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KINNARP
Tvåfamiljsvilla byggd
1950 i 1 li2 plan. inneh.
två läg. om 2 rum och
kök sarnt källare med
hobbyrum och pannrum

m oljeeldning. Planerad

tomt om ca 1.400 kvm.
Säljes till förmånligt pris.

FASTIGHETS
Storgatan 7-9, Falköping

Tel.

Pi
1{

134 25

Bost. 122 48. 135 84.

f,$

FRÖKIND

Kommunfullmäktige
sammanträder i Lokal Frökind
måndagen den 21 aug. 1922 kl.
19.

Ordf.

Skrimcla tjuvar i

I

"il:'ri

iil

innan de blev skrämda

Mannarna från Falköpings brandkår lyckades, bl.a. med hiälp av rökdykare. begrånsa elclen.

Ng |å,öl l&,gorm,Jils r$u

aLlt-1L,.

En äldre rräbyggnad tillhörig l-arssons Bil AB i l{.innarp och placerad i ometlcltrar anslutning
till företagets verkstad förstörrles delvis vid en häftig brand på fredagstftermiddngen. Falköpingt
brandkår ksllades till platscn och l"r''ckatles begriinsa elden.

bil tillhörig firman,, värd
20.00Q

c:a

kr, samt sprututrustning

och diverse bildelar blivit låeorna_s rov.

i en box

där man dinitrolbehand-

lar bilar mot rost. Den bil som
förstördes hade nyligen behandlats.

Brarrdkåren, som larmades

re för att få bukt med elden.

på torget i morgon.
G Carlsson, Slutarp

I
I

|
I

Tångavallen
i dag kl.

15.30

G. Adotf

Slutarps lF

Enligt polisen i Falköping är
brandorsaken ännu inte känd.
Man vet dock att eiden började

vicl 14.30-tiden, satte in rökdyka-

Plastmattor

I

på
flykten av en förbipasserande.

Wäftög bro;lr,d- ö l{irencu,rf,,

Från ägarhåll ville marr igår
kväll inte försöka sig på att uppskatta värdet av det brunn:r rnerr
klart är att en så gott som ny

Slurarp

lördags kväll sökte några
bry'ta sig in i klubbstugan vid
Tångavallen i Slutarp. Förövarna åstadkom en uppbruten dörr

Stora mängder oljor och kemikalier förvarades i byggnaden
och de gav upl:hov till en krattig
rökutveckling.

FRÖKINDS KOMMUN
Lekekolan börlar måndagen den 2118
för barn födda 66"-67
Anmälan senast clen 15/8 tiil tel 330 08 e]' å30
Barnavårdenåmnden

11.

I

I

ENTREPRENAD

I Stiftelsen Frökinds Hyresbostäder utbjuder på entreprenad tillI lryggnad av sex (6) stycken pensionärslägenheter typ radhus å fasI tiglreten Kinneved 5:14 i Kinnarps sarnhälle, Frökinds komrnun,
I Skaraborgs län,
I Byggnadsplatsens adress; Frökindsgatan 2*28, Kinnarp.
II Under förutsättningar att Frökinds kornmunfirlhnäkiige så beslutaf.
I
I Byggnadsvolym 800 kbm.
I A, Byggnads & målningsarbeten
I n. vvS- arbeten
I C. Pi.- arbeten
lA,'but"n* skall påbörjas senast den 1,10 d.å. och bedrivas korrtig
I nuerligt och vara avslutadc inorn rnårracler.
Anbudshandlingar
lekvireras
från
Frökinds kornmnnalkontor,
I
00
Falköping,
521
te"t.
0515/331
53 - 330 53 (Elof Rehn
IKinnarp.
efter{rågas)
I
I

I Rnbud skall rnärkas:
I SySS, VVS resP. Et'

loch ställes till: Stlltelsen Fröklnds Hyresboståder, Paradgatsn
|

12, Klnnarp, 521 00 Falköping.

och vara lnkomna senast den 4 september 1922 kl. 12.00
Frl prövningsrätt förbehalleg.
I
Sttttetsen
Fröklnds Hyresbortåder
I
I

lL--_--

Man med
slagrutg,,(II)

$lutarp

Förra lördgen hade vr en artikel där vi berättade om hur:usom man letar vatten med slagruta. Det antogs där att det inte
finns så många män kvar, kunniga i denna konst.
Det finns i varie fall en till -Henning
Wilhelmsson,
Ostergården i Kinnarp. Han är
86 år och begick sin slagrutepremiär redan 1905, det var i Slöta.
Wilhelmsson föddes i Vårkumia

men arbetade i många år vid
kalkbruket i Friggeråker. Han
anlitades flitigt och säger till

P.g.a. statiqnsarbeten kom
kraftleveransen att vara

natten mellan onsdagen den
16/8-torsdagen den 1718 Lg7Z,

kl.

23.30-02.30

för

abonenter

tillhörande Slutarps el.för. ek.
för.

Kraftverket förbehåller sig
dock rätten att kunna spänningssätta anläggningarna när
som helst under ovan angiven
tid.

Trollhätte Kraftverk

Horisonten att han nog tagit ut
1000 brunnar. Ända långt ner åt
Borås var han. Taxan var först
5

kr, senare höjde han till

allt, han behövde inte

ens

slagruta alla gånger.

''_Kraften var så stark, händerna skakade närjag kom över

en åder, säger

Wilhelmsson,

som så sent som ifiol tog ut en
brr-rnn.
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Är:rrp
Mtrlls.jii

V-Klcvir
Srrndhcm
G. Ariol{'
Fr rrrrs.i(i

R:rpid
Kiittilstortr.r

l08ll38-9

10

llctnrrrriiltl

ttrt'llatr Sltllrr'1r

or'lr ( jrtstnr Arloll' lrti'l'ri ngar allcrr
sont irrlcrlrlr' lriislotrrgiitrgctt gttr

lriirl:r lroiingctr till lrcrrlrrrnlagcl
(ii- I ) rx'h rliirrrrcrl har trtatr lugit
lrc av rlc l.r ra lroiing sorrr stiill ltii
s1x'l i rlc itrlriirrk's rrtitlclrcl'rrlt.
lltrlalr i rrritl<'lrcrrs irrlrrltrirrg
ltcrntrtalagr'l t ill .ig
r'1 r'kl r'
lcrlnirrgtrr Irrtrl 2-O. lllrilslir Ilrrr'
rlr i lru'ot'lt otrlttittg ltrglat'
Jolrlrrssorr or'lr llogcr Änllct'ssorr. 2-O lrlcr rx'lisii lrrlllitlsr'('srrltllr.l r'l'ltr rlr'l itll ltcrrrtrlirlilgcl
lrols trackrlt'lctr irr ritrrl rx'lt sol
lral'l rlr'l rrr('slit lll siiga till orrr'
Ave rr ink'rlnirrgctt ltv lrtrtll it prct ioc{le t'
hirnd llck giistcrnit t'tt vissl g-t ol)p olll
lriinclt'lserrrir oclt sitttt' Shrtirr'ps

Hrrderrt

Sar\dhem
Tomterr

Folkabo
u. ådoll

Ftrusjö
Kätlilstorp

Äs..p

bo-

stadsyta om ca 107 kvm

vardagsrum,
&. fördelad
3 sovrum och kök med

,4.s matplats. Hel

&
&
&
,ds

källare

med tväitstuga, oljeelcl-

ning, dusch

o wc,

gil-

lestuga m.m. Vidbyggt
garage. Villan är inflyttningsklar i septernber.

En lägenhet
om 3 rum och kök och en lgh.
om 2 rum och kök hyresledig i

7 7 2 37-17

IJ

1060415-17

15
12

r022614--14

o

r05t422-17 lt
10406i8"28 I
23

1030715-33
1020821-48

6
o

F al k,iillings rcsr:t'vscric
Kättilstorp-Rapid 0-5
G. Adolf -Trä det 2- 4
Äsarp-Tomten 1-5
Sltrtarp- Folkabo 3 0
Sandhem..Furusiö 10- 1

Rapid
Träclet
Slrrtarp

fasadtegel rned

t7

Kirnralp

1022{ir0

Nybyggd enplansvilla i

Kinnarps samhälle omg.
Tel. 0515/33153-330i9.

1063131-1:t

FBK

SLI'TARP

på

1082028 ll l8
1061327 l5
1052316 13 t2
1043217 t0 ll
l0 3 5 2 ll -ll 11
1034315 13 10
1025:]24 22 I
1015417 16 7
10 136 8 2l 5
38 4
t0127ll

Flobv

Herrljung:r
Grolancll
V. Klevir

tTetu,ruLnst tsts
.l't;r Slrtru ryt'"'

&

Vedurn-Vilske Klev:r l-0
FBK-Ftoby 2-7
I{errl.junga - Grolanda 3-2

Friscopo jk

t]

&.

Siirlrrr Skanrb(rl'gs I't's('lls.'t'i('
Kinr.rarp-Hudene 8-2
FAIK-Friscopojkarn:r 0 - I

Vedttln

med'

tanke på att Wilhelmsson sedan
han pekat ut var man skulle
gråva kunde på en aln när hur
djupt.
Men det mest fantastiska av

f

Slr.rlirrp

FAIK

Ett

10.

skapligt pris inte minst

-4P*

l)iv V I l"tlh,iipingsgrrt;rpt'n
V-Khv:r Kiittilstoryr I I
Tnirlct Rirpid I I
Sltrt;rlp G. A<.loll il I
Mrrllsjii Srrndht:rn I 0
F'trrusjii Asrrrp 2 2

Strörnabrott

1032514-24
1031617*30
1030714-35
1030715-39
1011811-25

Söndag 14 friluftsgudstjänst i
Järnvägsparken. (Vid regn i
missionshuset). Kaffeservering.

Välkommen!

I,ÄNSSTYRHI,SEN

I SKARAB0R(;S LÄN
INI.'0RMEIIAIT

1082029-518
1080230-10t6
r07 r2 37-13 ls
1061334-17 13

l04l52r-t7

SLUTARP

YRKESMÄSSIG TRAFIK
Ansökan om tillstånd tiil beställ-

I

ningstrafik för godsbefordran
har inkommit från Jan-Oiof

8

Karisson, Kinnarp, Falköping

7

(lasthöjn).

6

Yttranden skall ha inkommit till
länsstvrelsen före 4.9 19?2.

6
3

dcn gick i lrnrrrrirlirviit tt:ctr

liirsvirr i btytlsitrtttrtrt sitrtittiottt't'.
Dettl hitrrlt irtlt' tlock itrle rrt( Ittrrtrtlitllgt't ilkrrtlt'sin lcdnirtg tilll] 0 vilkt't
sketldt' pii stla{'l i 25:c ttrtrttttt'tr.
Miilskvtt virr ltogt'r' Ar)(lt't'ssorr.
Dt't g;istirrrtk' lirgtl hirtlt' i lirti
s;ittnirrgt'rr tlt't lriistir spt'lcl oclr sltt'
lirt rrrt rlit t'kt;r ,,t lt *tritlrlt;' prtssttitttl'

irl girv :itskilligrr rrralcllrrrsct'. r'ilkei
lir:k lrcrrrrlrrnalvirktt'n tst'rrgt Atttletssott irtI virl llt'r'lr Iillliillt'rr

rrrt'rl lirur riirl<lnigiu

l>l

ilicr';i

.

Del viittt;irrr'lt' rrrirhi korrr i l]7:t'
rrritrrtlcli ot'lr {iilt'uicks itv slolltskolt

virtvirl t'ettttt'tt liir'1-t;rss:rtlr's i rttitl ltr'
Clrlistt'r' S.ir;kvisl. Nitgr';r ttritttilct st'
turt t' krtrttlt' nliul n()l('t ir .l ltt'l ligilt t'

r.tt str'llrsk,rtt. ttt,.tt,l,'ttttlt

Henning Wilhelmsson

i

Ösiergården kunde utan slagruta.

l]lttt{

krtrrrlt' ltt'ttttttitliit slitrr'1 t ('(lir lll)l) sl
rtttsll;tttqtltttrlltt'
lilirlir)n(.1r.'ftr'ls
'li:irr lrii<Lr hiill siotl si{r't'sLrlirrit'l il l.
r,ilkt,l i viss ttr:ttt vrtt :;ltticktlttttk' liit'

Itctttttiltiitut'1. Ilrr

tttltlirrrrlrlsr'ittsl

ItirrL' rtog lr;ilIt c lrr,slrt'{l:tl trtlttt'ltt'tts

kirlrrkIiir'.

Blrr i Slttl:rr'p \'irl s()l1t li<liqitl('
rr;irrtrrls Bt'ttt]l r\tttI'tssott i ttt;tlt'1,
vilkt'rr t'tsrtllt' (ittslirv I'ltlit'r'li<1.
Kt'trttt'llt Attrlt'tss,rrt ttrlrll ttpll tlt't
rrrt'sllr i liilsv;trsvrig (xlt llil(l(' u()(l
lr.irilp rrv K.it'll lirrllslt'rll. I)ri rrril t l;rllr''l
svirt'ltrlc ltruvltt Jolt;tttssott liit't'tt llt'lt

Åmlod ftir neclskräpning
F rikänd av tinssrätten
tnrgsrä
v
alg'lL
'l'r'ri chokl:rrll).rlrlrcr or'lr crr !iplrltsknrtl, l)r't t'r'kiirrrlc cn
irrliir l':rlk,iillings tingsriilt rtll h:ltr krstarl
i rlihr,t I'r':in l'lr ;rat'kcringslrlrtls trrctlerlr N,rrr'a Å.,t,'1r or'h Kirrn:rrpl. lilt littrrr'. s.iiilv rcnh:illningsntitrr. lrarlc sctl !rll sr':rr'rtnrlcn hiill 1r:i ull sliirl:r biltn virl prtlktringsplatsen och sjiilv
stilnn:rt sin bil or'h s:rgl ril rlcnrrr'årll irttc sliingn skliilr. Svatrurrrlcn lrnrlc kiirt I'r'rin pl:tlscrr och rtnlrrillrrilrgsrnrtrrnen h:rrk'
g.iorl lrolis:rrrnriilun. Flllcrsorrr r|r'l ilrlc kunrlc sl) rkrts nll
svirrarrrltn sliirrgl nrtr skriip iin hrn crkiirrlo f:rnn rälltn fiirsr.r'lscrr rrrol tr:ttrtrvrirtlsllgtrr lirrga or'h frikiindr'.
urrla nl:ur lrri lisrlagen

rttirlt'lt ot lt i kt'tl.i:rrr r'rtt'tlt'l ittgt'tr sottl
lrii.itk' siu iir'r'r' tlt' tivlig:r.

Nlirlv:rktcrr l,;rls-lllik

[,trtttllx'r'g
r':rt r.rt siilit't sisl:t trlposi i tliislt'l'tllts

lrru tlrir' l.vrlrrrt'kslirrit'rr llil Arrtlclssorr rx'lt Ilttrtt' I"trrtrsi'tr gioltlt'
goll ilrrrrr stg. Av tk' iivrig;r trtrit klt's
li'r'rrrrst Irrgvlrr' lirtr'lssrttt or'lt l(r'islt't'
S.ir;k r isi

.

[)ottt:ttt ttlittl stiilt(' kiittttlt't v:lt'
Klislr.r' l.-r'r'rn, Skirvrft'. .:1....\^.

Frökinds
komnnunalkontor
hålles stängt för semester under
tlden 2417*5i8 l9'I2.

Komrnunstyrelsen,

osf öo$ootaa+ooaaoalotoaao<)at
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BILAR i

*ö?

BEG. BRA

i

;;;;il tä ttut, röd 6.ooo m*
ilffiil ,ä 'rur, brå 6.500 m'

+

*

Renault 16 1969, blå 5.600

mil

Renault 16 1e66' .:d
t{enault 6't970, blå 5'200 mil
Renault 4 1967, vit soltak 5.800 rnil
Renault 4 '1963, vit 11.500 mil
Reanult 10 1967, blå renoverad motor
Renault 10 1966, vit 9.400 mil renov' mot'
Renault 8 1964, grå 9.600 mil
Clpel Flekord 1900 1971, beige 3'200 mil
,Opel Rekord 1966, vit 9.800 mil
Opel Kadett Coupe 1968, beige 15'000 mil
Opel Rekord 1700 1964, beige 10'000 mil
ÖPel Kadett"1965, gul 9.700 rnil
VW Variant 1600 1966, biå 8'000 mil
vw 1500 1963, svart 9.000 mil
VW Variant 1500 1962, blå bytesmotor
vw lzoo 1963, röd ll.ooo mil
BMc 11oo 1968, sul 7.ooo mil

ö

11.900.ii1
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Bil o. Motor
Slutarp

Tel.332 62,33292
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Förstu haluleken augjord,e

ruffigt mdte på, fdeui tot(t't'?"
Slutarps -uinst ciuer Rapid
Senare delen av första halvlek blev avgörande i gårdagens matelr
på tr'alevi rnellan Rapid och Slutarp. Gästerna spelade då en ypperlig

fotholl med två mål som följd och med den ledningen inför anrlra
halvlek som bltv ganska jän, gick laget en röttvie seger med 3-I
till mötes.
trän vänsterkanten letade sig in mot

Förutom Shrtarps dominans måletochsköturrelativtsvårvinkel.
under första halvlek var {et mesi I ar:dra halvlek var Per-Olof åter
markanta draget ftir matchen det frarnme i positiorr för att antecknas
*
omfatlande ruff som tillåts. Det var som målskytt 0-3 målet kom efter
situation framför
kalabalikartad
en
inga vänskapliga kontakter som bevitinades spelarna emellan. pqma- Rapids mål
ren Sten-Eiik Körnsberg, Skövde, Strax efteråt utnyttjade Rapids
dröjde ållttör länge innan han utde- bäste spel:rre - Lennart Stetner lade den f,ijrsta r:ch enda
Då var det l?jr sent.

en miss i rnolståndarförsvalet och
varninqen.
1-3r'arettfaktum. Lelrnartskötmot

Roger Andersson gjorde Slutarps
Iörsta mål i 24:e minuten genom att
nred en vrickning efter frispark få
in bollen i hernmaburen. 0*2 signerades Per-Olof Gustafsson, som

Det uur nj 'X
utklassning

14

10
q

FAIK 14
IFKHjo i4

o

Ekedalenl4

o

14

6

Hova
Skult.
Skara

14
13

Kinnarp

14

Trolmen

14

Marie.BK14

sil

- 6-l låter som utklassning,
men vi hade spelet och dom

13

7

?

2
4
5
4
2
6
5
4
6
1
1

t

to_a

ribban efter eget fint förarbete.

Fönrtom Lennart kan i falköpingselvan Karl-Anders Andersson i försvarr:t och Christer Svensson På
mitil?iltet honoreras med ett extra
Men bäst på planen var Kennet
Andersson i Slutarps .backlinje,

Trolmen-Kinnarp 6- I
IFKSköv.14

samlne man fr:lmme och sköi i

plus i kanten.

Div IV Västergötlantl Norra
Hova-Ekedalen 5-3
Marierstad- Skövde 1-2
Skultorp-H.jo 3-1
f idaholm- F aiköping 4- 1

IFKTid.

öppet må1. En kort stund senåre var

tt

3 26-16 20',
3 30-23 18
3 34-23 77
4 23-20 16
6 30-27 14
42122 14
4 15-i9 13
6 77-26 72
7 22-35 8
10 21-37 7
10 19-41 5

Utmärkt bollförare och framgångsrik i huvudspelet. I kedjan var
tvåmålsskytten P O Gustafsson till
sin fördel, liksom stundtals Roger
Andersson. Ingvar Johansson tiilhörde de bättre mittfältsspelarna.
Rapid-ledaren Douglas Jansscn
efter matchen:

-

Spelmåssi$tsettvarSlutarP det

bättre laget, synd bara att det blev
en så ruffig och ful match.
G{jsta Ek, SlutarPs tränare' var av
samma upPfattning:
- Vi vann rättvist, alla grabbarna
skötte sig bra. Men det var en väldigt
dålie domare.

ULTENMÄN

gjorde målen. Sfi såger KinnarPs

lagbas Marthel Johansson om
tisdagens förluslmatch i Trolmen.

- Trolmen hade sju anfallo
gjorde mål på sex, medan vi lYx'
lirade hela tiden och missade
chanser. Bl,a. fem upplagda
under tolv minuter i antlra halvlek. Hemmalaget chansade med
kontringar och vårt försvar var
naturligtvis långt ifrån bra.

-#+friä"

Thomas Karlsson var fråmst i
bakre leclen och i kcdjan var
Chrisler Johansson oclr Gösta Ek
mesl framgångsrika. Målvakten
Thomm;.' Pett€rssone sorn ersette

Ilengt Alexandersson kan ej lastas för målerr, Trolmenspelarna
kom vid fullträffarna helt fria
med Thommy.

Bo Thern svarade för reducering på frispark vid ställningen
3-0 oclr missade dessutom en
straff vid ställningen 6-1' Trolmensegern var den första i På'
gående serie. I-eif Gustafsson
gjorde fyra av nrålen, ett varTiir
Freddy Andersson och Gösta
Johansson.

Fotnot;

Ordinarie Kinnarps

målvakten Bengt Alexandersson
vistas på Lidköpings lasarett efter
smällen i Tidaholmsmatchen då han
ådrog sig två brott på kindbenet och
dessutom hjärnskakning.

Kalabaliken var fullständig vid Slutarps tredje må1. Per-Olof Gustafsson antecknaldes som rnålskvtt. På bilden
ljuger
verkar clet emelie'rtid vara Roger Andersson (mörk t(ta) som var sisle slutarpsmaur på bollen. Bildcrn
;åledes en aning.

Lagen på Odenplan
FAIK
l. Ulf Christensson
2. Tommy Sonestedt
3. Leif Zackris-son
4. Anders Claesson
5. Leif Elmere6
6, Birger Johansson
?. Kjell Ehn
8. Sören Angelöf
g. Anders Medin
10. Jonny Ahlin
11. p-0 Medin
12. Rune Nyström
13. Vakant

i clag

Kinnarp

l. Thomy Pettersson
2' Christer Johansson
3. Bengt Persson
4. Conny Qvist
5. Anders Ek
6' TonY Persson
7' Tord Torstensson
8' Bo Thern
9. Kenneth Palmqvist
10' Gösta

Ek

11. Tomas Carlsson

12. Bo Johansson
13. Tomas Westerberg
Samling Kinnemo 13.

Domare: S-Å Karlsson, Sandared,

Kreatur$- och lösöreauktisn
kommer att hållas onsdagen den 23 aug. 1972 kl. '!1.00, då

lantbr. Karl-Erik Karlsson, Lillegården, Slutarp,

iel.

0515/330 86 på grund av gårdens försäljning låter försälja:

13 st. nötkreatur SRB därav tr1 st. mjölkkor i oiika kalvsiällning, 2 st. kalvar 4 o. 8 mån. Herreford: 1 st. ko med kalv:
Svin: 2 st" rnodersuggor (en högdr. o. en bet.) I st. glisar
2 mån.

Maskiner. o. redskap: Traktor Ferguson L950 bensin, gödselspridare Arentorp ny, radsåningsmaskin Iilarvester lg
bill. skiv, Birkaräflsa, hästräfsa, fiäderharv 17 p. hydr., iättharv, traktorplog 1 skär 14", ringvält, potatiskup 3 rad. för
traktor, chaktblad, djurkärra, släphisspel, vågrn. vikter, svinslipsten, st. pålar, stör, div. bräder o. slanor,

lr:l:tk.tOn.ra,
Till säkre känrJa köpare lämnas 6 mån. kredit mot äganderätisförtrehåll. Övriga villkor vid auktionens början.
../--JoRDFORMEDLINGEN
f ORgr.,llNG

!.

p. G

Storgatan 12-14, Falköping, tel. 0515/123 48, 153 48

Barn- och ungdonlsarbetel
i Kinncvt'rls pastorat ?.Llt+t.
Kyrkans barntimmar och miniorer, det senare en nystartad
verksamhetsform, som avser ?
till 9-åringar komrner att börja

sin velksamhet i mitten

av

september med samma duktiga
ledare som {'örut. Miniorleclale

blir frtrarna Astrid och Barbro

åi

Andersson. Liksom förra året
kommer verksamhel.en att för-

'.,il

läggas till Lokal Orökind.
Nyintagning kan skt' rndast

i:iili'i:
!:iti::j

under höstterminen.

Juniorarbetet komme-r också
att starta i rnitten av septernber
liksom Kyrkans Ungclom, som
kommer att alternera mellan

Lokal Frökind och Döve. SärFAIK:s kvitterine till 1-

1

skilda barn- och

är ett faktum. I vänsterkanten straffskytten Anders Medin och i nätet bollen. Kinnarpsmålvakten är som synes på väg åt fel håll.
a a

2Alg-12.
-

av två chanser för Pålle Medin,

O O

I(II\NARP NÄRA I(I\ÄCI(A
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vars I anfaiiei var bröderna Medrn
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-i

I

å"i,

"u"ä"i
på mittfältet och
tunt""1"1^g,1q.1,'ä:
märkbart

"

stämde. Det gjorde det däremot,lö.

smarta ufboxningar,
gO." något åt
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. . -oit
u'n ae"
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.ags ,nel
is ;;"i 'iu:L$.
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del.
BÄssE
fiirndnd.€fiiBelerd;mia€r'de. Dcburer;de domarcn sr;n-ÅLe Ka saon, ssndrred, h;{te
ingen lätt uppgift, men rodde den i land på ett tillfredsstäIlande sätt. Vi var blott ett IO0-tal i ffid}rcFKUsmu{ru@Nskunde
kamp
sorn
aut
var
en
ä,
som trotsat det något regntunga vädret.
I slutat hur som helst. Men ser man
derad

L

och

nanrör Kinnarpistrarronrråd"-:

ll']iÄ:",i,?

åälJ:i:?å:f:ffi

[9-. i
$lil-$d;ir."å1,:i:if*yfifi1
t"å"ingråat.ftcrniominu-ter. Gösta g?*r"Si.,{.i.tle och blåste FAIK^- i"lltt.rrau. Med ett frasigi- Ji- FAIK kunde fått".bättre utdeininp
EkochThornasCarlssonsågsis".-* 11111'::'l9r,t?l:,1'::1"ngarestrail. rektskou prickade Kenneth :lli::,:ii C9:1_,ilt^._ji l_.Ii..i;^:
påt, aa" den förstniimn{e imåning- D.:! ?: rn ö j .l.i c t att han bedömde bäi-qrirt räul
I gt$t.,tidli
ryl"\:
så när
så att gästerna
i slutskedet "ty":fh$9.:le
;;'kli;";; tili bollen. Den tog 6"n situationenrätt.
rest hem med dubbel poäng'
något sirrr-rvad bana och landade faIX.flae ett.bra tryck p"t lfi""FÄIK-chanser
-ien
olyckliga upptakten Med "Bullen" Carlsson på sjuklisele"gant i ena krysset utan chals 16;1 narpsmålet och ,ägde,matchen från
Efter
Ulf" Christeussån mellan FAIK- mitten, men fick-ändå. inte..ut till- f.o- feff åt." batt"ä och-skapade tan o.h Xuj Jofr.*"." bortrest var
stolparna.
åtipa"fa"ligheter,somkunderåsul- inerx r"aå" }"år, .u"pa"k osta*t
iik{*,1t:*l_T'lY]"k::föt*:d
en olvckhånd.l". j:,,-Iol_5,,.:,,^t. i..åt.
r e.'."r.tbi iappade Kinnarp- I il;j.;il|;,;
," au två spetare
snabba FAIK'mål
butant J"i1lj,-..-11lltt- j*19" riätt."u"
Thommy pettersson en rörsvann ur bilden ei'ter paus.
Det var dock FAIK som ispelhade samm^ar med Kinnarps,Bengt Pers- iiilparksboll så nära mållinjen att
Nu siorde i varie lall båckersätta_
debästaideernaochdärförröllkvitheå^.sp.t.,. ifrågasatte o- i*t. .";äft;;ör;;i;'ndeuruutgodkant
Det Lll:^u:o,.to"}^jll.$'i:i*,t
återstod aV.matchöns första boilen vår inne. Saisade bedömare f"t
teringen rättvist efter 20 minuter. lon.
hade
Pålle Medin krokades och brodern halvlek blott 20 sekttndcf
"pp, -""---em_f.g.t'
i grannskapet menade dock att så i.""äriJrt'1..å"t"
ra kapitalt i slutet
Anders förvaltade straffbollen på
irrT" ,r.. faiet. Inte heiler dorparen med normallaE.
Kriiiering
rätt sätt' Minuten efter kom nytt I stäilet
for Ahlin spelade Per- ochhanslinjekollegaåtgärdadesitu- uiiCrr"r"t."Lonklarade sinmålFArK-mål' Kinnarpsförsvaret öpp- a*å';iti..ö";' cii*." IrÄix-åJ"t
ationen.
vaktsuppgift med överbetyg. I uteKinnarp ftck en utmärkt starr

sig i mitten och Birger
Ledningsmåt i luften noJerade vi
!".de
p."r. nåa;;;ft* ft;;i";;;"
!,,onanssot)lrckchanstill skotl.2-.1. blevÄndersClaessonskådadocher"]i*
ilSminutennärTommySonestedt
D.et
såg,i
30
minuten
lurigt
ut när
.
Edil Grantund. Kinnarp ryckre loss från sin baäkphts. 9"h
Anders Medin gick över ända in- ;;ä;;
mett att kvittera svafade förbra inlägg,5om följdes
;;;d""k;;nnit

it;;;;åT';'iJf
zack.isson den
jänrnaste. Mitren spelade hygglgt
iå;;ää"råt åIä ni"g.r
;;;"frä;;;:"""'-

Johansson

Plastmattor
säljes på torget

i morgon,

ons-

dag.
G Garlsson, Krogstorp, Slutarp

familje-

gudsijånster kommer under

i slutet av oktober, dels en unde"r'adventsliden.
En ungdornsg.rdstjänst blir dei.

hösten dels en

i november.
Även i Börstig komrner den !ivaktiga söndagsskolan att starta

sin verksamhet ganska snart.
Här dc-ltar barnen så gott som
100-procentigt, och även här blir
det någon form av familiegudstjiinst under hösten, liksom
i Vårktrrnla.

Älgbanan i Axtorp
Kinneved
hålles öppen för träning och
kompensprov följande dagar:
.Augusti: 26, 27
September: 2, 3, 9, 't6, 23
Anmäiningstid kl. 13-15.
10 september tävling mot skytteföreningen.
17 september klubbmästerskap
och Normapokal.
24 september Husqvarnaälg6n.

F r ö|r;fr,tr,,d, sdifcr rEtr ffioCI;nilg
tör önd,wströe. NPcNo$ öorn

Reningsverk.
Slatshiclnag

*4tt.r1.:

och Frökind

Den stora frågan vid månclagens Sarnmanträde med f'rökirrrls konrmrrnfullmåktige gålkl.' utbyggnadtn
av avloppsreningsverket och eom FT tidigare nåmnt bifölls konrmunslyrr'lsen-s fiirslag om utbyggnad
med s.k, tredje sreget för 975.O0O kr. Stnlsbidrag urgår med halva br:lo;rpet. I övrigr förelåg inga större
ärenden vid Eessionen med undantag av ett markförvärv. dår konrrnunen säkrar mark för Kinnarps
Kontorsmöblers fortiätta expansion. Nettoutgiftt'n för' kommuncn hlir 95,OOO kr. I köper ingår Fastarp
Hulegården 2:3 och Hassla Våstergården 2:2.

Kommunen såljer övervägande
delen av den nyinköpta marken till
Kinnarprs Kontorsmöbler', som får
71.000 kvrn ftir 80.000

kr. Kornrnunen

behåller ett område väster

om
riksväg 46 på c:a 17.000 kvm sarnl
den s,k. Tången onr c:a 53.000 kvm

tillsarnmans med ekonomibyggnader.
Fullmäktige beslöt också att
fnarken på expropriationsårendet

Slutarp Ödegården l:61 skall irr

nande. Lånet gåller nya gymnasleskolan.
En ny lokal hälsovårdsordning an-

togs. Verksamhetsberättelsen fijr
Lokal F rökincl förelåg och ur denna
kan läsas att olika lokaliteter i den

En tidigare bordiagd skriveise
med begärm orn ersättning vid 3usteringssarnmanträden mötie inie
något gensvar i kommunsstyrelsen.

köpas för 75.000 kr.

Kommunens räkenskaper och
bokslut förelåg och därvid kunde
konstateras ett överskott på drifts-

kr 148.325:44 och tas
som inkomst i nästa års budget.

budgeten på

Kapilalbudgetens överskott på kr
171.004:01 överförs

till allrnänna in-

vesteringsfonden, Den uppgår nu

till

351.814:17. Balansräkningen per
den 31 december 1971 omsluter kr
5.235.936:61.

Bokslutet lades till handlingarna
liksom revisorernas berättelse där
rcvisorerna gjort vissa påpekanden:
att samtliga anbudsgivares belopp
vid kommunala arbeten skall protokollftiras. Det har inte skett vid ett

tiltfälle. Donationsfondernas tillgångar i bokslutet överensstämmer
inte med tillgodohavanden på resp.
bankkonto.

En dålig affiir?
Bokslutet och årsberättelsen för

Frökinds Hyresbostäder
också och där hade

förelåg

Gustav
Gustavsson anledning att göra några

erinringar.

* Frökinds Hyresbostäder

Anslag

Ett av byggnadsnåmnden begärt
anslag på 20.000 kr ur till fullmäktiges förfogande stående medel be-

.

-72.

Ett par kommunbor h:rde ansökt

om bidrag till ytterbelysning och
detta beviljades med sammanlagt
750 kr att tas av medel till fullmäkticr: !tbErli:
-åhsående

den

Renaull 16
blå, 5.600 mil,
Renault

som

Renault

grund för sitt arbete har man haf't
Ticlaholrns stenmjiilsplan, anlagd
1968-69. Man kommel att begagna

vit,

Renault 4

gul,

korr?-

nrunala förköpsrätten till fasi egend-

om skall delegeras till kommunstyrelsen enligt. fullmåktiges beslut.
Falbygdens skolförbund hadc
låmnat in en framställning om vidgad
lånerått och fullmäktige biföll kommunstyrelsens förslag om godkän-

Det blir medverkan av lnger o
Kurt Rydberg, lärarna och barnen.
Offer Iör ssk-verksamheten uppbåres. Barnen samlas vid Missionshusen i Slutarp och Kinnarp för marsch

till Lokal Frökind.

Tilrslrrornr.narlr.n i Slutarp
Slutarps IF:s ungdomsektion
anordnadepåsöndagen entipspromenad, varvid eit 90-tal kom
till start. Ingen tolva, ej heller
någon elva noterades på seniorsidiin, där i stället tre får pris för
sina 10 rätt. De var, sedan skiljefrågatn fätt avgöra, i nämncl

orclning Jan Ekman, Barbro
Jarlsson och Rune Sanden.
Barnlrågorna vanns av Laiiår
Ceder med allar tolv rätt.
Skiljefråg:rns vinnere blev Bo
Dzrhlstrand med 2408 sotn sverr.
R;iit sv:rr var 2406.

o
o
a
o

c

t

r)

co
o
o
a

tc

o
.(}
o

1967

5.800

vw 1200

1963

vw 1500

1963

svart, 9.000 rr.il, 3.500:1

1tr.500 mil, 2.500:

Renault

Opel Rekord 1700 1964
svart, 10.000 mil, 3.100:1965
Opef Kadett
gul, 9.700 mil, 3.900:vit,, 13"000 mil, 2.900:-

Renault 4

invesleringsfonden, dels 23.600 kr ur
medel till fullrnäktiees förfogande.

kind.

-'
1970

4

genom dels 20.000 kr tas ur allmänna

sttermin med en gemensam familjegudstjänst nu på söndag i Lokal Frö-

12.800:

2.400

vit,

och
hö-

1969

16

sig av kvicksilverlampor. Belysningsanläggningen finansreras

i Kinnarp

1969
13.200

röd, 6.000 mil,

Idrotts- och fritidsnämnden har

utrett belvsningsfrågan och

Slutarps Missionshus börjar

Ärönden

med prima garanti

nrlamåle t.

säftningar till underhållsfonden inte
höjts seclan 1966 och att underskottet
i utgående balans redovisas med
I 09.005: 18. Man har hyresfordringar
på 21.000 kr och dessa har ökat med
7.000 kr under året.
- Hrrr kan det vara möjligt att bo
i en fastighet fler:i år utan att betala
hyra, undr:rr han och slog fast zrtt

i korthtt

från

Be$. bra hilar

artv

Lokal F riikind

Är.'nde n

Falköping

Frökinds befintliga rcningsverk få
4S-procentigt bidrag. orn nran slopar
Guslav Gustavsson, Slutarp, be- en biologisk bädci och niijer sig med
handlade torntrnarkpriset- Motionä- 80-procentig rening. Il,enir gsverkets
ren hernstållde oln en över:yn av utbyggnad besl.rids irv 50-procentigt
kommunens tomtpriser, som ansågs staisbicirag orn mzrn inrikterr
sig på
ligga under övriga jämförbara kom- att få 90-procentig rerring av avloppsl"nuners, Motionen remitterades till vattnet. Det var on det
sistnärnnda
kommunstyre lsen.
det blev fuilrräktige beslut.

En motion till fullrnäktige

kan

Frökinds Hyre'sbostäder.

till

oo$oiaclcaoloct(}a+oo

inte vara någon lysande afFär precis,
ansåg han. Han påpekade att av-

någonting har kornmit på sned i

Överforingsleclnireg

kan inte få stat,.biclrag hur naturvårdsfrämjande den än kan vara.
I)äremot kan utb-r'ggnad av

l-iir billisa

Kinrrarp skall få belysning. F'rrllmöktige lrt'slör i måndags att bt'vilja <'tr anrlag på 43.600 kr fiir

Söndagsskolorna

måndags.

Råttelse lyder:

tomler?

Fotbollsträningslrlanen i

ä

Frökinds folkvalda i

leciningar i Kinnarp-Slutarp. 10.000
kr:rnslogs för byggnadsplan till nytt
bostads- och industriområde.

Bolltraning
I T,r.
[\lnllarD
------ t"
hlir belvst
J

år krånglig:ire än

budskapet oln reningsverh till

viljades som projekteringsbidrag för
att. trppräl.tå håndlingar för va-

nya samlingsgården varit uthyrda
290 gånger.

Reningsverk

man kan tro. D.v-s. att planera öch
bygga: statsbidrag r-rtgår, utgår ej.
Sålunda hacie FT:s utsända i vissa
våsentliga delar missuppfattat

10

1

Variant

963

VW 1500

967

blå, 8.000 mi!. 6.900: 1962
Volvo Amazon
grön. I2.000 mil. 2.{00:-

-

vit, 9.400 mil, 5.900: Opel Rekord 1900 1971
beige, 3.200 mil, 16.800:Opel Kadett Goup6 X968
bege. 1.500 nril, 11.500:Opel Rekord 1900 1966
vit. 9.800 mil. 6.900:*

BMC

1600

1966

1968

gul, 9.000 mil, 7.500:BMC

850

1967

röd, 5.100 mil, 5.200:BMC 850

Gooper

1968

grön, 5.700:-

AB Bil & Motor

T r ag e&A c:öd kr ih,trttö.slce
T a&, p,e.trs{}CIo etr &,mnmlr;roo,d,e
3Sårige Georg Fransson från Åsarp och 32-årige
Gösta Svensson från Kinnarpo drunknade vid 22'3O'
tiden på torsdagskvällen untler kräftmete i Ätran ca
en km norr orn bron i Norra Äsarp. De två karnrsterna
hade rott ut i en träeka för att viuja ett par kräftburar

zcl?lL,

i ån. Båren har av någon anletlning kantrat oeh trots
otta"'ärendasttolvnreterhredvidolycksplatsen|vckades ingen av de två ta sig i land' Polisen från Ulrit paträffade de två omkomna på tre rneters djup
"etrurt
vicl clra ggnirr gar på fredagsförrnid dagen'

började leta efter
tragiskt blev de oroliga och
stund senare
kort
En
kamtater'
sina
onrkotnna deltog ytterligare tre
som då'låg uPP
man
ekan
oåträffade
karnr:rl.er vid torsdagskvällens kräftoch nedvånd. De f'örstod då att erl
rnete, bl.a. en broder till den drunkolycka inträffat och rusade omedelnade Gösta Svensson.
närmaste telefon och larmaKamraterna kom överens om att bart till
polisen i Falköping' som i sin tur
tre av dem skulle vittja några kräft- de
tos kontakt ned Polisen i Ulriburar som de tidigare på kvälien lagt
och brandkåren i Trädet,
ut strax intill siranden. Man bestäm- ""hu*t
ryckte ut'
omedelbart
som
de att de skulle träffas någon timma
UlricehamnsPolisen anlände
När
Geotg
och
Svensson
Gösta
senale.
vicl 23.:io-tiden På kvällen var
Fransson slog sig ihop och rodde ut
från Trädet redan På
i ån i en fyra meter lång träeka för brandkåren
plats och hade börjat söka efter de
att vittja ett par burar sorn låg ung-

Förutotn de två så

tvä saknade.

efiir rnit.t i ån.

När cie tre övriga kamraterna inte
till Svensson och Fransson vid

den överenskclmna

törsäliningen startar i dag

9-!2, vardagar: 10-12.30' 13'30-18

töräldrar

ingång Falköpingsvägen)

i Slutarp-Kinnarp!

Sönd. 10"00 Söndagsskolstart med gemensam familiegudstiänst

i Lokal Frökind.
Rydberg, lärarna och barnen medverkar.
Veckoofi'er och offer för ssk'verksamheten.
OBS! Barnen samlas ki. 9.45 vid missionshusen
Slutarp för marsch till Lokal Frökind.
u1'går från Åsarp kl. 9.30.
"t1nr barn och föräldrar varmt välkomnal
Alla
Åsarp-Slutarps Missionsförsaml.

TånEavallen
i

clag

kl.

Trädet A
$lutanp A
Matchbollen skänkt av
Slutarps Kök -

-

Söndag

kl.

10.30 Reservseri-

en

Kättilstorp

B-

Slutarp

i Kinnarp

och

z6lt-?t

Skaiteunderlaget {exklusive av
staten tillskjutna belopp) uppgick
enligt fiolårets taxeringar till 17,68
milj. kr. dvs 9.067 kronor per invånare. Sistnämnda belopp utgör 80 proc
av det för hela riket uträknade skatteunderlaget per invånare.
Den totala kommunala utdebiteringen inom kommunen uPPgår i
år till kronor 21,71 per skattekrona
(centralbyrån har i förekommar.de
med
f a1l inräknat församlingsskatten
ett belopp som utgör medeltalet för
de i kommunen ingående församlingarnas utdebitering). Det kan
nämnas att rikets samtliga kommuner har en genomsnittlig total utdebitering som uPPgår till kronor
23:79 per skattekrona'
De inom kommunen befintliga
skattepliktiga fastigheterna åsattes
vid {olarets taxeringar ett värde av
49,81 milj kr, varav 26'04 mi! kr

hänförde sig till jordbmksfastighe'
ter
lprk)

15.30

B

utmed ån är beväxt med kraftig vass
och stränderna är mycket surnpiga'
Georg Fransson var anstalld som
avsynare och Gösta Svenssou som
förman hos Kinnarps kontorsmöbler

årc ingång uppgick

Tel. 333 85

Barm och

Vairenstånclct i Ätran är Irll
mycket högt och därtill rådde en
mycket kraftig ström. Båda sidorna

en folkmängd som vid innevarande
till 1968 invånare.

SLUTARPS.SKO
-

draggningama och sPaningarna Påtråffade man under förmiddagen de
båda omkomna På botten av ån'

Av Ärsbok för Sveriges Kommuner för 1972 framgår att Frökinds
komrnun har en landareal som
uppgår till 131 kvadratkiiometer och

KÖP SKOR T|LL LAGPRIS

(Lokal: Slutarps l\föbelindristri

mötesplatsen

0fficiellt om
Frökind Lotc.Tz.

Höstkollektionsn har kommit
Öppet lördagar

tre-tirlen, då man På grund av
mörkret gjorde uppehå'll till åttaticien på morgonen. Vid de fortsatta

såg

Georg Fransson

Gösta Svensson

Naturstig
Kinnarps CKF anordnar

i

mor-

gon, söndag, naturstig med start vid
festplatsen i KinnarP'

FamiljerallY
CUF arrangerar

I

i Kinnarp.
t

hfissöden vid

Stenstorp

1",.,ttlil,tl,

Siirrtru. llcr 2ll :rtrU. l!).30.

z'cts'l.L'

och Mönarp
En mindte trafikolyeka inträffade

vid l8-tiden på tisdagskvällen i
korsningen mellan riksväg 46 och in-

farten till Sl,enstorp. En traktor

skulle göra en vånstersvång in mot
Stenstorp, samtidigt som en personbil ämnade köra om traktorn. De
båda fordonen stötte ihop. Endast
lättare skador uppstod.
Vid sjutiden i går morse inträffade
ett trafikmissöde vid Mönarps gård,
i korsvägen mot Jäla, Det var två
personbilar som kolliderade med lättare plåtskador som resultat.

KINNEMO
söndag

i morgon, sön-

dag, familjerally med start vid gamla
dansbanan i ÄsarP och KinnarP'

hirrnarp:

SPaningsarbetet

fortsatte oavbrutet utan resultåt till

kl.

14

Div. IV Västergötland Norra

IFK Hjo
Kinnarps lF

Seriett;åan

|rirrrrar;r ll: R. Arrclt'rsson,.]. O. Cliressilr, B.-O. En{striurd, C.-G. Giir;rnssrn.
A. frclss<lr, T. Westerberg. B. Joharrssrrr. R. Mobtvg, K. Ahl. T. Nero, K.

till 'l'irierutllen
'rI

A

o rz.

t

ttr)f t\ UtttP'tllo
TidahoLnskirmraterna har fyra
poäng tillgodo på IFK Skövde i
fyrans toppsrrid. De två urörs på
Tidavallen i dag. Szi sc,m IFKJaget

I

f,agen på l(innemo -siip{6g

Btrrgtss<rn, R-'lorstensson. U. Ciu.lsson,
rrrr)t Vedunr B. Sarnling
l2 idag.

triinrrarps I!'
i. Thorny Pettersson
2. Conny Qvist
3. Bengt Pc,rsson

L. Holrn- Match

4.
5.
6.
?.

numerå exl"ii,rnerar fotboil är det
knappast troligl att SkövrJe utgör
något h.:i"

Kinnarp ställs på Kinnemo mot

Hjo-kartraterna, som i sitt lag bl.a.

har "Ya" Skoglunci, som spelande

tränare. Mittfältets Jarr Carl6n är väl
annars den lrämste spelaren i gåsternas lag. I{jo såg i våras ut som

0r

|tur
J[UturO
I
chans att
,
. :-TTNQDDU LN
tl

ett trpplag:, men har dalat

och
Kinnarp bör ha en rejäi poångchans.
J f'r'ran-ronden möls vidare Trol-

men och FAJK, medan iumbon

MBK ställs mot Ekc'daLen. Trolmen
har en viss förkrirlek f'ör oavgjorda
matcher nch det blir inte läit för
Aik:arna den här gången. MBK är
mycket bekymrnersamt låge cch
därför får Ekedalen se upp. En överr:skning Lan ligqa på lut här.
i ett

Slurarp A: B. Andersson, J. Karlstedt, K. Kmlstedi., K. Andersson, L. Pet-

tersson, I. Johansson, A, Adamson, G.
Samttelsson, P. O. Gtrstat'sson, R. Andersson, L. Ekbonr, C. Stenquist. A. Eckerlid. Match rlot Trädet. Samling Tångavallen 14.45 i dag.
Slrrlarp l|: G. Ecke'rlid, B. Gustavsson,
J. Anciersson, T. Andemsorr, Ä. Samuelsson, L. Svensson, B. Hgrmiurssotr, tI.
Karlen. L. Eckerlid. K. Ahlbrtg. K.
Sttrrqvist, D.-0. Sanden, L. hrnclgren.
Martch ntot Kiiltilstorp. SamlingTångavallen sönclag 9.45.

Torrv Per-sson
Tord Torstensson

13

5. Kjell Eriksson
6. Tornas Bjurström
7. Jan Carlen
it. Ya Skoghrnd
9. Hans Pcttersson
10. Le.if Pettersson
11. KeDneth Johansson
12. Bengt Ekström
13.

Kjell Pettersson

Kinnemti

BOruAR SERIELEDARI\A
TRADET ATT VACI(LA?
FORLT]ST I SLI]TARP LTlg-ll.

- det kan vara tre efter daqens
kamp. 'frädet har dock en bra

årgång 1972 och nu ser"rast slog laget
Furusjö med 5-0. Ändå var inte
Lars-Ake Ström med. Det är han
dock i dag.
Mullsjö ser ut att arbeta sig uppåt
i tabellen och möter nu ett Rauid.
som har svårt att övertyga. Trödje
plats för Mullsjö efter helgen är
nästan troligt. Vi räknar med att
Asarp får det svårt i Vilske Kleva
och vi tror att Sandhem klärar av
Kättilstorp (med liten marginal).
I Varagruppen spelar Laro mot
Ar:dala. Av någon anledning hade

Slutarp to6J revanseh för 6-0-nederlaget i våras på Vallensås i en
malch som stod oeh vägde större delen av tiden. En srark inledning
av andra periden gnv ledningsmål för hemmalaget i 20 minuten genom
Roger Andersson efter fint ftirarbete av Gunnar Samuelsson, Sex minuler före slutsignalen Lom så det nndra målet med Leif, Ekbom. som
målskyrr.

laget i,,r.år serierond:irtorsdags. begå-'

Matchen var nog en av bättre som
spelats på Tångavallen detta år, där
ovissheten orn utgången stod sig
större delen av uppgörelsen. För att
vara ilv derby -- karaktär blev
matchen också mycketjust och båda
lagen bemödade sig om ett spel inom
gränserna för spelets regler.
Första farligheten stod hemmalagets Leif Ekbom för efter tio minut-

vats med .två.lnotståndare,.. ,Men

-

Anclers Ek
Tomas C;rrisson

Sunling

Slutarps IF har idag en jättechans
att knappa in på ledarlaget Trädet.
De två möts på Tångavallen i eftermiddag. Fem poäng skiljer den åt

Ardala är den rätta
inte så'låttå.

Bengt-Göran Karlsson
Claes-0ve Edvarr.lsson
Lirs-Åke Ekberg

10. Peter lJnglund
11. Giistr Ek
12. Toma,s Westerberq'
13. Itoland Moberc

e.rrlf-};2.

H-i<r

Kjell-Åke Jonsson

li. Bo'l'hr:nr
9. I(enneth Palrrqvist

I

-

lFl{

men kanske

För er som snabbt vill veta matchresultaten rekommenderar vi ett
besök vid depeschfönstret. på Landriogatan.

BASSE,

Andra perioden gick med en viss
marginal i hemmalagets favör, men
innan Slutarp i detta läge tagit en
rättvis ledning, hade lrädet ett par
hörnor där nickspecialisten Yngve
Ragnarsson inte fick möjligheter att
fresta Bengt Anddrson ihemmamålet, som hade god hjälp av Kenneth
Andersson, i dessa lägen.
Som sagt gick andra perioden i
Slutarps favör och de ovan relaterade rnålen kom helt fötjdrikrigt i rätt

ers spel, men det trela uimynnade
i en resultatlös hörna. I fortsättnin- ravor,
Elen svarade Trädet ltjr de flesta farHemmalaget syntes vara skårpt
ligheterna med avbrott för en hård
inför uppgiften att ta in det försprång
och vällagd frispark från Roger Angästande Trädet tillskansat sig
dersson, där gästernas rnålvakt dock som
var med på noterna liksom vid ett under de hittills spelade- omgångarpar tillfällen då hemmalagets Per- na.
Bengt Andersson imåletgjorde ett
Olof Gustavsson genom sina långa
inkast ställde Trädetlörsvaret i vederhåftigt intryck och får ges ett
gott betyg. I furbackslinjen var
brydsam44 p{ualionel

FABRIKSARBETARE
erhåller omg. anställning.
AB Kinnarps Kontorsmöbler
Tel. 0515/33370.

Kenneth Andersson det

aa

ta

stora
namnet och höll gästernas Lars-Åke
i strama tyglar. På mittfältet gjorde
Ingvar Johansson ett fint arbete.

aa

OI\ODIG POAI\GFORLT]ST
FOR Kil\l\ARP MOT",FJO
Kinnarps IF fick en myeket onödig poängförlusr mor IFK IIjo på söndagsmieklagen på
Kinnemo. Det blev 2-l efter en mållös första halvlek. Det var en tillställning solm bjöd på
vemodigt spel från båda håll - det ståmde mycket illa på de flesta fötter. Sett rill chanser
hade ingen orättvisa skett orn hemrnalaget klarat elen ena poängen och efter lagets l-O
i början av andra halvleko fanns det också goda rnöjligheter, men det brast i markeringarna
i slurskedet och s egermåIer för ltrjo korn lite vål lätrvi*digr.
.

Tony Persson och Gösta Ek

hade

Eklund.rch Ek h.de var sin nict-

var' sin utmärkt chans i fiilägen målchans i 25 minuten, men det

bleV

under första halvlek. En lika öppen ingen utdelning.
noterade vi för Hjos Leif Petterssorl Hjos kvittering kom i 35 minuten
i slutminuten av den första delen. - påstraffefter"fotlåsning"påerrHjoI upptakten av andra halvlek sågs spelare. B-G Karlsson kvitterade.
Peter Englund i bra målchans eftär
Fyra minuter senare anlände sefem minuter men fick ej slag på bol- germålet genom Hans Pettersson.
ien. LeifPettersson hade Hios bästa Det kom överraskande för såväl Hjo

tilifälle efter 14 minuter.
Sexton minuter var spelade när

Peter Englund slog in 1:0 förbi ett
då virrigt Hjo-försvar med målvakten ui spel. Peter fick svår vinkel.
men visadc fin behärskning och rullade kulan i nät.

(?) som Kinnarp (!).

Det var inte mycket att hänga i

julgranen som presterades av
Kinnarp denna söndag i underbart
eftersommarväder. Laget fick ut
mycket lite i spel, men på ett par
fötter gick det ganska hyggligt ändå.

Det gäller främst f<)r Conny Qvist

i

fvrbaökslinjen och Tony Persson pä
mittfältet. I övrigt fattigt spel.
Hjo var inte märkvärdigt. Det

fanns två spelare soln bör rosas,
nämligen unge yttern Kennet
Johansson och hans kamrat på vän-

stersidan,

Leif Pettersson. Biivis

skapligt agerande av mittfältets

Tomas Bjurström och Jan Carlen.
125 personer hade löst entre' De
njöt förmodligen enbart av solens

varma strålar. Domaren

Göran
Söderlund. Borås, hade matchen i
gott grepp.
BÄSSE

Kedjespelet klaffade inte helt större
delen av matchen och det var först
i andra perioden som det fanns tendenser till någorlunda samspel. Gunnar Samuelsson var på alerten hela
tiden och får sättas främst i den
främre linjen.
P-O Gusiavsson var väl den som
annars m'est oroade Trädetförsvaret och förutom kontroverserna med målvakten minns man eir

stolpskott strax efter det att hem-

maledning tagits med l-0,
Serieledande Trädet kom till spel
utirn Bo-Lennart Bergsien i fyrbackslinjen och Claes Westermark
i kedjan.
Goda betyg kan tilldelas Bengt
Berger i målet, samt Yngve
Ragnarsson i fyrbackslinjen jämte
Egon Ekunger. Lars-Äke Ström vågade iDte spela ut för fullt på grund
av skada, men antecknade sig för
fina framspelningar till bl.a. Bengt
Fagersson, som var en av de bättre

i kecljan.

Domaren Barnabas Geszti, Falkö-

ping, hade inga större problem att
tremästra och kän ges ett gott betyg.
GESON.

I(inneveds
\rls'tt'
CKF:s
naturstig
I

söndags anordnade Kinneveds

CKF-avd. naturstig

i Kinnarp.

Ett

50-tal startande fick en härlig prome-

nad i ett strålande vackert sensom-

marväder, Utmed banan fanns 20
frågor att besvara och resultatet
blev:
19 rätt: Inga Larsson, Slutarp. 18
rätt: Bengt Carlsson. Äsarp. 17 räti:
Birgitta Lagerstrand, Slutarp, .Ian
Ekman, Slutarp. 16 rätt: Anna Lind-

berg, Kinnarp, Jan-Erik Larsson"
Slutarp. Barbro Carlsso., Åsarp.

Inger Ekman, Slutarp,

Gunborg

Tegehall, Hasse Tegehall, Gunnar
Tegehall, Jåla.

De rätta svaren: 1) Fackelblomster. 2) Pornolog. 3) Timjan. 4) Lqrs
Molin. 5) Konståkning. 6) Fiskaren.
7) N.8) Röd. 9) Dan Andersson. 10)

Dra över frukt med socker.

11)

Jonathan. 12) Flodiller. 13) Lule ålv.
14) Österrike. 15. 50 st. 16) F ettistel.
17) Falköpings Tidning. 18) Lina
Sandell. l9) Vävsätt. 20) Stenhumla.
Summan i burken var: 75 kr och

Hästar och rvttare poserade för FT-fotografen.

Ridintresserade ungdomar i i Frökind fick ett genombrott,

45 öre.

Frökind anordnade under söndagsförmiddagen egenhåndigt komPonerade tävlingar i terrängen söder

Div lV Viistergiitlanrl Norrs
Mariestad- Ekedalen 2- 3

Skuliorp-Sil

1

-2

Tidaholm-Skövde 1;2

om Kinnarp.

Skua-Hova 0- 1
Kinnarp-Hjo 1-2

föräldraroch andra in-

tresserade ställde upp som funk-

Trolmen-Falköping 5-

tionärer och det blev en i allt lyckad

1

II'K Tidaholm 16 1r 2 3 46 12 24
IFK Skövde 16 10 2 4 28 B 22
iFK FIjo
16 6 5 4 38-30 19
Falköp. AIK
16 7 5 4 33-30 19
Hova16826322718
Ekedalen1674526-2318
Skua
1665515-22
17
Skultorp
16
5 6 5. 23 24 16
'|645720*3013
Kinnarp
Trolmen1626827-37
l0
16 4 llt 27-45 I
sil
Mariesl. BK
!6 3 I 12 23- 44 7

tävlingspremiår. Vid sidan om

tävlingen anordnade man korvgrillning hos Abrahamssons, Som starter
och sammanräknare fungerade
Susanne Hammar och tiilsammans
hade ungdomarna giort äppelKransar till vinnande hästar, Även
;känkta priser fanns till de tävlande.
Det här var ett försök som slog väi
ut och det är möjligt att..ri.d?port9-l

som

lockar till nya aktiviteter.
Här resultat;
Terrängbanan, ca I km: Roland
Hermansson, Miss Lipton 3 fel;
Susanne Gunnarsson, Prir-rs 4 fel;
Ann-Britt Abraharnsson. Lucette 8
fel; Anette Arvidsson, Sparrov 8 fel;

Marie Simonsson, Yxi 8 fel; Annika
Göransson, Docka 12 fel.

f{ästpromenad med frågor: Per
Hermansson, Dorinda 8 rätt,

Hoppbana 7 hinder: Susanne

Gunnarsson, Prins, 0 fel; Ann-Britt
Abrahamsson, Lucette 3 fel; Marie
Simonsson. Yxi 4 fel: Anette Arvidsson, Sparrov l0 fel.

Div. VI Falkiipingsgruppen
Slutap-Trädet 2-0
Mullsjö- Rapid 0 2
Furusjö- G. Adolf 2-3
Kättilstorp- Sa4dhem 0-6
Vilske-Kleva-Äsap 2-3

TånEavallen

Trädet1292l33-13
Slutarp1281332-16
12 6 3 3 20*16
Äsup
L254 323-13
Sandhem
Mulisjö
12 4 4 3 19-14
Gust,Adolf 12 3 6 3 26-26
V.-Kleva
12 3 5 4 13-16
12 1 56 19-24
Furusjö
Rupid12237lt-24
Kättilsiorp
12 1 3 8 12-45

20
15

t4
12
12
11

7
7

Södra Skaralxrrgs rcservrcrio

Vedum-Kinnap 5-3
FBK-Friscopojk. 1-0
Herrljunga Hudene 3 0
FAIK-Vilske-Kleva 2-0
Floby-Grolanda 0-2

FAIK
Floby

12

Vedum

Kinnup

Herrl junga
Friscopojk.
Grolanda
FBK
V.-Kleva
Hudene

10

12 7
128
127
l2 6
12 5
12
12
12
12

4
4
2
2

44

33-

010 24-

2l

16

t7

57

to

l5
't2

ll
l0
8
6
4

l'alkiilrings rcservsr.ri<'

Gusta. Adolf - Folkabo 3 -3
Tomten-Furusjö 5-2
Asarp-Trädet 2-2
Slutarp-Kättilstorp 2- 2
Sandhern-Rapid l-2

Rapid
Trädet

Slutap

Smdhem
Tomten
Folkabo
Gust.-Adolf
Käitilstorp
Asarp
Furusiö

l2 10
'I2 8
128
12 7
12 6
12 5

12
12
12

3
4

2

Matchbolien skänkt

av

Falbygdens Väver"i SlutarP.
Söndag kl. 10.30

Asarp ts
Slutarp B

tO

04 26-23
74 41 26
06 25-3r
16 23-20
26 l7 -t4
08 16-34
28 13-29

i dag k1.15.

Vllske Kleva A
$lutarp A

0 37-7 22
3331? l9
3 40*20 17
4 40-.19 15
5 31-20 13
6 22,32 I
7 22-36 8
I 19-43 8
I 15-28 6
I t7-42 6

T

Trädgårdsmull
för plantering

jordför

och

bättring.
Karbo Torv
vid Kinneveds kyrka.

Tel. 334 52.

&

s

SLUTARP
Nybyggd enplansvilla i

fasadiegel med bo-

#.
rurn
kök samt hel
#, Vidbyggt
garage. In&.
&

stadsyta om ca 107 k'am
och

fördelad på 4

källare.

yttningsklar i september.
fl

Roland Hermansson vann terrångbanan. Här ses han med sonen Ola på
hästen Dick.

o,e, Itftr
lSerosg,tioto
tlor-tt.
i

(Jrnom att i det när"maste chockstarta i de båda halvleksrna
ordnade Kinrrarp den stora överraekningen i div IV Västergötland Nona - vinst över IFK Skövde med 3- I på bortaplan.
Redan efter l3 minuter ledde Kinnarp med 2-O och efter trr
minuter i den andra halvleken med 3-O. Två av målen inspelacle
av nyförvänet för såsongen Peter Englund. Bosse Thern var
ypperlig som vanligt, svarade bl.a. för tredje rnålet och en målgivande passning.
Det var Bosse Thern sorn inledde målskyltel. Efter fem minuter lossade han skott med påfiiljden I -0. Några minuter senare
spelade han fmm utmårkte Peter Englund, som tämligen omar*

kerad fixade 2-O.
' Skövde hade under första match-halvan minst tre feta chanser
till målskytte och dessutom stundbls ett gott grepp om spelet,
rnen precisionen i de avgörande momenten var ej vad den borde

varil,
Kinnarp slog på kontringar, tydligen ett effekrirt vapen. Spelarna hade dessutom förmågan att ta tiUvarå de chanser sorn
bjöds. Kanske var det där skillnatlen - och vinsten - låg,
Tre minuter in på andra halvlek försvann Skövdes möjlighet
att gå ikapp serieledande Tidaholm- Peter Englund var påpass-

ligt framme på en returboll och giorde inget misstag - 3-O.
Skövde hade sedan flera möjligheter till reducering, men bara

TÄCK
För alla bevis på vänskap och

varmt deltagande vid

min

älskade Merkes och vår käre
lille Pappas
GOSTA SVENSSON

bortgång, för den rika blomsiergärden och för övrig he-

dersbevisning, som ägnats
hans minne, få vi till släktingar,

vänner och kamrater, grannar,
Kinnarps Kontorsmöbler, arbetskamraterna. Sv. Träindustriarb.förb. Falköpingssekt.,
Hemvärnskamraterna, Skytlekamraterna Falbygdens Jakt-

derna Karlssons Plastindustri

och B. Larssons Bil framföra
vårt varmaste tack.
BERIT

I-illbritt, Krister

tu

L
tr
o
t5

E

oH";:ll"n

Slutarps Möbelindustri

o
m

,

Soffhörnor, soffgrupper, fåtöller, bäddsoflor' hörnbäddar'
bokhylleserier, soffbord' noatbord, stolar, byråar' skrivbord
gpeglar, hallbord, aängar, madrasger, köksbord' stolal m,m.' m.m.

u
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LAGPRISER

SÖNDAG dppet 13-19

E

I

Välkonrmen att se Er omkring i våra möbelhaliar.
I fortsättningen öppet måndag-fredag 10-'18' lördag 9-13

SLUTARPS NNÖBELI N DUSTR!
r-fCpnrSen - LÅcPRISER - LÅGPRISER - LÅGPRISER - LÅGPRISER - LÅGPRISER

GATVIMALDANS
i Lokal Frökind
lördagen den 9 sept. 1972, kl. 20.30.

Musik av populära Larms.
Servering. Sträng'rnedlernskontroll.
Välkornna!
Frökinds GDV

FOTBOLL
på Gruveredsvallen, Mullsjö
Lörd. 9 sept. kl. 15.30

MULLSJÖ IT-SIUTARPS IF
Mntchbollen skänkt äv Nils Axelssons Trävaruhandel.

teras li amirlr Klevamalt'|. ciär rnålv:rkten

Mlrts Ljung visade gotla tahter. Bakliingesmålet till I rots. Stnåningonr kun de gästerna:rntc-cknas liir bra lr':rnrslölar, där

Slutup. inledde anclra hirlvlekcu

KINNEMO
Söndag kl. 14.00
rDiv. IV N. Västergötland

Sils lF
Kinnarps lF

nrecl

AlfAdarnsson som siog lill efter c'tt av PerOiof Guslalssons langa inkast.
Eller hand toggästernr övet spclet mcd
Jörgen Peltersson som pzidrivart'.'fillsammans med de tidigaro niirnnda keclit'spelarna var han cltt stör:;ta hott't {tir

gav

o
!
P

1.000-tals MÖBLER och MATTOR

IE

L.)c't var Slutarp sorr inledde btist- och
lör uronr målot kunde llt ra larlighett'r no-

Dct blcv ornelltrtid

Sluiarp som giorde mal och dt'tia skeclde
efter hörnar i28:e minuten med Kenneth
Andersson sorn mirl giirare.
Utan att det var speciellt härt spel liilekom en del onödiga kollisioner och cn
sådan resulleracle i strall i 30:e ntitttrtc'tr
men denna slogs utmfiir:rv Rogcr Andersson.Bättre lycka hade dä All'
Adarrrsson två rninuter sc-nare då h:rn i
trängt läge fick iin träli på bollcn vilkct

- LÅcPRISER. tÅcPRl$ER - LÅGPRISER - LAGPRISER'LÅGPRISER

E

E

Trådet.

Slutarps Iörsvar.

Ypperlig domare var flugo Broman, Vånersborg.

c

10:e minuten ar, Ingvar Johansson, sltt!

resultiltet blcv ,1- i. Genotn i;egern
skuggal rnan lortlirrantle stlieletlandc

att giira 2 0 i 7:c Inuruten och dt't virr

get.

t5

i

Göteve, Habo, Sätuna, Solberga, Tidaholm, och Vilske. Brö-

Kinnarps målvakt Thomy Pettersson agerade föredömligt.
Bosse Thern var nyttig och framgångsrik som vanligr. Samma
gäller Gösta Ek och naturligtvis Peter Englund.
Svartön och Gösta Hermansson tillhörde de bättre i hemmala-

G

och

Vilske KIevir hadc Slutarp de llesta oclr
biista målchanst'rna och detta l<om all bli
avgörmde. trots att g;std rla .iisacle bra
spel ute på planen. Halvticlsledningen
blev dock så knapp sorr I 0 eltt'r rnål

Vintorps och I{ögs Älglaktlag,
Jaktskytteklubben Eriksberg,

Hansson och hemmalaget ficrk sitt enda måI.

lr,
9,

tte-71-

I Tångarratchen nreilan Slutarp

Leil'Anclersson och Torrras Daniclsson vu
huvudfigrrrer, men de stoppades ellcklivt
av heminaförsvarr:t. En hörna strlrx innirn
paussignalcn r.u c.len stiirsla liu'ii ghctett
frår. Klcvabgst.s åidå..

och Sportskytteklubb, Kinneveds Jaktvårdsförening,

en utnyttjades framgångsrikt. Jan Svartån frispelades av Tomas

Lfcpiisen

l,;::.llli.l;il::i,:llil''

o
.o
g
o
fil
8

4

-0.

Kleva reducerade sedan i slutnr intltclrna med mål av f,eif Andersson 4 L
Johnny Kulstedt giorde cn Iin insats
i hemrnalagers f yltrackslirje, där Kenneth
Andersson var bäst. Ingvu Jolranssotr
och Alf Ad;rmsson gjorde förutonr nizhlen
ett gott trbeLe på mittfäliet. Leil Ekl:onr
och Per-Oiof Gustavsson klaratle sig
hyggligr i kedjan. där Roger Andersson
inte hadc. nåqou störr,-'iycka med sig.
Dt redair närru*la i Kievalaget hörde
till .lr båtl. c jiinrte Stig Wallander. Rune
-ronsson och Leif Arlidsson.
I)ornaren Rune Alexarrdel'sson, Elmestad, hade inga större problem att bemästGESON

Sociaf

hjålpen

$q-'1ft.

I Frökinds kommun utgick i{jol socialhjälp till 21 hjälpfall (som hjälpfall

räknas antingen en famili eller en
ensamstående person), Statistiska
Meddelanden som lämnat denna
uppgilt konstaterar vidare att av
dessa hjälpfall avsåg högst 10 hjälp

till utländska medborgare (en famili
räknas som utlåndsk om familjeforeståndaren är utlåndsk medborgare).
Totala antalet hjälptagare var 69 personer, dvs 4 proc. av komrnunens

medelfolkmängd under fiolåret.
Riksgenomsnittet var 6 proc. Den i

komunen utgivna

socialhjälpen

uppgick till 42.500 kronor. /PRK/

Motlonsgymnastiken
börjar för darner och herrar
,tisdagen den 12 sept. kl. 19.30
i Centralskolan, Kinnarp.
Alla hälsas välkomna!
Motionsklubben

orl.l

Dtr T]I\GAS "OLYMPIAD" PÅ KINI\EMO
Det virnlade årv unga friidrottare
iKinnarp igår. Årsklasserna .4, 5 och 6 var samlade till
klubbmäslerskap och intensiv strid
mellan Söclra-områdets Kinn;rr;r,
Vartolta och Yllestad. Tävlingarna

-t

-+2 'l I
I

på Kinnemo

::i::rr::it:

gälldc' också som uttagning trll krets-

ri|

mästerskapen, som i år arrangeras
av Stenstorps rektorsområde mcd

il:,i;:'ii'

#

Odenplan som ävlingsarena.
De tre bästa från de olik:r gren;rrna
sarmt err rescrv skall försvara Södralärgerna.
Ur gårdagens resultatskörd
härntar vi 1öljande:

s::.i:

*i
ii

(r(t rn llir.kor irk l.: 1) f,iselolt (fvick K
ttl.ti: 2) Grrnill;r Wr.sterbo'g K ll.{)::}}
Marit'F.llingsledl K ll.5: 4| Sttsatrne Atrclcrssort

V

::::

i:11:

i:r::irl itLj."':.:
':::.:i::ili:::i

,,i,,
,,t

$

I 1.5.

a::B

li:lrl

l,iingrl"tlir.kor :ik 1:
l ) l,is('iotl. ()r'ick K l].l l; 2) Srrs:rnrrc Antlerssorr V 297: ilt Gunilla Wc'str.rbttg K

i:ii,ii:

irii

Ili',,i

2tl5; ,l) Hill(.vi Oskiu-ssin V 269.

lliijrl llickor':ih l
li Grrnilla Westerborg K

4

100: 2) Lis olrtt
(lvick K {}5; 3) Ev:r Nilsson Y 90; .1) ArtnChiu'lotte Gus'ralsson K 90;4) Lcna

Johiurssur K 90.

Krst lli< kor iik

l(isl

.1

) {iunillir Westor}rr.rg
Giiriinssorr K 16.62;
I

K

23,01:

3) Marie-Iouise
Hiikanssrn Y l6,5lt:4t Liselott Qvick K
I{i.llj.
(rO nr

pojkar åk

6O

l.

Johrrnsson

l,iirrgrl lxr.lkar rik

C()nny
Johiinsstur Y 352;3) Bo Anclersson K i342;
4) Per K:ulsson Y 1i41.

V il42; 2i Kt ttt
iliJ4: l]) Anders Jobanssot
4) Iioger Pt'tle'rssorr K 296.

) Torgrlv

Y:il6i

Johirnss,rn

Pet Crtrlsson Y I l8i 2) Cotlny.Iohansson
Y 105; :J) Dag Bjiirl<matr l{ 100; 4) Bo And('rss()n K 100.

lilrr pojkar :ik 5
I ) Torlliiirrr Äk"sson K 41,1)2; 2) Ketrrreth
I-rrndh Y 4t),1f5; 3) 13o Johilnsson K llll.li0;
,l) Artdors Stiderlund V l]8.79.

hast ;x{liar iik'1.

l) Äko Larssorr V 40,25; 2) Roger Petlcrssrrr {{ 116,8l; iJi Torgtry Johitlrsson V
116,5ti; 4 I Btrrgl Jansson V li 1,2,1.

I

l,iingrl lliekol rik

401 ; 2t Mrrita Dahl gr('n V :l:l?; jJI Mona Lilielors V 3ll7; 4)
Berrbro Källt'skog V lllll

llii.irl llickor rik (r

1) Eva }lcrborlsson V I l5; 2) Biubro Kiilloskog V tl.5: 3l Mrna Lil.it'{brs V ll0; 4t
Flclrrr Strantlh V tl0-

5

1)Lisbeth Ek K 100;2)Monika Daltlgrcrr

lirst llickor rih (r
i ) M<ner l,iljclirrs V

V 95;3) Susannt'Gunnarsson V 95:4t

114,50; 2) Kristitta
Ditgmatr V i|4' t7; 3) Fosnriuie l(lilrnrirn-

95.

tltt V

Ktst l'lickor åk li
Son.jrr Neiirnan V 30,40; 2) Eva I{,rlldcn
29,6,11

3) Lena Karlsson V 25,82;

l/.

l\|lulclllo:
no

Itasse

Htlon Strandlr V

2ti.62'

Thorrras Pt'tl.crsstn liirart' vid Siidra-skolor'
vakis av introsscritcle trngit

kontrolltlätt'r höidhoppe't och over-

pojkat åk 6
)tlenny Ciu lsson V tt.?; 2) Äkc Perssotr
V 9,1; li)Hcnrik Johiurssott V 9,'1: 4)Bi-irjtr
I

.

r rållr

27.51i; '1)

(rO rrt

4)

Lisbeth Ek K 25.64.

r1 0

(r

)LIldinc Wicllunrlh V

I

Karlsson V 315; 3tJaneSiidorslrörn V 30li;
4t Lisbcth Ek K 300.

I)

Grrnilla

Jolrirnsstrt V i).ii; il) M<;na l,il.felors V 9.!)l
4 ) Irr..n Ltrntlqvisl Y !),9.

l,iingrl llich.rr rili 5
l) Lerrir Joharrsstin Y 322: 2) L,etrir

V

llickor:ik (r
) Uldirrc Wicllrrndh V 9,0;2)

(r{) rn

(r{) nr llickor:ik 5 .
1) Lona Johansson V 10.4; 2i Ann l(iillcskog V 10.4; 13) Lisbolh Ek K 10,5; 4)
Jane Siidorströrn V l0,tl.

Mikaela Johansson K

)

1

Strångby Y 100: ll) Anders .Iohirnsson Y
100; ll) Ako Lirsson V 100.

llirkor:ik

'.,,:ili

llii.irl lxrjkar irk 5

li

llii.irl lxr.ikar rik 4
l) 'ftrrgny Johrnssrn V 105; 2) Dirn

ll,ii.irl

lr

l)lngcmar Srncllltrg ZY 3?7;2i

l,iirgrl pojkar irk I
I

rl lxr.ikar rik 5

lngcrrlirr Sarr<llrt'rg Y 9'6; 2t 'l'orlliiirtr
Äk.s.,u, K 9.8;:l) Conny Jrrhittrsson Y
10,0; 4)Prt Kirlsson Y l0,ll.

Jolrirnsson

Johansson

littlr boll iit trl trlrdilionell gron vid skolrniistorskap

I)

V 9,8; 2) K('nl
K lr,l; lJ)AkcLarsson V 10,3;
4) Anders .Iofrlnssotr Y 10,6.
l) Torguy

rnt,<l

2l Britt

|

.f rrd<'rss,rr

V

10,0.

l,iirrgrl po,il.:rr iL (r
1 ) Brrrny Carlsson Y 452;21 Ake Persson
V 4 I l; 3) Hcnrik Johansson V 385; 4) Ltrrnart Neiitnan V 357.
Hri.irl lxr.ikar rik 6
I) Bo Johirtrsson V 120: 2) Ake Pcrsstll
V I 10: 3) Herrik Johansson V i l0; 4) Gunrrar Kiellcln K ll0,

lxlikar irk 6
)Äke Perssotr V 56.ii.9; 2) Bt'nny Culsson
V 54.04; 3) lngc Kirrlssotr l( 46,15; 4)
Kast
I

Mikaei Skoeltrntt K

41.59.

@.

SLUTARPS SKO
har öppet på söndag 13-19

Lågprisaffär i skor
Många nyheter

.

Lokal: Slutarps Möbelindustri, Falköpingsvägen.

lrrlt

Dc1 kiirrns

I(lirrt stiut l?ir 60 rneter pqikar iirsklass 6.

skiinl iitt seglir i viig i llingtliioppsgroput

,

I

..

o a/
I
Lagen l)å l\rnllelll() soll(lålg
K|NN.,TRPS

I

tF

Tohmy Peterssotr
2 Christer Johansson
3 Tony Persson
4 Anders Ek

Carlsson
6 Peter Errglund
? Roland Moberg
8 Tord Torstensson
9 Bo Thern
l0 l{enneth Palrnqvist
11 Gösta Ek
12 Bettgt Persson
13 Conny Qvist

sll.s ll'
I Bernt Gustallson
2 Görrur l,undbäck
3 Per Persson

'l Ove Lind
5 Rolattd N ilsson

5 Tomas

6 Olle Lrrndberg
7 Leil Atrdersson

8 Lcil Seth
9 Sven-Olol Hellslröo
Göran Thijrrt
1l Kjell Se'lmmson

l0 Clas

12 JonnS' Johansson
13 Rolf Wilsson

Sarnling Kinnerno l3
Domarc Bcngt L,ölgrcn Fdköpin*
Linjedomare' In gviu' Roos Floby, Per-Erik Johansson Veuto{ta

Spatrst i Irril<lhoppsslt.gt'l iirr<lrirs liir itlt rniur sklrll klivir iivtt rlt'slrrir

lriiitlttttir

FRÖKINDS-CENTERN
inbjuder medlemmar och sympatisörer till Lokal Frökind
lördagen den L6 sePt. kl.

19.30.

,dnförande av Solveig Jonsson, Vedum. Frågelek' Kaffe' Dans.
Välkomnal
Kommunorganisationens styrelse.,

Tipspromenad

FRÖKtND

i natursköna Äxtorp, Kinnarp
söndagen den 1719 kl. 10.00 "
- 12.00.

Kommunlullmäktige

Start och mål vid församlingssalen.
OBS även ba.nfrågor.
Kinnarps l.O.G.T.N.T.O. Ungdomssektion.

sammanträder i l,oi<al Frökind,
onsdageri den 20 september
1972

Ordf.

kl.

19.00.

ill rrllsjii gjorrle cnrla rrrrilcl
Mullsjil som endst vunnii Iyra nrittcher
i iirt'ts serie, tiade inte irllt liir stort lropp
rrlol serietvåiur Sluliup sonr gästadt'Gruvcrt:dsvarllerr ilr)r'rlags. Nu Rjorde man
c.l'rck cn nrycke'l lrrrt mrrtch och vitnn helt
rättvist nred I 0 och hjiilpte vål dairnrecl
'I'rii<iet i serietopprlr.
Man Iick en verklig drörnstart med rnål
orngåcncit' gcnonr Rogor .Ioscf sson, som
kun<lt: sc sin liispark li iirr t-irka f .yrtio
nrcter dala i nrril balit'rn Siularps målvirkt.
En stuncl in pr'i rrrdra htrlvleken lobbarde
lliikan Melin ibra iiige metr dtrk över
nrirlc'1. Rovan [,ind harlc ocksä han bra
iilllliilo att öka ledningen, rnen det hela
rirnrr ut i sandern. Slulzrrp hade också tilllii llcn och rnissade bl.a. t'tl iippct mål elter
lriirrrir.
Fi)r:;ta h;rlvlek bjiid på rLimt spel, det
gorde dock inte den andra dä Slutarp
saktrr rntrr säkerl tog övcr nrittl?illet och
ir ade sturrd tals gansk a bra press på Mull
sjii. Presscn rtsulterade irrte i några ailt
i?ir allvarligir rnållillbucl.
I Mrrllsi,; gi,,r d,. li lbuckslinjorr ('ll rl,'(ligot inrry(.k tillsanrnrans nrcd rnålvarkt
Srrnc Ell. Mitli?iltcl var bra iliirsta halvlck. rnt'rr Iiill tiilbaka iandnr. Kerl.jan är
Iortl;u'ancle liir ucldliis och bt:tecknatrd<'
rrog spclirtle nrälgiirartn Roger Joselsson

ilr.rbaeksli

n.jen.

Sltrllrrp lvcktcs intt'höra hettrtna r sert('toppen eiter spclt,t sorr biiicls.
Dornale viu'Stig !junp1, Ilabo.

Qlq,->2.

PrcKo

nöxt

ND

Kyrkans un€tdom
Ungdomar i Frökind välkomnas
till Lokal Frökind i morgon, fredag

kväll {iir verksamhet med kyrkans

miniorer och juniorer. På tisdag har

kyrkans ungdom samling i Lokal
Frökinc{.

UNGDOMAR
t FRÖKIND
Välkomna till Lokai Frökind

fred.

15/9

kl.

17.30.

Kyrkans Juniorer 6ch Miniorer
7

-14 är.

Tisd. 19/9 ki.

19.30

Kyrkans Ungdom. i Lokal
Frökind frän i4 år.
Buss går fiån Börstigs kyrka

kl.

19"00

över Döve och Bris-

mene till Lokal Frökind.

Kyrkans Ungdom

i Kinneveds pastorat.

uliir

I{ vrfril,ws burntirnm$r
uu*koppting fr;, d,e urugu

t6lc-lz.

'l'i lrspromc nurl

Kinnarps IOGT NTO' ungdoms"r'kli,rnctt, irn,,rrl,lar i tnilrgon. sönd:rg, tipspromenad i Axtorir, Kinnarp. Start och mål vid l(irsanrlingssir

lcn.

l'nIr'rlriil'f
Friikindsccnl'ern har i kväll
samling i Lok:rl Friikind Ett' an{iir;rnde hålls itv Solvcig Jonsson,

(

\ r'dtllll.

Slrrtarlr A: B Alrcltlssotl. J Karlsit'clt
li Kirrlst({lt. K Arrtlttssotr. L Pt'tIt'rssott. I Johittrsson. A A(lilllrs.s()ll.
P-O Gtrstirl.ssorr. G llt'k. it Atttlt'r:;stlt, L
Ekborn. A Etkrtlitl. C Stt'trrlvisl. Nlitltir
rrrol F-urrtsiii Sirnrlirg Tiirtgirv. idtrg

igi""'i*
,ii:iiii:

;i ,r
r:liril:1,:+n

l

ilil

irii

r:il

ixi

flickor och pojkar i åldern från

4 till 7 år deltar i KYrkans Barntimmar i Fröl<ind. Det är indelade

i fura grupper rred rvå På torsdagen
och två på fr:edagen. Samlingspunkt

år Lokal Frölcind där lek blandas

med allvar. lBarrrtimmarna har blivit
en ersättnirlg [ir kvrkans sönclassskr:la or:h en PoPulär av-

koppling för cle unga. Verksamheten, som slarta.dt' på hösten 1969, finansieras

Astrid

av kYrkan. Ledare är
Pettersson, Maj-Britt

Johanssun' Cull-Britt Brage och
Berit Samuelssoii.

Tångavallen
lördag kl. 15.00

0mmen a

se

0G

Furusjö A
Slutarp A
Matchbollen skänkt av
Slutarps Kvarn.
Söndag

kl.

11.00

Gustav-A B -Slutarp B
Oberäknelisr Klf'
Kinnarp hat' spelat lite oberäkneligi, i år. Dårf<ir skulle det inte förr'åna om laget oå bortaPlan mot
Iiiredalen fixar båda poängen. Det
han behövas om det inte skall bli för
nervigt senare i hösl'. 15 poäne är
inte helt betrYggande och ciet år

möiiigt att Troimen kommer upp till
14 efter dagetrs match mot jumbon

Mariestad. Vinner sedan Sii mot
FAIK är det rent ut sagt kritiskt'

Trådet har
betryggande ledning"
Än en gång har Trädet tagit betryggandeledningiFalköpingssexan'
Fem poång till SlutarP är troligen
ouppnåeligt på de matcher som äterstår. Knappast troligt att ledarna
tappar poäng mot Kättilstorp i dag.
Slutarp bör också fixa poängen mot
Furusjö, som är lättare att tas med
på bortaplan än hemm:r. Det blev
för övrigt dubbla SIF-poäng på bor-

taplan.

lblq-at.

i0.

Hctrnlnsson. A Ecko'lirl. li Alrilrttg. L
Iltkttlitl. l( F! ugg. I\4ltttlt rrrot Grtstitv A.
S:r,trlitt*'l';rnxr,r. riirrrl:rg lll. li.

En grupp ur
?0

14.

Slutargr ll: G llckttlid. B Gttslitvsstrr. J
Arrrlt'r'ss,rrr. T An(l('rss()tr. A Srttnuelsstn.
L Svt.trssrrr. C Sttlrqvist. tl Kru'ltrrr. B

Renault 15
Ballonger till barnen

ra
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upp ochn.g,r för.,Xji"^*3"?rp,l-2 mot st,
Kinnarps

IF har svårr an

I -,?:t^-:::.i".:'--:tlT:llll:aven
l\lnnarp ell_vlsst overtag
komma loss på Kinnemo. Sönkommalosspå
Sön::1'1'::' " :.:-",:::
dagsmatchtn mot Sil var inte
lTt:l; "Yl'-t1:ttT.,,'" i"t:
så tokig spelmåssigt, men det I l]ftttl": t'osra .|,K .. n'" f lnIAnOaO I en sltltallon,
'
t-t-.,
Ä-.lå få_l__-r
O_
t
h^r
blev ändå
förlust --^J
rned 2- l. Det
lfjl:lY l I'.'- -'il'j,"'1l1f flår
i'"i'
var herrunapojkarna som förde lli*t"'.", "t:tt!'..:tot"": .*tl
uurrtil
urlnf
urarrruror
ttjot::t'.
t:
t'r*
kanrpen" även
kampeno
även om
om Sil
kom an"lecknad('också
Sil kom
i::t"tl ilt"
enTutl.''.
larligh''l
något bättre i andra halvlek.

rff u""J. t"gjo"t d";';i;
*"t"tt*.
p. .it
m.r.!.n på
J"Jir-,
err iiJis,
rd|gr.hiur.

Englund hade under""h
inlednin-

gen av matchen två fina till-

I

bldr fdlen

I
I
t

lä"1"""0ua" poängt.n

rlt Krl' !

och därmed sart prrnkt fiir en

I

period i Kinnarps IF.

I

i många styr.ken framgångsrik f
A,.--.
fLiifgren.
;:f--^_
r,.ll.::-.:..-Bengt
Falköping.

vär

mat<.hlerlare och go.l
sådan. Prrblik 75 personer.
personer.

ef.ler frisPark och en kanon i

::-,-:- :'_1ib.bl"

Christcr Johanssur. Ktrrnt'tli Palrnr;visl,
T<rrrl Torstt.nssrrr, Totrtirs W('sterb('rg,
Crrtttv ()vist.. Mirtch rrrot Ekcdalrrrs SK.
Srrrnling i drrg lll.iiO Crrli'('t.
Kirrnar.ps I l ll: Roll Arr<icrssrn,.llrrr-Ovc
Cl;rcssor r, B O F)n gsl rrrrrd. Run t"l'<rstt.nssrn. Crlrrrv Johirnssorr,'Rrrrrry Ncro. Bo

,lviuss<rt. Kt'trl Rcrrgtssrrr, Kiell Ahl,

I

I

ffii.Lå:::xr*'å',l;"1""';
tL..d. rnlllv.lser

Kitrtrt'tuo. siirr<Lrg

inhopparen connv

Lundberg efter hörna nickadt'

ffä:1.'""r"'#;i""Hä'n

hollen i nättakel, Kinnarp

.h!ns åx rå iök,

l"::Ti:i:-:ii;"$l-o::
för KIF svarade Bo
som
om Trolmen och Sil konr-';*.":'i*:tg'::-'::-"*:
mer rusandr: bakifrån. Än är
Thern för den 26 minuten. då
l'"'Tlsfilf:rifiF:tfli
I dagen friisigt spel och seger
de sig in i målet.

lifi{iTlilii#il"t*

ningsrrxål

i

mot
r:ror trrr
ruppraEtrr' ur'(rr-a
undra
ett äv
av topplageno
E-fr-- halvtimmens
h-t-ri---h..-^l spel h-,tEfter
hade elagenfallmolenavjumbokan-ii;
|
Sil sin 6ästa chans ,lå
narpstracken 'fomas Car.lsson didaterna.

missade

En

sil-

spelarehanne.r"tt"t,-.t"iö
'akårpassning. 'råruö

lollen
,!y
Ny

utanför.

hade
t'o::
Kinnarpschans
rrnnörl'scrra.s

Englund iI
och Drrttru.rnrMoberg-Thern uurr
lrlo'e.l(-r't.tr

33 minuten, där de två {örsra
kombineradeochdärEnglund

skarvade utanför. Det' var
.rygg, urrriktigt snvsst
faktiskt ett riktist

f:h:*o'

an'

3e

Kvi*eringen AU!'
irrrlrLrrrr6c'
kom otf,ct'
efrer t>

ganska
t';;;itc;-d;flF-pojii"'i' -"d

lf:U._l_=:::1.::J::il:l**'l
rle fiirsvarsroll och såkert mål-

parrcrqs.rn;"*":^1';ö;^mv
vaktsspel av Thomy Petlersson.
-'-:'-.:...'"-'-Mittlälrel
varavgi,orl starkare !
ån . Sils med ..såviil Thern, !
Moberg sorn 'forslt":""T
.
i
ii:ll;',lllr"""ä

son. som omarkerad,

öii:"iöjrJ i

|
l,x;:ll::uj::::l*ti::3:.*::
hanrlladtr mestonl
PalmrJvist
rvå srångades

fick fritt
ti;rgiivt,s mot Sil-försvaret. f)el
;.ä";il""ilä:.ixå'ffili:::
l*ltnffi,'$il::::lJ",l"?[
före paus hade Sil farliga i Kltr-rriijan-- nu blir rler hiisr-

l'#;Iiliil -,"".r"',::;:"'ii::
1q"L"''av"-rr.1q"'J";;."k;;T
jektil
Leif Seth.

{Of dU bOde
rl

i
!

hUSOChbil

så hordu kunskefel

bil:

I meter brett'l meter höqt och l'6

Titto på Renoult i6'

Trots allt-gi<'k-rlet i spel

minuter genom Kjell Selmos- ;il'äk;'-;;4e

Tonris Wtstt'rlrrtg. Akt' P<r'ssrlr, Rolirn<l

lJirttsson, Flottrirrg Tttsltrrssrlr, Uno
Cru'lssrn. Mirlt lr ttrot F-loltv lF B Strrrrling

I
I

OrLt "ri'r b.l{lmher, .eel.
-."..r.i-p"t.iuir..r"lilJ
droE. tr.. rö.
Ler.n .v !i.|.rtu. bltl. KIF
-n-dlr.ldh.n
i den 4O rninuten då Olle
Kenneth Palrnqvist
P"i""

I
I

Kirrrrrrlrs I l' A: Thornnry P('ttorssolr.
Br.ngt Prtss<n. Tony Persstlr, Anders
Ek. Iotnas Ciu lssrrr, Rolirrrd Mobt.rg, Bo
Joltirrrsstrt. Bo Tltt.nt, Potor Etrgltttt<1,

i;;;JÄii;;i'l'itJäs^en koroktör. 1gt1 lrflnot. hvmmer ledigt 3 bolor
Sngbbor.e, gn. bqd" storo,Sooben oil . . torvmull' |
. r r,,' -:.- -.-Våt".1aZiia4.t; w d; ffoiitetsmassigt Jusi nu hor vi utstöllninsen
svensk,Bilprovninss boft f:]l l:d^i:d:l:ti"i*9it;^^^,
b,i'tobiloi-no
;Bil;;;;;"s; ipun[täi':
i Renoult ]
eäkuö'n." (gln ilosh rnöblero,omfo.milien.
'
siölv" och io med hela
riåilÅlJträii"å;.

" -- -

OLh ntir du behöver lite mer
utrymme, gör du om den till skåpbil på
nåå minut. Med eit lostutrvmrne som ör

Mo,r skoll voro mångo nör
mon provkör'

"-r--'-

vi speciolvisor

^^
@
\W
\Ff
v

@

Renouli 16 helo veckon'

v

$lu
Motor, SlutarP
Eil &
AB Bil
rel'
Tel' o5l5/332
0515/332 62' 3s? s2

10.

(i-grrrprp

Slrrturps lH-hinnrrps lF I -2.
Mälg: S: Urbarr Anc{orsson. K: Tomits

Westcrbttg, R<tlitnd Jt,nssotr.
Slutrrrpslirgrt giordo en verklig kiirnpanratch irnijlet rnt'd Kinnrlrp och l?ill
t ndast nted urlclamålot av tr{.' - on sl.itrk
preslation. B:ist i Slutau p var Ull Klrleitr
men alh lär godkiint i Iagot. Kitrnttrp hade
sina biista

iKcnt Br'rntsson och Torrrrv

W*terbr.'rg.
Kinniu ps lF
Fröjtreds IF
Siurdhcnrs IF

BK Rapid
Slutarps lF
Ekt'dalens SK

Slrrlrrps

Falköpirrgs Bl{. lirrlgiittcr att övertyga

uch Sllrliilp

hirclo n:igra större bekymmer inratcht'n.
Biist i F BIi var Torgry Atrdersson och
Torri Ogr'on rlt'dan Håkan Andersson,

980161 1416 Inge Karlsson och [4ikacl
980148 916 grxlkiint iSiutru'p.
941421-'24 I
932423 l!) 8
9207 9-34 4
Tipspromenaden
9018 4-71 l

ll'-l'olkalro lK O-|8.

Hakltrr Atrrlt'rs;s,)n. Mirgllus lilklrrirtl ollt
Str'liln Iikririur

I

Itoger A. Slullr';rsrloruinanl
Slrrtrrp har intc gt'tt rrpp jaktetr på serielt'dlrrd<'Trlidet och knitppade i lördagcrrs rnatch tnot Furusiö in på nråls;!rillnadcn genotn vinst tncd 6 l. Från början
sirg de I dock intt'så lovittdt' ui trh i {örsta
halvlcken visldt' giistern:r t'tt hyggligt
spel, dlir rnan ocksä tog ledningcn i 4l:a
nrinuten på ott hiirt skott av vi Sjökvist.
I hemrn.rl:r!I('1. cllir nu Giist:r Ek gjordtr
sin clt'brtt klatlade dt't inte'hell i kedjan.
Dt't vrrr liirsi cllt:r parts sonr dct någorlunda slog i sarrspelet och då kont ävc'tr
rrri,lt.n pa löp;rndt burd.
Roger Andersson vu riktigt på alerten
och svarade ltir lyra lull|rä1 €ar. Por-Okrl'
Gusjtlvsson och Gösta Ek deladt' på de
återståcnde två målcn. De närnnda tiir väl
siilti6 liaimst i kt'djan och när clet gäler

Trots att vädret inte var det alira
64 st till promenaden
i Axtorp. Start och mål var förlagda
till samlingssalen Axtorp.

den trevliga och omväxlande banan
blev det inte. ej heller elva, men tio
lyckades två uppnå. Skiljefrågan
som bestod i att gissa hur mycket
pengar det var i en burk, fick avgöra
inbördes placering. Det fanns 49:26
i burken. närmast kom Christer
Öman, Kinnarp, som gissade 49:75.
De tre bästa har priser att avhämta
på lördag.

R"ätt rad:

2l l l2 2 x x l2 x

Pris[stan:

l-1

8)Inga Svensson, Kinnarp,

vi inte bjuda på skatten det här *<ista
året? Kommunstyrelsens ordförande Gunnar L'arsson upplyste
om att man är enligt lagen skyldig
att ta minst tio kronor i hund skatt.
Men även han tyckte att man väl kan
diskutera varför man skall ha skalt
just på hundar. Ett skäl är väl att
rnirn vill ha viss regisirering åv hundbeståndet, ett annat ått man genom
skatten håller nere hundbestårrdet,
vilket i sin tur är önskvärt ur renhållningssynpunkt.
Debatten slutade med att
hundskatten blir oförändrat 25 kr.
Ett förslag angående civilförsvarr
anläggningar godkändes. För
Falköpings civilförsvarsområde har
vissa objekt framflytta'rs rrll 7974!75
av ekonomiska skäI.
Fullmäktige beslöt att i kom-

g)

Monica Öhman, Kinnarp, 9) Erik
Svensson Kinnarp och Ingrid Bjöineu, Baskarp.

Barnfrågor: 1) Gunilla Wester-

my<.ket bra och had<'stundtals ett gltt
sarnspel, rnen i andra periodetr Iick mart
Iinnii sig i att v.rår :itltister
GESON
LcU4-w.

sektion stod som arrangör.

Kinnarp IOGT*NTO

Gustavsson

pekade att d€i var länge sedan
hundskatten höjdes. Hr Lars
Gustafsson tyckte tvärtom; kan

vist, Slutarp, och Astrid Andersson,
Vårkumla. 6) Äke Torstensson. Kinnarp, 7) TommyLarsson, Falköping,

I

I\Y KIl\i\

Gustav

föreslog en höjning till 35 kr och på-

3)Rose-Marie Carlsson långväga
gäst från Blekinge. 4) Ingrid Ahlq-

I

I

Kommunstyrelsen hade föreslagit
oförändrad hundskatt på 25 kr. Hr

Chrisier Öman och
Ingemar Jansson, Kinnarp, 10 rätt

Thorbjörn Äkesson 7 rätt.

I

block.

och de kniviga frågoma. Någontolva

slnt rnsatser.

'Frrrusjö inleCtle som niilnnts maicht'n

tnorna. Också kring hundskatten hlev der lite diskuesion och en ledamot föreslog t.o.m. att men skulle bjuda hundägarna på skatten
det här sista årel - d.v.s. innan Frökind går upp i Falköpings kornmun-

Trots att regnet giort det fuktigt

berg, Katarina Äkesson

mär,aktem Bengt Andersscn och Jonny Kiu lstedt e'tt plus för

om bidrag till föreningar och organisationer, där idrotts- och fritidsnämndens ordförande Göran
Andersson
talade för
högre anslag i de fall då kommunstyrelsen prutat på de begärda sum-

i tenängen trivdes deltagarna med

t {iirsvart't l?ir
å

och

ungdoms-

munalt partistöd utbetala 6.000 kr.
Anslagen till föreningar och organisationer följde i stort kommun-

styrelsens förslag. Dock fick
Frökinds motionsklubb beEärda

A

tt'ltr-l.z.

Trots alt bara tio ärenden stod på f,öredragningslistan blev rlet ett
ganska långt sammanträde när Fröhinds kommunfullmåktige i går
kväll sarnlades i Lokal Frökind. Det blev en del debatt kring förslaget

lqlq-Tl'

bästa kom ändå

l.

:

på hundskatten?"

Skogiund får

i Kinrrarp

llm iiktige

"Kan vi inte bjuda

{irrt:Jlttr irll v;rir sttittt.

"slrykpojke" sir nj iörstår att l'BK intt'

Folkabo sonr ('nclasl kunde samla tio
mnn till avsiutningsrnatchen mot Slutarp
harle irtg;r som ht'lst bekymrner nrecl att
virrtrir t'n korrtlirl titl;t'! s( g('r. IJiLsl i lrr(( l
vl I)irg J,rhiLtrssr,rr. l,r'ii Bort'oclt Sitrltl
Johlitrssrlr rlrcrlittt. tlt' b;iri;r i Sirillu p vllt

I

i Frökinrlsfu

3, Jan Udcicnstig il. Ovt. Sviird 2, Bernnv
Joharrsstn,,Jatt Olo{ Jotrsstn.

Svenssotr 4, Sörcn Johansson 3, Rune Anr:iersson 2, Lt.if Bore 2. Lc'if Gust:rvsson

'

ll, | 7-O,

Mirlg: Toni Öglen ?, Torgrty Andcrssrlt

I\4ålg: Dag Johansson 6, Andere

I

ll:

l,'rll<iiping" llh-Slutarps

kr i stället för 1.500 som kommunstyrelsen ftireslagit, Brismene^
-Börstigs CUF 2.100 i stället för
1.600. medan Kinneveds Skytteförening fick rröja sig med av kommunstyrelsen föreslagna 1.000 kr trots
ätt de begärt 2.500, vilket även
idrotts- or:h fritidsnämnden tillstyrkt.
Vi återkommer med redogörelse ftir
övriga anslag som beviljades av full2.000

Fullmäktige godkände ftirslaget

från

sarnarbetsnämnden

samband med kommunsamman-

läggningen upphör skolförb-undet
med

sir.r

verksamhet.

Förslaget angående va-utbyggnad
till nytt industriområde antogs, och
fullmäktige beslöt att 50.000 kr skall
tas ur kapitalbudgeten ftir i år anvisade medel. Området skall an-

våndas för planerad utbyggnad av
Kinnarps Kontorsmöbler.
Anbud antogs för tillbyggnad av
pensionärsbostäder på fastigheten
Kinneved 5:14. Innan sammanträdet
avslutades lämnade Elof Rehn en redogörelse för dispositionsplan över
Kirrnarps - Slutarps samhällen.

p,kt-rz.

$LUTARP$ $ KO
har öppet på söndag 13-'t9

Lågprisaflär i skor
Många nyheter

hlev det en rått intresselös match.

Första målet blev hemmalagets

och det var Kurt Gustavsson som
kunde slå in 1-0 i första halvleken.
Andra halvlek var inle så gammai
når 2-0 kom och det var.Bengt Fredriksson som slog på ett ör'er.raskande skott som srnet, in strax vid stolpen. När fem minutcr återstod att
spela kunde Kinnarp reducera till
2*t på en sti'aff inslagen av Bosse
Thern, men två minuter före slut
ökade bkedalen till 3 - I och bakom
detta mål stod Sigge Kroona.
De bästa insalserna i Ekedalerr

Falkö-

_-__.-_l

Lördagens rnsrch mellsn fikedclens SK och Kinnarps IF
i div IV
Yåstergötla'd norrs slöt rned seger för Ekedalen med siffro.na
I
efier ledning med 1-0 i hatvtid. Nu blev Ekedalens Ecger.ett 3mål
för stor, då det var råtr järnnt i frågan orn spelcr. Vad clet gäller
måIcharrser var clet Ekerlalen som kunde ta vira på dessa pÅ-bästa
sätt. Utöver målen var det inte så mycket som hände och r!ärför
Spelei var inte heller så bra och
det rrar inte så många gånger under
matciren man fick se några riktigt
fina kombinationer. Bäst.i spelhänseende var dock Ekedaierr.

i

pings kornmunblock om kommunsammanlåggrring liksom samarbetsnämndens förslag om upplösning av skolftirbundet - i

RPSFORI,TiST

NLI MOT EI{EDALE|{

svarade målvakten Lr:if Persson för
liksom uteftirsvarar.en Bengt-Åke
Blomberg som arbetade rnycket
såkert i fyrbackslinjen.
Vidare gjorde Leon Blank en bra

Lokalr Slutarps Möbelindustri, Falköplngsvä9en.

insats på mittf;iltet, medan Sigge
Kroona var den bäste i kedian.
Kinnarp, som ett tag i våras skrgs
i toppen av serien, infriade inte alls

SLI.JTARP

förväntningarna. )-aget lick aldrig
igång något spel att tala om. Bäst
i försvarshänseende var ute{tirsvararen Anders Ek. Vidare glimtade Bosse Thern till ibland som mitt-

P. g. av den stora tillströmmingen av kunder ser vi oss nödsakade att ha stängt på lördagar t.v.

fältsspelare, medan

Kenneth

Vi beklagar den försämrade servicen, men vi har öppet måndag-fredag samt alla kvällar som yanligt.
l

Palmkvist var farligast bland for-

I

w;rrds.

I

Domare var Tore Hjehl, Lidkö-

ping.

GREGER

t

AB L. Gustafssons Möbelaffär
Slutarp. Tel.

I

rnäktige.

051 5/331 79.

I

I

Beviljade
bidrag L't"'t''

K.u,n

En rad bidrag till föreningar, orga-

rrngdomsledarkurser
samt lb lkhögskolesiipendier beviIades av Frökinds kornmunfullrnäkti-

Kinnarp ål inte helt på

hinnarp

såkra

. 1. Tohmy Petterss3n
2. Christer Johansson
3. Tony Persson
4. Bengt Persson
5. Anders Ek
6. Roland Moberg
7. Tord Torstensson 8, Bo Johmsson
9. Ro Thern

sidan. orn det skuJle gå så att såväI
Trclmen som Sil vinner sina malrher. Iltrariestads RK har teoretiskt

att klara sig kvar. Tre
matcher är kvar och stållningen
f,ör kvartetten i bctten följande:
jumbo MBK mcd 10, sedan fö{ier
Sil ll. Trolmen 12 och KinnarP
15. Dåreftör är det ett hopp till
chansen

slyrktes enligt kommunstyrelsens

förslag nåmligen från Falbygdens

Flygkltrbb, Sveriges 4H, Riks-

förbundet mot allergi, Frälsningsarm 6ns skolhem, Riksföreningen
trafik- och polioskadade, Vi Urrga

Englund
Palmqvist
12. Tomu Calsson
13. Tomas Westerberg

10. Peter

Skara med 2O poäng.

. ll.

Slutarp har på sin lott bor-

och Falbygdens övervakarförening.
Men de allra flesta som begårt fick

tamatch mot jumbon Kättilstorp
som trots sin placering kan vara

alltså l)idrag och pengarna fördela-

en hotande motståndare. Det har

des enligt följande:

KINNEMO

banor 3.500, verksanrheten 4,000,
skötsel av Kinnemo 6.000,Luttra
Bordtennisklubb, hyreskostnadet

sönclag

kl.

500, Frökinds Motionsklubb 2.000,
Brismene - Börstigs CUF'avd. 2. 100,

dringsleder 500.

Skötttring-'f,uttra vågsamfållig'

Skara

/Enskilda vägar 15.000, Kinnarp*
Slutarps vägfttrening/Driftanslag
35.000,Vilske-.Vartofia kretsloge av

gen mot Reumatism 100, ' Felkö-

ning 300, S:t Lukasstiftelsens mottagningår 100, Kinneveds avd, av

DHR:s barnkoloni 100, Föreningen
för Utvecklingsstörda Barn i Falköping m,o. 100, Hörselfråmjandet 100,

pings Astma och Allergiförening 100,

IOG?-'NTö 200,Skaraborgs läns Diabetesförenhgen i Falköping m. o.
EIndftirening 100, Falbygdens 100, Falköpings lokelavdelning av
Hembygds' och Fornminnesföre. DHR 500, Stiftelsen Sommarsol,
Centerns Ungdomsförbund

för

500'

Röreisehindrade barn och ungdom 600, Ekesholåns Föråldrafötening 100, Sol.
daternas Vånner 100, Itiksförenin-

$ömnadskurs
Ledare fru Margit Andersson,

Anmälan och förfrågan om
denna och övriga kurser göres

till

Furorukohn
Tel.

Kinnarp
Irolmen
5lt

Muiestads BK.

Ungdomsförbund 420, Äsarps Missiorrsförsamling 600, Frökinds Hemoch Skola-förening 1,000, Våster'

götlands Turist*aflkförening I00,
Stiftelsen F rtikinds Hyresbost$rder/
Driftanslag 500, Slutarps Samhållsförening 1.000, Kinnarps

Bygdegårdsförening
1. 500, Brismene Hembygdsförerring/Rep. av uthusbyggnad 4.250, Börstigs Bygdegårdsförenlng 4.500' Luttra Bygdegårdsforening 4. 000' Studi"
eförbundet Vrrxensholan, Falbygden 9,149, ABF, södra Skaraborg
1.44?, SKS i Falbygden, lokalavd. av
Sverlges Kyrkliga Studief. 964, och
Stipendier till ungdomsledarkurser
400 kr och folkhögskolestipendler,
förs

LÄGPRISFÖRSÄLJ NI NG

2014

3

207I
2085
207 6
205 6
2037
2051
2042

3 61- 18 31

5 35,26

26

4 43 -35 25
6 43-34 23
6 49-38 22
5 3s-29 22
732 3421
7 27-30 20
9 26-37

16

10 33-51 13
14 36-60 l1
14 32-65 10

En affär i Kinnarp blev i lördage
bestulen på en moccakappa vård
cra 300 kr, Stölden gkedde under
afläretid då det var mycket folk
i lokalen, En dam kom in, tog på
eig moccakappan och gick ut
ulan att betala. Hon försvann tilleammans rned Eitt sÄllskap i on

hil.

Kvar i affären lämnade hon sin

egen kappa samt en kaese.

Kinneveds
Skytteförening

Sandhern- Rapid

anordnar stadspris, Damernas
skänkta samt Mästerskanstäv-

I

-0

V. Kleva G. Adoll 3
Trädot
Slut:rrp
Sandhen

Å.arp
Mullsjö
G. Adoll

V.

Klc.va

R:ipid
Kättilsl.orp

1613

1

44

2

1610 2
1684
16 8 3
16 5 6
1646
1646
16 2 5
16 15

15 28

44"21
34- 19

22
20

8.00 fm

2',7

2i

19

Styrelsen.

16

16

38 37
18 25

14

21

10

14

16319
16587

!'alkiipings rescrvserie
G. Adoif Sandhem 3-Z
Tomten -Slutarp 1 2
Trädet- Kättiistorp 4- 1
Furusjö*Rapid 1-6
Åsarp-Folkabo 0-3
Rapid
Trädet
Sandhem
Slutarp
Tomten
Foikabo
Kättilstorp
Äsa.p
Furusjö

16i3 3 051 9?9
16 11 l 4 45--2L 23
16 10 1 5 55-21 2l
1610 1 551 2721
16 7 3 635,2417
16 7 3 629*37 l7
t6 5 2 930-5412
16 5 1 r0 23-54 1I
t6 3 2 i2 16-36 8
16 3 0 13 22-59 6

Korthåriga

taxvalpar

Mändag-fredag 10*18. Lördag 9*13.

Kotte

SLUTARPS MÖBELI NDT'STRI

o. avrnaskade.

f.

'u"

l)ir VI Falkiipingsgrupperr
Ftrrusjö-Mulisjö 1Kåittiistorp- Slutarp 2- 2
Äsarp .Trädet 1-4

sÖNDAGSÖpper 24ts 13*19

Falköpingsvägon, $lutafp

l-l

20tr 4
2097
2095

G. Adolf

Möhler o. mattor i mängder

1

1

Brismene*Eörstig avd. av Cent€rnB

Vårkumla

stårtar i Klnnarp.

IFK Tidaholm.
IFK Skövde

Ekeclalen

het 20.000 kr, Frökinds vågkomrnittå

1-.

Kalson, Falköping'

från affär

Hjo-Sil 6-2

I(ilnap -Hova

'frolmen--Skövde

Falköpings AIK
Hova
IIK Hjo
Skultorp

Kinneveds Skytteörening 1,000,
Idrotts. och fritidsnåmnden, van-

12. Roland Fredin
13. S-E Gustafsso.

Stal kapp1,,"

Tidaholm-Skara 4- 1
Falköping- Ekedalen 4-0

14

Hova lF
Kinnarps lF

1. Svenne Spjut

2. L-0 pettersson
3. Håka Gustarsson
4, Bo Persson
5. Håkan Lassorr
6. Leif Ericsson
?. UlfGusta{sson
8, Leif Aronsson
g. Leo Persson
.10. Sten Andersson
11. Arne Danielsson

13

Div IV YiistrJrgörlanrl Norra
Skrrltorp- Mariestad 4- I

Div. lV Västergötl. Norra

500, Kinneveds Schackklubb, verksamheten 400, Slutarps IF, drifts-t
anslag 10.000, driftsanslag till isbanaL
1.000, Vartofta Hemvärnsområde

Hova

Domare: Rune Krlsson, Boräs.
Linjerntui: Erland Molmder, Falköping, Hms

300,

.Kinrlarps IF, friidrottssektionen
1,000, Kinnarps IF, sarg till löpar-

Kenneth

Samling Kinnemo

de senaste resultsten vitlnat om.

Kinnarps Bordtennisklubb 2,500 kr,

0515/188 80

Lzrgen på l(innemo. söndag

plats, är en poång efter FAIK.

ge vid onsdagskvållens ssmmåntrå-.
de. Fullmäktige var mycket generöst
och endast sju ansökningar av-

Föråldraföreningen

I-

TillKinnemoiKinnarpkommer

i morgon Hova, som just nu år ett
{ärgstarkt lag med god besättning.
Leif Aronsson och Co blir säkert
sevårda, Laget håller en ljånde

nisationer,

Kintreveds Jaktvårdsförening

l{innarp stoppu Hgru?

13/8

efter BD. CH. s 35947 -65
197 12 -66 Pia säljes reg.

TeI.0515/33457.

IIOI

F,rr sån usel r,äg!

Många biLisier irriteris för närvarande över vägen mellan Slutarp
och Mönarp med fortsättnrng mo!
Göteve. I normala fall är underlaget
grus, men nu finns det på. långa
sträckor inget grus kvar. Stora parti-

er av stenar tränger upp och

gör
vägen ovänlig för bilen och farlie {tir

bilisten.
Även om vägverket förfogar över
mycket små medel, bo.rde verket
lägga några kronor på att få delar
av vägen i någorlunda åkbart skick.
Verket bör också ha i mmner att
vägen används också av en del tung
trafik. Det är alltså inte bara "nöies-

bilister" som nyttjar den.
Over huvud är inte vägkommunr
kationerna mot väst - Floby m.fl.

orter - tillfredställande. Vägavsnittet Kinnarp-Floby har också ått
kraftig kritik av trafikanter.
TRAFIKANT

aa

DT, SKOT OM POKALT,R

Konf irrnand-

inskrlvning
nu på söndag i samband med
gudstjänsterna tör Börstlg-

ql

Brismene i Börstigs kYrka kl.
10, för Kinneved-Vårkumla i
Kinneveds kyrka kl' 14.

ist

Pastorsämbetet.

,.rhr.

iLt^

'I'rivselkväll
,Slutarps IF:s damklubb tog häromkvällen ett piggt initiativ. Inbjöd
grannen Kinnarps IF:s damklubb
med herrar till en trivselafton i Lokal

Frijkind. På programmet stod bl.a.
mannekänguppvisning. Ekmans i
Falköping visade herrmodet, MarieLouise Karl6n bidrog med damklä-'
der och skorna kom från Slutarpsko. Senare på kvällen blev det dans
till Gösta och Gösta och alla föreföll
mycket nöjda med den här kontakterr grannar emellan.

Konfirrnandinskrivnine
för de ungdomar som önikar deltaga

i

konfirmandundervisningen

i Kin-

neveds pastorat nu i vinter med kon-

firmation

i maj l9?3 äger rum för

barn bosatta i Kinneved- Vårkumla
i Kinneveds kyrka samt för barn i
Börstig-Brismene i Börstigs kyrka i
samband rned gudstjänsterna nu på
söndag. Mikaelidagen.

Pang-pang

i

buskarna. Några av pokalskyttama samlade vid skjuibanarr" En av veteranerna

SkJttet

Fciraldrar ficlc kontakt I
med den nya skola n'"!1.- I
i

En sammankomst för förällrarna till elever vid Cenrratskol".

i Lokal Frökind. lr"-oi"--J'i"Jti"Jrl
Hem-och skola-förening storl bl.a. på programm"i. viåi".t"*-".f
till valen.

in-

^^L l-.r

-*--.--^^L

I

-å11,,- i-+^ *.16-1

i

föreningen,

Resultat,från söndagstävlingarna:
,

| -unen

21500

135

poäng;

-*
flruX*:å#:ilf;#-å
kro4,
Larsson, klass

1.000

124; 6) Gunde

123: ?t Äke
lnor.Närmanvetattettgevärkostar Brodd, klass k^h::-4'
2, 123.
| 700 k.r'oqor lQrstår man att summan

. filr klubben

*:::,n:,'-",t:

|
Tå1ifi
tressant anförande a
21 skvtt4r ,aäud. .1;;;
Fällström, konsulent
,åX'j
I il';;"
"å
skolnämndenochmellanstadielärar| därav 14 iuniorer' co*r" ,lllll

Johansson,

är lågt tilltaeen Den

an-'

I

:m':r,'mil1"."l:lsmn Johansson'
i";i;xl,?,i:",:ä:'"r:röäöä
klass 4' 5l;3) Gösta Lars-J
är museifci're'mål'

.

aa

'l-kindsmästerskapen'

oa

TIDSTILLAGG RADDADE
Hovapoäng i Kinnarp
26{q-7L.

Etr tidstillägg blev ödesdigert för Kinnarps IF i söndagsmötet med Hova på Kinnemo. Yi håller inte
för osannolikt att domarens klocka helt enkelt gick fel och under det alldelcs förlånga tillågger förmådde
gästerna slå in den boll som betydcle kvittering till l-1, Av rillåggstiden återstod då, enligr domaren,
lO sekunder,,.

Ki..*9.tp9jkarna

l

,

^
- ,o'l lå'!l'-'i,l::l^o:'^Tii,tl
i?|;"*"]T,f
2; ocrr '.*:::t),f:::-Ll:ofl."'
Hans centerstrg, ilass
*ran och der 5" kiass
tm
rrån
man
vandra
:::F:,ffi,:,fiiåilX$:å:"Jå:1i | ä:1;: ;:ä1:,ä,,ä'uä0",ää" valkentillgagnförskvttenellet"o80
år,
fyllda,,au."åäå
medryckande säu om den nya
-_----iJohansson,
åi:i.^n:ll1'
ne!'
å-*ir"i|r]
| inte på manschetterna när han han- så såger represen".lt:'
terade sitt gevär I tav[ngcn ;ln fö..
gennumer:asker.Ettläroriktan-|terirdeSrtt!]evar^l1aV[ngcnomlor.|''
19: l'-l: lft;t*^-l:"1-i"tT^,P"eiY?,1:
vandringspris
förandeinförenstorskaraföräldrar.
örandeinförenstorskaraföräldrar. I| bu'clets
:l:ry::.:-1:,,:I*:::lt-f::T::'j
*lT;:
an- håfJffTånffil*.t*'"
väntig,med
".e.uau'-",1
lrtä
mer
varit
:::]t:
Inålvat<t T9--y Peuercson svarat
;: kil;
Efter kaiTeserverinq fick fört äldrarna
er.gut*.a.,r''r.epå"ti:iä?;ä;;
,,"u1':;"1?i;äiJ",";'n.*""0,03:;
tillfålle att besöka skolan
Fnitr-S.s,!ll,',#5;lii;u-=- o'I','T",11,'1ry"1:1':lf ml',:i$t*l;j::1tlår;:ö:1
och klassrummen och o";luiä',ö
ue^a'ra srs
-;-4.uprh1 "+ä;
l x-c a.1uo"n '4l'.61.'ga;önl15*c;.
l;:!;;;li.Jr,;r.
-,
F.ö"
z
oktober
;; "."J# ä;::'
| ;;;;l-;':;;" ';å[?r;Åp;r" *.Js1 ;---Den
l;å;;; äfii..t-r,,i m" t'."Ju.l"p"i.
'..o'g"å,
poång'
I av 60 möjliga

I

I

Fm;::,",ln1li":f;råTä:
1'rr,r"a",, "",a"ii.p.i",-;,:;
åldern Marie Johansson,
junior,

samlas kring gevåren. De är i

l*:rs;*:"i:.;'lå?T
kr, men fick

,r"l

tisdags kväIl anordnad

Efter förhandringarna hörs ett

Ls[q-72i Kinneved är på stark

svarade annars den slagstyrka vi väntat. Leif ett av dessa lyckades Leif Aronsson
".. en rejäl
tö^r
_kämpainsats den här Aronsson fräste till med ett par bra efter indirekl frispark slå ett kagången
_och lyfte sig rejält i håret skott några gånger, men dä bästa nonskott i nättaket.
etter- de - senaste omgångarnas chanserna var hemmalagets. Under FörstahalvlekenslutadeutanmåI.
mindre lyckade främträdanden. Ä slutmrnuterna kom docli gästerna i
Kinnarps ledningsfuiltrafi anlänandra sidan var inte Hova riktigt av en del framgångsrika försöIk och vid de efter i8 minutärs spel i andra

siktlig spel med händerna, gjorde
han sjq sk5'idig till samma förseelse
22 minuter in på andra halvlek och
fick alltsa helt korrekt lämna banan.
Det var ingen som föll ur ramen
i KIF den här gången. Det var fin
resning över hela gånget den här
dagen, som slutade lite olyckligt med
mål i slutsekunderna av Hova. 1*1
som slutresultat var kanske ändå
ingen direkt orättvisa. KIF var alltså

bra, överlag, men Bosse Thern sågs
i den mest framträdande rollen som
allerstådes närvarande, inte minst
under slutkvarten. Peter Englund
gjorde målet och var nåra l4terligare

fullträffar ett par gånger och får
anses som främst av anfallsspelarna,

Rune Karlsson, Borås,

dömde

skickligt rnatchen igenom och svarade för säsongens främsta insats på
Kinnemo. Han delade ut fem varningar och som sagt en utvisning.
BASSE

i

- - - ri-tttatar|.ff^
Kåttilsrorp-Slurarlr2-2 -T2.
Slutarp fick bara oavgjort 2-2 i lör,
,_

Ilomlrrlr,l,oelr,ga&,Il,ade NIC,

stortn

Skol
nT

aten

'??-.

låi,nspress

ö

Följanrft' radtr i tisdagens
Fulkiiprirrgs l'irlning har vållat

storm uti rlt'n skarab<lrgska prcss('n:

"'Ett tirlstilliigg blt v ödr-srligert
för Kinnarp lF i siinrlagsm,iitct
rnt'rl flova på Kinnemo. Vi hållt,r
ilrtt' l'ör osannolikt utt domarq.ns
klocka helt enkclt gick fel och

rr n rlcrd r.talkk'lcsfiirlån gatillägge t
förrnådde gåstt'rna slå in dcn boll
sorn betydrft' kvitte.ring till I -1,
Av tilliiggstirlt'n åte rstorl då,
r.nligt domart:n, I O sehundt'r. .,"

Såltrnrln går såvål Mac (All'
Håkansson) i N.va [,idköJrings
'I'irlningen och Björn (Nilsson) i
Skiivrle Nyheter till angrtpp rnol
skrivarr.n av dt'ssa rader. Yi citera r:
"Nu har till o<'h rned Båssr på
F alköpings Tirlning rrnrlt'rkänt
domartns klocka....
l)r'l iir dorrrarens klo<'ka som
giillcr. ()r.h rk.l är hatr sont gör
tirlstillägg fiir matchavl)rott.
Såscr domart.n att dr'l är tio
sr.krrndcr kvar. rlå år rk't rlct.
!'arfilr il'rågasärra rill och merl
rlcl?

Falbygdens skolförbund
M: grillkorv, potatismos, grönsak,
gurka. T: stekt fisk med citron, potatis, stuvad spenat. O: pannbiff, potatis, sås, råkost. T: oxköttsoppa med
ostsmörgås, banan. F: korvkaka,

Tångavallen
lördag kl. 15.00

ASARP A
SLIJTARP A
Mertchboiler-r skänkt

(lt{ac i Nl,'f)

-xIiI,(X]I{AN GI{]K F'EI,
"B:issr"' i lralköpings 'lirlning
skrt'r om en rrratt'hi Kinnarpliirintc

så

av Clric

Slutiilp.

I'rån skrivnraskint'n.

"t'Å D()It ttAttA"

iir riitt "Ma<'"'. l)å rlom brra.
som rlet ht'tcr. Vi hållrr mrd fullstänrliet. l)ct {'inns bara en klocka
på t'n idrottsplats som går rärt
Dr^t

rrndr.r' r'n folbollsrnatch. Den

hållcr rlomarcn i, Sed:rn skall dt't
intt. snackas ovederhåftist. Vi
skall rala nårlrla cnr vår:r dornart
så liinec vi hal rlr-'rn' liritik skall
.lz. h*. nr*.n intr: overderhiifti4{,
[tJÖRN NII-I'iST)N
lioinot; "l{ac" är irl<'rrtisk nrt'rl

Alf

FIåkansson'

IIåkanssrtn

rlölnr.r fol!roll ntr('kll ofta. {vttr

i Skiiv<li:.

_-r-

'ollornaronaklct"
slasit till igen. llar
dr'l av utry enrnt't
sportrJr*ltcr åt att

Mat'i Nl,T har
ägnar <'rr stor

i sin tidnings
br:!y'sa tlomar-

silualion.
Nu iir dock såviil "llac" som
hans kollt'gt Bjöa"n i Shiivde utc
orh.r.glrr. llorn rle L.r'r iiis cn in!{ress ur elt ref{-rat och clundral

nas

ulan att ha någqrs som ht'lst
ank:rlning dårtilI.
Såsom hiinrlelst'rna utvt'r'klarlt'
sig i lr.innarlr liirra siindagr:n'
ansåg skrivarcn av rlcssa rader det
fulll nrotiverat att giirå.,'tt a nt a g a n rl t' .jnt alt (lotnarens
se<lan

klorka gi<'h fal, Jag var irte

{'n$i}rn offl den s."-ntn. Dornaren
Rrrnt, K. - r'n sansacl och vettig
ung maR - tyckle nog s.jålv:rtt del

vt'rkudt. någor f,iinirrat i slnt('t
och sa otkså att "någol kan han
hänl rnt'd min klot'ka'".
- Jrg fich bl.a. r'n hård boil på
" klo<'karrn<'n'0.

,Vi'kan ot'kså rnerldr'la N{nc och
Itjiirr att Rune Karlsson i vr^ckan
hafl sin- klocka- hos rrrmakart:rr

all (l('n dar iilte visa(l{" någr:l
It'r'htn Jrå att gå fel. Flunt' h. ss
bl.a. här'omdan så hår till skrirarcn av d<'ssa rader:
- Jag t)'t'kcr intr (litt pripekanrlt, 1rå n:igot sätl år osurlt.
tr)r- lvå slrortskrilenrle hci'råmrl
krrnde kostal 1rå sig atl liisa hela
rcfcralt'l I'rån rnatchtn i Kinnarp,
U<"h

dår vi

gu-'r vår" s1'n på

donrar'<'n nrerl

Iöl.iandc r:rrlr"r': Runt l{arlsson,
Ilor:is, diinrrlt skichligI rnatchen
igt.nom oe h slalu<fu' fiir llisorlgens
li'iinrsta insals ;rfi liirinemo.
{)r't.r hurud vill vi ltristå att vi
p:i lr'f liir t'n rnlr'k*'! balanst-rad
rlomarLritik. llettil sagl ittt'n onr
vånnt'n $Iac pii Ni,'f råkodt i
hl:isviidt'r rriir !r:rrt giistadc
Odcnpl:rn i liirrlags. V:1r "Esso'o
var rnyclict fiirvfrnarl iiver Nlac:s
agt'ranrie och tlr"tta fiiranlät
honom :rlt skriva fiil.iandc nadt'r
i tis<lant'rrs F'l;
Svag rlorurre lar Alf lUrkansson, l,idkiiping. '[r'å klara strafftillbrrd och en kanskt' något nrer

<liskurabel. bluntladt' han föl' och
iiven i iivrigt l'öreföll han oirrtrt'ss

t'rarl

.

Vi hållcr inrt'fiir os:rnnsrlikt all
Mac. sotn vill ha rälr i r{r'l mt'sta
vacl gäller rlrtnrare, srirats så till
rIt'n rnihlt grad av F-T-artikeln om
sitt sått atl {Iönra forboll. åt! han
rog lillfållet i akr gc F'T-sporterr
"r'n kl;rpp 1rå :rr:t'ln" mt'cl rrlltför
{adt'rl ig u1)lrs}.!r oc lr rrred t'tt konståti'fnn(l{' alt'"dornlrt"ns klrxtka
rlr.lr.ha rlrr Itirnrte !tt{'j itllr' ilrrgriI)a".
F l-spoi'tt'n kontrut'r' iir t'n f iir
folliiitlnins('n att {'iirsi!ka st' sakligr

4r:i r

åra dornarr- or'!r rle ras sätt

ntl lclla m:ltcher",

I'r'r'n,rnlig,'n göl .irrg {1.'t \(trrr jo-

urnalisl och lri'siktningsnrun ål
sÅr'iil Viisttreiitlarrrls ['ctboll'
fiirbrrrrrl sorn Svt'rrska F otbollförlrurrrlcl,
AASSE

att hämta.

i. Helene

Persson Kinnarp 213:

2. Per Drake Kinnarp 212; 3. Gunilla
Westerberg Kinnarp 197; 4. Barbr<r
Hrtbaur I(innarp i63; 5: Mikarel

Johansson Slutarp

117.

Frökindsrnästerskap
i banskytte
Lördag 7-10
Anrnälan vicl skjutbanan i Kinnarp.
14-16 år klass I9.00-10.00.
Kl. 2 - vet. nybörjarklass
11.00- 14.00.
nneveds Skyttbf öreni

Ki

ping, hålles för allmänhetens
granskning utställt å kommunall(ontoret Kinnarp under

Slutsry)-Åsårl,

n

g'

Z-2

Liirdagens rrppgörelse på Tångavallen
bjöd på delad pott mellan hemmaiaget och

1572.

giistande Åsarp. 2- 2 blev resultatet efter
dct ati Slutarphaft ledning med 2,0i matchen, sorn spelats i 13 mitruter och serian
haft 2-i i paus.
Det blev väl precis intL. något storspel,
ä\'en om vissa intentioner kunde skönjas

Dessutom finns förslaget tillgängligt å kommunbiblioteket
Lokal Frökind varje måndag kl.

under

1,21.

Skiljeii'ågan: det var 231 tänd-'
siickor i burken. Följande har pris

Disposifionsplan
Förslag till dispositionsplan
över Kinnarp-Slutarps samhälle, Kinneveds socken, Frökinds
kommun uppräitat av artitekt
SAR Ingemar Sjöholm, Jönkö-

nämnda

hc båda lagen. Första halvlek

datum. Erinringar mot förslaget
skall senast den 26 oktober 1972

skriftligen tillställas

iiing<' sr'<larr o<.h 1>åstod rIå

att (l()rnarr.ns klocka gir'k fel,
Kinnurp lcdde mer{ [-0, men
flov:r kviltt'radt rlå det irterslod
l0 scknnrler av malchcn.
Niir "Mnc" läsle ric,lla kunde
han intr. hå1la finerarna bortå

xxx xl1 2x2

Kungörelse

18.00-20.00

kl. 10.30
Trädet B-SlutarP B
Sirndag

Frökinds motionsklubb anordnade
tipsprornenad i söndags. Rätt rad:

dagsm:rtchen borta mot.jurnbolaget Kättilstorp.
Slutarp fick ställa upp uian brijderna
Kiell och Jonny Karlstedt samt Christer
Sienkvist och cietta inverkade mycket på
spelet. Nu brast det också en dei på rnittfiåltct och hcmmalagr.l. sum hadc lcdningen i paus, ökade'till 2-0 innan miu vaknade uppp i Slutarps lag. SIF var vid dett;i
tillfälle gmska illa ute. mcn sedan Leil
Ekbom visat vägen med ctt reduccringsrrål blev det biittre. He'mmalaget va.
dock nrycket sr,årspt'lat och iåg på deft.nsiven mod rnårr(a bui ll,r ör'el si, llin3t.rna. Gösta Ek svuade 1ör SIF:s andra mål
och var tillsarnmms ned Leif Ekbom bäst

tiden 4-26 oktobör

tko

Frökind -+2,,
Fem 9:or blev resultatet när

Tipsprornt:nart i

hacle

Äsarp inte mycket att sätia emot oclr det
fbrsta ordentliga målskottet kom i 37 minuten, men då blev de't också nråi. Det
vu Ulric Gunnusson. som kom loss på
högerkmten och slog på eLt Lnte alllför

Bygg-

nadsnämnden i Frökinds kommun, Komrnunalkontoret, Kinnarp, 521 00 Falköping.
Frökinds byggnadsnämnd.

märkvärdigt skott, som satte hommamäval<ten ur spel. Gunnarsson låg

9 trnll,trii,tto;r

7 minuter kom första rnålet genom
Thom* Andersson. I 13 minuten kunde

pÖ

Sfco;rrn|r'lo,e)

fd.imno;rgl 5
problem med rnålskyttet, slog

till rejält mot Skara IF.på lörda-

gen. Yann med 5-4 efter 5-l
i paus. Under den framgångsrika första halvleken kunde
lage! t.o.m. ösr in fler mål. Skara
tog annsrs ledningen efter
knappa minuten genorn Christer
Holmcp'ist. Sedan kom BoThern
oc h Thomas Weeterberg farande
en

De 28 personer som tittade på

fick i andra hnlvlek uppleva ett

nytt Skaralag. Det blev upphämrning till 4-S och faktiskt
snudd på ett oåvgjort reeultst
efter rnål av ChriEter Holmqvist

och Thomss Engelin, Den
sistnämnde slog in två etraffar.
Skara möngtrade för dagen etr
mycket ungt lag, som efterföreh

halvleks motgång lyckadee reea
sig efier

poua.

bl@-Tt.

man notera 2-0, de.nna gång var Leif
Ekbom målskytt. Det lanns llera btrd på
mä för Slui.arp bl.a. genom Roger Ander,qson och Gösta Ek, rnen med tur och
slticklight.t

som hafr

med två mål vardera och
fulhräff av Roland Moberg.

ståndare i Kenneth Andcrssun. som i
alhnänhet drog det längsta strået. Som
nämnts startade Slutarp starkt och efter

'rnåh'akien

S|r,wro- 4
Kinnarps I F,

ståindigt på topp, men hade en svår mot-

r ujde Asup 5itt mal. där
Kirl,Eriii Lärh"sr', ii"raE .iti

bra urbcte.
lnledningen av andra perioden blev
dramatisk. Cösla Ek kom iCc första minlterna h€lt fri franrlör målet mcn hakades
upp. Domaren var inte'med på noierna
och den våniade straffen uteblev. Detta
gav Roger Andersson anledning till kritiska kommentiler och resulterade i en
utvisning. Därmed var laget decimerat liil,
tio man, vilket säkeriigen kostade laget
segerrr i de'hna match. Asarp hade i fort-

sättningen flera goda framstötar med
Sören Vilgotsson och Ulric Gunnarsson
i huvudrollerna. Den senare gjorde 2-2
i ?7 minuten efter en fin soloprestation.
Bra i den ungdomliga Åsa'ps-e'ivu rru

förutom de tidigtre nämda, Jörgen
Seveborg och Dm-Anders Spångsjö i fyrbackslinien. En {in talang har rran också
i den unge Görm Karldn.
Kenneth Andersson va' bFst i hemrna-

laget bra msisterad i.f'.rbackslinjen av
Lennari. Pettersson o{h Jm Andersson.
i kedjan gjorde målsh5ttarna Thomas Andersson ocb Leif Ekbom det båsta intryc\At Jämte Roger Andersson så långe

harr'vr

:

rned-

Domaren Bo Segerfeldt.Stetrtorp,vil
bestämd i sina dorulut men förbisåg en
del saker. llll.lZ

.

GESON

Simbassäng

aktuell

rÅo'x2'

i Kinnarp?

!'rökinds Hpn" och sknlill'örenrrrg
har halt iirsnlölr: i Lokal Frökind.
Inger Persson sam på e{l l'ört.tåinstfulll $iitt lett föreningcn und*r'
de l'örsta åre'n, haclc ävri*gt liig ftir"
lr1'at uppall3g sorn ordl'örande

. ['ör

kixnmande verksanrhel,sår vaides i

stållet Barbro Anderssr:n, Börstig.
Ovriga valda i styrc"lsr:n ftir två år
biev: Gunn-Sritt trVestcrberg. Kin-

n;rrp. Ing*r 1{arlssr,rn, Vårkurrrln,
llrna Johansson, Biirstig, Olk:
Iliiwt'nius, Brisnrene. Lars Ax, Ltlttra och Äk.. N{airngren, $lrrl.arp
v.;ildes på två år vid f'örra irrsmött t.
Suppieanter under I år; Oun-Britt
Irilipsson, Slrrlarp, Iris .Iolransson,
,silut*r1r, Werrra Cu:+talison, Vår-

l,uttra, Eengt
Andursson, Brisrnene, Karur Hjr:rt-

krrnrl;r, Stlna Ekborn,

silter. Kinrrarp, Asra

Arvrclstarn,
.tsiirsl,ig. Ordinarrie istyrclseri trån lä-

larkollcgiet :ir Maj-Brilt Palm,

Kinrrarp mr,d Aina firiksson, Vartofta, soln srrppl.
Revisorer: Lennart Perssotr oclr
Urrk Cust.avsson, Slul;lr;1,nrcd Gunnar lVilgoi,sson och Görarr Änderssort, Kirrrtarp, sorrr suppl.

Vid rniitet stiilldes ocksri fi'ågan
irurulitfur intresse linns tiir en sitnltassiing i unslttttttng lill Krnnurps
skula, Styrelsen {ick i uppclr;:rg att
irLr*l.ar vitli.rrr rnrd f'r'ilgarn c<:h lros
krirnrnru:en rliskutcrii en r:iidilrr liis-

I ntng, vilktn

lroligL.rr skLrll*r hålsirs
rr:t,il gliicijc ;rv dct unga Frijkind.
f)er-r fiivilhg;r rncdlenrsavdilten
-'nlsl;itndrs 1r11 l*rn knnor pc.r famili.

Konfirmandi nskrivning

I

siindags var det dags för åretr5
konfirrnandirrskrivning i Kinnevedts
pa:rtorat. Inskrivningen skedder efterr
gudstjänsi i Brirstigs och Kinneved:;

pasrorot

>kO-lZ.

Samtliga syföreningar i Kinneveds
pastorats fyra församlingar börjar
lröstens arbete med en geme:rsam
syförenirrgsrlag å ir'ir,rritrp:; pen;ionat nu på onsdag. !'örlrtorn präslerna medverkar en irv iNls rescsckreterare och kommer att inlbyrnera c'm
IMs arbete. Även en utställning av
olika tertilalster kommer att anr:rdnas. Vid samlingen hrlir det även kaffesamkväm.

Kinneveds
pastorat

Beg. bra bilar

kyrkor. Kyrkoherde Hagnerud in.
lbrrnelade föråldrar och ungdclmay
om honfirmationens syl'le och var:
kyrkan vänt:rr sig i fråga om solidari

tet från föräldrar och barn.

20 rn:rj. Antalet konl'irrn:rndcf blir 2(
var:rv 12 från Kinneved, 4 lrån Bör.
S lrån Vårkurnla och I fi'ån Bris.
mene försarnling.
Ung*loma.rna k,:mmer att få sir

stig,

u

ndervisnin

gi'{fir rrarpq-s}ele-

liklrct nred tidigart, år,'Läsningen

är

koncentrerad till lördzigarna.
Mikae lidagc'ns gudstjänster var

såväli Börstig som Kinneved mycke
vålbesökia.
(lto-trl,
[Jnga Vil.ior I'rån Kinnarp
grå

med prima

Har

merlderlade även att korrfirmationer
kommer att äga rum iBörstigs kyrk;
den l9 maj 1973 och gernernsam hög.
m:issa för pastoratet söndagen cler

ö;Tll,Lt 'r.

åYlliiti-,:

kr

teTo

;;:"''
16.500

I

opet

i

a

garanti li
o
Rekord

r.400

kr

1e6e

1'66

:::i:'

6

1rr

AB BIL & MOTOR

deltog urrdt'r lredagen och lördagei

pä en hajk i Holmstorp. I bilar färda,

des ungdomarna till hajkplatseni.
Hajken inleddes med sarnling kring
{laggan där hajkledarcn Giista Cla.

33262,33292

esson gav cn del informatiorrer, sam.

elter en bönestund förklaradr
hajken öppnad. En brånnbollsmatcl
spelades innan det var tid för kvälls

rnaten. Vid l<vällens lägereld me

verkade ledar.na rned vittnesbörd..
och flera körer sjöng. Kcirv grillades
och sedan blev det sanrling innc i

hajkstugan där ett par fil.ner från
föregående hajker visades. Kvällen
avslutades nred aftonbör.r.
På lördagen var prograrnmet omfattande. Dagen inleddes mecl rnor-

gonbön octr frukost. Birgitta Alfredsson svarade för dagens spår_
rring. Vidare blev det tid för provia6
man

använder livlina, gör upp eld, hissar

flaggan och använder karta och

kompass förekom. Efter mellanmål
hölls dagens roliga timma. En promenad ut i skogen där eft vindskydd
byggdes blev sista aktiviteten före

middag. För matlagningen

VID SLTJTARP

rolw42.

PAI(ORD I DIMMA
7 I-årige Nils Herrnansson, l,illegårrlen,
SlutarJr, påkörtles
och rlö<l:rrles virl 2lJ-tirlen pri lörrlagskvällen på rihsväg
46
i närht'ten :rv siil hcrno rlit han
väg rill lbrs scrlan h:rn
;i.i
"r,
i rk n svåra rlinrrnan stigit av clkelir,
I{.rn fir.k svåra skarlor
bl,:r. i huvrrrlet o<'h rliirlen följ<!e troligen onrerlelbart.

Polisen korn snabbt
,konstaterade

till plaisen oc,, håilit sig intill rnittlinjen. Sikt.en var
att den omkornr)e san- vid tiiifället starkt neåsatt av dimma,
nolikt kornnrit lån.gt ut i vågbanan polisen rnåste täncla facklor för att
när olyckan intråffatle. Brornsspå, rn:rrkera sin närvaro, då cle blå varretr visade att rlen pål<iirande bilerr
F.orts på sista sicl

stod

Monica Sigfridsson och Birgitta Alfredsson.

Den alltigenom lyckade hajken
bröts vid l6Jiden och nöjda ledare
och UV-ar årervände henr.

Klnnevdds
Schackklubb

Kinnarlrs missionshus

startar för säsongqn i
Lokalen Vallhaga, Siutarp,

Barnen, lärarna och Rydberg deltager i ett onrväxlande program. Offer

Alla schackintresseracle hälsas

På söndag blir det familjegudstjänst i Kinnarps Missionshus.
för söndagsskolan uppbäres.

fredagen den 6 okt.
välkomna.

SLUTARP
Mangårdsbyggnad med tillh.
flygelbyggnad, och avstyckad
tomt nied uppväxf 't'täitgåfd:
Byggnaden inneh. 6 piäktiga

runl o kök, badrum

och

tvättrum m vc., i gott skick m
oljeeldad centr. v. Fly-

gelbyggnadmed5RoK,

Kinnarps pensionat lör :rlla sy-

Garage på tomten.

badrum m vc., fullt modernt.

föreningarrra inom pastoratet --

Pastorsåmbetet.

.

idag kl. 15.00

Slutarps lF
Sandhems lF

;;;;;h\

Gammaldans

-

'lördag kl. 20.30

Musik: ROLANDS
Falköpings G.D.V.

,oraNrxc

rir

Falköping

Tel.

i Frökindsfokalen

ldrottsparken
Sandhem

i

hajk

Gernensam syföreningsd;rg
onsdägen den 11110 kl. 14.00 å
IM- dag-samkrzåm.
Alla vålkomna!

3

I äi,iE{i,i-ll
mil l? 4uu kr
1e641i
ff:1'åJ'500
'-I
r0.700 kr
.,or., I p 099-rnir. svart 3.r00 kr
Xl;l;1loo',,,
!
1s71
oper
xaååti
196s 4
|
Beige, 2.800 mil 11.900 kr
Gul, 9.000 mil
m'3'e00
3.900 kr
kr
"""
Renaurr 4
Renautr4
1*r
lsealvfr'e"s;'
-'- ---1e6B
1968
|| ftj'J;3tJ
'-* 3
Soltak, grön, 10.000 mil
Soliak,
mil
Vlr, 8.000
a.OOO rnil, ny motor
motor
a
I Vit,
5.800 kr
11.500 kr
I rt'soo
k'
tf
Renautr 1o
1967
Variant
1966
Ö
| ]/w
10.000 rnil, blå 4.800 kr
6'e00 kr
.t*r
Renaurt 4
1e6s !:
I ålåirtriååmil
11.000 mil, gul 2.500 kr
I nra, iO.OOO rnil 3.300 kr
Renaurt

Ett 25-tal UV-ar från Kimarr

ning, undervisning i hur

Syföreningsdag i Kinnevede

aooaaaaaaaattataoaa.

i Biirstig och liinnevr:d

0515/147 48

-

153 48

//

SUNBAOSUpPET

I $LuTAnP

UNGS-GOLV

rön

Kvarngatan 1 (Rutmans Snickerifabrik)

Tel. 335 66

o.*

NUTID

FRAMTID

SOFFGRUPPER . TÅTÖIJER . BÄDP*SOFFOR HÖNNAÄDDAR BOKHYLLSERIER SoFFBoRD
MATBORD - STOLAR - BYNÅNR SKRIVBORD - SPEGLAN . SÄruEAR - MADRASSER
OCH EN MÄNGD ANDnn vnåon. ALLT TILL rnaulÖsr lAen PRISER.

err lönsAMT sönoacsxöpr

SLUTAR PS MÖBE
ALLT I GOLV FINNES OCH UTFÖRES
Här finner Ni säkert den matta Nl söker

ALLT TILL LÅGPRISER

OBS! Alla heltäckningsmattor helsyntetiska

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN
FRÅN SAMHÄLLENA
KINNARP OCH SLUTARP

Frökinds kommun ansöker
länsstyrelsen

i

hos

Skaraborgs lån om
prövning enligt miljöskyddslagen i
fråga om utsläpp av avloppsvatten
från samhållena Kinnarp och SlutarD.

Av ansökningshandlingarna
framgar bl.a.

Kommunen avser att bygga ut
befintligt avloppsreningsverk, beläget på fastigheten Fastarp 7:1, till
en kapacitet av 1 700 personekviva-

lenter. Avloppsvattnet kommer i

LI N D USTR I ft|IS|II*CSVÄGEN

PASSA.PÅ.PRISER
HERR- DAM och BARNSKOH
STÖVLAR TOFFLOR m.m.
ALLT TILL LÅGA PRISER

Ett större parti $TUVAR såvål
HELTÄCKNINGS- eom PLASTMATTOR

DEN 8 OKTOBER KL.

13,-1 ffi

1.000-tals MUBLER 0ch
MATTOR
.
vÄr-xorrlMEN TILL

]SöT.IDAGEN

SLUTARPS
Falköpingsvägen.
OBS!

den utbyggda anläggningen att genomgå såväl biologisk som kemisk
rening (biologisk bädd samt f?illning
med aluminiumsulfat). Den föreslagna reningsmetoden beräknas
medföra en reduktion av ninst 90
Vo i fräga om såväl biokemisk svreförbrukning som fosfor. Det renade
avloppsvattnet kommer att släppas
ut i ett dike som via Naglarpskanalen ansluter till Lidan efter ca l2 km.
Den nya anläggningen beräknas
färdigställas under hösten 1973.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Frökinds kommunalkontor i Kinnarp.

i anledning
av korrrmunens ansökan skall eöra
detta i skriftlig inlaga till länsstlrelDen som vill yttra sig

sen.

adress Fack.

MARIESTAD (tfn

542

0I

050U60 000)

senast 1972-11-07.

Vid skriftväxling i ärendet åberopas

diarienummer Ll. 782-2045-7
Länsstyrelsen,

2.
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Vi tittar i dag lire på
F'rökind - en liten, akriv
kommun. De två tätorterna håller på att bli en
- .. bilden. Den ljuger
lite, men väldigr lite. Der
fintrs en liten obebyggd
lucka kvar längs vägen

rnellan de båda tätbebyggelserna, den syns
trara inte på bilden.
Men bilden ljuger
ändå inte. Samhällena
Kinnarp och Slutarp, en
gang

rivaliserande.
håller på att bli ett även

L--rcrr--n--rr-nr

-f,

Kinnarps
Missionshus

i officiella papper. Der
ser man vid en lrlick på
den
dispositionsplan
sorn nu ställs ut till allmänhetens insyn innan
tlen föreläggs fullmäktige och över.ordna de
myndigheter. Se insida.

På insida berättar. vi
också nrn Redvägs expatrsion - rlen lärsta på
llera decennier'" Väl
mört på insiclor rnerl
glimtar fr:in 'de aktiva I
kotnmunerna Frökind I
och Redvåg,
I

r-d-irri--l

r-s-rrr:--

LÄGPRISER - LÅGFR|$ER - LÅGPRISER . LÄGPRISER - LÅGPRISER - LÄGPRISER' LÄG,
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Sönc{ag kl. 10.00
FAMILJEGUDSTJÄI{STt
Barnen lärarna och Rydberg
deltager i ett omväxiande pro-

grarr. 0ffer för söndagssholans
verksamhet.
Välkornnal

o.

ot
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Tätorten Kinnarp

I tätorten Kinnarp

fanns vid den
senaste Iblkräkningen 428 invånare
av manligt kön och 407 invånare av
kvinnli$ kön, eller inalles 835 invånare, konstaterar statistiska centralbyrån, Av dessa invånare var 207
ogifta av rnanligt kön, 165 ogifta av
kvinnligt kön, 203 gifta män, 203 gifta
kvinnor, 15 ånklingar, 31 änkor, 3
frånskilda män och 8 frånskilda kvin-

nor. (PIIK)
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FLYTTAT
Kontor och lager
TiIISKOGSVÄGEN
SLUTARP

AB UNO SANDEL
335 90

-

335 91.

Solfhörnor, soffgrupper, fätöljer, båddsoffor' hörnbäddar'
bokhylleserier, soffbord, nralbord, stolar, byråar, skrivbord
speglar, hallbord, sängar, madrasser, köksbord' slolar m.m., m.m.

ol
,<!
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MATTOR storlek 140x200 LAGPRISER
Välkomrnen att se Er; ornkring i våra möbelhallar'
Öppet måndag-ltedag 10-18, lördag 9-"13
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VI HAR

Tel.

SI.UTARPS
MUBELINAUSTR!

EI

SLUTARPS MöBELI NDUSTRI

LÅGP RISER

I.ÅGPRISER

-

LÅGPRISER

. LÅGPRISER - LÄGPRISER
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E*pansiva tätorter solid industri
B,o,lrlnlstugo- tii,rdög nii,stu &,r

ll

FÄSÄN HUT VÄ-STEK

Barnstugan -' skissritning.

En barnstuga är på väg i
Frökinrl, m:rn räknar merl
igångsättning i november.
Kalkylen ligger på 600.OOO
kr. Pl:rtsen blir intill Lokal
Friikind, alltså sorn sig bör
på den alltmer utplånarle
"gränsen'o nrellan Kinnarp
och Slutarp. Den komrner
att innehålla två avrlelningar för barndaghem. De år
dimensionerark' fiir varrlera fernton barn. Upprlelningen sker efter åkler, I <len
ena lokalen tas batrn i
åldrarn:r 2-5 år rrnot. i rlen
anrlra 6-åringarna, rlom
som strax skall biirja skolan.
Härutöver blir det en avdelning
för lekskola som alltså kommer att
ersätta gamla skolan i Sörby. Denna
har varit i kommunens ägo några år
och fått göra tjänst som lokal för lekskola. Ett 70-tal barn har tagits emot
där. Lokalen har också använts av

äldre ungdom. Den hittillsvarande
lekskolan har kornpletterats av
kyrkans barntimmar i Lokal Frökind, där ett 80-tal barn sysselsatts.
Fyra ledare har stått till förfogande.

.

------Äknvr
Man får ett aktivt inttyck av deri
lilla kommunen. I dagarna ställs en
dispositionsplan för de båda samhällena ut till påseende på kommunalkontoret och i biblioteket. Den är en
viktig håndelse. För en långsiktig utveckling kräver planverket och läns-

styrelsen

att kommunerna

bland

Modern verkstadshall hos Siutarpskök' T.h. verkmästare Bo Dahlstrand.
har visat sig boendeattraktiv. Där
hnns en rad nya bostadskvarter som

-

ftignar ögat. Bakom

skalkylen ligger På 450-000

kr.

bebyggelse*

utvecklingen antar man, ligger en
tillfredställande utveckling av näDispositionsplanen visar hur nya ringslivet. Just nu byggs privat tolv
bostads- och industriområden pla- villor, och ytterligare sex påbörjas
neras i Kinnarp och Slutarp. De i höst. På den "allmännyttiga" bo-

annat redovisar en markdispos*ionsplan. Frökind tövar inte med det.

båda orterna är snart ett.

slägenheter i radhus. Kostnad- återstår ytterligare en etapp om

stadsbyggnadssidan står Stiftelsen

Kommunens huvudort - vi talar Frökindsbostäder beredd att
nu om de båda samhällena som ett omedelban påbörja sex pensionär-

I

ndustriutvecklingen

Industrien bygger ut. KinnarPs
Kontorsmöbler väntas den här

veckan komma igång

med

schaktningen för 27.000 kvadratkilometer ny verkstadsyta i det nya industriområdet öster orn iärnvägen. Bil

900

kvadratmeter.
Företaget har utvecklats mot högen rationell
mekanisering
"stordrift" i mindre format. Och med
bibehållen trivsel på arbetsplatsen.
Slutarpskök är ett intressant
exernpel på solitt baserad företagssamhet och en faktor att räkna
med i ortens näringsliv.

Varuhall
Om Frökindsorten är vidare att
såga att där lägger man inte ner lant-

T*

handeln. Man utvidgar den' Firma
Samuelsson i SlutarP bYgger en varuhall om 400 kvadrzrtmeter. Vissa
leveransförseningar gör att den inte

blir helhlar iill jut. Men för enlulmässa

blir den klar.

w>-

Utförsäljning
Balatummattor
per

Kylskåp
145 |

Kylskåp
180 |

kvm

3: -

385:
460:

FryeskåPgg0:

-

Kombiskåp
Kvrrsvatt

.025: Samuelssons

--

I Slutarp bygger lanthandeln ut. Firma Samuelssons varuhall blir fårdig på nya året.

Slutarp. Tet. 0515/331

i9

. r-.,---Ii,['"H,i'::;'iil"ii-:ffiä''iä
1 4o'kvadratmeter'
Dammankomst knng fivf

Individuell Människohjälp,"t1:?i#äåhnrlru:::
I morgon, onsdag, hålla på Kinnarps pensionat en eammankomet AB Rutmans snickerifabrik. Den
om och kring IM, individuell Månnisko$ålp. IM:e regeeektreterare drog i gång lg4g med fyra man vid
medverkar vid samrnankomsten, berättar om IM:s många verksam- snickarbäntarna, däri inräknad fa_

handarbeten.
brikören själv, Manne Rutman.
Företaget har nyligen fullbordat en
.n
r
är en ekumenisk riksorgåniJion . tut:.i.P""ooa pågår intensiva so- utvidgningsetapp, den senaste i en
nu låne rad. I den aktuella planerinsen
med hjälpprogram i gång ils ränder
.
:':i1"T:i"S:flil; ffil'iå,
och 3 världsdelar. Varje dag året :,'::.'^1"''o"j
runt bistår IM drygt z.ooo rtiårpu"- uländerna'..så t'ex' har IM i Jugohövande manniskor. llagr;å; d"'].?"i:l:p*ultatettålderdomshem,
där ett trettiotål ensamställda gamla
olika projekten är följandå,
skedde i
Tältförli.000människor-enhel tagits om hand. Detjordbävninsamband
med.den
svåra
_
svensk småstad
har IM sUJt titi
flyktingarna i BangladeJ. C'; . gen i Sk@je för en del år sedan' då
tusentals
hetsgrenar och.visar klåder_och
Individuell Människohjälp

- IM -

människor förlorade hem'
Det blev faktiskt en dubbel flVktine- släktinqar och allt vad de ägde. Det
har blivit en modell för ål'
hjälp, eftersom rm:s tidigare ui- lt-*tl
al"håltt a tibetflyktingar i rrai"., dringsvården på Balkan' Ett liknan'
syddedessatålt. tlletanernaå"i'"år, de hem har också skapats i de fattisitt hemland skickliga tältsömmare, ctttt q:9""3 a1/ norra Grekland'
ocl<så ett land dår åldringsvården är
och de har tidigarei ri"" fåg." i"t.
haftnågonsyssölsattning.Fräktkost- eltersatt'

450.000kronorgictAenat<tion"npå.

naderna reducerades också

på
detta vis till ett minimum, tibetanårna i sina läger var inte så F--r
angr !-r-

omradet Kom unoer rsraels ror-

4! -_r så
e tattiga
f ra!, lilla byn har fått ett
törut
uDpsving. och de vackra alstren
.:,:

IM:s örsorg'
i samband *ul .u*å"g".r l1tJ-t^1:t":ffi genom
svs upp i mode'
j:llasti
pl4nerarryr ""1"t- *lf::t tH,der'ytd IM:s atelj€ i Lund'
-r<"&e!. liy.

valtrung

6vfr"äa_ ?or. ve"ksåÅheten- ä.r-'t\tis.a
och stilen har
vårdhemmetiA*-.rr,o"rrJuit o-- |:.h..d".l,kvaliteten
b11"i:::t
begrepp inte bara

i Lund

iuifi""ä t"l
Även
-"-Tl-?-.
i"så; .-l-':l :Tl:F* land har ju drabi programmet. rnre minst
utbrm av i:nil:ff,it::TJl""L,-i?f,Jåi:;
den rehabiliteringshjälp i xi:g
:;;_;:;_:.:'i norra Jämthjälp till sjåtvhjatp"om iru ua"ive", :ii'1".,3t_T"j:_sram
kvinnor
där
beretts'
och den proresverkstad i aÅÄ"",
j 319:-Y:j:F,"":
meningsfylld sysselsättning genom
".. ,.:.;,_ -_.
1"_Tl:::L:,1|:$::t,::l]:t
proteser
pout au rör iM väva prädar och andra textur clvlra rnvaucer ocn T::
mer att fylla ett rto.t u.r,o"
med 20.000 utvecklingsstörda.
social hjätp till mar'r,irr.o, i ,,oa

skadade barn.

MODEFRISYR

FOKUS
Lördagar öppet 8-12
Övriga dagar g-18
Lunchstängt 12-13

HjÄlp till ejölvhjälp
Ett annorlunda initiativ har tagits

''an i det fattiga Makedonien i norra Grelr
Bangladesh.
ocksåiJordanienfinnsflyktingar,,land',I bergsbyn Vlasti' hårt
av två vårldskrig och ett in'
nära I U}mitjon i a" .u rr.åut Jtu9:?b*
perade om"ådena. r{jälp ..b"tut o"t19,t:I"'f:^^nar IM startat en
samtidigt orgäniäär måste också fortgå, hur an den :"*ll"^1T.? och
i hemmen'
politiska situationen
.rt- ttvt," ."- "^::tl-"1 l":l*produktion
pionjaraÅete lY -t: ":1 '99,av bvns kvinnor svsLete där år unikt - ett"."
med att bereda och fiirga ull
för vård av mentalt *"."r.n"er- selsatta
ocn seoan sprnna och våva den för
r
storoaoarn. lJersrrnnsvaronemocn --- - ^ ,,..:,.
IM. De tulllöljer därmed en gammal
oagsKola t Amman, oel enqa r.ror- .- __.-__--,...]
...._ _ __t_ tin vävtradition i sin bygd. Hela den

danten lor ovngl, dels samma saK
I .Jerusalem, oar man stanal lnnan

Ånsrs

tilier.

Onsdagar stängt

Silfverstrands Herrfrisering
KINNARP - Tel,334 55

Kinnarps Fa briksnederlag
i l.d. NT0-lokalen ;::åT;ji?*
Vi

reKommenderar VÅRT RIKHALTIGA TYG.
av CRIMPLENE. PLAYTIME. JERSEY.

SORTIMENT

TERYLENEIYLLE. BOMULL m.m.

Dessutom UNDERKLÄDER, STRUMPoR

PLASTMATTOR, IIANDVÄVDA TRASMATTOR
mönster samt allt i SÄNGKLÄDER.

Träningsoveraller . nylonelasta
Barn fr. 12:- Dam. herr 34:-

i

m.m.
OIiKA

T-redj* steget i Frölcind
I november kommer utbyggna<Ien av reningsverket i Slutarp

i gång. I)et är' en rniljonhistoria - lilla Frökin<l klarar även
det påträngande miljövår'rlskravet. Utbyggnarlen gåller rlei
s.k, tredje steget, det som nyligen tagits också i Falköping.

Tredje steget

FA6,{P MOT
I övrigt väntar etl stort

NOR'DOST
anläg-

gningsföretag, dag- och spillvattenledningar i de nya bostadsområdena
mellan tätbebyggelserna i Kinnarp

och Slutarp. Det är ett företag på

en halv miljon. Projekteringen är
klar, den har kostat 30.000 kr, varav

AMS bidragit med

10.000. Man
hoppas att arbetena kan komrna i
gång i vinter. Därvid ligger emeller-

tid avgörandet hos AMS, då

an-

-

skissritning.

läggningen skall göras som bered-

dras under järnvågen till det nya in-

skapsarbete.

dustriområdet, dår för övirgt Kontorsmöbler etablerar sig som första
företag. Arbetet måste med hänsyn
till tågtrafiken genomföras nattetid.
Kostnaden är 50.000 kr.

Ett mindre va-arbete

förestår

inom den närmaste tiden. Ett litet
men viktigt sådant. En ledning skall

{oÅo-12

'

BelAggning ft;, 500 .000

;i

isi:,4i:i'i:iiä

;*lB'

Nu har "skåningarna" kommit igång.
Kinnarp-Slutarps vägförening

har ett
gång. Föreningen

halvmiljonprojekt på

november beläggningen

av
35. 000 kvadratkilometer gatuyta
i debådasamhällena. Därmedfår

genomför
under oktober och börian av de flesta nya bostadsotråden

asfalterade gator. Beläggningsarbetena kostar 385.000 kr, resten går till dagvattenledningar.
Finansieringen sker genom uPP-

låning av 250.000 kr, varjämte
kommunen tillskjut'er 150.000.
Fastighetsägarna bidrarrned

+

n

avgift pr fasiighet om 400 kr, det
gör omkring 80.000 kr'

block. Det iir ftir resten en ganska

Möbelsniclcare i Slutarp
hlir gjutare i plast

märklig substans. Den liksom strider
mot vår vanliga upplevelse av fast

materia. Blocken har flera kubik-

meters rymd men väger bara
omkring ?0 kilo. Man kan lekfulli
puffa till ett sådant block och få hela
massan i dallring, och man krossas
inte om den välter över en. Ur
blocket skår man vid fabrikationen

Förra tledagen g ö r man för företa gången i Slutarpc möbelfabrik. Företåso möbelfabrik har rörelsen
infe varit på wl år. När aniekrandet I fsLriken hek upphörde för två år sedan ersattes det av en tillskärning
av polyerJrinlägg rill möbler för en fabrtk i Huskvarara. Man besrånsade eig till en dera{i i möbelfatrrikstionen. lade av snickerverktygen och blev ett glaga "konfektionaskräddare'0.
Nu lägger man småningom av Möbler" inte så längre, Verksamhe- nen i Slutarp skall öka' Bakom
också den sysslan och blir glutare, ten heter nu Slutaips Industri AB. denna utveckling ligger en ganska

möbel, En utvidgning av personalstyrkan intressant teknisk utveekling' Basert
fabriken i Huskvarna. För övrigt väntas.Ensådanärivarjefallhögst för verksamheten i Slutarp är en
heter gamla välkända "Slutarfs
- r:" t.-"t
men alltjämi i samarbete med

:."".,tt

|;ät#1"n,

"ro3*!tJ,åtll"

; Jå

i

Slutarp ut de eiastiska inlägg som
möbelfabriken i Huskvarna behöver
för sin tillverkning.

Nu går man i Slutarp ett stycke
längre ner i produktionsprocessen man börjar själv framställa utgångs-

materialet, derr plastiska massan.
Basen för den år produkter från de
stora oljefirmorna. I en ny anläggning i Slutarpsfabriken skall nu
framstållas den elastiska substans
som man hittills fått utifrån. Att detta

förädlingssteg görs på hemmaplan
förbilligar utgångsmaterialet. Men

det finns flera positiva moment.
i block utan
gjuts direkt tili möbelinlägg i önskMassan framsiälls inte

ade olika u{föranden. Dessa är helfärdiga när de levereras till möbelfabriken i Huskvarna i motsats till
de

"skurna" inläggen som måste

slut,

justeras i Huskvarna. Och slutligen
inte minst: den nya plastmassan är
i I'råga om formbeständighet klart
överlägsen den hittilis till Slutarp importerade. Denna undergår vid

långvarigt bruk i en sittmöbel
omkring 10 procents iörändring i
form av hoptryckning etc. Motsvarande efl'ekt hos det nya materia-

'let är bara 1-2 procent.

Sammantaget innehåller den nya
proceduren i Slutarp så många positiva monent att man'antar att den
år praktiskt säkerställd. Den tek, niska investeringen ligger hittills på
ca 100.000 kr. Det finns ett tiotal liknande anlåggningar i landet. En utökning av arbetsstyrkan i Slutarp är
att emotse. Där finns nu fyra gjutformar. Det är bara en början, säger
fabrikör Ewert Sjökvist. Man räknar
med ett femtiotal vid utbyggd produktion" Utrymmen finns. Samarbetet med Huskvarnafabriken år fast
förankrat. den har samma ägare som
rörelsen i Slutarp.
I Slutarp arbetar nio man. Flera
av dem är tidigare snickeriarbeiare
som nu blir gjutare. Någon av dem
har varit med fran början. Slutarps
möbelfabrik hade på sin iid bortåt
40-talet anställda. Efter hand tunnade tillverkningen ut och fabriken
övertogs 1961 av de nuvarande ägarna. För ett par år sedan lades rnöbel-

tillverkningc'n ner. Men

::;:i:::!:!:;:l:!:l:l:::

Första gjutstycket - i bakgrunden skymtar den tekniska apparaturen. Med vid premiären är fr.v. tabrikör
Ewert Sjökvist och medarbetarna Evert Ahl och Lennart Karl6n. Lennart har arbetat jämnt 40 zir i fabriken.
Han står i telefonkatalogen so;r nröbelsnickare, men i praktiken kommer han hädanefter att arbeta i ett gjuteri,

TEXTIL.SHOP
SLUTARP
DAMER! Dags att

t*"rr:f:Hstearderob -

modevaror i jer-

Marie-Louise Karl6n
Bäckedalsgatan 1. Tel. 334 31.

'

OBS! tisdag och torsdag stångt.
Öppet även kvällstid efter överenskommelse.

en

vändpunki syns ha kommit - stigande produktion enligt nva linjer.

Elektrikern KAN J0BBET
lnstallationer Reparationer. Ändringar
utföres vå|, snabbt och billlgi.

Kyl -Frys.Spisar
och för övrigt allt som hör tlll branschen.

Ingvar Gustafssons
ELEKTRISKA, Slutarp, tel. 333 69

Vitl ff

uund"ru eller cyklu?
i:iirft
:

.

',:tä

;
3

Kinnarp med startpunkt "Smeavid Thors. Här finns tre

ga.n"

valmöjligheter för vandrar.e och en
för cyklare. Spåren iör dem som vill
gå är 4 kilometer röd, 5 kilometer
gul, 7 kilometer blå samt för cyklister
15 kilometer grön.

;:4t+r.li

: ,:k$

Fritidsnämnden i Frökincl har
upprättat iilltalande vandrings- och
cykelleder söder onr landsvägbn i

Lederna är noga markerade i
terrången och erbjr.ider omväxling

:,+,

naturen.

I

i

I
I

På gång är också ett par Vårkumlaleder, en kommer bi.a. att passera
en tresockensgräns.

I

Ävenledes hoppas nämnden
kunna erbjuda någon led ut på

i;ff'*
*.-.,.

|

I

I

|

Karbo moss'e. Men som sagt i nuläget

#;.

I

får ni gå ti{l "Smeagårn", varifrån
ralmöjligheter

#

:rbjud

I

l

u\,::"

Fritidsnärnndens ordf. Göran Andersson framför kartan som visar vandrings- och cykelleder i Frökind

Skrytbil
Den ör inte vocker.
Inte kromprydd. Köper du bil på
utseendet ör den hör bilen inqet för diq.
på folk kon-du slutq -

hörn. Bromsledningor ov koppor. Slutet
kylsystem. Inget volten. Ingen glykol.

LQglto skottekloss. Lögsto occis.
Lågo driftskostnoder
0,6 liter milen.
,U.1lt.'Ir""ero
Lågt inköpspris. Billig -försökring.5 örs
Men om du tillhör den ökonde skoro vognskodegoronti ingår i priset.
bilögore, som börior se förnuftigt på
Att den ör eftertroklod förstör du
bilkapet hor lillo Renoult4 myclief ott
om du försöker köpo en beooqnod R4.
erbiudo. Fyrkontig. Rymmer mycket.
Den hor nömligen morknod'en"s konske
Skrymmer lite. Föll ihop boksötet så hor
bösto ondrohondsvörde.
du 900 liters bogogerum. Fem dörror.
. Om du också tröttnot på ott ho bil
Stor bokdörr.
tycker vi du skoll kommq iÅ och
Fromhiulsdriven. Elt hiul ivorie
provköro en Renoult4.

AB Bil & Motor, Slutarp
Tef.0515/332 62,93292

Kinnarps Pensionat

KONTORSMÖBLEN

GOTT OCH RIKLIGT BORD

för såväl företag som hem
köper. Ni förmånllgast f rån

till moderata

priser

Vl anordnar fester av alla slag,
fa ln ilf efester, kaffeserverl nga r
och dylikt i våra trivsamma lokaler
eller i Ert hem
Tel. 332 40

Tel. 0515/333 T0
Under hösten utförsäljes demonstratlonomöbler I ek, leak
och valnöt till starkt reducerat prls.

