l:å:
f o . - /l 

strövstigarna' vilka var väl lagda i

tår rnvestera 4 miljonerilå::",::::iä':""1"i"h::il
I-

Tillståntl att använda investeringsfondsmedel har beviljats AB Kinn-l rätt.
arps Kont6rsmöbler för tilltryggnail av labrik metl kontor och bostails- Skiliefrågan denna gång utgjc.'des

fastighet för en kostnail av 5 rnilj. kronor. av ett snöre vars längd var 623 cen-

G.yllensvaans Äkeri i Falköping får skalfa lasthit för 115.000 kr. ocbi timeter. Närmast på skiijefrågan

Rexor lrrilustri AB, Mullsjö, får använda investeringsfond för ntt li-i kom Gerd östberg, Kinnarp, med 632

nansiera mafikina,nskatfning till on kostnad av 55.?50 kr. ztlq-U. lcm. Följande har priser att hämta
' thos Inge Eckerlid: Knut östberg,

rl Kinnarp, 11 rätt, Tilly Anclir'sso11,

I Kinnaro. 9 rätt samt Gerd östbere

lrör' strliiet:"ägan' elq'n'
I Rätt tipsrad: 12x xxx xxx 112.

0desmatch div lU $tidra
LANGHEMS IF-KINNARPS IF

- Matchbol'len slkänkt av X'albygdens bokföringsibyrå Carlsson/
Gunnarsson,

Kinnemo
söndag
kt. 13.30



7-0 förKinnurp mot Ldnghem
Göstu Ek mutchuinnure +4q.il.

LuEen missud,e aur sin struff
Gösta Ek blev rnatchvinnare för Kinnarps IF i sönilagsmitldagens viktiga div lV'kamp

mot Länghem. Gösta prickatle in 1-0,i den 25 minuter och tlet lilev oekså segerresultatet
för-Kir1narp,. som uu i bottonstriden inte längre'ktn hotas av Tarestorp oeh Länghem'

vilka båtla är klara för tlegrailering till femman. Helt på den säl<ra siilan är irrte KIFJa-
get, om det blir aktuellt med tvångsnetlflyttning av tlet lag som ligger trea fråu slutet. I
sista orngången - på lörrlag - roser Kinnarp till Torestorp för rnatch mot jumbon.

fältet hade fiirstärkts med Klås-
Göran Göransson och han var en

tillgång. Verkligt framgångsrik i si-
na försök att förstöra Länghems an-

fallsspel var också Roiancl 1\{oberg'

Gösta Ek var mest hungrig av

anfallsspelarna och det var ingen

tiUfällighet att det biev han som

fick avgöra matchen. Skottet hade

eod fari och en benParad av mål-
vakten medförde endast att bollen
tog en annan riktning i målburen'

I(iell Ähl fick utgå På grrrnd av

knäskada efter den första halvleken
och det betydcte avgjort en del till
anfallsbilden efter rasten. Hyggliga
KIF-ansträngningar i anfallet gjor-
cle också "Blecka" Georgsson och

Ulric f;unnårsson.
Länghem hade flera dtlktiga spe-

lare i sitt led. Främst sätter vi stop-

oern Göran AsP, mittfältets Kjell-
Åkn Höeb"ng och Sture Klaar samt

Söndagsmatchen På Kinnemo in- 
I

för 150 åskådate blev en treviig 
I

uppgörelse. clär Länghem faktiskt 
I

överraskacie med goda bollkunska- |

per och gjorde matchen jämn med i

Kinneveds Bastorat
Försåmlingstlelegeraile kallas
att sa,rnrn:anträda i Lokal Frö-
kind måntl. den 11 olhtober
1971 kl. 19.00.

Ärentlen enl. utf,ärclad kun-
görel,se på pastonatets an-
siagstavla.
Brismene den 4/10 1971

Sven Antlersson
ordf.

Kinnarp-Slutarps Vägför-
enings metllemmar
kallas ti'll extra sam'manträcle
torsdagen den 7 okt. kl 19.30
i Loka[ Frökind.
Ärenden: Antagande av entre-
prenör för beläggnjngsarbete
savnt godkänna.nde av pianen
för utdebitering.

Två Stutarpsspelare utvisattes 
II matchens 25;e minut av andra 
I

halvlek när ställningen vär 1-1 till- 
|

ditrndrs ltemmalaget en straff son
våil;rtlel proi cster lriin Sii:t.:rIpshåll.
f.ilket resulieräde i ntt Per-Oiof Gns-
t{rvsson och "{ndcrs Eckeriid visadcs
från planen av domaren K-Il Kjäll-
grtin fliru No-"scbro. $ilrfit'n gitv tlck-
riä frll re$ultnt alt ht'nir:rriiigFi tdg
lednlngrn mtlri 2--1, 1"ilket $edar stod
sig tiritin r-rr. IrT-spolt hål \'åi it i

irontllrt mecl i;rgledai r:n ! Slutarp
Iiarl-llrik lundin {ör ått l'.r ticnnr.s
synpunktcr på matcl]cn oqh har: sir-
qer" f iiljarrie: Vi låg unrier i prrr-<

"rt, 'l I u jnt.ll I \iä Inr!)Uri'r ln pir

rn{iråi hflltlelipn utjännåile vi tili
l* 1 getrcnr Tliot.nas Pettcrssotr och
rllt var som vi såig det bä{idat riir
,tt {,nrgio:'t rrsuli:at, r'i}ket ciciisa

rarlt T åtfvi:it. m*d hiinsyn ti11 spei-
iiird*lningen. llen så iick vi en sti'afl
lil halsen fiir cn tör"seels{r som vi'
rnt* kunde ftirsta ocir dctlii siiäpäcle

i1'r'ilatiön. N:rtriol f rlrsvnl tinns dor:k
int,t fiir de spel:rle snm ntvisirdes och
d*nna ;irt,grird I'rårr rlornalerns sldå v:lr
hrit kor'lol{t- Ännars gjoriJ0 vi t'u
h:'gglig insäts mrd hr:la )agct, d:rr
ilengt Åtrdersson i fiailef vilr I brå]

;rlag och lijrsra'r"trts l)asla i ovrigt var
por-Olof (;[sti!v$son, Kennt:th An-
derliiiorl och lioger Anders.'ot't. I ketl-
jåfi vår dtl tvä l]lili) sou.I hri;dt' si;j

iivpl dt rintlr'* och dtlt \'31'll'h{)Irl'ls
F{rtt{,,t$so}l (]ch Ingvar"Iolttrn-ssutl, tv-
..lntar L,tttHlril b|tyAJailtnilr{( ll

zvlc,-u.

hemmalacet.
Utöver målet hade lagen i den

andra halvleken vår sin jättechans

att ändra på resultatet. Länghem
kunde nått ](vittering i den 18 min'
då laget tilklömdes en st't:aff se-

dan en av gästernas speiare kro-
kats av en försvarare.

Sture Klaar slog dock stl'affbollen
över Kinnarpsburen.

? min'rter före slut hakades KIF:s
tllric Gunnarsson uPP innanför
straffområdet. men 2---0-bollen ute-
blev eftersom Ulric inte lYckades
överlista gästernas målman. På en

retur sköt sedan Gösta Ek i nätets
utsida.

Utöver de två tillfällena kan
nämnas att KlF-försvaret under en

kort period i denna halvlek var i
dallring och att en fullträff för
gästerna var rnycket nära' Ä andra
sidan Priekade Bengt "Blecka"
Georgsson måistäIlningen med ett
raDDt skott'

Kinnarp har nu fått bättre ord-
ning på sitt spel' Betydligt mer
skärpa över lagets spei nu än titli-
sare. Försvaret skötte sig som hel-
het mycket bra och allra säkrast
var stoppern Bo Johansson. Mitt-

I Svantesson.
I Karl-Erik Emanuelsson, Trädet'

I aö-a" sig fram till ett gott betyg
I - RÅSSE
I :=.:-

I i anfallet Bengt Larsson och S-O

Samhällslöreningen i SlutarP
I kväll samlas medlemmarna

Slutarps samhälisförening till extra
sammanträde i stiftelsens samlings-
sal för att diskutera omläggningen
av postens och järnvägens verksam-
het. Samhällsfö.reningen fyller i år
40 år och hur firendet skall ske,
kommer även att ventileras,

Konfirmand-
inskrivning
vid familjeg'udstjänst i Kinno-
veds kyrka nu på söndag, Mi-
kaelidagen, kl 14.00.

Pastorsämbetet

ataOiaao(}o OaaCaOaaaCaaaoa,Ocoo?a
I Beg, bra bilar IID -U
I

i RENAULT 16 brå 8.600 ml 1e68 3
? RENAULT 1o vit r.1oo mn 1968 a
i RENAULT 4 L grö'n 5.400 mil1e68 I
! VOLVO Amazon Combi gul 10.000 mil 1964 a
i FoRD 2o M gul e.soo mil1e66 3
? FoRD 1? M blå 9.200 mil1962 a(to
? OPEL REKORD Caravan blå 9.000 mil 1965 a
I oPEL REKoRD blå 1o.ooo ml1e64 ö
I vw lsoo vit 1o.ooo mil1e66 3
3 vw 1500 s grön e.Soo mil1e65 i
t vw 1500 svart 6,400 mil 1962 3
3 vw 12oo vit 1o.ooo mil 1e62 i.3
i A AB Bil E Motor ia (RillAlJtT) s1,urarip ai V ier. ssz 82, snzsz ilv3
i**oataa.a.raccooo+ööoaooro.

1!tVrelsert

Konfinnanrlinskriwdng F.lq"?/l'
äger rum nu på söndag i samband

med familjegudstjänsten i Kinneveds
kyrka. Det gäller de ungdomar som
ämnar delta i den konfirmandunder-
visning som nu i hiist börjar i Kinn-
arps skola och sorn beräknas Pågå
fram till pingst 19T2 då det blir
konfirmation.

/*

<(
SÄSONGENS FöRSTA DANS

i LOKAL FROKIND

- mitt eme,ll,an Kinnarp och S utarp -
lörilagen den 2 oktober kl 20.30

GEMlNl.kvintetten *
svarar för musiken *

# VÄLKOMNA! KrF - SrF #
+qÄ+++++++ *#*******



NI frfiI$gAR VHL INTE KV}NII-LFNS DANS i LOKA! FröKiNd
(Slutarp-I(innarp). 20.30 spelar GEMINI-KVINTIITTEN upp. Välkomna! SIIF '

Siutarps samhällsförenings med-
lemmar var på torsdagen samlade
till extra sammanträde i Stiftelse-
Iokalen. Vid detta diskuterades bI.
a. den kommande tänkta omlägg-
ningen av postdistributionen. Ordf.
Evert Sand6n rredogjorde för de
skrivelser som från föreningens si-
da skett i ärendet och Sten Ahlqvist
orienterade om det resonemang
styrelsen haft med postmästaren i
Falköping. Mötesdeltagarna var eni-
ga om att man ännu en tid vill be-
vara den postorganisation som finns.
I ett val mellan lantbrevbäring el-
ler villabrevträring var det stor ma-
joritet för det sistnämnda. vilket
också är Postverkets avsikt. I den

UNGDOMAR!!!
Tisdagen den 5 okt. kl 19.00
startar Juniorföreningen i
Slutarps Missionshus sin höst-
termin meil utflykt.
Alla ungdomar i åldern 12-L8
år hälsas välkomna.

Samling vid Slutarps o. Kinn-
arps missionsh;us,

iluniorlerlarna
t(to*|.

Tångauallen
i dag k,l 15.00

Vara-Slutarp
Nya klubb'lokalen visas mellan
kl 17 oeh 18. VÄLKOMNA:

Ett d,rug tr,u Rohert Capa atto-I.
::,,:.,l:,i:::l:l::lil:il:f::i::

SIwt arpt s amhiillsförening
diskuterad,e postfrågor 't'o'rt'

1 skrivelse som skall ingå till Postdi-
I rektionen menade mötet att man bör
I nåpet<a den bristfälliga information
'som från Postens sida skett till för-

enrngen.

Vid stämman beslöts också att för-
eningen skail fira sitt 40-årsjubi-
leum med en högtidlighet i Lokal
Frökind fredagen den 22 okt. En
kommitt6 tillsattes, som ytterligare
skall forma programmet för festen.

Konf irmandinskrivning
Vid familjegudstjänst i Kinneveds

kyirka i morgon, söndag, sker kon-
firmandinskrivning.

_=

Den här bilden har legat i våra
gömmor i bortåt ett år. Vi har
skymtat den ibland och tYckt oss

se ett drag av Robert CaPa. Bilden
är förstås inte särskilt märkvärdig,
men vi har iallafall hommit att
tänka på Capa.

Robert Capa var den helt över-
lägsne krigsr"eportern under 30- och

40-talen. Han var ålltid ett steg

före soldaterna. När de allierade
landsteg i Normandie var Capa re-
dan där - stod bredbent i sanden
och fotograferade dem utan ått ta

någon nämnvärd notis om tysk eld.
För fem minuter sen kom en kol-

lega in, tittade på bilden och kons-
taterade: Den tog jag på en fält-
skji-rtning i Kinneved ifjol.

Och här satt vi och fantiserade!

KINNEVEDS pastorat: Kinneveds
kyrka: sönd. 14 fam.-gudstj. (konf.-
inskrivn.), Hagnerud. Onsd. L4

gudstj. å Frökindsgården: Jahnsen.
Torsd. kyrkans barntimmar 9.30,

11,30 och 14 i Lokal Frökind. Fte-
dag 14 samling för pensionärer i
Lokal Frökind. - Vårkumla kyrka:
sönd. 10.30 fam,-gudstj., Hagnerud.
Onsd. 19 Vårkumla kyrkl. syfön
hos Gully Kält6n. - Börstigs kyr-
ka: sönd. 14 fam.-gudstj., Jahnsen,
sång av kören, Tisd.. 14.30 Börstig
och Döde kyrkl. syför, i prästgår-
den. - Brismene kyrka: sönd. 10

fam.-gudstj., Jahnsen. Tisd, 14.30

kyrkl. syför. i prästgården.

I{innå-rps Missionshus: sönd. 9.45
Tisd. 19 jun.-saml. Torsd. 19 samling
hos Valborg Järnklint.

Slutarps Missionshus: sönd. 9.45
ssk., 11 se Åsarps Missionskyrka
Tisd. 19 samling hos Valborg Järn-
klint.

Div Mästergötlanil Sötlra
Borås GlF-Limmared 1--4
Byttorp-Kronäng 4-{
Olsf ors-Hällin Ssjö 4-2
Mariedal--Fristad 3-0
Länghem-Borås AIK-0-1
Torestorp-Kinnarp 1-3

Kinneveds RK
anordnar på söndag kl 13-16
tipspromenad och . avstånds-
bedömningstiivlan (12 måt).
Start och mål på Kinnenno IP.
Ka,ffe serveras i nya kluLbblo-
kalen. Hela nettot går till
flyktingarna i östpakistan.

:dINNEVED
)amling för pensionärer fre-
,.lag kl. 14 i Loka,t Frökind.

Samkväm.

Välkomna I

Pastorsämbetet.

Borås AIK
Fristad
0lsfors
Mariedal -
Borås GIF
Blttorp
Limmared
Hällingsjö
Kinnarp
Kronäng
Länghem
Torestorp

Slutstäilning
22 13 6 3 39.-19 32
22 12 5 5 39,-28 29

22 r0 7 5 36-28 27

22 t0 4 8 39-29 24

22 9 4 I 464822
22 8 5I 37-30ä

. 22 8 5 I 30-34n
22 8 410 34-36 20

22 7 6I 33-4620
22 7 411 23-36 18

22 6 3 13 32-43 15

22 5 512 3?-50 15

tlq-xt,



Kinnarp avslutade med 3-1
Ekrnålvände rnöte med jumbo

Gösta Ek har svarat för psykologiska målskott för Kinnarps IF under
de pressanrle höstmatchorna, I lördags prickade han in två av de tro
mål som betydtle seger meil 3-1 på bortaplan 4ot jumbon Torestorp.
Därmed avanceratle Kinnarp ytterligare ett steg i tabellen och även om
det skfrle bli aktuellt med att ett tredje lag åker ur ilivision IV, har

bilrallv
r/co
-}{ 

.

I(inn6yp sitt på det torra

De fyra målen föll I andra halvlek.
Torestorp tog ledningen genom Con-
ny Oskarsson i femte minuti:n. Kinn-
arp kvitterade efter 20 minuters spel
genom Gösta Ek, vilken också sva-
rade för 2-1-målet. Ulric Gunnars-
son fastställde slutresultatet 3-1.

Giista Eks mål är nämnda. Go-
da Kinnarpskort var annars Bengt
Gcorgsson och målvakten Bengt
,ll,lexandersson.

sho.?|.
Torestorp hade sina främsta i Inge

Aronsson, men även Bruno Larsson
gjorde ett bra försvarsjobb. I anfal-
let var ConnI. Oskarsson den främste.
Fotnot: Gösta E"k kom för några år

sedan från Trädets IF till Kinnarps
IF, Från och med vårsäsongen 1972

skall han ta hand om Slutarps IF:s
fotbollsspelare. Han efterträder diir
Lars Jacobson som tråinare.

n &Et,Gffi.dem &rsmyg$,
Köper,d.u bil{ör,oti imponero på folk ör det hör

lnle noqro brlqr tor drq.
Köler du bil på uiseendel, kon du slutq löso hör.
Men om du iillhör den ökonde skcron bilöqore,

som böriot fundero på vod de egentligen behoverbil
till. Och vilko bilor, som verkligen klqror ov de
tronsportproblem du hor i din fomili.

Då här de hör tre bilorno mvckät ott erbiudq.
Renoult 4, Renoult 6 och Renoult-16 ör visserligen olikq
storo. Kostor oliko mycket. Men iddn ör densommq.

De ör böde personbilor och skåpbilqr. Du bqrq
möbleror om dem inuti.

, De ör,fromh julsdrivno. Hor eit hiul ivorie hörn
ocn utmorKlo voqeoenskooer.
_ I förhöllondä till sin stärlek hor d_e lågt inköpspril
lög skotteklqss, lög occis, låg bensinförbruknins.
Femårig vognskodegoronti ing6r i priset.

- .De hqr slutet.kylsystem som sporglykol.
De skqll inte rundsmöiios.
Avep gp du inte skoll byfo bil nu, så iyckervi
du skoll titto in och to dig en provtur. Och se hur läF
du gör en skapbil ov de hör personbilornq.

AB KINNABPS BIL & MOTOR. SLUTARP. Tel. 332 62

Lundin, Slutarp, med g0 poäng

VARA SLOG SLUTARP
Vara inka.sserade en säker 4H-

vinst vid mötet mot Slutarp på
Tångavallen i lördags. Hemmalaget,
som fick ställa upp med reserver för
Bengt Andersson, Lennart PetterS'-
son och Håkqn Karlstedt, hade emel-
lertid första halvÄeken grepp om spe-
let, som borde resulterat. Efter hand
gled initiativet över till gåsterna, soim

i andra halvleken i stort sett bestäm-
de takten.

Som nämnts inledde SlutarP starkt,
men fick inte ut något av sitt över-

tag. Någon direkt målkontakt blev

det inte och de båista chanserna På
matchens nittio minuter var ett pa:
frisparkar tätt utanför målställ-
ningen från Roger Andersson. Något
överraskande kom gästernas led.
ningsmål på . straff i 21:a minqten.
Jan-Erik Siesing såg tilt att bollen
hamnade i nät.

Andra halvleken var inte mer än
två minuttr: gammal då det blev 0-!
genom Ronny Persson, framspelad av

] Jan-Erik Siesing. Den senare lade
sedan straff nummer två oeh därmed
var siffran 0*3 och Slutarp ett slä-
get lag, Tre minuter före slutsigna-
len anlände så S*4 och målskytt var
avbytaren Benny Nyberg.

I Varalaget, som spelade med mer-a
fantasi, var Jan-Erik Siesing det $to-
ra namnet i anfallet och synnerligen
wårstoppad. Bra var också flygel-
männen Ronny Persson och Svante
Eriksson. I försvaret går bästa bety-
get till Sture Svensson.

I det reservfyllda hemmalaget var
föi:svarets Per-Otof Gustavsson en av
de bättre jämte Bengt Hermansson.
På mittfältet brast det i hög grad
och i kedjan var reserven Gunnar
Samuelsson bäst, följd av Thomas
Pettersson,

Kurt Karlsson, Hjo, dömde utan
klander. {ro- *1.

Geson

I---

SLI.JTARPS
Missionshus
Söndag 1il.$il
FAMIIJTI G UI} ST.I ÄN S:T

BBrnen, lärarna, Rytibat'H
medverkaf,.

VÄI.KOTåNÄ:

Kinnarps IOGT-NTO
håller SAMKVÄMSMöTE tis-
dagen clen 72170 kl. 20.00 å
Pensionatet, KinnarP.
Medv. av distr.ohef R' RinS-
q\dst sam't gitarrflickorna fr.
Dala. - Servering.
Falköpings NTO inibjudes.
Vålkornna!

Kinnarps lF önskar
vänskapsmatcher
Ring tel. 33313

50 ekipage på
genom vacker höstnatur

Slutarps IF och Samhällsföreningen haile på sönilagsför-
mitldagen anordnat ett bilrally med start och mål vid pos_
ten i ,Slutarp. Närmare b0 ekipage ställtte upp för en rund-
tur på Falbygdsvägar. De fick.se r,&cker höstnatur längs av,
snitten vid Mönarp, Jäla, öra, Börstig, Trädet, Soltierga,
Sandhem, Vistorp, Kättilstorp, Vartofta och Slutarp.

utöver de tolv tipstrågorna, fanns i -lvitt"rlr-aät"g.-* hrd" ti-ät-.
två praktiska prov - ringkastning 

I Stiitlefrågan .,runr,, 
".,, 

K._Å. Ungh,
och moniirzolnlör' 

- 
cöh+och manöverpr.ov - samt en ordlek, I Stutrrp med 10,?0. praktiska provet

tiär det gällde att samla bokstäver - ringkastning _ vanns av Lilian

snöret i en flaska varr. Rätt

4) Karin Hjortsäter, Fröje (8,22).

nas enligt följande: 1) Ctas l{ellman,
Slutarp (skiljefrågan 12,38); 2) Mar-
gåreta Andersson, Falköping (12,6b);
3) Sven Söderqvist, Kättilstorp (14);

$trlimaubroft
SLUTAR,P
.IÄLA
NONEA ÄSABP
VA.RT()F'TA
KÄUfILSTORP
öJAF'OR"SEN

På grund av $tations- och lin-
jearbeten kornomer kraftleve-
ransren a.tt vara bruten lörd.
den 9/10 1971 kl. 10.30-12.00.
I'ör abonnenter tilllröru.urde
Gnolanda m".fl. sockna4s e.d.f.,
Noma Äsarp m.fl. e.d.f., Var-
tofta e.il.f., Kättilstorps e.d.f.
ooh AB öjaf,orseurs kr"af,tverk.
Mollanr kl. 10.30-14.30 korn-
mer ebonnenter tililhörande
Slutarp e.f.f.e.d. att vana spän-
ningslösa.

Kra,ftverlket, förtbehåller sig
dock rättten att kunna spän-
ningssätta an[. när som he]st
under ovan a;r,g{ven tid.

Berörda lrancllare oilnb€der
allrnii.nftreten att göna sina res-
pektive lnköp före avbrottets
hörjan I den mån det iir möJ-
ligi.

Trollhätte Kraftverk.



Entreprenör antagen

fö, uägföreningens 4lro-*t.

asfalteringsprojekt
Kinnarps-Slutarps vägförenings mecllemmar va,r på tors"

ttagen kallatle till oxtra stiimma i Lokal Frökinil' för att ta
ställning till ile anbuil som inkommit från nio entreprenörer
inför den kommanele asfalteringen av föreningens gator och
vägar.

Kommunstyrelsen hade tidigare för I

sin del - ledningsarbeten - antagit
Skånska Cementgjuteriet och Vägför-
eningens medlemmar antog samma
entreprenör för gatu- och belägg-
ningsarbeten. Den totala summan för
projektet slutar på 495.41-1. På belop-
pet tillkommer bl.a. moms. För väg-
tlöreningens medlemmar gäller sum-
man 385.430 kr och för kommunen
summan 109.981 kr.

Kinnarp-Slutarps vägf örening
har i kväll, torsdag, extra samman.

träde i Lokal Frökind. 81.a, skall
medlemmarna ta ställning till entre-
prenör för den planerade asfaltering-

Medlemmarna hade också att ta
ställning till den av styrelsen upp-
rättade uppbördsplanen. Styrelsen ha-
de förordat tre perioder med 200 kr
i inbetalning varje period. Medlem-
marna menade att vad gäller den sista
periodens inbetalning så skulle denna
ske först sedan mån diskuterat den
vid en ny stämma.

Första inbetalningen sker den 15

nov. 1971, andra inbetalningen den

1 mars 19?2, Den tredje inbetålnings-
perioden var tänkt till den 1 febr.
1973, men en ny stämma får ta ställ-
ning till denna ev. slutliga iabetal-

ning. Efter resp. förfallodagar - 30

dagar efter ovan nämnda datum -
kommer en ränta med 7 Procent att
debiteras.

Entreprenadhandlingarna kommer

att tecknas av ordf. Bo Johånsson och

kassören Inge Eckerlid, vilka också

fick stämmans beslut på att utse kon-
trollant för arbetena

Diskussionens vågor har gått höga

kring detta stora åtagande inom kom-

munen. Flera extra stämmor har dis'

kuterat f 'm projektet. Inom kort

kommer årbetena att Påbörjas - de

skall vara avslutade niista hösL

BITRÄDANDE FöRESTANDARINNA
erhåller anställning vid Frökinds kommuns ålclerdorhshem,
Frökindsgården, Kinnarp. Tillträdesdag 1 januari 1972.
Bostad finpes. Lön och övriga anställningsvillkor enligt avtal.
Upplysningar om tjänsten lämnas av föreståndarinnan
tel. 0515-332 60 eller socialnämndens ordf. 0515-300 08.
Ansökningar med betygsavskrifter och övriga handlingar
sökanden önskar åberopa, skall vara I'rökintls socialnämnd,
Billsholmen, 520 47 Vartofta, tiilhanda senast den 27 okt. 1971.

Frökinds socialnämntl.

Skolmatsedeln

Samtliga skolmåltidskök inom
Falköpings skoliörbunil
M: senapsgtatinerad faiukorv, po-

tatisbullar, broccoli, råriven morot,
banan. T: stekt torskfil6, potatis, is-
bergssallad, tomåt, glass. O: sjömans-
biff, broccoli, tomat. T: ärter och
fiäsk, ostsmörgås, äpple. F: köttbul-
lar, potatis, sås, vitkål med ananas,
äpple.

llrc-+t.
Pensionärssanlingar i llinneved

Kinneveds församling inbjuder till
, pensionärsträff i Lokal Frökind på
'fredag. Man kommer att träffas i re-
gel var tredje vecka under ett par
timmar. Efter kaffesamkväm och in-
ledande andakt crrdnas en stunds
underhållning av något slag. Me-
ningen är att man skall få tiäffas,
komma samman till en stunds ge-
menskap. Ledare blir kyrkoh. Hag-
nerud, som hoppas att detta initia-
tiv skall bli till glädje för pensionä-

rer I Kinneveds församllng. Man
hoppas även på frivillig medverkan
av olika församlingsbor.

Mnsikgutlstjänst i Kinneveil
och Vårkumla
Tacksägelsedagens gudstjiinster t

Kinneved och Vårkumla kyrkor får
i år ett rikt musikaliskt inslag. I
Kinneveds hålles på kvällen en sär-
sl<ild musikgudstjänst och tacksiigel-
sevesper. Musikstud. vid Muslkhög-
skolan i Göteborg, kantor Kaj NY-
ström.medverkar med flera trumoet-

I solon bl.a. av Baeh, Hans special-
disciplin inom musiken är Just
trumpet.

i Även i Vårkumla kyrka framträder
I Nyström vid eftermiddagens högmäs-
sogudstjänst. Kyrkoherde Hagnerud
;predikar i båda kyrkorna, som för
övrigt är sedvanligt smyckade med
lhöstens gröda. Vid orgeln tjänstgör
lkantor Georg öhraell.

USNII\G AV i\YA SIF,STT]GAI\
tztntfilx,t!4;irirffi.:'E{t,

:t:tt.:tt.:l

Ordf. Mikkola förevisar den nya klubbstugan.

Slutarps II':s klubbstuga på
Tångavallen står klar att tas i bruk.
Det är omfattande arbete som lig-
ger bakom tillkomsten av byggna-
den. En rad daiftiga SIF:are har lagt
ner många tinimar för att få bygg-
naden till stånd. I "byggetappen"
har också ingått uppmstntng av den
gamla omklädningspaviuongen, som
på ollka sätt förstärkts,
Få lördagemiildagen hade SIlh

styrelsen inbJudit en del av dem
som hJälpt till att på olika sätt ska-
pa. anläggningen. De bjöds på kaffe
och kakor och visades runt av ordf.
Eino Mikkola, som i sitt inleclnings'
anförande konstaterade att "det är
ett lyckat verrk som nu står klart".

Evert Sand6n tackade SIF för till-
komsten av byggnaden och önskade
lycka till för framtiden"

llt$-71.

Kinneved-Vårkumla
TACKSÄGELSEDAGEN
14 Högmässa i Vår,kumla
kyrtra.
19.30 Musikgndstjänst i Kin-
neveds kyrka. Tmmpetsolo i
båda kyrkomla. Väilkornna!

P-otorsii'nftgtoq ;Rff&



!'lickolna hat släppts ln I totbollsröreisen I clag är det bar.a dell mest
konservative som vägrar acceptera damfotboll. Bilden: en clramatisk situa-
tion fiån en av Åsarps IF:s matcher

över huvud taget, leder gymnastik i
Kinnarp och Åsarp, cyklar och pro_
menerar - gärna från Åsarp till ar-
betsplatsen i Trädet - och så tränar
hoh fotbotl förstås.

Lisa Claeson tcfde alltså vara lan_
dets äldsta aktiva kvinnliga fotbolis_

rlpgla.l I hennes lag finns femton_
I åringar. Men jag känner aldrig ål-
dern som något problem, säger Lisa
Claescrn. Det är en väldigt fin kam-
ratanda i laget. Ilon.har sagt att hon
skall lägga av efter den avslutade
säsongen men lagkamraterna försö-
ker övertala henne att stanna. Hon
är verkligt bra, säger lagkompisen
Majvi. Tuff ing. ',Man kan springa
på henne en gång, sedan gör man
det aldrig mer". För icke-fotbotis-
kunniga kan vi tala om att det är
ett mycket gott betyg.

''4o fi1t

spelare", en person med "boll i sig".
Majvi spelar i Äsårps [F, ett av

.listrihtets bästa damlag som iust
har vunnit sin serie. ÄsarPs IF är
alltså bäst i våra trakter och laget
har också något ånnat, nämligen
tandets äldsta kvinnliga fotbollsspe=
lare - oss veteriigt i alla fal1. Det
är inte artigt att fråga om en dams

ålder men i fotbollssammanhang

håller man inte så hårt rja åt'it"tt?".
Jag har fyllt femtio, säger alltså Li-
sa Claeson, när vi frågar efter hen- l

nes ålder. Otroligt, tycker vi. HåI- 
|ler man sig så ung gencrm att spela l

fotboll tar vi gärna efter. . . Nu
skall i ärlighetens namn tilläggas'l
att det inte bara är fotbollen som 

]

gör att Lisa Claeson håller sig i fin
form, Hon är aktiv idrottskvinna,

Lisa Claeson har fått hela sin fa-
milj fotbollsintresserad. Maken Evert
spelar visserligen inte och har ald-
rig gjort det, men han går gärna och
tittar på.sin hustrus matcher - han
hör ,alltså inte till fotboilsänklingar-
na. En son spelar i Tidåholm och
från honom hörs det väl ibland "ah,
1ägg av nu" apropå mammas fot-
bollsspel. Och yngste sonen hemma
i Äsarp, också han fotbollsspelare
förstås, är den ende som tycker ,'Cu

är aildeles för gammal för att spela
fotboll".

Lisa Claeson är ute och tränar fot-
boll medan hennes jämngamla med-
systrar sitter hemma och handarbe-
tar. Möter hon aldrig någon reak-
tion? Är det aldrig någon som tyc-
ker hon är okvinnlig och att hcm
egentligen inte bo;rde hålla på med
sådant där - fördornar kan sitta
djupt och vi har alltid svårt att ac-
ceptera 

-1tt. "åg:" 
gör något annor-

trog& o{,Esiinltt ire,g sc&e t&ng\ur
wyffi ond i fot{tofldssprd,fue{

Fothollsänkling och B!å
änglarna-. Vårt fotbollsspråk
har berikats med nya ord.
Kvinnorna kommer stort på
fntbollsfronten. I dag är det
bilra cle nrest konservativa
idlottsredalitörerna som väg-
rar skriva damfotbo,ll 

- vår
I Västergötlands fotbollsförbund

finns i år upptårgna 65 damfotbolls-
klubbar'. Helt har man dock inte
sliippt in kvinnornå: det finns inte
en enda kvinna i styrelse och kom-
mittråer och lagens kontaktmän -
varför kc/ntakt-m ä n förresten? -
ä r alltså övervä6Jancle män. Vågai
rnan, som bara elr kvinna, tipsa her-
rar fotbollsbasar: välia in t.ex. Maj-
vi öman från Åsarps IF i förbun-

-O.fr 
"ty""f* 

*f.t, -a^S f- ;*
flickzr sonr kan dct mesta om fotbq.ll

och som vet vad hon vill Duktig
spelare är hon ochså, det hal vi ex-

i pertord på. Idrottsredaktören Bässe

I på ff sätter henne inte bara frärnst

] när det gä11er fotbollsspelande tiic-
I kor - det säger ju inte sä mycket

I när rlet gäller smått konsei'vative

I gåt.u - utan han klassar henne

l <rckså som en "mycket god fotbolls-

ogen "Båssl" har h:illit
stiirtd i dtt längsta men iiveu
han hörjar. vackla. Sl<ulle
totboll verkligen var en idrott
för kvinnor? Det spelar ing-
en roll om rnan tycker rlet el-
ler inte. Kvinnliiga fotbolls-

spr'lare komrner i nlta tall.
[,agen växer upp s,om svam,
par ur jorden oeh frå,n i hiisl
hnr även Svenslra Fotbolltiir"
bundel slutil kvinnorrra i sin
f,arnn och värkomnat dem i
,rin organisation.

Två starka flickor i damfotbollen, Lisa Clåeson och Majvi öman.

lunda. Nej, aldrig, försäkrar Lisa
Claeson, fotbollen har bara gett
g1ädje. Och inga förstörda ben, säger
hon, med en slång till aIIa dem mm
tycker att kvinnor inte skall spela
fotboll, "för tänk så futa och sön-
derslagna ben de får". För öwigt, sä-
ger både Lisa och Majvi, har vi myc-
ket mer publik på våra matcher än
killarna har på sina. De säger ock-
så bestämt: damfotboll har kommit
för att stanna och den kommer san-
nolikt att växa snabbt,

Majvi, som alltså "har botl i krop-
pen" är heltänd på fotboll. Bo[spet
i alla fcnmer har alltid intreserat
henne, men det här med fotboll är
bäst. Det konstaterar hon glatt trots
att hon just nu är justerad - det
heter så på fatbollsspråk och bety-
der skadad, 9ladan är en menisk-
skada, alltså en typisk fotbollsjuk-
donr.

Känner man sig diskriminerad som
kvinnlig fotbollsspelare? Ja, det är
ju det där att "Båsse" lite ser ner
på kvinnlig fotboll, men annars
miirks just ingen diskriminering, sä-
ger Majvi. Möjligen säger domarna
att det är svårale att döma damfot-
boll än annan fotboll. De kanske in-
te vågar säga ifrån... Synd, i så
fall, tycker Majvi, vi vill bli behand-
lade som alia andra fotbolisspelar_e.
För övrigt spelar nog flickor justg-
re ån killar. I varje fall wäi vi inte
så!

Inte heller Majvi har mött någon \

som tycker damfotboll iir okvinnligt.
Hennes kille spelar själv fotbo[ och
tycker det är kul när Majvi spelar.
De går på matcher tillsammans, de
diskuterar fotboll, Han säger att vi
rusar på bollen för snabbt, säger
Majvi. Det gör vi kanske, killar står
bara och awaktar. Och . där kanske
Iigger någon liten psykologisk skill-
nad mellan pojkar och flickor i alla
fall. För Majvi, en av distriktets
bästa damfotbollsspelarg är överty-
gad om att så måste flickor spela
om det skall ge något resultat: "Det
är bara att rusa på och köra ir'äg
bolien".

s. L.



i Tipspromenad
i, med RK-netto

'l 
till Pakistan
Kinneveds Rödakorskrets anordnar

en tipspromenad och avståndsbedöm-
ningstävlan på söndag middag med
start och mål på Kinnemo IP.

Nettot går oavkortat till flykting-
arna i östpakistan. Tipspromenaden,
ca 3 km, går genom till stor del höst-
fagra björkhagar, där det gäller att
svara rätt på 12 tipsfrågor. Därefter
en avståndsbedömningstävlan mot 12

måI. Man finner målen genom en
vandring runt löparbanan,

Damerna i rödakorsstyrelsen serve-
rar kaffe med hembakat samt saft till
de minsta i nya klubblokalen på Kin-
nemo. Ett fint tillfälle för allmänhe-
ten att få se denna fina lokal. 5 lotte-
rier med skänkta vinster kommer
också att säljas.

t4rc'll'
fipspromenatl

Kinneveds Röda Kors anordnar i
morgon, söndag, tipsPromenad och

avståndsbedömningstävling. Kaffe
serveras i nya klubblokalen. Elela

nettot går till ftyktinghjälpen för
östpakistan.

Konfirmandinskriming i !(inneveil,
Vid familiegudstjänsten Mikaelida-

gen inskrevs de konfirmander, som

skall gå och läsa i Kinneved. Inte
mindre än 30 ungdomar anmälde sig

varav 2? från Kinneved, 1 från Vår-
kumla, 1 tnån Börstig och 1 från
Brismene församling. Detta iir för
Kinneveds del ett mycket stort antal'
Konfirmandlåirare blir kyrkoh. Hag-
nerud. Kyrkan var så gott som full-
satt och glädjande nog hade många
föräldrar följt sina barn till guds-

ijäostetr. Även gudstiänsten i Vår'
kumla var mycket välbesökt.

I morgon Tacksägelsedagen anoril-
nas i både Kinneved och Vårkumla
musikgudstjänster. I Vårkumla kom-
mer den 19 november att anordnas
en församlingsafton och den 3 dec'

är det åter tid för syföreningens gå-

voauktion. I år med Prosten Mal-
mensten som talare.

Kinnårps IOGf-liI0
håller möte med samkväm i kväll,
tisdeg, På Pensionatet i Kinnarp'
Distrtktschef R Ringqvist samt gi-
tarrfliekornå från DaIa medverkar'

Tack*iieglsdagen I l$nnoved
Musikgudstjänsten i Kinneveds kyr-

ka Tackaägelsedagens kvåll had€ såm-

lat en fullsatt kyrkr. Flera trsmpet-
solon utfördes av hantorn, stild' vid
musikhöSekolan t Oåiteborg KsJ Ny-
etröm. Förc Predikan utfördel en

marseh av ånönym medeltitla lcompo'
sitör samt därelter J. S. Baeh "Dir'
dir Jehova wiil lch äingen"'.

Efter predikan som hölls av kYrl(o-
herde Hagnerud utförd$ C. l$nck
"Panis Angellcug" och J. S' Bach "My
Heart ever taithful". Elter avslutande

altartjänst utlördes som postludium
Be€thovens "Guds lov i nsturen", Vid
orgeln tjänstgjorde rektor Georg

Öhrnell,
Kyrkan hadc vackert

med markens gröda och
smyckåts
blom6ter.

Div. VI Varagruppen
Arädet-Friscopojkarna 0-2
Larv-Emtunga 1-2
Vara-Vedum 0--0
Vilske-Kleva-Slutarp 1-0
Elmer-Naum 1-4

Floby reservserie
Vedum-Blidsberg 0-B
Arentorp-Grolanda 3-2
Vara-Kinnarp 1-3
Friscopojkarna-Timmele 1-1
Åsarp-Nonra Vånga 4--5

Slutställning

Vara 18 3 11425-57
Falhöpings reservs€rie

Åsarp 18 ill 2 3 77-27
Arentorp 18 11 3 4 46-39
Kinnarp 18 12 0 6 4&-30
Btidsberg 18 I5 432-%
Friscopojk. 18 8 4 648-n
Grolanda 18 7 2 936_39
Timmele 18 5 4 949-4ts
Vedum 18 6 4 938-43
Norra Vånga 18 3 2 73 n-73

Emtunga
V.-Kleva
Larv
Friscopojk.
Elmer
Vedum
Vara
Naum
Trädet
Slutarp

V.-Kleva 18 14

Slutarp 18 I
frädet 18 I
Rapid 18 8

Sandhem 18 6

Fuirusjö 18 7

Kättilstorp 18 5

Foikabo 18 6

Åsarp 18 4

Gust. Adolf 18 2

Slutstä11ning
1811 2 5

18864
18855
18846
18 7 5 6

18 7 5 6

18657
18 7 2I
18 6 210
18 2 4t!

43-n 24

35-31 21

fi*28 n
32-23 tS
31-31 19

n-37 77

30*31 16

22.*95 14

27*5t 8

28
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14
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Trädet-Åsarp t-1
Rapid-Furusjö 6-0
Gusta{ Adotf-Kättilstorp 1-3
Vilske-Klevs-Sandhem 2-0
Slutarp-Folkabo 11-0

SlutstälIning
3 1 58-19
3 6 55-34
3 '6 4l-25
5 5 rl4-34
7 5 3742
2 I 33-58
5 8 39*42
3 I 45-56
4 70 28-4L
5 11 30-56
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FRöKINDS
KOruIMIUN
För a,tt kunna utröna intres-
set för oqtlnantlet av b,arrr-
daghern och familjed,aghem i
Frökinils kornrnun ombedes
de föräldrar och måIsrnän sorn
har intresse ev att pilaoer,a si-
na b,arn i barn'daghem ooh fa-
rniljedaghern att o,meclelbart,
helst skrifttligeer, anrnäle det-
ta till komrnumailrontorct.

Dagrnramonor s'o(n är villiga
att ta euno't barn fön tillsyn
i silrra hema, torde även anmä-
la detta till kornmunall<onto-
ret, Kinna^rp, teil. 330 53.

ran'de, tel. 530 32. ll
Utredningskommitt6ns orilf. ll

Upplysningar låirnrrras även av ii
Barnavårdsnärnndens ordfö- | i

rande, tel. 530 32. I r

Utrerlninsskommt"uT ".r* ll

I

-\/ 
r"tf,o

IOGT-NrO-möte i Kinnarp '.!i.
NTo-fö.reningen i Kinnarp besök-

tes i tisdags kväll av folk från di-
striktsorganisationen med distrikts-
ordförande R. Ringqvist, Skara, i
spetsen. Mötet hölls på Kinnarps
pensionat och öppnades av platsord-
föranden Sven Andersson, som ock-
så ledde förhandlingarna under vil-
ka man bl. a. beslöt att fortsätta med
det traditionellå Lucia-fi.1andet. I år
arrångerar föreningens ungdomssek-
tion.

I Distriktsordf. gav en koncentrerad

I redogörelse för verksamheten efter
lsammanslagningen för sna.rt två år
sedan och informerade också från
det i Trollhättan hållna riksårEmöt€t.

Ett tjugotai personer deltog I tis-
dagskvällens möte, där också gitarr-
flickorna Inger och Ulrika från Da-
la medveirkade.

Avslutningsvis tackade distrikts-
ordföranden för visat intresse samt
gåv en eloge till den livaktiga för-
eningen i Kinnarp.

Brismene rnissionshus tqftO.?|.
Fredag kväll skördefest med med-

verkan av komm. Reidar Jahnsen.
pastor Philip Enarsson och sång-
gruppen Conturen.

Vävstol stals I Kinnarp
En utrangerad vävstol som vägde

hela 650 kilo har stulits på gården
till Bröderna Karlssons plastindustri
i Kinnarp. Vävstolen var värd c:a
?5 kronor. Stölden po isanmäldes i
tisdags.

"Oförö,ndrad
kyrklig skutt
i l{inneaed'\.
Kinneveds pastorats församlingsde-

legerade sammanträdde i måndags.
Ordf. höll parentation över avlidne
ledamoten Helmer Trygg, Lillegår-
den, Slutarp, och en tyst minut äg-
nades hans.minne.

Ilyran för Börstigs prästgård be-
stämdes till 2.520 kr inklusive ga-
rage. Kinneveds prästgård skall inte
ha så stor trädgård i fortsättningen
var man eqse om.. En kommitt6 ar-

gård beslutades. Beslöts att tillbygg-

betar med utredningen. I
Vissa reparationer i Börstigs präst- 

|

naden till ekonomibyggnaden (ut-
huset) inte skall vara kvar.

Stiftsnämnden kommer i fortsätt-
ningen att ta hand om kassan för
skcrgsbruket och man beslöt sälja li-
te skog innan det "var för sent". En
post på 682 kbm hade utanionserats
och högste anbudsgivare var Folke
Tenghammar, Torbjörntorp, som fick
posten för 33.600 kr.

Skara stiftsnämnd hade beslutat
att inköpa ett större skogsomåde, i
runda tal för 9 milj. kr, avsett som
prästlönefondhemman, och undråde
om pastoråtet var intresserat att sat-

Ä!!s storq
fims hfrlsr
lsos$@r im$e

Renault 12 ar nästan
lika stor som Saab 99.
Den ser nästan lika-
dan ut också. Den har
4 dörrar, rymmer 5
personer och bagage-
rum på hela 356 dm'.
Ändå är den mer än
3.000 kronor billigare
än biliigaste Saab 99

AB Bil & Motor
Slntalp, tel. 332 62

Pastoratskassans stat talanserade
pä 5L.512 kr. Biand de större poster-
na märks ungdomskonsulenten och
ungdomwerksamheten 10.290:35_ kr
och underhåIl av priistgårdarna 7.000

kr. Skatten fastställdes tiU oföränd-
rat Z) öre = 32.941 kr.

Staten för Kinneveds präst-
lönebost?illskassa

balanserade på 194.88a kr.-I denna

stat var det lönerna och allmän kyr-
koavgift, kyrkofonden till godo, som

var de största utgifterna, samt
underhåll av jordbruksfastigheter.
Oförutsedda utgifter fick hela 20.651

kr. Den slutliga skatten blev även
här crförändrad 30 öre. Den såmman-
lagda kyrkligå skatten blir alltså 50

öre.

,l
sa pengar ur fondmed.el till projek- i

tet. 50.000 kr blev:beslutel I

Ungdcrmsverksamheten inom pasto- |-l

ratet fick ett anslag nå 500 kr för år 
I1971. i

På inkomstsidan ger skogsförsälj-
ningsmedel 35.900 kr samt jordbruks-
arrenden 30.900 kr. Här fanns även
ett överskott från 1970 å 13.233 kr.

Beslutades begära hos kYrkofull-
mäktige att desamma skall utse nY

ledamot efter avlidne Helmer Trygg.



KINNARPS
missionshus
Sönd. 10 Familjegutlstjänst.
Medvertkan av barnen. Iärar-
na, Rydbergs.

VÄLKOMNA!
Plto-ll,

SLUTARPS
,rnissionshus,", !,., !r.ÄI.r,

Sönd. k[. 15 SKöRDEIIöG-
TID. f'dnflj. Kurt Frej H.yd-
berg. Skördeoffer. Servering.

VÄLKOMNA!
lblto.rt

FRöKIND
kommunfullmäktige
samrnanträcler i Lokail FtS-
kincl, onsdagen den 27 akto.
ber 1971 k[ 19.00.

1972 fus budgetfiirslarg flnns
tilil,Sängligt på komnrunalkoau
toret.
Ortlf.

Tångauallen
i dag kl 14.30

Kinha'rp B-Slutarp B

$trömsborg,
Vartofta

Kinnarps lF
Vartofta SK
i clag kl 14.00.

Tjänsten sorn dedtidsanställ'd

vid Frökinds kornmunbibliotek ledigförklar,as härrned. sökande

som genoimgått bibliotekarieutbildning bestående av en korre-
sp,oncle,nskuis, skolöverstyrelsens kurs för deltids,anställd bib-

li,otekarie samt tre veekors tjänstgöring vid landsibibliotek, har

företräde. Även sökande, s,o,m kan åberopa andra kvaiifikatio-
ner, kan ifrågakomma.

Ärbetstiden är beräknatl till c:a 320 tim' per år. Biblioteket
skall uncler tiden okt.-april hållas öppet 2 ggr under 2 tim-
mar per vecka och uniler ticlen maj-sept. 7 gäng under 2 tim'
per vecka. Lön utgår enligt korrrmunförbundets rekommenda-

iioner med för närvarande 16:45 re'sp. 12:65 per timrne' Ti'll-
träde bör ske 1 jan. 19?2. Ansökan jämte de bandlingar den

sökancte önskar åberopa sändes till Frökinds Kulturnärnnd'
Box 24, 520 45 Siutarp, senast den 1/11 1971. Läkarintyg lärn-

nas först på begäran. Ytterligare upplysningar lämnas på kom

munalkonioret, Kinnarp, tel. 330 53, helsrt mel'lan kl 9'30-14'3i'

F.RöKINDS KU!,TUF"I{ÄMND.

FABRIKSPERSONAL
Vi söker omg. personal till vår tapetseraravde'ining för mon-

tering och spikning av sto,lar.

AB KINNARPS KONTOR,SMöBLER
Tel. 0515/333 70

l

i
å

t
R A d ak o r s - o,r r &n gem &n g

gaa 500 till Pamstan'\
KINNEVEDS
kyrkofullmäktige
kall'as ti'll ord. sasnmanträde
i Kinnarps sko,a rnåndagen
den 25 oikt. kl 19.

Orttl.

Ex4minå bho _Tl,
Vid Götebci:gs universitet har fil,-

mag.-examen avlagts av Irene Jo-
hansson. Västra Frölunda.

TIPSPROMENAD
i Slutarp
sönd. mellan kl 10.00-12.00.
Start Stiftelselokaleur. Barn-
och vuxenfrågor! Välkornna!

SIF - SamhäIlsföreningen

1.
2.
a

i

5.
6.

ANBUD
Frökinds socialnämnil inford-
rar härmed anbud på följande
förnöclenheter, att levereras
efter rekvisition ti,ll kornmu-
nens ålderclo,mshem, Frö-
kindsgården, Kinnarp. Leve-
ranserna säller för 1972.

Eldningsolja 1.

Sp,ecerier.
Kött, fläsk och charkuteri-
varor.
Potatis och grönsaker.
Äse.
Mat:bröd.

An;bud inlämnas i förseglat
kuvert, märkt "Anbud", och

skall vara Frökinds social-
nämnd, Bil sho men, 520 47

Vartofta, tillhanda senast den
27 okt.1977.

Kinneveds Rödakorskrets anordna-

i cle på sönclagen en tipspromenad och

1 avståndsbedömning. Start och mål
för promenaden var idrottsplatsen
Kinnemo, där också bedömningen äg'
de rum. Idrottsföreningen hade för
övrigt ställt sina lokaler gratis till
förfogande och kaffeservering skedde

i klubbstugan' Nettot av arrange-
manget blev 500 kronor och går till
flyktingarna i ÖstPakistan.

Segrare i tipsPromenaden blev TY-
ra Thor, KinnarP, med 9 rätt. Biist
i avståndsbedömningen På de tolv
målen var Ingrid Ahlqvist' Slutarp,
med sammanlagt minsta felmarginal
på 1?2. Skiljefrågan vanns av Bertil
Andersson, Luttra, med 148. Det gä11-

de att gissa antalet karameller i burk
som var 149. Två deltagare hade bI a
150, varför lottning fick tillgripas.

Tipspromenadens iesultat: I rätt:
Tyra Thor, KinnarP, 9 rätt, Birger
Andersson KinnarP, EmY JobaPsson'

Kinnarp, 6 rätt, Alf Jonsson, Äsarp,
Per Adolfsson, Vartofta, Bellis Vår-
den, Vårkumla, Bengt Vården' d:o'
Karl-Erik Eriksson, Vårkumla, Sven
Andersson, KinnarP, Astrid Anders-

son Kinnarp, Jan'Erik Nilsson, Kinn-
arpl alla ? rätt.

Rått rad: !2! xx? zL2 xx2
Minst sammanlagda felmarginal På

bedömningen: Ingrid Ahlqvist' Slut-
arp, 172, Jan-Erik Nilsson, Kinnarp'
2A2, lnga Nilsson, Kinnarp, ZtO' Britt-
Inger Ståleskog. Kinnarp, 230' Agne

Persson, Slutarf, 232, JonnY Karl-
stedt, Kinnarp, ä6, Dagmar Johans-

son, Kinnarp, 256, Sten Ahlgvist' Slut-
arp, 276, Thomas Westerberg, Kinn-
arp, 285, Helge-Olof Karlsson, Kinn-
arp, 291,

Rätt bedömning av de tolv målen:
löparbanans omkrets 361 m, frispark
326 m, bollens omkrets 78 cm, V4 fi-
gur ?9 m, hopPribbans höjd 191 cm,

1/3-figur 95 m, 1/2-figui %5, t/t'tl'
gur ä8, spjutkast 5?2 dm, stavhoPP-

ribbans höjd 368 cm, längdhopp 664

cm, kulstöt 159 dm,
Rätt svar på frågorna: 15, Frökind,

Henry Dunant, Uppsala, t173, Me

Namara, Nils Ferlin, 1950, 50 år, Al-
banien; 1595 och Malmö.

De.tre främsta såväl i tipsprome-
naden som avståndsbedömning fick
priser. Pris gick även till skiljefrå-
g.ane vinnare.

FAMItIERAttY
SöNDAGEN DDN 17/10 T-9?1

START; LOKAL FRöKIND KL' 11'30-13.30. Ca 6 mil.
STARTAVGIFT 10 KR.

På kvällen rallybal och prisuttlelning.

KINNEVEDS CUE

bBbliotekarie

Pe {}il"owr,erucrd
i Sf,ua{,wrp 

'tto-r.
Sönclagens tipsproinenad i Slutarp

bjöd på mycket kniviga frågor. Vid
granskningen kunde ingen tolva hit-
tas, en väl en elva, två tior och flera
nior. Segrare blev Lilly Karl6n, Slu-
tarp, med 11 rätt. Drygt ?0-talet pro-
rneneLade en lagom lång bana med
paus på Tångavallen, där arrangörer-
na bjöd på kaffe i Idrottsföreningens
klubbstuga. Säherligen ett uppskattat
inslag denna något råkalla och b1å-
siga oktobersöndag. Rätt tipsrad: 12x
X7x 1x2 xx2. Barnraden: ä2 xxx 12x
112. Skiljefrågans rätta svar var 11.90

och en fullträff där fick Leif Berg-
man, Slutarp och dottern Petra, som
gemensamt kom fram till en siffra
som var exakt rätt.

Pristagare:
11 rätt: Lilly Kar16n, Slutarp (13,5).

10 rätt: Elon Broberg, Slutarp, (10,42),

Helge-Olof l(arlsson, Kinnarp (13,5),

Viola Carlsson, Kinnarp (14.05), 9 rätt:
Knut ösberg, Kinnarp, (11.92), Karin
Andersson, Slutarp, (12.05). Barnfrå-
gan: 1l rätt: Katarina Eklöf, Slutårp,
(11.92), Peter Iwar (12.50).

Skiljefrågan: Leif och Petra Berg-
man, Slutarp, (11.90)

Samtliga här nämnda kan avhämta
priser hos Samuelsons,

Frökinils socialnärnnd



Saen And,ersson) I(innarp
ny NBV-ordförande tb(to-71.

Falköpings NBV-avdelning hö[ på torsdagskvällen årsmöt€ på Aanbns

Eotetrl i närvaro av distriktets ortlförande, byggmästare Allan Johans-

son" Arentorp, och insfmktiir Erik Ander*son, Vara' Ny 'ordförantle i
den lokala stutlieavtlelningen blev Sven Anilersson, Kinnarp.

F'ÖR BÄTTRE SPÄNST 
I

Nyvalde ordförande Sven Anders-
son, KinnarP.

Årsrnötet med Nykterhetsrörelsens
Bildningsorganisation i Falköpingsor-
ten hade samlat en relativt talrik

publik, dels från staden, varifrån re-
presentanter för IOGT-I{IO, MHF,

Vita Bandet och 119 Fatbygdens ung-
lomssektion mött uPP, dels fiera
nedlemmar från KinnarPs IOGT-
'.rTo.

Thorbjörn Anberg hälsade välkom-
nen och till ordförande för årsmö-
iet utsågs blivande ordföranden i avd

Sven Andersson, KinnarP' Anberg
som tidigare varit ordförande blir nu
kassör, expeditionsföreståndare och

avdelningens organisatör, efter att
kontor för verksamheten erhållits i
gamla bibliotekets bottenvåning vid 

I

frinnöjegatan. Till ledamöter i sty-
relsen för 2 år valdes Thorbjörn An-
berg. !'atköping, och Karl-Erik Tor-
stendson. Vartofta, samt för 1 år Ro-

bert Bogår, FalköPing.

Till revisorer omvaldes John Claes-

son och nyvaldes Harry Karlsson,
Falköping. Som valberedning utsågs

Märta Andersson, FalköPing' och

Curt-Ove Brodd, KinnarP.
Förre kassören Ingemar Andersson

avtackades med blommor.

Vid mötet höll instruktör Erik An-
alersson ett kort anfötande om di-
striktets arbetsplan inför vintern och

informerade samtidigt om nyutkom-
met studiematerial. Ordföranden i
distriktet, Allan Johansson, lyckön-
skade avdelningen till fortsatt gott

arbete.

,,,, " ;,iI;':" r1,.',..,., r.,.,,,..,..,.-;.7o

[Jti kungliea
bildades för,ra året,

en krräll i veckan i

fask takt motionerar Mär-
AhI i Kinnarpsskolan:

Höstens gymnastik- och

motionsövningar har startat
på allvar. In'r"resset bland sä-

vril da'mer som herrar är
stort. Det har rri kunnat kon-
statera vid våra besök i oli-
ka g;'mns5liksalar och hal-
lar, Som exempelvis i Frö-

l<inds kommun, där motions-
klubben sa,miar damer och

heruar en gång i veckan i
Centralskolan. Vi fann där
bl.a. de två sPänstiga darner-
na på bilden.

Väl mött till mer sPänst På
innersida.

I
ta

FfökindS kOmfnUn är'intresset stort för motion' Den specieila motionsklubb som

har aktiviteter för .såväl. damer som herrar. Lisa Claesson . från Äsarp leder damgruppen

Kinnarps Centralskola.



lek) lyckades med tur och skickliC- 
i

het freda sin bur. 
I

Vartofta-Kinnarp 2{l
Vartofta SK avslutade fotbollsä-

songen 197J. på ett värdigt och hed-
rande sätt genom att besegra Kinn-
arp med klara 2 mål mot 0 efteir
0--{ i halvtid.

Det var Kinnårp som inledde bäst
och borde ha gjort ett par mål i in-
ledningen. Men Putte i målet (1 halv-

I andra halvlek stod Uno FIögberS i

i målet. Center spelade Jörgen Gren,
båda blir säkerrt två utmärkta för-
stärkni-ngar nästa år.

Må]en: 1-4 till Vartofta ggnom
Thomas Johansson efter fint förar-
bete av Jörgen Gren, Inge Johans-
son, Rune Sandblom. 2--{ genom

Jörgen Gren, som kom ensam med
Kinnarpsmåivakten efter snygg fram-
spelning av Rune Sandblom.

Man var bei:edd notera reducering
från Kinnarps sida men Kenneth
Milton som lyckades med det mesta
räddade på mållinjen.

I stället höll Inge Johansson på att
göra 3--0, men skottet tog i stolpen.
Strax senare satte Bror Hjerp bollen
i överliggaren, men missade returen.

Kinnarp verkade något slitet efter
en hård och krävande div. IV-sä-
song.

Lagkaptenen "Blecka" Georgsson
var bäst i laget. Han överräckte fö-
re matchen till sin lollega i Var-
toftalaget Bror Hjerp en blomster-
kvast och utbringade ett leve för se-
riesegrarna" Kenneth Milton var bäst
i Vartoftajlaget.

Suverän domare var Bo Segerfeldt,
Stenstorp.

t'Vto-71,

MULLSJö SLOG SLUTARP
Mullsjö IF:s A-lag, som spelar i

div VI nästa år, frångick vid en vän-
shapsmatch i Mullsjö på lördagen
mot Slutarps IF, sina vanor och
vann med hela &*3 efter att ha haft
ledningen i halvlek med 2-3.

Mullsjö IF, som vid säsongens bör-
jan hoppades få spela i div IV nästa
säsong, men som i stäilet for som
en projektil rakt genom tabellen och
ned i div VI, hade inga större be-
kyrnmer med Slutarps IF, som spe-
lat i sexan under årets säsong, och
som Mullsjö IF kommer att möta
vid nästa års speicrmgång. Slutarp
var som siffrorna anger det klart
sämsta laget.

Mullsjö IF:s sex mål gjordes av
Christer Eriksson och Roger Josefs-
son, två vardera, samt Håkan Melin
och Sune Elf som gjorde var sitt.

Slutarps mål gjordes av Roger An-
dersson 2, Lennart Rutman 1.

Lennart Sjögren från Mullsjö döm-
de matchen på ett förtroendeingi-
vande sätt.

I-ANTBRUKARE
inom Frökinds, Vartofta och Vilske kommuner inbjudes till
information angåentle problem med och ikring Svämutgöih
Iing. tisdagen, den 26 okt. kl. 13.00 i lokal Frökind, fnfoma-
tionen leds av länsveterinären och länshälsovårdskonsulentcn.
Program: Anförande av länshälsovårdskonsulenten, länsvetc-
rinären och lantbrukskonsulenten.

Tillfälle till diskussion. Kaffeservering.

Tag vara på detta tilfälle till saklig info'rmation!

Hälsovårdsnämnderna i Frökinil, Vartofta, Vilske

9(}(',? (}{9cr?cooooeoÖoetooo('ee?vvöe
å Beg. hra btBan io9
ö RENAULT 1G 1968 blå 1o.ooo mil 9
O RENAULT 16 196? blå ?.?oo mil I
t RENAULT lo t9G8 vit ?.100 mit 6
ö nENAULT 4 L 1969 vit 5.300 mil A
Ö PEUGDOT 404 Dieset 1968 vit 9.500 mil :
9 vw lsoo teGG vit 1o.ooo mit ö
t vw uoo 19Gt vit 11.ooo mil g
ö vw lzoo 1968 btå 9.boo mit *
i FoRD 1? v tgc? blå 9.ioo mit E
t saaB eG 1e62 grå 13.ooo mil å
i PoRSCHE 1600 19b9 röil lo.ooo mit ;o
t A. Alr l!:l o nil. Ö

i dffiil AB Bll & Motor Ii v illäf#, $zs' t
öv9
ocalaoa(}aaaoöocio9.(}('aaÖotccoc

CUF:s fa,miljerally
Rätt rad: 21x x11 x22 7xZ xxx 21x 12

Resultat: 1) Uno Frisk, Grolanda;
2) Sven-Olof Olsson, Torbjörntorp:
3) Bror Johansson, KinnarP; 4) Bengt

Vård6n, Vårkumla; 5) Karl-Erik
Elansson, Floby; 6) Else-Marie ltol-
gersdotter, Vartofta; 7) Ingvar Gus-
tavsson, Slutarp; 8) Olof Torstens-
son, Slutarp; 9) Gösta Sandahl,
Hångsdala; 10) Thomas Andersson,
I(innårp.

Gömda ordet var: decentralisation'
Skiljefrågan: 757,5 centimeter och

närmast kom Gun-Britt Västerberg
på 158. alw-\t.

| 40-årsjubileum i Slutarp
I Sluta.ps Samhällsförening firar på
lfreilag kväl1 sitt 4o-årsjubileum'Det
'hålls i Lokal tr'rökind och ur Pro'-
grammet kan nämnas framträdande
av bröderna Sundh och Stig Svens-
son, Borås, trbökinds musikkår samt
vidare histörik och diplomutdelning.

2- och 3-rumsläg.
hyresledig:a i KinnarP-Slnrtt'
arp o,mg.

Tel. 330 53 eller 330 94.

ViK. MATTE
sökes till gård utanför Fal'
köping för a,tt se till hus'
hund och 2 skolungdomar 10

-20 novernber. Tel. 0515/

332 64 fm Browa l.

Information om svämutgöilsling
Häisovårdsnämnden i Frökinds, Var'
tofta och Vilske kommuner anotdnal
tisdagen den 26 okt, en information
om svämutgödsling för lantbrukare i
de tre nämnda kommunerna. Sam-
lingsplats är Lokal Frökind. Vid in-
formationen medverkar länshälso-
vårc{skonsulent Sune Eklund och

länsveterinär Sven Svensson. Vidare
medverkår en konsuient från lant-
lrruksnämnden. Det blir också till-
fälle till diskussion.

AKTUELLA kvällar i Slutarps Missionshus
Månd. 25110 kil. 19.30 Philip Enarsson, llrädet
Mård. 1/11 kt. 10.30 N$bergs faonifeteam, Stenstorp.

Månd. 8/11 kl. 19.30 Lnger Sulclhall' Varnhem.

Måncl. 15/11 kl 19.30 Inga-ilill o. Ragnwald A[rln6r, Falköping'

Iilipp ur och spa,r arlrlonaen! - VÄLKOMNA!

Frökin,ls Arb. kommun
håller möte måndagen den 25 okt. kI. 19'30 i Fröklnds Hyres-

bostäder.

Ärencie: Det kommunala statförslaget.

Kinnarps lF:s
Adventskalendrar
utiärnnas idag krl 19.00-20,00
på Kinnemo.

Supp,orter och spelare uppma-
nas ,infinna sig.

KIF

KINNARP
Ifanilarbets- och paketauktion
hålles i Lokal Frökind freda-
gen den 29 ol<t. kl. 19.30.
Barnmann ekänguppvisning.
Ka.ff eservering.
Paköt mottages tacksamt.

A,ll,a hjärtligt välkornna.

Irinnarps IF ilamklubb.

Oförändrad skatt
förestrås i Frökind

Ko,mrnunstyrelsen i Frö-
kind föreslår oför,ånclrad ut-
deibitering för nästa år med
11 kr per skattekrona. F\rll-
mäktige tar ställning till för-
slaget vid sitt sa,mmanträde
den 27 okt. t-rhs-rl.



Iubileum i Frökin:d,

Diplomerade för förtjänstfullt arbete inom föreningen blev Evert Sand6n, Sten Ahlqvist, Gustav Johansson,

Olof Nilsson, Gustav Gustavsson, Elof Rehn och Bengt Samuelson'

De damer som har sina män i fö-
reningens styrelse uppvaktades av
festkommitterade med en tos för
"många ensamma kvällar". Blommor
gick också under kvällens lopp till
Waiter Dahl6n som ett tack för hans
insatser under hans Slutarpstid och

vidare uppvaktades Evert Sand6n med
en blomma från Jubileumskommitt6n.

Kvällen i övrigt förflöt i trivselns
och samvarons tecken med framträ-
dande av bröderna Evert och Bernt
Sundh samt Stig Svensson från Bo-
rås - tre herrar som med sång oeh

musik satte färg på detta jubileum -
tr'rökinds Musikkår, välbekant för
samtliga dettagare viil detta Jubileum
gav kväIlen ytterllgare feststämning.

För den lekamliga sPisen denna
jubelafton svarade Kinnarps pensio-

nat.
Vi återkommer till föreningens his-

torik!

Slutarps Samhällsförening firade på 
11

fredagskvälien de 40 åren under fest- |

Iiga former i Lokal Frökind. Cirka i
80-talet personer fanns på plats när 

I

ordförande Evert Sandön hälsade väl- |

kommen, Under tiden som gästerna

samlades framfördes olika musik-
stycken på ett förtjänstfullt sätt av

Jan-Erik Johansson. En för tillfället
författad historik framfördes av Bo

Johansson, varefter följde diplomut-
delning till för'tjänta medlemmar i
föreningen. Sålunda överlämnades

diplom till Evert Sand6n, som varit
med sedan starten för 40 år sedan.

Vidare hyllades veteranerna i detta

sammanllang: OIof Nitsson, 36 års

tjänstetid, Gustav Johansson, 2? år,
Gustav Gustavsson, 26 år, Bengt Sa-
muelsson, 21 år, Elof Rehn, 19 år, samt
Sten Ahlqvist, 17 år.

Från kommunfullmäktige uppvak-
tade Arne Olsson med blommor och
gratulerade föreningen till de många
årens fruktbärande arbete inom kom-
munen.

Rektor. Walter Dahl6n, Ilökerum, en

av stiftarna, gav sedan i ett person-

ligt färgat anförande sin syn på jubi-
laren och berättade en del kring vad
som tilldrog sig förr i samhället'

Lösöre&uE{tEErl
kom,rner att hålias fredagen den 29 okt. 19?1 kl 13'00, då

Nils Jonssons dödsbo, Letlsgårclen, Slutarp, låter försälja:
Yttro lö'söre: betongvält, injektor m' rör, tröskverk, hy-

velbänk, borrmaskin m. rnotor' div. verktyg och re'lskap'
Inre lösöre: so,ffor, bord, stolar, karm,stolar, chiffonj6er,
buff6, takar'matur, Iinnevaror' glas' p'orslin, matbestick,

damrnsugare, TV-apparat, o'ljekarnin, dvättmaskin mang-

el, vävstbl, spinnrock, div. kopparföreurål, hameror, kika-
re, e;1. symaskin, hagelgevär 16 kal., 1 mausergevär m'm'

Kontant likvid'

Slutarps missionshus
En serie aktuella kvällar kommer

att hållas i Slutarps missionshus.
Den första hålles nu på måndag med
besök av Philip Enarsson, som också
vlsar bilder från en resa i Amerika.

lntresserade
samlas vid isbana,n i Slutanp
i dag kl. 14.

Medtag kratta och spaale.

Vlntoriilrottssokt.

TANCAUATTEN
Söndag 10.30

Falköpings BK-

z"ho-il"

JONDf ORA^EDtIXGEX
IORCxiNG 3t,a

Falköping. Te1. 0515i123 48, 153 48

SPffi N
FAMILJEPROMENADER
Söndagen den 24 oktober

FALKöPING

FLOBY

MULLSJö

KINNARP

SANDHEM

Start vid skid,stug'an på Mösseberg kl. 10-13.
Medarrangör: Konpen.

Start vid q)a,rbankens kontor kl. 10-13.
Medarrangör: Korpen.

Start vi'd sparbankens kontor kI. 13-15.
Metlarrangör: Mullsjö SOK.

Start vial idrottsplatsen Kinnerno kl. 10-13.
Medarr.: Kinnarps IF och Frökinds motionsklubb.

Start vid elljusspåret kl. 10-13.
Medarrangör: Sandh'ems IF.

MINICYKEL som topp-pris gemen-
samt för samtliga promenader.

Lokala priser: COMBI-SÄNG, UTEGRILL, PILTAVIII Slutarps lF



gångna 40 åren.

Samhällets belysningsfråga var un-
der åren från 1931 till 1966 det cen-
trata i föreningens arbete. Det är fö-
reningen och dess medlemmar som

genom uppoffrande personliga insåt-
ser lagt grunden till det belysnings-
nät som vi idag har och som från
1966 förvaltas av en särskitd vägfö-
rening. Många och heta diskussioner
med delade me;ringat om lamPors
piacering har fö1jt elljusets spår, men
protokotl berättar dock om att "in-
tressena kunde sammanjämkås".

Framsyntå män
Vi finner att det var framsYnta män

som en aprildag 1931 tog steget att
bildå en förening för samhällets in-
vånare. Ragnar Johansson, Evert San-
d6n, Olof Nilsson, Erik Sarnuelsson

och Walter Dahl6n åtog sig förening-
ens första uppdrag i en interimssty-
relse, som den 6 maj samma år blev
en riktig styrelse. Stadgar spikades
och arbetet kunde börja.

Mottot var att främja hembygdsar-
betet, ordna med samhällets belYs-

ning, brandväsende m.m. Så har ock-
så skett. Redan omgående tog hem'
bygdsfestelna fart med Gustaf Jo-
lansson som en av eidsjälarna i fest-
.,mmitt6n. Äftonunderhålluingar an-
dnades Iör att stärka kassan.

Vägfrågor

Den 27 maj 1938 beslutåde ett extra
Inmanträde om att anlägga ett fri-
ftsbad vid kånåIen å mossen norr
n nuvårande Stutarps Kök. Väg-
ågorna stod på ett tidigt stadium i
ntrum. 1948 föreslog Evert Sand6n
i föreningen skulle ingå med en
gäran att få vägen genom samhället
alterad. Flera framstötar gjordes

a. genom uppvaktningar hos ve-
rbörande, men så kom beslut om
'gomläggning, varför frågan ej för-
rlerlde någon åtgärd. 1957, efter

långa års påtrYckningar, och för'
handlingar med Vägförvaltningen i
länet, kunde stltelsen notera att
samtliga allmänna vägar rru blivit
färdigställda och permanentbelagda.

1950 beslutade föreningen ått inkö-
pa festplatsen av hr Nils Johansson,

Västarp, Kinnarp. Området utgjorde
cirka t hektar och skulie kosta 3.300

kronor. 1968 var platsen aktuell för

Modern 2:a
utan insats, önskas hyra.
m^r ?Q,'l QtICI. UUI U4

f illbakablick pn gangna å,r

med Slutarp s s amhtil ls f örening
Slutarps Samhällsförening kan blicka tillbaka på fyrtio

verksarnhetsår. Fyrtio verksamma, fartfyllda år där sam-
hällsangelägenheter av olika slag haft sitt forum. Vid en
genomläsning av protokollsböckerna finner vi att en rad
händelser - stora och små - föranlett jubi)aren att gripa
in, handla och nå beslut. Alltid med samhäilets bästa för
ögonen, skriver jubileumskommitt6n i sin historik över de

z6(tg-*I-
försäljning efter en skrivelse från
Frökinds Idrotts- och Fritidsnämnd.
Avsikten var att kommunen skulle
anlägga en träningsplan där. Någon
försäljning har ej skett.

En under 1952 väckt fråga om upp-
sättandet och framdragande av be- | | Eparbankens lamiljepromenad i
lysningsnätet till Mossagården beslu-

gande av Samhällsföreningens eiled- ll I x 2 1 x x x 2 L x x x 2

Viixlingen mellan Älvsborgs och Sha-

parken invid järnvägsstationen hade

arrangemanget. I är av stor vikt för vårt samhälle och

beslöt styrelsen ått föreningen skulle I -; ;"-''," -- '--
uppvakta vägrörvauning"n"rnud ;"- l:fl:ilo"- *1":: 

-t"":* 
rrivilliga in-

hållan om att få utbyggt så;s;;;";;, I satser av rnedlemmar'

utmed den södra utfartsvägen från I Samhällsföreningens engagemang är
järnvägsstationen mot dåvarande väg I 

ett viktigt led i kommunens arbete
184 liksom att få ordnat gångbana på | 

* för trivsei och gemenskap för in-
östra sidan av samma väg, söder om I vånarna.

JONNY BEIJERS orkester spelar upp
I LOKAL FA,öKIND (Slutarp-Kinnarp)

I KVÄLL KL.20.30. - Ni kommer väl?

sättandet och framdragande av be- | | Eparbankens lamiljepromenad i
lysningsnätet till Mossagården beslu- | | Kinnarp zbhy-+I.
rades i953. Samma år fårtade..styrcl- | li ,arraug. hade samlat 165 startande

;:;rLTl"' 
om att iordnin:*'n'* * 

| l::: tt l.å";* Xrn"T-.Lff;

Godternplarbussen
besöker Kinnarp
enånd. den 1/11.
SAMKVÄM tillsam,rnans mecl
avd. Vinterny å Kinnarps pen-
sionat.
S,ång och musikunderhållning.
Dans. Kaffeservering.
Anrnälan sn'arast pr tel. 11510

skolbarnen bildat häck. Samällföre- | Samhällsföreninqen har stor del I
ningen hade av kommunen fått 200 l samhällets utveckling under de se-
kr för att bestrida kostnaderna kring I naste åren. Park- och lekanläggningar

ningsnät Vid. den slutliga t":l::li:" 
I i I skiljefrågan om antal insättningar Ivisade det sis att Kinnarn:.a1fn:::- | | och uttas r Sparbanken i parr<öping 

iförening ej hade möirjch::_alt."fl I I under l9i0 shalr rätt svar vara ab?,$Z: Ifylla de fordringar sorn Elföreninsen | | il. rätt: 1) Alvar otsson, Fack t19. I

;:1lnj;:"# :; "i,i". ii'i,?T,':J,:T 
I I I ff 

.H, 
;,fl;l'H' .1'*ffi 

;'"åi,:::li : I

Samhällsföreningen beslöt-doilo:,I11 li jeo* n, Vartofta t12s,000), 4) Astriacxtra sammanträde att
sitt berysninssnät tlr ErröerreJ;;:ft" I I I i'"'*:l*^""' v' storg' "' "o'""'t"'j I

.lå ffi,rl'n.:: *:ii:lä: I i l,fi;Tl,t;',äffil ll"Hä;"*":l 
I

;:ri*:*r,:f *.trf,äl 
l l l r*ir1 ; ?älfff:#iff "ä ffi I

Jubiteumsåret 1956 - föreningen I J meo tio rätt visade att frågorna varfyilde då 2b år _ inieddes med dis- | | ganska lätta.
kussioner kiing Elföreningens överta- | ; I Räii rqrl,,, rir hadefölJandeutseende:

råborgs tän sketlde just i Slutarp, där l-
dåvalunde fulllnäktigeoldf. lvar Gus- | ,,.. - -_ _^ ,

tafsson hälsade elden och u"."- oJt"." I 
järnväeens k::t"1"q av Falköfiing-

värkomna t'r skarabors.-;;, ;;: Iylll::lT:-"' jTt:::"11 1n"t: ':llil'agolna nar secan f9Dö ar efter årkinds kommun och Slutarn. Elden | , ,.- ,.

anränrle den ? juni pa 
'ooigår'ui"l; l:ij':t]1':-:ts- senom vägröreningens

,:- -_."_--; I och Samhällsföreningens försorg. Fö-
samhätlet var rikligt deliorerat meA l-^-.-l". ;--l------''^
svenska fanor. vicl "*tt"*,-t"r""" 

- 
| 
r-eningen. hoppas att frågorna skall

_- .:--^_;^.- | losas under Z0-tatets början.

KINNARP
HANDARBETS- oeh PAKETAUKTION håIles i Lokal Frökinrl
fredagen den 29 okt. kl. 19.30. Barnmannekänguppvisning.
Kaffeservering. - Paket mottages tacksamt.

AUa hjärtligt välkomna! Kinnarps IF ilamklubb

IOGT-NTO' Kinnarp
Samkvärn måndagen den 1/11
k'1. 19.30 å Pensionatet, Kinn-
arp.
tr'aiköpings IOGT-NTO konr-
mer som gäster ooh svarar för
pnograrnrnet.
Möt upp mangrant.

1923 Vinterny

Kinneved - Vårkumla
- Luttra
Till flyktingarna i östpaki-
stan emottages filtar (he a o.
rena) t. o. m. tisdagen den 2
nov. Inlifunning kan ske i
samtliga affiirer i Kinnarp o.
Sluta::p.

Merl tacksamhet

Lutherhjälpen - Röila Korset

Auktion i Lokal Frökind
Kinnarps IF:s damklubb anordnar

på fredag hanäarbets- och paketäuk-
tion i Lokal Frökind. På programmet
står också barnmannekänguppvis-
ning.

t'cl$''l'
Pensionärssamlingal

På fredag fortsätter pensionärs-
träffarna för pensionärer från Kin-
neved-Vårkumla i Lokal Frökind,
Kyrkorådets damer. står för kaffe-
serveringen och kyrkoherde Hagne-
rud kommer att i bild ta med de
närvarande till en resa i medel-
havsländer.

febr. 1966 nybildade vägföreningen lil^^-j;-'- -' ''e!q+Y o/ vruri
övertog a'svaret för vägt-l . ' | | I'Orstensson, d:o' (10.?17), 9) Britt-rclvsningen' 

li iJ**"8äi"skos, Box +2, xinnarp I
Den olyrnpiska elden I [ (2'?54'9U)' 

I

Jubileumsåret 1956 fick en färgstark 
I 
I nu tre biieta har pris att hämta på I

ram då den oiympiska elden på sin I sparbankens huvudkontor i Falkö- |

väg till Stockholm och Ryttarolyrn- | ping.
pia<len passerade genom samhället. | 1 I

på ett februarisammanträde 19bg I 
därvidlas har samhällsföreningen ge-

,^rrr ^,-.-^1-^_ ^r" .*_^-,-^^_ ^r-.',r^ | nom åren gjort ett gediget och upp-

N(oÅ"



Gustafsson oeh Guntrar Johansson.
Frökinrls kommun befinnrr. sig i

den lyckliga belägenhgten att skat-
ten inte behöver höjås, sade kom-
munstyrelsens ordförande Gunnar
Larsson i sin kommentar till budge-
icn. Det beror främst på två omstän-
digheter: dels höjde man kraftigt i
fjol, dels har skatteunderlaget ökat
ganska kraftigt. Medan skatteundcr--
lagsökningen i länei i genomsnitt är
11 procent är den i Frökind 15,7 proc.
Visserligen har kommunen, genom
skatteunderlagets ökning och den
iåga utdebiteringen, förlorat skatte-
utjämningsbidrag men detta har inte
tidigare varit så stcr-t.

Driftbudgeten balanserar på kr.
3.202.902. 1970 års överskott som förs
tili driftbudgeten är 224.678 kr. Till
kapitalbudgeten har överförts 349.249
kr. Kapitalbudgeten balanscar på
662,000 kr. L77.75L kr. har tagits i an-
språk ur allmänna investeringsfon-
den. Anslaget för oförutsedda behov
är upptaget till 254.000 kr. Antatet
skattekronor. är 176.814. Med en utde-
bitering på 11 kr. får kommunen eR
allmän l<ommunalskatt på 2.394.6?4 kr.

Gunnar Larsson gav en förklaring
till att man inte ansett sig behöva

lhöia skatten: kommunen har inga
större int'esteringsbehov under kom-
mande år.

Hr Gustaf Gustafsson höll med om
att inga stora investeringår- var pla-
nerade men, sade han, ståten ger
inte utrymme för .,några aktiviteter
och det kan dyka upp frågor som
t. ex. barndaghem. Och vi skall inte
glömma den gamla frågan om trä-
ningsplanen för fotboll. Han hade
inget yrkande men ansåg budgeten
svag. Han undrade också vrr:för man
i budgeten hade gjort vissa uppjus-
teringar - visserligen befogade _ av
arvoden, utan tidigare fullmäktige-
beslut. Gunnar Larsson: Tidigare har
sådana iusteringar föregåtts av utred.-
ning. Nu har arrvodena stått Stilla
några år. De flcsta poster i budgeten
har justerats och fullmäktige brukar
i förväg bara besluta om nya poster.

Markhöp

Debattärendet; köpet av Kyrkegår.
den, var ett återremitterat ärende
från för:ra året. Då begärde fullmäk-
tige utredning om exploateringskoSt-
nader. Enligt den utredning som
gjorts ligger dessa mellan 12-14 kr.
kvm. Det aktuella området omfat-
tar cika 60 ha och köpesumman är
350.000 kr. Samtliga byggnader samt
ett område på cirka 3? ha säljer kom-
munen efter köpet till nuvarande
ägaren för 120.000 kr.

$l0forändrat 11 kronor i Frökind
!t

tl
l1U*naffi om komrnuneffis markkop
ll frOtinds hommunfutlmåktige beslöt vid samrnarrträde i går kr'äil orn oförändrad utcle-
il bitering med 11 kr. och därrned torde Fröliind rrara ganska ensiam om att inte höja siu

skatt i år. Nu höjde man visserligen l<raftigt förra året, fr:ln g:50 till 11 kr., meil trots det
ligger Frölrind lågt jämfört med andra kornmuner. Sl<atteförstraget förorsakade så gott
som ingen debatt, bara ett p'.ipel<andc fr'ån hr Gustaf Gustaf,sson att hau ansåg budseten
svag. f)ebatten kom i stätrIet i ett annat ärerrtle, komrnunr,ns köp av l(inneved Kyrlrogår-
tlen. Ilet blev slutligen trifall till köp, men mot tlet beslutet reserverade sig hrr Gustaf

Lllto4L

kostnaden i verkligheten skulle bli I vill med oss fastighetsägale. . .

i ft'amtiden "kommunstyrelsens
ordförande trcr- tvdligen att hela
kommunen skall flytta till tätorten".
Vi har tomtmark för 100 år. . . Flera
inlägg gjordes och Gunnar Larsson
för'svarade kommunstyrelsens tillstyr-
kan av köp: Man kan alltid diskute;'::
hur mycket mark kommunen skall
ha. Man brukar räkna med att kom-
munerna skall ha mark så de klarar
sig i tio år och då kan man bara
bygga på tidigare erfarenhet om hur
mycket mark som går åt. Här kan
vi också se på den planerade ut-
byggnaden av företag i Kinnarp och
Slutarp, Tack vare att vi haft martr
att erbjuda har skattebetalarna blivit
fler och vi har sluppit höja skatten.
Kommunstyrelsen flyttar inte foik
utan ser bara till att det finns tomt-
mrrk att erbjuda. . .

Lite vid sidan av ärendet blev det
en diskussion om markvärdeskom-
miitöns sammansättning och ippg)f-
ter innan maq slutligen beslöt om
l<öp och försäljning av gårclen. Mot
beslutet reserveråde sig hrr Gustaf
Gustafsson och Gunnar Johansson.

Fulimäktige beslöt att socialregist-
ret i fortsättningen skall fijras på
kommunalkontci'et. 2.?50 kr. ställdes
till samnrbetsnämndens förfogande
för nästa år. 4.000 kr. anslogs för upp-
snyggning, bl. a. målning, av skolsalen
i Sörby skola. 300 kr. beviljades som
bidrag tiu ytterbelysning och medel
anslogs till fotostatkopieringsapparat
till kommunalkontoret. Byggnads-
nämnden beviljades begärda 5000 kr.
för yttre renhållning' i kommunen.
Kinneveds Röda Korskrets fick till-
läggsanslag på 302 kr. för simskolan
och Vuxenskolan fick ett anslag för
1970-7L på ?.061 kr. - enligt rekom-
menderade bestämmetser för bidrae
till studieförbunden.

"De gör som de vill ...t
Kommuns'tyrelsen fick i uppdrag

utei:rendera mark som ko$munen
inte omedelbart behöver. 500 kr. an-
slogs till förbättringsarbeten på

"Gran-Annas" stuga i Vårkumla. Delt
av revisorerna begärda redovisningen
av försäljningen av Fastarp Hulegår-
den 2:10 samt förrteckning av kom-
munens inventarier godkändes. För
en kostnad av 11.481 kr. beslöts om
upprustning av nämnda gård. Full-
mäktige beslöt att sotningstaxan efter
central överenskommelse från 1 ok-

Är det verkiigen nödvändigt att tober i år höjs 26 procent och med
köpa hela ornrådet när kommunen I ytterligale 4 proc. i,rån 1973. Det för-
bara behålirr" 23 hektar, undrade hr I anledde en resignerad kommentar
Gustaf Gustafr:son. Hr Gunnar Jo- | från hr Sten Ahlqvist: det är väi
hansson trodde inte att expioaterings- | inget att göra åt men de gör som de

så låg sorn 12-14 kr. Han ansåg det I Restriktionerna på tånemarknaden
inte heller realistis]<t att tro att kom- 

| har 1ättat. Vid g:i.dagens sanman-
munen skulle behöva så mycket rnark 

I träde sa Frökindsfuilmäktige nej till
ett erbjudet lån från Sparbanken på

150.000 kr. Fullmäktiges motivering:
del är lätt att få låna om man be-
tröver några pengar.

Före regeringen

Kommunstyrelsen fr-amlade vid
sammanträdet förslag tiil skrivelse
till SJ om stationerna i Slutarp och
Kinnarp, vilken godkändes. Den 5
oktober skrev kommunen att det
finns en "klar utvecklingslinje för
ökat samhällsansvar för' hela trafik-
försörjningen inom en region". I
mitten på oktober gav regeringen
länsstyrelserna i uppdrag att göra en
plan för trafikförhållanCena i 1änet.
Tills den är klar blir det knappast
några nedlagda j:irnvägslinjer. Vi var
14 dagar före regeringen, konstatera-
de Gunnar Larsson.

fnnan sammanträdet avslutades
meddeiades att fulimäktige även i år
ställer upp med ett lag i Hem oeh
Skolas frågesportturnering. Fullmäk-
tiges ära fiiwaras av lvan Gustafs-
son, Arne Olsson, Bengt Kjellström
och Inge Eckerlid.

Tipspromenatl
Söndagens tipspromenad i Slutarp

har start under förmiddagen från
Järnvägsstationen.

who-Xr.
Filtinsamlirrg i Frökintl

I Kinneved, Vårkumla och Luttra
anordnar Lutherhjälpen och Röda
Korset filtinsamling fråm till den 2

nov. Filtatna kan lämnas till affärer
i Kinnarp och Slutarp.

Frökinds Hem- och Skolaförening
startar ny frågesporttermin med

början i Lokal Frökind på onsdag.

IOGT-NTO l{innarp
har samkväm på måndag på pen-

sionatet.

Ung gudstjänst
anordnas på söndag kväll i Kinne-
veds kyrka. Kyrkans gitarrgrupp i

Bjärklunda medverkar med sång och
musilr och kyikoherde l{agnerud ta-
lar. Ungdomar från pastoratet med-
verkar'inöd textläsning och står som

värdar för gudstjänsten.

KINNEVED

Ung gudstjänst
i kyrkan söndag 31/10 kloc-
kan 19.30.
Medv. av ,kh Hagneruil och
kyrkans gitarrgrupp från
Bjärklunda.
Alla välkornna!

Kyrkans Ungdom

TIPSPROMENAD
i Slutarp
söndag 70-12.
Start: Järnvägsstationen.

caaf aotaa<)oaioc(}tacalaaaaaa(}a
l

FRöKNDS HEM- OCh

SKOTAFöRENING
startar ny FRÅGESPORTTURNERING med början i lokal

Frökincl onsdagen den 3 nov. kl. 19.30 och därefter varje ons'

dag fram till den 1 dec. varefter göres uppehåll till den 12 jan.

7972.

Första kväilen tävlar Kinneveds CP rnot Luttra CP, Börstigs
CKF mot NTO lag 2.

Kaffeservering - Underhållning - Lotterier.

Alla hjärt'ligt välkomna!
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Tre kommuners lanthrukare
informerade om svämgödsling

Ordf. i tre hälsovårdsnämnder, nämligen Olof Muregård, Vartofte,
OIle Gustavsson, Floby, och Sven Andersson, Frökind.

Hälsor'årdsnämnderna i Frökintl, Vartofta och Vilskc
hade på tisdagen inbjuilit intresserade lantbrukare i de
tre kommunerna för information om svämutgödslingen och
probiem kring denna. Intresset visade sig vara gott och
orilf. i tr'rökindsnämnden Sven Andersson kuntle väIkomst
hälsa onrkring 75 rleltagare till Lokal Frökinil. U(W-ll,
Länshälsovårdskonsulent Sune Ek-

lund. Mariestad, inledde med att
tala om den yttle miljön. Han fram-
höll att anläggningar för sväm'.rt-
gödsling bör ligga minst 500 m från
tätbebyggelse. Illa luktande anlägg-
ningar bör ha hög skorsten eiler
också iigga högt place,rade i ter-
rängen. Transportfordon får inte
läcka. Stora arealer bör finnas för
spridningen och nerbrukningen av
utspridd gödsel måste ske snabbt,
helst inom tolv timman. Utsprid-
ningen bör ske under korta, kon-
centrerade perioder. Tjälad och snö-
täckt mark måste undvikas, annårs
förorenas iätt vattendragen.

Länsveterinär Sven Svensson, lVIa-
riestad, talade om den inre miliön
och framhö]l bl.a. att man måste
bygga upp en miljö med tanke på
djuren. Att bygga fijr rationalise-
ring och sedan försöka placera in
djuren i sammanhanget hämmar sig
ofta. Flytgöclsling och kor haq' vi-
sat sig inte höra ihop. Vid flytgöds-
ling kan mån inte strö med halm
och den behövs för att korna skall
ligga mjukt och varmt. Det har visat
sig att juverskador, både av tramp
och inflammationer, ökar betydligt
om djuren måste ligga direkt på
betong. Bygger man fö1 srnå hås
kan man tala om djurplågeri. Bås-
iängden bör vara 2,20 m och bred-

lln höna drlcker även på
natten

Länsveterinären ft:amhöll även att
burhönsen måste ha tillräckligt med
utrymme. Där är det också verk-
ligt viktigt att vattenförsörjningen
är ordnad på ett bra sätt. En höna
dricken' var tjugonde minrrt. Den
dricker ofta även på natten, något
som många inte tänker på.

Ilonsulent Lars-Olof Stöflling från
Lantbruksnämnden visade en serie
färgbilder om, bl.a. utgödslingsan-
ordningar. Han framhöll bl.a. att
urin eller pressaft från ensilage in-
te får släppas ut i diken eller andra
vattendrag. Även pressaft som
lränger ut ur väggarna från en si-
lo måste samlas upp t.ex. genom
en cementerad rännå. Att förse
spridartankarna med en anordning
för omedeibar nermyilning är bra,
då sparar man kväve och minskar
riskerna för obehaglig lukt.

Kyrkogång$deg
i Kinnnrpm kyrka
ÅliirelEon*,drlg** *,!en H ncyr-
för lttgertrn ino,nr Rir1dnr*lgr-
Ffri Ållrii,harn .!l.r.dberg"
:\uilii,lninrilr 1lr 1el" riiX din
Råclssekrsfer*.r* *liler ciire,i{t
till LSfi llvert Senrl6n, t,*letgzt
iiöl 5r'llXl ?il senairt ! &a.x, t*x':t-
Llas 4, "1 1.

Efter föredragen följde tilffälle till
f'rågor. Detta utnyttjades flitigt och
under omkring en timme diskute-
rades probiem om utgödslingen.

Gedigen, fullt mod,ern

Enfamilisvilla
i Sl'utar.p, beilägen i ett lugnt
och trivsa,rnt ornråde.
För närrnare upplysningtar,
ring tel. 181 15.

Ungtlomsgurlstjänst i Kinnevetl
Kiflneveds kyrka var i söndags

fullsatt till sista plats. Många ung-
domar hade mött upp till den ung-
'domsgudstjänst som anordnats av
Kyrkans Ungdom i Kinneveds pas-
törat under Gunnar Götlinds ledning.
En sånggrupp från Bjärklunda spe-
lade och sjöng flera sånger, flera ge-
mensamt med de närvarånde. Efter
temabönen och textläsningen av eR

av ungdomarna talade kyrkoh. Hag-
nerud utifrån en av sångerna, "Räck
tnig din hand, vi har samma väg att
gå."

Två konfirmander upptog med håv
en kollekt till Diakoninämnden. He-
la gudstjänsten giek i missionens
och diakonins tecken.

Vid orgeln tjänstgjorde Jan Erik
Johansson, IIalsårp.

III Kvrko-
Mt[I sånssdas Irr*E'rrnt 

I

Bröclerna meal fam. påminnesl
enl. utsänrda mealtl.elanden, orn 

I

högmässan i Kinneveds kyrka 
I

lördagen den 6 nov. (Al[a 
I

Helg. d.) kr 11.00. 
I

den 1,20 m. Man måste tänka på
att korna är större nu än förr.
Vuxna djur bör inte heiley tvingar
att liega på spaltgolv.

Svinstallarna medför ofta de störs'
ta problemen när det talas om sanl-
tär olägenhet. Även när det gäller
svin är halm ett utmärkt strö. Dju-
ren får inte ha det för trångt.
Minsta mått för grisar på 25 kg är
0,25 kvm och för slaktfärdiga gri-
sar 0.60 kvm. Det finns ett rätts-
fal1 på detta. överbelagda boxar
medför också ekonomiska förluster.
Prisklassen blir lägre och hälsoris-
kerna större. Lukten ökar och det
är synd om folk som måste bo I
orqnncLqnaf

Tre unga herrar visar upp sig för fotografen vid fredagens mannekäng-
uppvisning.

Kinnarps IF:s damklubb hade på
fredagskväilen paket- och handar-
betsåuktion i tokal Frökind. Den
inleddes med barnmannekänguppvis-
ning, där elva unga flickor och poj-
kar frårnträdde i kläder frårr Cen-
trallagret i Falköping.

Ilelge-Olof Carlsson såg till att

Barnmanmekiinger inslag
aid auktion i I{.innarp z/tr->i.

köplusten sedan blev god och nettot
till damklubben motsvaratle förvänt-
ningarna, Uirder kväIlen sefverädeg
också kålfe och till de unga man.
nekångerna utdelådes gottpåsar oeh
er ros till var och €n gom tåelr föf
dem$ medverkarl



SPMCUIUSNING

AustinMaxi??,
En skfrinpersombil

sonn srti[-ier det mes€a
Austin Maxi är en skön personbil som Du lätt

gör om till skåpbil. Och sorn är biiddbar.
Austin Maxi, Familie.bilen eom fåft en starkaro

motot: 72 hk DIN. Den har fem växlar och fem
dörrar.

Framh-julsdrift och vätskefjädring ger
verkligt f ina vägegenskaper.
Och Maxi har STORG.dRANTI.

Bröderna larssons Bil AB
KINNARP - Te!.qqgga 33060

Många fullträffar Jl^"^^-r- - -- -- ---.::--
i tipåpromenad li 

Unsclagspremrar

,' ft:'*:i"J"1x'?i":å.*ää "1ä: I I 
f o r f r å ge s p ort

strålande höstväder. Det var grått | |

och kyligt, men detta till trots ti,r*- ll 
r morgon är det dags för premiär

rad.e a*angörerna - Slutarps IF och ll i frötinAs Hem- och Skolaförenings

Samhällsföreningeil - 165 deltagare, I frågesportturnering i Lokal Frökind.
vilka fann de tolv frågorna vara la- | n;otårets turnering blev mycket
gom lätta. Således noterades åtskil- | uppskattad och såväl arrangörerna
liga tolvor på såväl vuxen- som | " . ,.. .

barnsidan. skiljefrågan, 233 tänd- I som de tävlande lagen hoppas natur-

stickor, blev därmed helt avgörande I ligtvis på en lika stor framgång när

för den inbördes ordningen. Fem I turneringen nu återkommer' Mor-
vuxna och fem tarn belönas enligt i Sondagens matcher går mellan Kin-
följande: I neveds CP-Luttra CP-samt Börstigs

1) Elon Broberg, sru\arp $r,j ?li "äi;ffi"#: Iå"o,g 
ö1,,,,"n med

Inger.Ekman, Slutarp (207); 3) G-M I ff"t*"-Olof Carts"on som bisittare.
westermark, slutarp (205);.4) ]"t. I rralut"daren heter Josef Jakobsson
Andersson, slutarp (263): 5) Evert I och kommer från Äsarp. Kaffeser_
Johansson, Göteborg (272). 

I verirg och underhållning kommer
Barnfrågor: ft x"l.t* S:tiiin, Fai- i också att "fylla 11" programmet ett

köping (257); 2) Bengt Kjellström, | åntal onsdagar framöver.
Slutarp (205);3) Katarina Ektöf (181); I --_4) Håkan Andersson, Slutarp_-(1?9);1, lgll_il-OJ"5) Harald Roos, Falköpine 07il. lr----^--

i å sLUTARP
| å5 Trevlig 1-p,lansvilla

i {& bYgsd 1969, inneh.3
I -*, 

sovrutrn, vardagsrum
ll' .#. sa,mt t ot med hög

li * ;'+iåT: 
'å?lå:"'#ff l &. stuga samt pannnun

li * f;JJl:"'u" 
vidb'sct

il
i SPARBANKERhIAS
i'rRsncHETsByRÄ
| | sto"gutrn 7-9, Falköping

| | rel. 13a 25

| | eo.t., 122 48,135 84
tl
ttT

I

I

Kungörelse
Aktiebolaget Rutmans Snic-
herifabrik har vid extra bo-
lagsstärnma den 15 juli 1971
beslutat, att, bolagets nuva-
rande till 10.000 kronor upp-
gående aktiekapital, vilket
registrerats såsom till fullo
betalt, må öhas med 90.000
kronor till 100.000 kronor ge-
nom utgivande av 900 nya ak-
tier, varje aktie no,mine,llt ly-
dande å 100 kronor och sarnt-
liga b'undna enlig1. 177 $ ak-
tieibo.lagslagen, varvid föl.jan-
de bestämmelser skal1 gälla:
att de nya aktierna skall ut-
givas till parikurs;

att nuvarande aktieägare skall
äga ensamrätt att teckna nya
arktier till det anita,l, som srr/a-

rar mot hans andel i det nu-
var,ande aktiekapitalet ;

att aktieteckningen skall va-
ra verkställcl inorn en månatl,
räknat från dagen för detta
bes'luts kungörande i tidning-
arnai

att överteckning ej får ske:
att akties nomine la belopp ut-
gör kr 100:-, som'ska,ll in-
betalas för aktie vid tectknan-
det;

att de nya aktierna skall va-
ra berättigade till vinstutdel-
ning fr.o.m. 1971.

Bolagsordningen innehål er
fönbehål som i 70 och 177 gg
aktiebolagslagen sägs.

Slutarp den 15 juli 1971

Manne Rutman
Lennart Rutman

Av Kungl. p,atent- och regist-
reringsverket godkänd den 19
okt. 1971 betygar
I tjänsten

IlI. Anclersson

Vi hurgöffi en sk&Pbil inuli.
Det ör egentligen helo iddn med Renouli I6'

Den aiåå oåntistllegont personbil' Snobb' Bekvöm'
Frqmhiulsdriven'' M;;;ö;i, plötslist behöver en.sköpbil, så

moblurq. du bbro ori personbilen life gronn
inuånaiot. Och för ett iostutrymme som ör I mefer

breit, 1 ireter högt och |,8 meter löngt' . ,-'-"bf 
t 
"" 

t åt-o"3,5 tet"r långo greior i den med

stöngd bokdörr.-'- 
b], t on oöro ett hotellrum för tuå ov den' En

bornhoge ov-boksöiet, ett rollysöte qv eno
frqmsfolen." - ö;;; då och då hqr blivit lite irriterod pö., oit
din biiint" ktotåiou åLtt det,.som ds behöver biltill

- kom in och iitto på Renoult 16.

Moblerq om, pocko in, Provkör.
öä t åiitä årluit ån så'n qnvöndbor bil som dr.r

behöver?

AB Bil & Motor, $lutarp
Tel. 0515/332 62 KOM OCH PR.OVKöR HOS


