Torsdagen den 4 januari 1973
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uill, behållu stutshyrka
godtar därmed inte kyrka-statbe_
redningens förslag till nyordning.

Vid församlingsdelege,rades sista
sammanträde för året diskuterades
Svenska kyrkans församlings- roch

pastoratsförbunds enkät

i

kyrka/stat-ärendet och besvarades
enligt ovanstående. Man beslöt att
anordna en församlingsafton i Lokal
Frökind med bl.a. ett föredrag i

kyrka/stat-frågan.

Till ordf. för år

19?3 omvaldes
Sven Andersson, Brismcne, vice
ordf. omvaldes Carl-Arne Adamsson, Slutarp och till sekr. omvaldes
Erik Gustafsson, Slutarp.
Till revisorer i pastorats- och prästlönekassorna under 1973 vaides
Erik Gustafsson, Slutarp, Gustav

Oskarsson, Vårkumla, Håkan Andersson, Börstig samtliga omvalda.
Till revisorssuppleanter områldes
Filip Winggren, Brismene, Olof Nilsson, Slutarp, och Gunnar Clauson,

''i,',iioo,.,".a,skassör

I"IUMANA PRISER

sekr. för gott arbete.

Ortlf. Sven Anclersson framförde
sitt tack till samiliga ledamöter i delegerade för det gångna årets goda samarbete och visat intre sse. Han
tackade särskilt pastoratets präster

kh Hagnerud, och prosten em. E
Malmensten för det välsignelsebringande arbete de utför i pastoratets församlingar.

Därefter samlades man kring

vackerl dukade kaffebord till en
stunds samk','äm med Kinneveds
kyrkofullmäktige och de övriga försarnlingarnas kyrkoråd samt pastoratskyrkoråd. Kh Hagnerud tackade alla för gott arbete till kyrkans
gagn. Till prosten och prostinnan
Malmensten framförde han elt tack
för deras uppoffrande arbere r pasto-
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fothotrlsplan
i stråIande elljus
Nu står Frökinds kommuns träningsptan för fotlrollsfolket
färdig rned eltrelysning och allt, Vi rirtade på planen i går och
fann den mycket behaglig - välsladdad och i ordning lbr fotbollsgrabbarna. Den ligger dessutorn inbäddad och fri från

Uinter

Vår $ommar

de aktuella artiklarna finns i stor sortering till lågpris hos

SåääiIARP HEM- o. F*,r,nrLAcEs
Lörd" 9-13

insyn oeh blåst, . .
Vaktmästare och uthyrare år Msrthel Johansson, XIF:s bollbas, scm alltså släpper in intresserade fotbollsspelare {rån
grannklubbarna. Det bör finnas intresse lär en bra plan och
strålande belysning, Halogenlampor Iinns placerade lB rneter
ovan mark på kreosot-impregnerade tråstolpar.. Det ffnns sex
belysningspunkter och två larnpor på varje. Varje larnpa håller
2OOO watt och alhså 40OO wau på varje srolpe och 24.O0O sammanlagt. Man kan tala om ljusfest. Planen ligger omedelbart
yäster orn Centralskolan i Kinnarp. Kornrnunen har anlagt såvål
planen sorn lixat helysningen..Altt för en kostnad av cirka

Slutaryrs IF:s darnklubb
har haft årsmöte i klubbstugan på
Tångavallen. Till ny ordf. efter Maj
Bergman, som avsagt sig omval,
valcles

Iris

Johansson.

Ny

kassör

blev Viola Lundin och sekreterare

Sigle Johansson. I styrelsen ingår
dessutorn Kari Mikkola och Ineer

:l5.OOO kronor. Grusplanen slatl bli en tummelplats för

Kinnarps och Slutarps bollvänner. L)e får tumla omkring på
en plan med yttermåtten llO s ?O - spelytan år l{}O x 6O.
fisdagar oclr lorsdagar tränar kommun€ns egnå iag" I övrigt
kan intresscraele lag får hyra ptanen fiir träning oeh för, epel.

Ekrnan. Lotterkikommirten besiår

t1?.J-åt-

S{uturp skriuer affcirshistoria
Sarnuelssons cippnar ryr ICA-h&lt

av Maj Bergman, Anita Andersson
och, Margareta Larsson- Festkommittön har följande utseende: Ingrid
Pettersson, Evy Claesson, Lilian
Rutman och Marie-Louise Karl6n.

tL

Möten kommer att hållas var tredie
onsdag i klubbsrugan på'fångavål-
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har hållit årsrnöte. Det hölls

hos

Märta och Carl Wilhelrnsson. Efter

gemensam sång höll pastor Rydberg

en kort betraktelse. Innan förhandlingarna började bjöd värdfolket på kaffe. Förhandlingarna inleddes med bön av Nils Evaldsson.
Av kassarapporten framgick att
kassan under året omslutit något
över 14.000 kr. Styrelsen omvaldes
liksorn söndagsskollärarna men utökades med Vega och Helen pettersson. Ombud till SAM och VMF:s års.
konferenser utsågs.
En viss planering av arbetet

skedde och det beslutades om

vårfest och skördefest, Till hösten
skall en serie aktuella fredagskvällar
hållas. Församlingen kommer under
året att hra 5O-årsjubileum. Årsmöll tet avslutades med en bönestund.

Samuelsson överlät företaget till
sonen Bengt 1958.
N{edarbetare i företaget är Gustav

Gustavsson sedan 22 år tillbaka,
Majvi Ödman sedan 6 år tillbaka r:ch

nyanställd :rnsvarig

Affiirschefen R*ngt Sarnttelsson i clen nva lCA-hallerr. som slar upp sioa portar på torsclag

för kött-

och

charkuteridelen är Rolf Wallin.

Ilandeln i Strutarll -'kliver historia Få torsdag. L)å <ippnas rrämligen Sarnrretssols nl 5vggrla
I6Å-hall
på områclel östcr cm rltn nuvarande affftiren
helägtn virl infarren från l-aihi;ping. !)ri
".lo."ri"rlt
handlar om en stadshutili på alntlet. Sortirnen!et
år sålunda änllassat el'ler larrrlhanrleln.
är n* samlarJe und€P elt tah och af{ärsehefen Berrgt Samur'|"".r* ior pr.esentera rinl raror Alla rar.,r
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butiken'
mannatiärrst. Kor'nialvarorkornmt,r

Dessutom arbetar på deltid fru
Barbro Sand6n som avlösare.

E rrt rt';rrenör'e r
Huvudentreprenör har varit Bvg-

gnadsaktiebolaget Johansson &
Freij, Trädet. VVS-installationema
har utförts av E. Friggeråkers Rör
AB, Falköping, de elektriska instal-
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d_en. Hallen är planerad av ICA";; Fri,.s_ och j<vl- .Samuelssons kan också se tillbaka ping. Stålkonstruktionen har levere*"d öp;;; front.
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Frökinds moderataL samlingsparti-

har halt årsmöte i lokai Frökind

rurrder god tillslutning. Förenirrgen
hade vici årsskiftet 56 tnediernmar.
St;vrelsen omvåldes i sin hell:iet
cch besthr av ot'clf. Erik Eohman,

I SLUTARP

vi nu hälsar
Vår firrna firar i år 45-års iubileum i Slutarp så det är med dubbet gtädie som
snabbt
handla
kan
Ni
tak'
ett
under
allt
vi
sarnlat
alla välkomna till vår nla hall där
göra
att
sökt
har
vi
butiken
av
planeringen
Vid
om Ni vilt men också vai;a i lugn och ro.
hos
oss'
bättre
ännu
trivas
Ni
skall
att
den l!us, lultig och rymlig i den förhoppningen

Vårkurtla, i,. ordf. Ivan Gustalisson,
Brisrl-rene, kassiir Mats Wetter;tröm, Slutarp, sekr. Sven Atrders;or", KinnarJi och övriga le<lamöter
{llan Johansson, Alarp, Ivar
)usta{'sson, Kinnar:p, Lars Ax,'Lut,ra. Bengt Samtielsscn, Slutarp,samt

)lof Westermark, Börstig. Till

FESTPRIS ER T.O.M. LÖRDAG
LUXU$KAFFE
FLH$KFI{RS @lffi,Må' 5. 95
JUICE ,cA
GRILLKORIf @'":JJ:n 7.95
ITGG
st 0.98
LlM PA DALABAGARN' s
rvÄrrMEDEL.
lil. 0.88
SUNLIGHT
GLAS$,,*o*o,

{inn:rrp, och Tage

1 kg burk

ord. pris 1 lit. 2.45
kg

soo

1

KARAMELLER
APELSINEM

?Yrt,*

JAFFA

12

4,20
3kg 4"50

2 askar 6.50

ord. pris 13.20

UIPS DTsKMEDEL 800 mr. ord. pris 2.eo

STRUMPBYXA

SAN/B UffiLSSONS

re-

risorer om",aldes Egon Johansson,

Minicrepe

SLUTARP

8.S5
1.85

3.9[l
g.g0
1.98
1.98

;5".',"3i,'

Andersson.

ilutarp, mecl Olof Nilsson och Gunrar Wiigotsson. Slutarp,som suppl.
fill ombud vici länsförbundsrtämman r-rtsågs Ingrid Browail,
Birgit Weiterström och Kajsa Ere'
rius. lill ornbrrd vjd nomineringsrtåmman Erik Bohman och till Ielamot i kretsstyrelsen Ivan Gustafson. Sorn valledare utsågs Sven Anlersson.

Efier kaffeservering följde en frålesport och här fick Sune llarryson, Brisrnene, högsta poäng.
Genom omröstning nominerades I
nför höstens kommunalval och här
:om Ivan Custalsson, Brismenerpå
örsia ptats.

JHS_A*- rcl

i Kirrneved
Av statistiska centralbyråns nu föreligeande iedogörelse för 1971 års
lantbruksräkning framgår att i Kinneveds försarnling hade undet fem-

Jorrlbruhsföretagen

årsperioden sedan 1966 års jordbruksräkni ng antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åker rrrinskat från 84 till 74. Av de befintliga
företagen var 36 helt ägda av bruka-

ren medan

11

var helt arrenderade

och 27 delvis arrenderade. 4 företag
tillhijrcle storleksgrr.rppen 2,1 - 5,0

hektar, 10 storleksgruppen 5,1 10,0

-

hektar, 27 storleksgruppen lC,1

20,0

hektar, 14 storleksgruPPen

hektar, 15 storleksgruppen 30,1 - 50,0 hektar, 2 storleks'
gruppen 50,i - 100,0 hektar och 2
storleksgruppen 100,1 hektar och

-20,1

-

30,0

därutöver.
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Vid Kinneved-Brismene CPavdelnings årsmöte avgick Thorsten
Gustavsson som ordlörande efter 10
år, Till ny ordförande valdes Sixten
Lindberg. Vice ordförande Bror Andersson avsade sig fortsatt uppdrag
efter l5 år.

Styrelsen i övrigt består av Äke
Andersson'v. ordf., Bengt Nilsson
sekr. (nvval), Lennart Pettersson
kassör, Harry Lagerstrand, Thord

Thorstensson (nyval), Lars-Olof

Abraharnssr:n' och':Leif,'"'Lihnell
{n}'val)

. Avdehringen har under året halt
4 proiokollförda möien. Vidare har
en bussresa anordnats till Skör'de
vid Thorbjörn Fälldins besök där.
Farniljef'est har också anordnats. Av-

delningen har 88 medlemmar. en
ökning med 4 under året. Thorsten
Gustafsson och Bror Andersson avlackades med blommor för sina irr.
satser för avdelningen.

Invigning i Slutarp.

Bengt Samuelssons ICA-hall i
Slutarp invigdes på torsdagen.
Många kunder bekantade sig med
de nya lokalerna och såväl företag

som enskiida uppvaktade afflirsche-

fen med blommor. KommunstYrelsens ordf. riksdagsman Gunnar
Larsson höll invigningsanförande

il{argit Andersson
avtackad

klippte det blågula bandet. Och
sedan var det dags för FESTPREMIÄR för väntande kunder.

Kinneveds CKF höll samtiriigt
årsmöte varvid ordf. Margii Andersson, Östergården, avgick efter 26 år
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Sportlouet

i frökind
Sportlovsprogrammet för Frökind
inleddes i går med bordtennisspel i
Centralskolan i Kinnarp. Det är
Frökinds Hem- och Skolaförening
som står bakom arrangemangen,
som i dag fortsåtter med badresa till
Odenbadet. På onsciag blir det
skytte för intresserade i olika åldes
klasser. Liksom i fiol blir det resa
till Börstig. Den går på torsdag och
dår väntar en trevlig eftermiddag för
de unga.
Lovveckan avslutas med program
för hela familjen på fredag i Lokal
Frökind. Det blir lekar under

på posten. Den insats hon under
årens lopp giort för avd. går ej att
i korta rader beskriva. Kinneveds
CKF är henne ett stort tack skyldig.
Vice ordiörande Märta Vilhelmsson
framförde avd. tack. Margit Andersson kommer att hylias vid ett senare tillf;ille i vår. då avd. firar sitt
30-års jubileum.
Till styrelse för 1973 valdes Margot
Pettersson ordförande, Märta Viihelmsson, v. ordf., Birgitta Lagerstrand, sekr., Ingrid Adamsson, v
sekr., Eva Karlstedt, kassör, och Rtrt
Persson, biir. kassör. Suppl' Ingrid

Olsson ouh Baibro

Andersson

(nyval). Revisorer: Stina Gusta{sson
och Dagny Silvander. Studiesekreterare och pressreferent Margot Pettersson. Prenumerantsamlare
Ingrid Andersson och Sara Gustafsson.

ledning av K-E Nätth och det blir

Av årsrapporten framgick att avd.

underhållning av skolbarnen. Vidare medverkar träsnidaren Lars Ax
i Luttra, som visar hur han jobbar
och dessutom försäljer sina alster.

fraft 10 protokollförcla möten. Medlemsantalet var vid årets slut 59. Tre

siudieresor har företagits. Pengar

har utdelats till skolan i Backo, Lul.-

herhjälpen, Vi Ungas vånne1, Pro-

I
t
I

pagandafonden sarnt semesterverksåmheten. Ann-Cristine Abrahamsson har föreläst vid flera tillfällen. Studieverksarnheten har varit
god. Familjefester or:h naturstigar
har anordnats.

I

mensamt kaffesamk'rärn med CKF

I

Efter förhandlingarna hölls

I

CP och CUF. Erik
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Andersson,

Stenstorp informerade inför kommunsammanslagtringen. Vidare redogjorde kommunfullmäktiges ortll'..
Arne Olsson orn vad som sig i koll-

munen tilldragit haver.

John

Karlsson och Gustav Tornemar underhöll med musik.

:

t1'13'a'r'
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på prisfest
Kinneveds Skytteförening och

Kinneveds Jaktvårdsförening har

haf't gemensam skyttefesr.

Skytteföreningens ordförande Gösta

Larsson hälsade alla medlemmar
med fruar och fåslmör välkomna.

Därefter hölis en tyst minut till
minnet av den avlidne förenings-

t972

Km Jaktstig 1972:
1) Sixten Nyman, 99 p.; 2) Göte
Lindgren, 95; 3) Aimo Gustavsson,
92; 4) Gunde Johansson, 90; 5) Rune

Abrahamsson, 89; 6) G.iista Svens-

tql3"oä,eog

127; 5) Gösta Lar5son, 124; 6) Gunde
Johansson, 123; 7) Åke Brodd, 123;
8) Bertil Engdal, 121; 9) Karl-Gustaf

Ahl,

119.

l90l

års VP;

1) Grrrnde Johansson, 71p.; 2) Hans
utdelades för troget arbete på
skjutbanan under året till: Georg Centerstig, 71; 3) Karl-Gustaf Ahl,
Johansson, Karl-Gustaf Ahl, Claes 61:4t Bertil Engdahl, 64.

Äkesson, Tomas Westerberg, Dan
Simonsson och Benny Brodd.

Jaktvrlrrlsföreningens VP
1) Ingmarie Johansson, g? p.; 2)
Bertil Engdal, 83; 3) Göte Lindgren,

Sk1'tteföreningens prislisra

82;4) Gunde Johansson, 79; 5) Hans
Centerstig, T9.
Gunde Johanssons VP: l) Hans
Centerstig, 75 p.;2) Gunde Johans-

t972:

Statspris: Kl. veteran:

l) Bertil

Engdal, 98 p.; 2) Valdemar Johans-

son, 70; 3) Gösta Larsson, 58; 4) Claes

son, 54 p.

Kl. IV:

1) Gunde Johansson, 118
p; 2) Gösta Larsson, 99 p.
Kl. III: 1) Georg Johansson, 76 p.

Äkesson, 57.

Kl. II: 1) Hans Centerstig, lf4 p.;
2) Karl-Gustaf Ahl, 113; 3) Åke

son, brons.

Brodd, 84.
'' iluniorer: 1) Susanne Åkesson, 89
p.i 2) Dan Simonsson, 8l; 3) Tr:mas
Westerberg, 80; 4) Ingmayle Johans-:

son, /9.

Nornas VP:

l) Hans Centerstig, 17l p.; 2)
l5l; 3) Conny

Frökindsmästerskapet:
1) Lennart Oskarsson, guld; Hans
Centsrstig, silver; Gunde Johans-

Akesson, silver;

Susanne
Ingmarie Johans-

son,. Drons.

I)amernas skänkta: 1) Gunde

Simonsson, 41;-6) Karl-Gustaf Ahl,
41; 7) Susanne Äkesson, 37;8)

Äke Brodd,

42.
2)

Susanne Äkesson, 85; 3j Karl-Gustaf

Ahl, 74; 4) Ingmarie Johansson,
5) Bertil Engdal, 67.

Z3;

Bertil Engrlals VP:
l) Hans Centerstig, 55 p.; 2) Gunde
Johansson,53;3) Benny Brodd, 51;
4) Ingmarie Johansson, 50; 5) Gösta
Larsson, 47; 6) Eertil Engdal, 44.
Allebergs Ryttare VP:
1) Susanne Åkessor, 88 p.; 2)
Gunde Johansson, 80; 3) Göte Lindgren, 78; 4) Ingmarie Johansson, ZZ;
5)

Bertil Engdal,

71.

Guslav Johanssons VP:
l) Dan Simonsson, l3lp"; 2) KarlGustaf Ahl, 124; 3) Susanne Åkesson, 122; 4) Gunde Johansson, 112;
5) Hans Centerstig, ff6; 6) Tim
Falbe, 112.

Georg Göransson,
Johansson, 42.
1)

Fåltskjutning Axtorp | 6 | 4

197 2

1) Hans

Centerstig, 28 p.; 2) Claes
Äkesson, 27; 3) Harry Göransson, 27;
4) Karl-Gustaf Ahl, 26; 5) Erik Kjell6n, 25;6) Gunnar Gustavsson, 25; 7)
Gunde Johansson, 24; 8) Yngve
Nilsson 22; 9) Ake Blom, 22; 10) Gösta
Larsson,22.
Extra insats:
1) Hans Centerstig, 6-21; 2) KarlGustaf Ahl.6--17; 3) Hans Karlsson.
6-l5t 4r Claes Åkesson, 5 - 18; 5t
Yngve Nilsson, 5- 17; 6) Åke Brodd,
^

5-11;

7)

Harry Göransson, 5-11;

8)

Erik Kjell6n, 4-- 16; 9) Gista Larsson,
4-9; l0)Bengt Äkesson, 4*8.
SammanlagrJ poäng lO-mannalag:
Skytteföreningen 195 p.; Jaktr'årdsföreningen 177 p.

Måsterskapet 1972: 1) Karl-

49

p.;

2)

Bertil

KM Algbana:
1) Bengt Åkesson, 49 p.; 2) Göte
Lindgren, 47: 3; Harry Göransson.
46; 4) Aimo Gustavsson, 45; 5) Åke
R-lom,

42.
' Normapokalen
I972:
- 1) Göte Lindgren, 49 p.; 2) Bengt

Nilsson, 44; 3) Bengt Äkesson, 43; 4) Göte Lindgren, 41; 5) Sixten Nyman, 34.

KM Trap-skjurring:
l) Gunde Johansson, 14 tr.;

son,

13^;

4) Sixten Nyman, l3;

Bengt Äkesson,

l) Gunde Johanllon, 46 !!i

Skylteföreningen - Jaktvårdsföreningen
Lagtårling ålgbunan:

l)

Bengt Äkesson, 80 p.; 2) Cxtte

Lindgren, 7?; 3) Äke Blom, ?6;
lan.

2)

i Slutarp-I(innarp

Kommunstyrelsen i Frökind har vid samnranlrärlc beslutat lämna
ut arbetena med vatten-, spillvalten- och dagvattenledningar i
Kinnarp och Slutarp på entreprenatl, Förhehåll görs angående fullmäkriges kommande beslut om arbetenas utförande, I)e är kostnads-

beråknarle till l.O6O.O0O kr.
Styrelsen tillstyrker att den ny-

bildade bordtennisklubben i
Vårkumla får ett startbidrag om 600

kr.
Kommunens personal,

i

första

hand den vid kommunalkontoret

och Frökindsgården, får vaccineras
på kommunen bekostnad. Vacci-

vilket utgör 5,24 proc. av kostnaden,
16.874

kr.

Socialnämnden fick i uppdrag att

företa en inventering av

hand-

ikappade inom kommunen och inlo-ryrma med en redogörelse.

Brandriamm?

Brandstyrelsen skall utreda

gning. Idrotts- och fritidsnämnden'
har begärt att de skall få användas

frågan om branddamm i Kinnarp.
Atgärden vidtas med anledning av
länsbrandinspektörens yttrande i
samband med dispensgivning till
Kinnarps Kontorsmöbler.
Frågan om inköp av fastigheten
Slutarp 10:1 avskrevs då man inte

som isbana.

kunnat nå överenskommelse med

En begäran om att tennisbanorna
skall förses med belysning bordlades

ägarna om priset.

av styrelsen.

avstå från förköpsrätten till Tornarp

Fördelningen av utgifterna för samarbetsnämnden under 1972 godkändes. Frökind skall erlägga 884 kr

gen var en förfrågan från Jordbrukq.
kassan i Falköping.

neringen är frivillig.

Belysning
En undersökning skall göras om

de nya tennisbanorna tål isbeläg-

Kommunstyrelsen beslutade att
Millomgården

i Börstig.

Anlednin-

Lundells Frukt oc Konfektyr

i

Hallagårdsgatan l, Slutarp
(f. d. Mobergs kaf6)

JUNIORER

Johansson, 41.

Karleby VP
1) Ingmarie Johansson, 90 p; 2)
Tim Falbe, 87; 3) Dan Simonsson.
85.

Bordsflagga:
l) Torbjörn Abrahamsson, 80 p.;
2) Tomas Westerberg, Z3; l) Tim
Falbe, 72; 4) Dan Simonsson, T0; 5)
Benny Brodd,63.

4)

Gunde Johansson.
Skytteföreningen segrade i lagtåv-

Stora lednir#äänlr*rt

Larsson,69.
$ästerskapsskytt för år 1972 Hans
Bonrans VP:
l) Susanne Åkesson, T6 p; 2) Ingemar Jansson, 72; B) Ingemar

5)

13.

Gustaf Ahl, 84 p.: 2) Hans Centerstig,
82;3) Gunde Johansson, 74;4) Gösta

Centerstig.

Z)

Gösta Sve-nsson, 14; 3) Yngve Nils-

Äkesson, 47;3).Sture Olsson, 42.
Huskvarna-älgen 19722
l) Bengt Äkesson, 68 p.; 2) Göte
Lindgren, 5f ; 3) Äke Blom, b0.
KM Skeet 3xlO skott 1972:
1) Yngve Nilsson, 27 tr.; 2) Gunde
Johansson, 25; 3) Gösta Svensson.
24; 4t Lars-Åke Brodd, 24; 5t Bengt
Äkesson, 23.
KM Skeet 2x25 skorr:

Bertil

Engdal, 37;9) Gösta Larsson, 37; l0)"
Claes Äkesson, 35: 1l) Göie Lindgren, 30; 12) Benny Brodd, 28; 13)
Äke Brodd, 28.

Håkan Karlstedt, 80.

Vetcranklass:

Johansson, 4? p.; 2) Tomas Westerberg, 46; 3) Hdns Centerstig, 42; 4)
Ingmarie Johansson, 41; 5) Dan

Johansson, 135; 4) Karl-Gustaf Ahl,
127: 5) Göran Silvander, 106.
Br. Larssons VP 1962
l) Karl-Gustaf Ahl, 54 p.; 2) Gunde
Johansson, 5l; 3- Gösta Larsson, 4Z;
4) Göte Lindgren, 47; 5) Hans Centerstig, 47;6) Susanne Åkesson, 4l;

Br. Larssons VP 1972
1) Gunle Johansson, 88 p.;

10)

Juniorer:

P". Simonsson, guld;

Gunde Johansson,

7)

son, 86; 7) Yngve Nilsson, 84; 8)
HaralC Brodd, 83; 9) Åke Blom, 8tr

Förbuntlets VP:
1) Ingmarie Johansson, 135 p.; 2)
Hans Centerstig, 131; 3) Susanne
Akesson, 128; 4) Dan Simonsson,

kamraten Gösta Svensson. Blommor

prislistq yngve

Jaktvårdsföreningens

I{inneued,ssk)rttur

Oppnar
9

ig-

e>

i dag. öppettider 11-21
Väikomna!

FRö]{IND

-

E

Livlig verksamhet inom
I(innarps IOGT-I\TO
Kinnarns IOGT-NTO-förening derua Sund till trevnaden genom sin
f.*"""ää ti"i"tt fatt igåttg .ti strålanderepertoaravsår'rgerochhi
på

träffar är en tipsfrå-

dessa
storier.
ö"åi-iir[g,--lt,raiu"i"xäuÄ.t..
anordnad under mottot
sex cirklar är för närvarande i verk- gesport
;Kånn Sverige"' Tävlingen år indisamhet. I en cirkel år å*rr"i-"G."pp
v iduell och i varje deltävling finns
ld6eide
om 7g-talet,,. Här läser man
tävla om Poärgen råknas
la rörelsernas historia, men Åan för- priser att
för de tte tävlingarna
söker även se fram mot 1980, och sedan samr'nan
överlåmnas en
siutsegraren
till
och
t.ex.
av
kvar
vad som då kan finnas
pris'
Vid den första
första
som
cykel
,ryLi""f,"tr"O"ulsen. Att framtiden
Bengt Vård6n'
tån.yrr", mycket osåker visar bl'a' tåvlingen lyckades
15p' 14 p' fick
de senaste å"errs s,rå"igteie" mud Vårkumta' båst med
KarlKinnarp'
Jansson'
Ingemar
T*'å
a,, medlJ-mår.
Vårkumla' och
"v".f..vt.ti"g
cirklar läser om Dalarna. Här är det Erik Eriksson'
Torbjörntorp'
meningen, att kurserna skall av- Sven;-Olof Olsson'

bussresa
lanäskap. Så har man
iifi
tru "a*"au
-." praktiskt iniiktade cirklar'
E. ry."tå. med flamskvävnad och i
två cirklar under ledning av Alice
slutas med en fyra dagars

Fem lyckades få 13 poäng så tävlingen är långt ifrån avgjord' På lördag
går andra orngången oeh.-närmare

ENTREPRENAD
Frökinds kommuns byggnadsnämnd, Skaraborgs län infordrar
härmed anbud på utbyggnad av yttre vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar, samt avloppspumpstaiion för nya bostads- och
industriområden inom Kinnarps-slutarps samhällen i Frökincls
kommun.
1. VA-ledningar c:a 2.500 meter.

2. Avloppspumpstation.
Under l'örutsättning att Frökinds kommunfullrnäktige beslutar'om
arbetenas utförande, beräknas igångsättning av arbetena.kunna
ske under rtrars månad innevarande år.
Programhandlingar erhålles hos VIAK AB, adiess Box 452, 551 02
Jönköping, iel. 036/160 320'
För visning av arbetsplatsen och övriga upplysningar lämnas av
Bndn:s.ordf. Elof Rehn, Kommunalkontoret, tel. 0515/331 53.

Skriftligt förseglat anbud på omslaget rnärkt ,'Anbud å

program för denna tråff finns i
annons i dagens tidning' Eftersom

Yerktyg
för 6.000

den denna träff också är sanktionerad
.,"g"*lt teiniken att knyta o"h t"a somdistriktsträff förSkaraborg'och
då alla och envar år välkomna' är
näT, så kallad fi16 och pinnspets'
det att hoppas' att det blir festligt
vårFöreningen ordnar under'
på lör,a.Äg." ire offentliga kamrattråf- och fullsatt i lokat F rökind
far. D"en första hölts i januari i lokal dag' . - -'
Frökind. Dåbidrogtrlt*dlr,'e.t--{f-lJ-#ie"'t{
- --=

Andersson, Vara, lär man sej

stulna

=__:-_

Bit

-

VA_

arbeten" inlämnas ti.ll Frökinds liommuns bygg,nadsnämnd, Kom_
munalkontoret. Kinnarp. 521 00 Falköping. Och skall vara
nämnden tillhanda.senast,den 2, mars 1973 kl. 12.00.
Fri prövningsrätt förbehålles.

ooh Motor expanderar
-l

i l(innarp

lI:rnrlverhtyg till ett vänle
6.000 lir har stulits vid
elt inlrrott i liinnarp. Verktygen fiirvarades i en gatntnal
la<lugårrl sotn anviinls soltl
bilr,erlistad. Lirsen var bristfiilliga prri lr.ggnarlcn sortr inav c:a

te använts i år. Agarcn anrniil-

de stölrlen i tisdags och tlen
har skett någon gång unrler
tlen senaste veekan.
Det rör sig enbart orn handverht,vg rned unrlarntag från
en gassvetsutrustning.

N:igra sprir elier tju'r'arna
har rtran ännu inte.

:lg'f4''14t3

Frökinds cov l??j'

alL-i€

Gammaldansens Vänner - har
hållii årsrnöte i Lokal Frökind. Int-

-

resset för s.k. kulturell dans är av

allt att döma stort På FalbYgden.

Frökinds GDV startade hösten 1971
och hade då åtta entusiastiska meci-

lemmar. Vid årsskiftet 72/73 fanns

fram{ör nylcrYggnaden i SlutarP'
De båda företagsledarna Sven-Olof Svensson och Gösta Andersson
till verkstaden, får också företaget att anställa en lagerBil och Motor i SlurarP hatler På anslutning
meter. Den skall tjäna chef. Han kommer att tilltråda om
I3x30
måtten
att fårdigställa ytterligare err bilhall'
Lars Säll' Han
som lager och utställningshall för en'månad och heter
Företaget har växt ur den tidigare
20-årig branschvana bakom sig'
har
bilar.
hallen, som är 20x8 meter' NYbYg-

gnaclen, som ligger

i

omedelbar

I och med tillbYggnaden kommer

l\71- r>;*",1\

inte mindre än 274 medlemmar i förenlngen.
I styrelsen omvaldes ortif. Berni
Bertilsson, v. ordf. r\I}:iert Johansson, sekr. Hilding Våring, v. sekr.

Gösta Andersson samt nYvaldes
kassör Ulla Danielsson och bitr'

kassör Karl-Erik Andersson. Till revisorer utsågs Tage Hellman och

Stig Fredriksson.

Föreningen syftar till att bevara
gamla, kulturella danser och har
därför en regelbunden verksamhet,
som omfattas med ett allt stigande
intresse.

Or.dföranden

Bernt

Bertilsson

tackade föreningsmedlemmar och
styrelsekamrater för det goda sa-

marbetet. under året' Föreningens
till hr Bertilsson
frambars av Hilding Våring'
Efter kaffeservering drogs dansen
igång till Mörks orkester'.

och styrelsens tack

Trlt KAHrnfftU[r{DEtl

Stiftelsekungörelse
Undertecknade

ha

överens-

kornrnit att bilda ett aktiebolag,
s'rn skall ha till förernål för sin

verks:r'nhet

"Kinnarps

att under

FROKIITD
VALDE
Si\ABtsT

HEJ BILISTE
I KINNARP!
PASSA PÄ!!!

firma

Lagerförsäljning
Aktiel:olag" och enligt bestämtnelser i ett sarnticligt upprättat
förslag till bolagsordning bedriva parti- och detalifiirsäljning
sami tillverkning av textilvaror
järnte annan d.irrneci förenlig

TANKA

VI DELAR UT
Kulpennor, nyckelringar, dekaler och
ballonger till våra
kunder.

öNilLITERN

Undertecknade

BILLIGARE

skall såsorn dellikvid för av oss
tecknacie 98 st akiier tiilskjuta

BENSIN

ve-rksamhet.

Bo Ivarsson
och Karl-Gustaf Johanssor-r

den av oss under firma "Kinnarps Lagerförsäljning, Ivarsson

&

Johansson"

i

* FREDAG _ LöRDAG
Kom ihåg: Texaco lämnar dess:
utom 2,5 öre/litern återbäring.
TORSDAG

Kinnarps

sarrhälle, Frökinds kommun
bedrivna rörelsen rned tillgång-

ar och skulder per 3llI2

tr9'12

enligt därorn uppr'ättat avtal.

Aktiekapitalet skall

utg<ira

- kronor och högst
150.000:- kronor. Aktie skall
lyda å 500: kronor och ställas
lägst 50.000:

TEXACO POPULÄRA

nLL

SVERIGEKARTA

Få['å

Er nya stationsinnehavare
GUNNAR SVENSSON, hälsar så-

till viss in:rn. I förslaget till bolagsordninq har upptagits förbehall enligt 70 och 177 S$ i la-

väl tidigare som
nya kunder välkomna till

stänrna skall hållas inorn en
månad rfler det legistreringshandlingarna.

Kinnarp per 521 00 Falköping
den 20 februari 1973.
Bo lvarsson
Agneta lvarsson
Karl-Gustaf Johansson
Ruth Johansson
Eeenhäncliga namnteckningarna bevittna:
.Fetrr Ander"sson

töhnå'it Ovnrk
Av Kungl. patent- bch registre-

ringsverket godkänd
22.02.7

3; betygar i' tjänsten.

den

Friihind

gick smidigt. Valhe

rerlningen hade endast ett förslas
på kanrlirlatr.r. som ulltså cnhäl-

ligl anrogs av {'ullmåiktige.
VaIda i samrnanlåggningsdele_
gt racie inför blockbildninsen
hlcv Gunnur Johunsson. Börsrig,

or:h Arne Olsson, Alarp" båcla cen-

tern. saint Iva (Justal'sson, Brismtrre- ttrorlerrrl. persorrligu sttp_
pleanter hlev för Grrnnar
Jolrarrsson Karl-Grrstaf Grrstal'.sron, Vår'krrrnla, lön Arne {)lsson
Vt'r'nr:r ()rarrlund, Vårkumla,
bårla suplrl från rrntern.- -\ärnt
liir lvan Gustafsson Sven Anders_

son, Lofsgården. modcrat.
Iiullmiikrige batle utövt:r valer
enrlast elt år'errrle på dagordningen. Viirkumla nvsrar,turle lrortltennishlubb fick begärda 600 kr

l'iir inkiip av bor.rlrennisbord,

I

i

Pr.ngarrra tas rrr mr.rlr,l riI full-

i

-J)-l
:j_-"{"tue.n,t,.. J??S-c!
-'
.- --

|

Kinneved-\ årkumla l,Rl--avd
har hållit årsmöte i Lokal Frökind.

Till ledamöter i styrelsen för

nåsta

son, kassör Sixten Lindberg, sekr

Ake Gustafsson samt

KINNARPS

BTL'ERUT'E

TEL. 0515/336 10

Torsten
Gustavsson, Allan Johansson, Lars
Eckerlid, Harry Johansson och JanErik Gustavsson. Ungdomsrepre_
sentant Ove Persson-

Till revisorer: omvaldes

l'ilJ-o3-rt

Bengt

Nilsson saml nyvaldes Kari-Erik An-

dersson. Till

studieorganisatör

omvaldes Bengt Nilsson. Ombud

B. LARS$ONS BIL AB
KINNARP
frarnför ett varmt tack till alla kunder för de år sorn vi drivit
bensinstationen och servicen. Samtidigt rekomm nderas vår
efterträdare herr Gunnar Svensson.

rnyndigheren enligt ned;rrrsta-

ende bevis godkänt stiflelse-

rlagskvällerr och de vakla repre_
senlerar (:entern respeklivg mo_
rlr.rata sarnlingsparlierna, Valel i

år omvaldes ordf Lennart petters-

gen den 14 september 1944 orrr
aktiebolag. Till teckning utbjudes nu 100 st aktier av vilka undertecknacle Bo Ivarsson .och
Karl-Gustaf Joharrsson enligt
ovannämnda [-restärnmelse vardera skola teckna 49 st aktier
och övriga stiftare r,ardera en
aktie. Överteckning nlå icke förekornma. För tecknad aktie
skall. l'örrrtorn vad som arrgives
i förenämnda avtal, betalning

erläggas sarntidigt med
teckrlingen. l{onstituerande

F riikin<ls
lirllnråktigc valrle
sammanläggrrirrg.rl1,l1.-1,ar,;" n',1
sitt sanrnranträrle på mån-

VÅR FÖRSÄLJNING AV NYA öcH epc. BILAR SAMT
RESERVDELAR FORTSÄTTER SOM VANLIGT.

Frökind får dispens
från avloppsrening
Kinnarp och Slutarp får släppa ut sitt avloppsyatten i ett dike sonr
via Naglarpskanalen ansluter till Lidan. Frökinds kommun har fått
dispens, och sli;rper ansöka om tillstånd enligt miljöskyddslagen i
lråga om utslåppet medtlelar länsstyrelsen i Skaraborgs län i ett beslut.
Som stöd för ansökan har

kom- net kan kloreras före utsläppet i

rnunen bl.a. anfört att den avser att diket.
Lånsstyrelsen kräver att avbygga ut reningsverket mecl ytterligare en biologisk bädd samt kemisk loppsvattnet skall kloreras så

fällning med aluminiumsulfat. mycket som hälsovårdsnämnden
Behandlingen väntas ge en reduk- anser att det behövs' Vidare kräver
tion av minst 90 procent i fråga om länsstyrelsen att reningsanläggninsåväl biokemisk syreförbrukning gen skall tas i drift senast den 3l

:"-

ra"f"". D.,

".""t

till

lånsförbundsstärnman Gunnar

I{iortsäter. Kotrtaktrnarr med jord-l
brukcts utredningsinstitut Lennartl

Pettersson. Kontaktmän med jord-l
Torstenl
Gustavsson och Karl-Erik Adams-l

brukskassan blev
son.

I

Medlemsantalet var vid årsskiftetl
90, en ökning med 3 medlemmar.l
Styrelse'r-r fick i rrppdrag aLt uppsökal
icke medlenrrnar för medlernsvärv-l
ning. Mötet besiöt att en skrivelsel
skulle sändas till iänsförhuntlet ang-l

ående de nya besrämmel""rn" ,lrl

medföra körkort vicl färd med trak-l
tor. Det beslöts ätt i'rån kassan anslål
200 kr till insamlingen för Island. I
Under kväilen gjordes en insamlingl
för detta ändamå|. !)cn gav godu ,.-l

sultatet av 354 kr. Uncler

den

I

sedvarrliga kaffepausen utlottadesl

hemartiklar till närvarande med-l

lemrnar.

I

Lånsförbunclets ordf lantnr Rolll
Eliasson, Fägre, höll föredrag överl
ämnet "LRF och aktuella frågorl
inom jordbruket". Däretter följde enl
stunds diskussion. Sonr avslutningf

på kvällen trnderhöll "Folk

soner

singers" från Falköping med vackei
sång och musik. j(r'J3-

e\-- i7

Ingen flyttning
av Kinnarp$barn
I Frökind har

senaste

rykte uppstått att skolan

tiden eii Esåret därpå, ?4-Zb, göra omäni Kinnarp dringar, i slotan och få ytterligare

skulle snart bli för liten och eleverna utrvirme.
i så fall måste köras til1 andra skolor Siulle samtliga klasser UU åuU
- - nårmast Åsarp, Ryktet har blerade samtidigt och man alltså får
självfallet oroat föråldrarna men tolv klasser blir utrymmesflågan berektorn för södra rektorsområdet , svärlig. Men ingenting tyder i dag

Hjalmar Hellner luglar: - Någon på en så dan utveökdng, säger
flyttning är inte aktuell. Nåsta läsår rektor Hellner.
vet vi att vi klarar oss med nuvaran-

f{äst lägsta anbud
antas

ftir va-arhetena

Kommunstyrelsen i Frökind föreslår futlmåktige atr låta utföra
projekterade va-anliiggningar i samhällena oeh ail ånta ett inkommet
anbud för artretenas utförande slutande på 733.O0O kr. Vid antrudstidens utgång hade elva anbud inkomnit, det lägsta på 697.000
kr, det högsta på nära nog dubbla summan, 1.29O.00O kr .
Det av kommunstyrelsen före- i överensstämmelse med anbudsunslagna anbudet är det näst lägsta. derlaget.
Styrelsen avböjer det lägsta anbudet enär det är ofullständigt och ej

de lokaler. Dårefter har vi möjl

utrymme.

i

na i dag som tyder på att man il

bygga ut ' kommunens ,.ålder''

Familjesud,eljönst
i Kinneveds kyrka

framtiden skulle behöva ordna skol-

Söndagens fam.gudstjänst i Kinneveds kyrka var mycket välbesökt.

annan skola. Ett undantag är barnen

Gudstjänsten leddes

skjuts för Kinnarpsbarn till någon

från Börstig, där' från föräldrahåll

önskemål uttrycks att barnen skulle
få gå i Äsarp i stållet, beroende på
att avståndet bara är hälften så lårlgt

dit som till Kinnarp. Överflyttningen
av Börstigsbarnen skulle i så fall ske
efter kornmunsammanläggningen
och den skulle inte medföra någon
ändring av klassantalet i Kinnarp.
För närvarande är klasserna på
lågstadiet-dubblerade. Nästa läsår
kommer även fyran att dubbleras

och då har man alltså tio klasser,
Nästa läsår räknar man med ått ta
en skolkökslokal i bruk. Denna
används inte för närvarande. Skulle
behov finnas har man möjlighet att

domshem i Kinnarp. Projekteringskostnaden beräknas till 60.000 kr.

föreslås:

Jordbrukskassan 400.000
kr, 450.000 kr ur tillgängliga medel
i 1973 års stat och utnyttjaande av
75.000 kr reserverade medel från
i

personal till barnstugan.

SE
ingångspsalmen

Hagnerud. Efter
Socirila hemhjålpen
genomförde kyrkans miniorer ett
Den sociala hemhjålp som huvudsångprogram tillsammans med le- sakligen utgår till pensionärer samt
darna. Sångerna leddes av fyra fysiskt eller psykiskt handikappade
flöjtspelande barn och gitarrackompanjemang från ungdomssekreteraren. Flickkören medverkade från
läktaren med omväxlande kör och
solosång, Konfirmanderna svarade
för textläsningen. Kh Hagnerud talade med barnen om fasian. Likaså
presenterades "Lrrtherhjälpens fastesparbössa", som också utdelades

av några konfirmander vid utgån-

gen. Efter ytterligare psalmsång och
altartjänst avslutades gudstjänsten.
Som postludium framfrädde ånyo

flickkören.

LEIIIGA PLATISER

sförestån d are

Vid Frökinds kommuns ålderdomshem, Frökindsgården, Kin'
narp, är en ordinarie tjänst som föreståndare till ansökan ledig'
Tillträdesdag 1 juli 1973.
Sökande bör ha genomgått sedvanlig utbildning för ålderdomshen.rsföreståndare, eller äga därmed jämförlig kompetens' Lön
och anställningsvillkor enligt avtal. sökande, som för löneklass-

placering önskar tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöring, skall ange
detta i sin ansökan'
Upplysningar lämnas av föreståndaren, tel' 0515/332 60, eller av
socialnämndens ordf. tel' 0515/300 08'
Ansökan med betygsavskrifter skall vara Frökinds socialnämnd'
Billsholmen, 520 47 Vartofta' tilihanda senast 31 mars 1973'
Frökinds socialnämnd

' Styrelsen föreslår vidare att kommunen mottar ett statslån på 180.000
kr till barnstugan för vilket kommerr
kollegium översänt formulär och att
fullmäktige låter anstålla behövlig

av kh.

i Frökinds
kommun till 48 perspner. Sammanlagda antalet arbetstimmar då hjälp
lämnades av hemsamariter (inklusi'
ve anhöriga) var 2.888 och då hjälP
lämnades under 1971

lämnades

av hemvårdare

1.657.

Siffrorna innebär att antalet arbetstimmar per hjälpt person uppgick till
95. (PRK)

B&de kommun
olelr ernlslr;öld

grnr

Al d e rdom s h em

Följande finansiering
upplåning

1972.

åndra om i skolan och få
Det finns inget

'?tr'ei-'$

till ktrtt

Mejeriarbetaren Göran Andersson och hans hustru Aina Andersson, KinnarP, FalköPing, har
besvärat sig hos regeringen öVer att
iiinsstyrelsen avslagit en framställning från fastighetsbildningsmyndigheteni Falköpings lantmäteridistrikt
om undantag vid fastighetsbildning
från byggnadsPlan för KinnarPs
samhälle i Kinneveds

socken,

Kommitt6n för om- och till-

byggnad av Frökindsgården vill ha
fullmäktiges beslut om utbyggnad av
en planerad gata norr om Frö, kindsgården samt utbyggnad av valedningar för tillbyggnaden. Kommunstyrelsen tillstyrker och föreslår

att fullmäktige ställer 25.000 kr tili

förfogande för ärendet.

Efter framställning från idrotts-

och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tennisbanorna
upplåts för ishockey etc. En uppgörelse härom bör ske på prov under
nästa säsong.
Frågan om belysning vid tennisbanorna bordlades vid styrelsens se-

nåste sammanträde. Men kommunalteknikern skall utreda frågan.
Föreningen för utvecklingsstörda
barn i Falköping har hos kommunen
ansökt om bidrag till inköp av en re-

kreationsgård vid Sandhemsssjön.
Priset år 40.000 kr.
Detta ärende vill styrelsen ej ta

ställning till förrän. föreningen
lämnat en utförligare redogörelse.

Bestridande
Kommunstyrelsen bestrider ett
krav från landstinget på 5.000 kr utgörande driftbidrag för en person
som är anställd vid den skyddade

Frökinds kommun.
Dei gäller fastigheten FastarP verkstaden i Falköping. Enligt över-

Hulegården 2:3, som Paret An- enskommelse skall herfiortskommudersson försålt till Frökinds kommun nerna teckna en ansvarsförbindelse
men varifrån de senare återköpt bo- i sådana fall. Men vederbörande

stadshuset med tomt' Försälining hade ej meddelat sin flyttning fråur
och återköP har skett i tron att av- Falköping till Frökind.
styckning skulle beviljas så snart
kommunen framstålide begåran
därom.
Även Frökinds kommun har
anfört besvär övcr lånssl'yrelsens beslut. Kommunstyrelsen bedömer att
avstyckningen inte nredför några
oläEenhetei och anser sig moraliskt
forlliktad att låta säljaren bo kvar
de
oå iastigheten för framtiden med
upplåtelseformer som kan komma
if.åg" o* avstYckning och lagfart

l*"

01""11"". rI#: uj:J ?
!
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Barnstuga under uppttif.*nde

augusti skall barnstugan väster

om Lokal Frökind stå ftirdig. För
närvarande är bottenplattan under
gjutning. Generalentreprenör för arbetena är byggnadsfirman Erik L.
Dahi AB i Falköping. Byggnaden får
en totalyta av 610 kvadrarmerer.
Barndaghemmet kommer att uppta

två avdelningar och lekskolan

en.

Dessutom tillkomrner utrl'm6ut"t ;0"

liliii:lll;li:

kök och adminislration.
I och med uppförandet av barnstugan får kommunens yngsta i åldern
2 till 6 år en tummelplats * centfalt
belägen mitt emellan de båda tätorterna Kinnarp och Slutarp.

Arsmöte i
Rc;da l{orset
Kinneveds Röda Korskrets höil

I

tisdags årsmöte. Mötet inleddes med

att Göran Andersson visade bilder
från Marocko. Styrelsen omvaldes i
sin helhet och består av: Ordf. Göran

Andersson, v. ordf. Astrid Andersson, sekr. Brita Wilgotsson, kassör
Gurli Sjöberg, vilka utgör styrelse.ns

iil,!ajlil

arbetsutskott. Övriga styrelseleda-

l!:riiij

Bottenplattan under giutning. Herrar Gunnar Hallberg, Ingvar Johansson och Kurt Andersson ingick
arbetslag som tsT-fotografen träffade.

i

det

möter: Valborg Clausson, Rut Persson, Inger Johansson, Anna-Greta
Oskarsson, Inger Karlsson, Hulda
Brodd, Inge Eckerlid, Dagny Silvander.

P en si oncir sl dgenheternu kl ur

a

.fr;, inflyttn,ing i sommar

Styrelsens förslag om fördelning
av medel följde och det betyder att
katastroffonden lår 2.000 kr och att
350 kronor anslås till Island. Liksom
tidigare skall en resa för de äldre

arrangeras, valborgsmässofirande
anordnas och en klädinsamling skall

göras. Denna gav i fiol ett mycket
gott resultat, 1.400 kg.
Kretsens syförening har haft en
livlig verksamhet och antalet medlemtnar har ökat till 31. Ledare för
syföreningen är: Valborg Clausson
och Brita Wilgotsson. Syföreningens
auktion inbringade över 4.000 kr.
Kretsen har under året haft en om-

fattande verksamhet med bl.a. val-

borgsmässofirande, resa för de
äldre, olycksfallskurs, fotvård för
äldre samt insamlingar av olika slag.

t\7 i- ()3-{lå--

UY-invigning och stjårnfall

i Kinnarps missionshus

Tillbyggnaden på Frökindsgatan. "Dodo" Johansson, Nicklas Eckerlid och Hans Falbe ville gärna vara med

på bilden.

Ytterligare sex pensionärslägen- ministrationsutrymrnen. 13yggnaden Byggmästare Assar Lundqvist,
heter står klara att tas i bruk den är av typ radhus och varie 1- Blidsberg, svarar för byggnads- och
I juli på Frökindsgatan väster om rumslägenhet i nybyggnaden biir måleridelen, Äsarps Handelsbolag

Frökindsgården. Det handlar om en
tillbyggnad av den tidigare delen,
som rymmer åtta lägenheter och ad-

43*44 kvaclratmeter.

Byggnaden

är 36 rneter lång.

för VVS och Eltjänst, Falköping, för
elinst:tllationer.

-c)r.lT

Kinneveds UV-kår som har ett 30tal medlemmar, har haft årers srora
högtid med invigning och stjärnfall.
Under musik och med farrbärare i
täten tågade UV-arna in I salen, där
många anförvanter tagit plats för att
vara med om högtiden. Bo Fred6n
växlade lösen samt läste ett bibel
ord. UV-arna sjöng "Här är unga
käcka vilior". Ungdomssekreterare
Ulla Johansson ftirrättade invigningen av IJV-arna: Camilla Ivarsson, Annica Johansson. Ann-Marie
Johansson, Katrin Arvidsson, Per
Hermansson, Anders Hermansson,
Ulf Nero och Per-Ola Westerberg.
1:a stjärnan togs av följande: Carolin C, Lajla H, Lisbeth G, Anneli
J, Annethe T, Stefan T, Glenn J,

Bengt K, Niklas E, Jan-Olof Ö,
Christer H, Morgan K och Liselott

J.

2:a"stjärnan: Ann-Katrin Ö, Tomas C, och Karl-Olof J.

Efter gemensam sång och offer
för UV-kårens verksamhet predikade Ulla Johansson. Högtiden leddes
av vice kårchefen Gösta Claesson.

't";

J-t-a;-w>

Lc;rdug krins,fotbollskylg*
nl3*ai'20

Norraharnrnar
5 - 3-vann

mot KinnarP
Lördagens

träningsmatch

mellan de båda div lY-lagen

'.i",.

Kinnarps IF och Norrahammars
IK snelades i regnväder På grus'
olanen i KinnarP' Det blev vinst
Led 5-3 för gåsterna efter2-2
i paus. Såväl KIF som gästerna

hade inte riktigt ordinarie be-

sätrning, men det blev en ganska

jämn tillaråtlning. är'en om

gäs-

ierna verkade starkare i slutske'
det av drabbningen.
Kent"th Palrnqvist giorde två

av KIF-målen, medan Thomas
Westerberg svarade för ett'
Kenneth Johannesson svarade
för 2 mål för Norrahammar, och
ett var gjorde Weine Kvarnström

och Gunnar Wallin, medan ett

var självmå1.
NIK hörde i fjol

i

till toPPlagen
Smålan<lsfYran och slutade På

fjärde Plate efter toPPkänning
långe. Bra i lördage var SonnY
Nordqvist och Jerker Johansson'

ridigare IFK FalköPing, i för'
svaret samt Gunnar Wallin

i

an-

faller.

Christer Johaqsson gjorde ert

bra försvarsjobb i kedjan' Bosse
Thern gick hYggligt På mitten i
KIF-laget.

KlF-resenerna sPelade 2-2

mot KättilstorPe AJag På sönda'
gen. I -0 för KIF vFr stållningen
i pto. o"h den eiffran ökades till

Fotbollen har nu kommit in i ett
intensivt skede och det är full fart

kom KätrilstorP bättre
och kvitterade till 2-2' Mål för
KIF genom Gösta Ek, Roland

2-O'

Så

på övningarna. Den

Jsnsson och för KättilstorP av
Jan Johansson och Göran Jons'

l,l

snöfattiga

vintern och den tidiga våren har

$

gjort att bollspelarna kunnat förbereda sig väl med kulan' På nYa trä-

$*
ii li
:tlil

ningsplanen i Kinnarp har den'rullat
nära nog nonstop ett tag' I lördags
kollade vi in Kinnarps vårform mot
Norrahammar och det är ingen fara
på taket i år heller.

son.

KättilstorP bYtte i Paus ut fem

spelare och nYtt blod från B
betydde bättre fart och kvittering. B-O Engstrand verkar vara
i vårform i KlF'bilagan'

Än finns visserligen detaljer att
pa till - det kunde lagansvariga

sli

se. Mannen i kePsen år

"Mister Kin-

narp" i egen hög Person - Marthel
Johansson, tillika ansvarig för
skötseln av den nYa årenan.
På bilden har Norrahammars Jerker Johansson, tidigare IFK Falkö-

ping, samsats med KIF:s

båda

målskyttar Thomas Westerberg och
Kenneth Palmqvist.
va presentationen- av utredninEsma- [
terialet från 14 års kyrka-stat-arbete I
vidtog kaffesamkväm. Riksdagsman I
Larsson besvarade åven flera frågor
I

från de närvarande.
Efter en kort aftonbön sjöng kören ytterligare en hYmn'
j

I ?3. ?.i "<tt:

I sitt

anförande redogiorde Gunnar Larsson På ett mYcket ingående
sätt för bakgruirden till kYrka
stat-debatten samt gav även en historisk sammanfattning av förhållandena mellan kYrka och stat, inte bara i Sverige utan även i andra länder, och korn så in På bereclningens
förslag och de lösningar denna föreslår smat redogjorde för sitt arbete
inom denna beredning. Efter den
spnerligen sakliga och \qnstrukti-

lnställd
aulktlon

i

Westerbergs fYra mål
rrav I(IF 4-Z rrrot Sit
gav

Den till tisdagen den 13 rnars
if- hade "önskeföre"'
Kinuarps IF giorde riktigt bra
I fördvaret dominerade TonY
1973 utsatta exekutiva aukelljtrsmatch
tisdagskvällens
i
lie
.a"
oeh på inittfältet föreialler
NagP"..son
DYvnäs,
tionen hos Åke
i KinnarP mot Sil' Det blev vinst
en lösning i trion Peter
fått
h.
m"n
larp, KinnarP, är instålld'
**d 4' 2'"[,"t KinnarPsmål av Tho- Englund, Thomas Johansson ocn
mas Westerberg'
Kronofogden
Bo Thern" På lördag är Arentorp
Thomas var alltså mycket Pigg KIF-gäsier.
i ralxapings distrikt
hörde
o"tt tin a" piggare i anfallet
inte
också Gösta Ek, även om han

,rl I

s'r:.5-Ål

rc utigsamariter utbildade
uid Rl{-kurs i l{innerP

Ansträngd budget betYder

att fastighetsägarna

ut rned kvastell . . .
får gå
()
Kinnarps-SlutarPs Vägförening Sanden och Arne Andersson'
har haft årsmöte i Lokal Frökind.
Suppleanterna Elof Rehn, K-G
Ordf Bo Johansson hälsade vålkom- Johansson och Anders Andersson

men och överiåmnade sedan klub- omvaldes och kvarstående är Håban till Allan Ahlqvist, som ledde kan SilvandeY och Sven-Olo{ Joförhandlingarna.
hansson.
Under 1972 har de omfattande beArne Persson omvaldes till reviläggningsarbetena av gator och vä- sor och efter bortgångne Georg A
gar avslutats. Det har varit ett dyrt Öhrnell valdes Erik Svensson'
år för vägföreningen - det Pekar
Suppleanter blev Olle Nilsson'
rrtgående balans På, 372.797:86.
omval och Tord Torstensson' nyval'
Bokslutet med revision,lades till I valberedningen omvaldes Bengt
handlingarna med godkännande Samuelsson och Nils Johansson'
och budgeten för 1973 framlades.
medan Göran Andersson avsagt slg
- Det är ingen stark budget och förnyat arbete i beredningen' Styvi måste hjälpas åt att hålla kostna- relsen fick stämmans uPPdrag att
derna nere, menade kassören Inge utse ny ledamot'
Eckerlid. Totala summan för året är
201.381:76. Föreningen tvingas för
att klara utgiftskontot dels höja an-

delssumman med 20 öre från 1:50
till 1:7Odels uppta lån på 40.000. Det
sistnämnda hoPPas man få mot
kommunal borgen.
Det beslöts att renhållningen för
våren, sornmaren och hösten skall

ombesörjas av fastighetsägarna.
Var och en får alltså ta sin kvast
och sopa tttanför sina tomter.
Slyrelsen fick vidare i uppdrag att
tillskriva kommunikationsministern
och framlägga förslag om 30 km/tim
på tätorternas samtliga gator.
Kommuntekniker Elof Rehn inforrnerade om att kommunen fått
vägmyndigheternas förslag till placeringen av gångbanor längs riksvägen. Kornmunen har På vissa Punkter justerat förslaget för att om möjligt sträcka ut gångbanorna såväl i
Kinnarp som SlutarP'
Vägföreningen f,ick i uPPdrag att

tillskriva kommunen om att den i
sin tur skall efterhöra hos vägmyn-

diehet att ändra ortsskyltningen sårä-i i'Kinnarp som Slutarp. Från Falköpirrgshållet skall det enligt förslaget placeras en skYlt med benäm-

ningen Slutarp-KinnarP, från

cehamnshållet skall det

Ulri
stå

Kinnarp-SlutarP.
I styrelsen nyvaldes Arne Andersson, Kinnarp, efter Gösta Karlsson,
som. undanbett sig omval. Evert
Sandens mandattid gick ut - han
omvaldes. Styrelsen består av ordf
Bo Johansson, sekr Göte Grahn,

Srölder
"-P"rlna.i SlutarP

har försvunnit ur en kasvid
.uuJoätu, i en aflär i SIutarP

med fjorton dagars melrör sig den ena gången
Det
lanrum.
afil'idö r.'' den anåra 150' Enligtinte
färsinnehavaren har stölderna
skett under affarstid'
Polisen utreder'

iraliun[."

i
T7-.

,.j

,f1glg..d3-.,1].

Tillämpningsövning vid avslutningen: Skadad är Jan'Erik Johansson. Han
får hjälp av Dagny Silvander, Barbro Andersson, Lennart Pesjö.
Ett 20-tal för sjukvård intresserade
har under två månader i 20 timmar

deltågit

i den av Kinneveds Röda

sumPad,e

korskrbts anordnade olycksfallskursen I dch II. I måndägs var det avslutning i Kinnalps skola med tilllämpningsövning. Ledare har varit
sjukvårdslärare Elisabeth Valentinsson, Floby.

chanser

Tio av deltagarna har utbildats
som väggamariter och det är en
nyhet f{r bygden. Det är de första

spelarna överlista Arentorpsmål'

samariterna i området och de har en
myckeiviktig uppgift att fylla. De är
utbildade för att snabbt kunna gripa
in på skadeplatsen. HjälPa den
skadadp eller sjuke, antingen det
galler .ätt akut sjukdomstillstånd

Ittnnarp

Trots en rad solklara måltillfällen för KinnarP lYckades inte
vakteri Lennart Sandahl mer än
en gång. Och det var Peler Eng'

to.å. *- i andra halvlek kvit'
'tersde gästernas l-O rill l-1'
som alltså blev slutresultatet'
Bäst i KinnarP var i fYrbacks
linjen Anders Ek, På mittfältet

eller skäda i olycka. De har fått gratis

l't] 3-a4 - jV

Bo l'hern och Peter Englund
samt

i kedjan Thomas Wester'

bergl.

Kinnarps B slog en

Anne-

lundskombination med 5-l
efter tre mål av Kjell Ahl' ett av

'Bo Johansson och Bo Hansson'

Kinneveds CKF
höll ordinarie månadsmöte i tisdags
!väll hos Ingrid Olsson, Alarp under
god tillslutning. Vid förhandlingarna

utrustning från Röda korset. De har
dessutom en skylt på sitt fordon och
legitimationskort.

Tipspromerrad i Slutarp,
Slutarps IF:s damklubb anordnade på söndagen en tipspromenad.
Arrangörerna hade otur med vädret
- det blåste, regnade, haglade och
snöade. En liten skara vågade sig ut
på vandring.

Rättaraden:x12 2 xx lx1
xxx,
Barnraden:122 x21 ZxZ
lx.

Åtta rätt var bästa resultatet blancl
de vuxna. De tre vinnarna var Lisa
Gustavsson, Ingrid Pettersson och
Thyra Leifler, dår Lisas svar på shil
jefrågan var bäst. Hon tippade 14.20
- rätta svaret var 13.13. Anna Samuelsson var närmast med 13,4.
Två hade tolv rätt bland barnen
och det var Robert Westermark och

Eva Leifler. De här nämoda kan
hämta pris hos Samuelssons som för
övrigt var start, och målplats för pro-

menaden. Kaffe serverades i

klubbstrigan på Tångavållen.

| 1V.t-

kassör Inge Eckerlid samt Evert

tG)'I

!-av'

to

Kinnarp dominerade
Tråvad gjcrde målet
MåIet föll
I
Tråved tresegrade få tördagen Kinrarps IF med -O'
efter
L.nelgr-+n
Ceåe
halvlek
Slen.,m
efter 3g minrlers spel i ftirsti
artn&rs Kinnarp sorr ä5dc
rar
Der
fAt*""'
gåstern*s
i
missliinrånd
Bösta Kinnarps *rrch*r., t *Oei"a "pel oeh {tera gima måIe hsnser'
Chrisler Johanv
oeh
6k
Anden
Persson"
Tottv
öi;;;;;;;"t*r"
mittläft"rs Bo Thern ccb anfallets Giista E"k', .
"ln,
äi:'ä""t"ir"; rttrtå möt Vårgårda kommande helg'

).

t)|-oJ

FROKINDS KOMMUN
Ansökan om plats å Frökinds kommuns barndaghem och lekskola, som skall tagas i bruk höst"erminen 1973 avseende barn i
åldrarna 2-7 är, skall vara Komrnunalkontoret, Kinnarp, 521 00
Falkriping tillhanda senast den 714 L573.
Ansökningsblanketter kan erhållas efter hänvändelse till Kommunalkontoret tel. 330 53 och 331 53.
Frökinds barnåvårdsnämnd

Iuhuni Kokko från, I{aulå,s

uunn .fciltskytte i Kinneued,
tl l3- dbl.,o3

I

j

Lrsats: 1) K-G Ahl. 6-10; 2) Eides- Sandhem, 6-14; 6) Sture Johansson, Vartofta 6- 12.
ten och Centerstig med 5-lT.
Klass F 3: 1) Karl-Erik Kartsson, Klass F 5: 1) Juhani Kokko, KavSkörstorp, 21; 2) Lennait Anders- iås28; 2) HenryAndersson,skör,de,
son, Karleby, 15;3) Lennart Oskars- 25; 3) Hans Jensen, Skövde, 25; 4)
son, Vartofta, 14; 4) K-E .Dambers, Ingvar Blom, Sandherrr, 23; 5) Bengt
$ullsjö, 12; 5) Ivar Ti{stedt, Sköi- Alfredsson, Sörby-Odensberg,23; 6)
storo 11.
Nils Håkansson, Falköping, 22; Z)
I Insats: 1) Tidstedt 6-19; 2) K-E Ingemar S.vensson, Mullsjö, 21; 8)
lKarlsson 5-12;3) Oskarsson 4*1.3, Thor Billman, Falköping,2l;9) InI Klass F 4: 1) Leif Gustafsson, gvar Berqsten, 21.
j Odensberg, 26; 2) Lars Bengtsson, insats: 1) Thure Nilsson, Mullsjö
Härja, 25; 3) Hans Stark, Hangelösa 6*23: 2) Juhani Kokko. Kavlås.
24; 4) Bror Svensson, Sandhem, 23;
6-12; S) Henry Andersson, Skövde,
5) Sture Johansson, Vartofta 21; 6)
6-20; 4) Ingvai. Bergsten, Skövde,
Anders Andersson, Tidaholm, 21: 7t
6-18; 5) Thor Billmån, Falköping,
Olle Ericsson, Sandhem,20;8) Jan 6-tZ; 6) Bernt Jalnefur. Skövde.
Rensfeldt, K 3, 20; 9) Bengt Berget, 6-12; ?) Ingvar Blorn, Sandhem,
KaVlås, 18; 10) Torleif Svensson, K
6*16"
3, 18; 11) Lars-Äke Alfredsson,
Klass vet: 1) Knut Blomster,
Sörby-Odensbelg, 18; 12) Jan-Ove
Skövde, 20; 2) Karl-Ivar Bengtsson,
Hermansson, P 4, 17; 13) Lars AnHårja i9; 3) Gustav Oskarsson, Vardersson, Kavlås, 16; 14) Gunde Jotofta, 19; 4) Olof Sjödin, Forsvik, l8;
hansson, Kinneved 16.
Insats; 1) Leif Gustafsson, Sörby-

Odensberg 6-23; 2) Lars Anders6-f9;3) Bengt Berger,

5) Alvar Blomberg, Härja, 16;
Torsten Mattsson, Falköping,

Insats: l) Knut Blomster, Skövde,
6-18; 2) Karl-Ivar Bengtsson, Häf-

ja, 6*i0; 3) Nils Alfredsson,

din, Forsvik. 4-9.

6)

16.

son, Kavlås,

Kavlås, 6-18; 4) Bror Svensson,
Sanclhem. 6-17; 5) Olle Ericsson,

! :t|t:a{

:i!å+.:lr,
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Juhani Kokko från Kavlås (i mitten) vann söndagens fältskjutning i Kinnarp. Skytteveteranerna Georg Johans'
son, tlv, och Valdemar Johånsson, t.h, gratulerade den duktiga Kavlåsskytten.
I 'riliiltiJ
I
rrjlf!.-l

r.rr,ir

I

'.

,r"
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r'lil"rl

Kinneveds skytteförening hade på söndagen anordnat fältskjutning med fem stationer
vid Axtorp, Risao Fröje och Kinnarp. Ett 90-tal skyttar.mönstrade upp i det ruggiga aprilvädret
med omväxlande regn, snö och hagel. Arrangemanget lovordades dock av sk)'ttarna * det
var mycket nöjda patruller som korr i rnåI.
Totalsegrure blev Juhani Kokko, Kavlåso med 28 poiing. Han blev också tvåa i insatsskjutningen.

Senast Kinneved stod sorn arrangör för en tåvling av detta forrnat var den I I november
l95l i samband med löreningens So-åriga tillvaro. llet är alltså 22 år sedan så många
fiiltskyttar var samlade i Kinnar;rstrakteu.
Skövde, 9; 4) Torbjöm Persson,
Mål och avstånd; mål nummer r gström, Falköping, 19; 2) Kjell

C 25.240 meter, mål nummer 2 1i4
del, 265 meter knåstående, mål
nummer 3 1/8-del, 235 meter, mål
nummer 4 U3-del, 4O0mrneter, rnål
nummer 5, C 35.305 meter, insats.
Resultat:

Juniorklassen: 1) Tomas

En-

Sö-

Odensberg, 5-15; 4) Alvar Blomberg, Härja, b*13; 5) Gustav Oskarsson, Vartofta, 4- 74; 65 Olof Sjö-

Hjerp, Falköping, 10; 3) Kent Dam- Skara, 9,
Insats: 1) Stefan l,illieborg, Mullberg, Mullsjö. J,0.
Insatsskjutning juniorer: 1) Tomas sjö 6*19; 2) Karl-Anders Karlsson,
Lavad 6-17.
Engström, b-alköping, 5- 10.
Klass 2: 1) Hans Centerstig, KinKlaes l: 1) Karl-Arrders Karlsson,
Lavad, 26; 2) Stefan Lillieborg, neved, 22; 2) Christer Eidesten, FalMullsjö, 20; 3) Jan-Oiof Bergsten, köping, 21; 3) K-G Ahl, Kinneved
lt.

En skyttepatrull studerar intfesserät resultaten. Arrangemanget hck mycket beröm'
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Lördagen

de

I MORGON, SONDAG

DEt
öPPNAS
I I

gLUTAR
I
(Slutarps Möbelindustris f. d. lokaler Falköpingsvägen)

PA 2OOO KVM PRESENTERAS
det mesta för de flesta smakriktningar då det gäller

M UBLER N TVIATTO

R' ARMATTS

Utan att ge avkall på kvalitö kommer våra priser att vara de lägsta mc

Under hela april tillännpar vi dessutom
EN MANGD FXTRAPRISER

UltD

)n 14 april 1973

R

ET: i#li#51ä"*mrnni;*l::.:"i;"åir

15
APRfL
KL.
13n19
s

I STORA

IRER
ijliga
Komplett vardagsrum
SOFFGRUPPSHöRNA 3-sits-soffa, 2 sits-soffa

yalflia,firger

sor'yL'Lhsnn*

g's'"kt. med!r"- o"h

"n"r"r.ojr'ou
SOT 'BORD, HÖRNBOD, BORDSLAMPA,]\4,q

(M

'

2. I I0

:-

,t't"
För att göra Ert val läl
möblerade interiörer I
klusivare som enklare
som moderna-möbler

a Stor sorterirg

,

engelska möb
O Speciell avdelt
f urumöbler

O Stor avdelning
kompletta hallt

SoffgruPPshörna

H:1ffiiixäräå:iä$.':'1l
verkligt specialerbjudande.

I EN S.ARSKILD

1.I

I 0:-

Ordinarie Pris 2.550

FYNDAVDELNING

I vår stilavdelning

Gustaviansk

bestående av runt bord + 4
klädda i ranriigt stiltyg
Ord. pris

1.600:-

{

rn
st

EXTRAPR

priser'
har vi samlat olika varor sorn vi kan erbiuda till exlra låga

Sektionsfåtöli
i mönstrad kvarnduksväv .

..

..

EXTRAPRIS 5 St

Högryggad

sektionsfåtöli
klädd i manchester.

ONSI
DeC

var kanske något

sp

uönnr,uusnt.
Var vänlig notera detta ocl't

SoffgruPP
Best. av 3-sits-soffa och en fåtölj. Lösa vändbara
plymåer i sits och rygg i ett flertal färger. Bottenpris, Obs. begränsat parti

990:690:-

Klipp ur rutan och lägg det
Omsåönskas tar vi kontak

*11"'
Adress

'

w

'Iiräslag: valnöt, vitlack. Tiliägg för jackaranda 300:För den prismedvetne. Tjäna c:a 1'000:* på att köpä komplett rum

:tare har vi inrett färdig-

:estående av såväl exmöbler, såväl stilmöbler
,

spanska och
ier
ring med moderna

s
\f

I morgon öppningsdagen och måndagen
den 16 april lärnnar vi

l0.

rabatt
på våra tidigare
låga priser

(Gäller ei fYndavd. och våra extraPriser)

med ett 30-tal
rnöbler

tatgrupp

150: -

Uppmöblerad komplett
Z-rumslägenhet

Y,ilåäTI'

sovrum'

:1 .100:

kök4,

990 : -

690:-

190:(ELISTA
ciellt Ni sökte men inte fann i
rv.

övrigaönskemå1.

l,:!iillii.:.,,i,"i.,.mn
r i brevlådan vid ingången.

t med Er per telefon.

Tel. ..

#s
id::

'ti.i \
'nN.

'"'i

| . 0 9 0' 1

varnöt

Uppettider: Måndagar lq

-29

Tisdagar-fredagar 10-18
Lördagat 10-13

:&l

Kinneveds CUIr
har hållit en familjefest som fick god

tillslutning. Ordföranden

Orve

Persson hälsade alla välkomna och

talade om programmet för kvällen,
varefter han överlämnade ordet till
Rune Hjalmarsson, som höll ett kort
föredrag om bl a det nya kärnsjukhuset i Skövde,
Sedan tog programgänget Cheeze

Doodles från Skörstorp över och
framträdde med sketcher och sång
om bl a miljöförstöringen. Efter detta
mycket uppskattade progTam var
det dags för kaffet och en liten paus,
innan Astrid Pettersson och MajBritt Johansson tog över och ledde

barnlekar en stund. Till detta fick
vi musik av Gösta Johansson och
Gösta Andersson, som sedan spela-

de upp till dansen som avslutade
kvällen.

Cp-årsmöte i Frökind
Frökinds kommunorganisaticn av
centerpartiet har vid årsmöte omvalt
styrelsen. Denna har följande sammansättning: ordf. Ingvar Torstensson, Börstig, sekr. Dagny Silvander,
Kinneved, kassör Lennart Pettersson, Slutarp. Sven Ekbom. Luttra.
Svante Arnesson, Luttra, Inge
Josefsson, Vårkumla, Elisabet
Jacobsson, Äsarp, Per Jacobsson,

Å"a.p, Äke Andersson, Solberga,
Gulli Arvidsson, Brismene.

Vid årsmötet diskutqrades förhållandena efter storkommunens
bildande vid årsskiftet 1974 och möjligheten att bibehå1la den nuvarande
organisationen som en samarbetan-

de grupp inom den större kretsen.
Staffan Östäng, Skara, beråttade
om kibbutzliv i Israel och visade bilder. Marianne, Anette och Kerstin
från Vartofta Åsaka underhöll med

-O'{-c} }
Bostndsetandarden i KinnarP
Vid den senaste folk- och bostads-

räkningen framkom att av de vid
räkningstillfiiilet inalles 302 lägenheterna i tåtorten Kinnarp var 41 uppförda före 1921, 59 under tidgn
1921-f940, 88 under tiden
1941- 1960, 4l under tiden 1961- 1965
och 68 1966 elier senare medan för
5 lägenheter uppgift om byggnadsåret saknas. Av lägenheterna var 297

försedda med vattenledning,

29T

med avlopp, 292 med centralvåirme,
280 med eget wc och 235 med eget

Frökinds motionsklubb
hade annandag påsk anordnat en
tipspromenad i samband med jaktstigen. Endast 57 personer deltog.
Ingen tolva noterades, men 11 rätt
hade Barbro Hermansson, KinnarP'
och Astrid Andersson, Vårkumla.
Nio rätt: Kirsti Gustavsson. Slutarp,
Webster Gustavsson, KinnarP'
Håkan Silvander, KinnarP, Gunvor
Josefsson, Kärråkra, Kerstin Ahlqvist, Slutarp, och Rut Gustavsson,
Kinnar. Rätt svar på skiljefrågan:
18? st. Närmast kom Göran Fransson, Kinnarp. Ovanstående Personer fick pris. Rått tiPsrad: I 1 2;

rxr 22x 22 L t"1
.- -o .,.r-åg
lä'r

I(önrn,o;r3l hade I--{P & Wwrös
Sedfi,ro kom fttio oetc ffi*Z
Kinnarp hötl på att överraska ett av de väntade topplagen i div IV då laget på påskaftonen
gästade Gullkroksvallen i Hjo. I halvlek hade nåmligen laget en rättvis ledning rned l-0
men sedan korn IFK Hjo och tog hand orn det helao resulterandb i en rättvis hemmaseger

5-2.

med hela

, WS_öV..&L|

Kinnarp inledde mycket

bra.

Laget var snabbt på bollen och pass.
ningarna gick till rätt adress. Några
större målchanser skapades dock
sällan och det mål som kom i 34:e
minuten var en skånk av hernmalagets målvakt som val f.elplacerad på
Kenneth Palmkvists frispark.
Bäst i Kinnarp var Tony Persson,
Peter Engiund och tvåmålsskytten
Kenneth Palmkvist.
Hjo hade ett konditionsstarkt lag
som mot slutet helt behärskade hän-

delserna. Kedjan var rörlig och
snabb och särskilt bra var unge

yttern Kenneth Johansson och Leil
Pettersson.

I

försvaret var Charles

Bers båst.

Kinnarp tog alltså ledningen
genom Palmkvist, Hemrnalaget
hade sin bästa chans i ett ribbskotl
mot slutet.
På ett liknande ribbskott i andra
halvlekens 12:e minut med efter.

följande hörna nickade

Beng:l

Ekström in 1-1.

2- 1 kom genom Per Emanueisson

i

20:e minuten och för 3-1 svarade
Tomas Bjurström.
Kinnarp stack i 33:e minuten upp
och reducerade till3- 2 genom Palm-

kvist. Sedan avslutade Hjo

rned

tvenne mål av Leif Pettersson och
Stefan Falk. Full tid 5-2.
Arne Snygg, Skövde, dörnde bra
inför 150 personer.

I(inneveds
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jubilerade
Kinneveds CKF har fyllt 30 år.
Jubil6et firades med fest i Lokal
Frökind tiiisammans med Centerh,

CUII och Brismene CKF. Ordf.
Margot Pettersson välkomnade och

föredrog historiken. Av

denna

framgick att det var på dagen 30 år
sedan avd. bildades i Föreningslokalen, Siutarp, under medverkan av
riksorganisatör Ida Olofsson, Lillpi
te,

Kinnarp 4-2-föIl
Vårgårda bcsegrade Kinnarp rned 4-Z i brdageos tr&lingsrnateh i \rårgår-

ds. Det år inte rnyckel att orda orn den här tillstiitrlningen, såger KII':s
l4gfue lfarthel Johansson. Råtishiparen var en icke legitimerad domare
oc{t fIätr härrgde inte med" vilket medlörde en vbs irritaticn.
Bäst hos trris vEr Tory Perssern i efi annare iåEmt lå9. trtlålen glordes
av Bengt Perssan och pau,sstållningen var 2-1.
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Stiftelsen

med Slutarps
församlingshem
Samhcillsförening samlas till årsmöte i Lokal
Slutarps Samhållsförening har
haft sitt 41:a årsmöte. Stämman'
som var i Stiftelselokalen i Slutarp'
öppnades av ordf' Evert Sand6n

olh farhandlingarna leddes av Sten
Ahlqvist. Nämnde Ahlqvist samt
Elof Rehn stod i tur att avgå ur stY-

Vid starten fick avd. 16 medlemmar. Under åren har medlemsantalet ökat undan för undan till nuvarande 61. Av de som var med vid
bildandet finns fem kvar. Till dessa
utdelades present och nejlikor.
Margit Andersson, som varit ordförande i 26 år, fick motta en graverad tennstake som tack för gagnerikt arbete inom avdelningen, Ur
historiken framgick att det under
årens lopp förekommit mycket livlig
verksamhet. Gåvor har utgått tiil humanitär hjålp och till partiets olika
ändamå!. Studie- och kursverksamhetenrhar varit och är livlig.
Vid jubildet högtidstalade distriktsordf. Gunilla Andr6. Hon höll ett

allmänpolitiskt föredrag

och

Frökind bl.a. för beslut om ev.
stadgeåndring onsdagen den 2
maj 1973 kl. 19.30.

framförde till sist .distriktets varma

Otdf.

Lindberg överlämnade en blomstergrupp. Gratulerade med blommor
gjorde också CUF genom Arne Thuresson, liksom Brismene CKF
genom Gulli Arvidsson.
Sånggruppen "Körsbären", som
består av Ellinor Palm och Yvonne

relsen men båda omvaldes På en tid

av två år, SuPPleanter blev Eino

Mikkola och Mats Andersson, revisor Gustav Gustavsson och rev'
suppl. Gunnar Clauson. Tidigare
finns i stYrelsen Evert Sand6n,
ordf,, Bengt Samuelsson, sekr,
Sven-Olof Johansson, kassör' Kvar

lyckönskningar till Kinneveds CKF.
Lyckönskade gjorde också centern

genom att dess ordf.

Sixten

Eriksson, underhöll med sång till
gitarr på ett förtjänstfullt sått.

står också suPPl. Lennart Karl6n,

revisor Anders Andersson och rev'suppl. Bror Gårtner'
blstämdes att loPPmarknaden
oreliminärt skatl gå av stapeln den
26 maj. Vidare beslutades att donationsfonden skall utgöra 5'000 kronor och att den årliga räntan skall

tillfalla SlutarPs IF.

Samhällsföreningen förvaltar och
sköter samtliga parker och lekplatser i samhället och även "Slutarpe
dösen". Från en rnedlem PåPekades de brister som finns och funnits
i samband med bYggandet av nYa
reningsverket. Lekande barn har
utsatts för fara - bYggPlatsen har

inte varit tillfredsställande
nad. InsPektion av

inhågsamhällsföre-

ningen skall ske.
Mötet avslutades med en stunds

bingospel.
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--Distriktssköterska

i'IiinnarplÅsa"p

Några större förändringar vad
beträffar disrriktssköterskornas

antal eller verksamhetsområde
planeras inte. Dock kommer en
omfördelning att ske så att en
tjänst - troligen en av de två i
Stenstorp - placeras i Kinnarp
eller Äsarp.

För nånarande linns i FaIköping tr€, i Floby och StenstorP
'.ardera tYå samt i Vartofta en

skdterska. Vissa delar av Sten-

storpsdistrihtet bedöms dock
lrunna betjånas från Falköping
pch det anses rimligt att Kinnarp
bller Äsarp också Iär en sköterska. I oeh med kommunsamman-

låggningen får ju Falköpings
kommun och länet ett tillskott av
när'inare I IOO Redvägsbor i
Äsarpo Smula, Fivlered och Sol-

o"u''
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hemmapremiär
Kinnarpsfall
Skövd; start gav
:H'äT fäfl'"t1|""

segern

Kinnarp är fortfarande utan poäng i fo-tbollens div. IV. Vid söndagdns'hernmapr:emiär på Kir.rr"rrro rnot IFK Skövde förlorade rrian rned'3-'I , halvtiit S -O. Matchen
avgjoides redan i lnledningen. IFK Skövde ekaffade sig då en 2-O-ledning reddn
efter sju minuter och Kinnarp därrned redan ett slaget lag.
I den 5:e minuten föll det lörsta
målet. Lennart Ändersson, Skövdes
högerback, slo! en Lång frispark till
Bert Andersson som kom helt solo
med hemmamålvakten TommY Pettersson. Hår giorde Bert inget
misstag utan slog bollen i ena burgaveln.
Två minuter senare var det kliPPt
ieen. Biörn Hellberg drev uPP ett
infall i mitten o. spelade fri Bert Andersson. Bert giorde om bravaden
och satte dit bollen lika säkert som
förra gången. Ställningen var
därmed 2-0 och KinnarP verkade
resignerat.
Gästerna fortsatte sin Press mot
hemmamålet och det var vid flera
tilifällen som hemmamålvakten
Tommy Pettersson var nära att få

lcöka rygg igen. Flera

chanser
skapades men fru Fortuna var oftast
på Kinnarpsförsvarets sida.

Efter tjugosju minuter kom dock
ytterligare ett mål för gästerna. Bert
Andersson, vem annars denna kalla
aprildag drev upp ett anfali i miiten
och slog en fin iöpboli till snabbfotade Ulf Aberg. Denne gjorde inte
något misstag helt fri med TommY
Pettersson utan rundade tronom och
slog bollen i ett tomt måI.

mot ett säkert spelande Skövdeförsvar. Visserligen höll man spelet bra
uppe och hade stundtals Press rnot

IFK:s halvtidsledning var alitså
inte orättvis. Laget hade skapat de
vassaste chanseina or:h sPelet flöt
stundtals bra. Kinnar-P hade däremot mycket svårt att bjuda till något

Thern och detta måi kom efter en

mycket ihåligt i försvaret.
Andra halvleken inleddes med att
Skövdelaget skapade ytterligare bra
chanser men närmast mål man kom

var emellertid ett ribbskott

av

Kenneth Grand.

Därefter gied initiativet över tili
hemmalaget, men man hade mYt:ket
svårt att skapa några riktiga chanser

inte på deras sida.

hal'rrtirrrme av andra halvleken.
I Skövde var målvakten Bosse

Johansson säkerheten själv i målet.
Vidare var försvaret liksom Bert Andersson på rnittfliltet och Arne Spetz

i kedjan.

Dornare inför elt Par- hÅmdra'
åskådare var Charles Johansson,
Falköping.
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e{ler förlusten i FIjo i inledningsmatchen'
Kinnarps IF tänker komma igen med seger rnol Sfrövdekamraterna
i
veckan'
träning
under
Här etf träningsglatt gäng fångade av "Båsse"
t17 .b- C, t - .iB
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sekunder återstod av matchen
fastställa slutresultatet 2-0 på

frispark som ändrade riktning på en
försvarare och Klevamålvakten
meter från mål, skjuta över och Mats Ljung btev helt ställd.
samme man berövades en straff
I Kleva får Mats Ljung i målet
sedan han haft fritt fram. men rått- godkänt och i uteförsvaret är Mats
skiparen i matchen Bengt Johans- Allansson en positiv överraskning.
son, Falköping, noterade att förseel- Yngve Andersson var också bra så
sen var någon centimeter utanför långe orken fanns. Mittfältsspelet är
straffområdet.. .
inte vad det borde vara och sådana
Slutarp spelade i första halvlek som Stig Wallander och Jörgen Petmed vinden i ryggen och hade visst tersson kan bättre och borde få
grepp på plan utan att skapa några bättre kontakt med kedjan som var
farligare tillbud och man var in- ganska anonym
ställd på 0-0 i halvtid, men tio
Vad som överraskade mest i
minnter förb paus fick man en Slutarp var kämpaandan som komfrispark som Bengt Andersson från penserade när det brast i fotbolltrettio meters håll fick fullträff på och skunnandet. Bra försvarsspelare
1*0 var ett faktum.
var Kenneth Andersson, Bengt AnTrots ett bra tryck på ett kåmpan- dersson var också på alerten, men
den bäste Slutarpsspelaren denna
gång var Roger Andersson.
OCn nagra Konlrrngar rran Drurarp
Bengt Johanssons domarinsats
var nära ge resultat. Bl.a. frck Kleva- ger godkänt betyg med undantag av
försvaret rädda på mållinjen sedan ovan nämnda straffsituation då han
nogu" Andersson gått loss.
torde uppfattat bättre.
Srmme man kun e när bara tjugo

Lagen på Kinnerno i ryorgon
= t^ti3-rtl-7-7
Khnarpa IF

IfK

Skövde
1 Bo Johmsson
2 Lennart Andersson
3 Ame Lindström
4 Owe Wigertz
5 Bo Andersson
6 Bjöm Hellberg
7 Bert Andersson
8 Ulf Äberg
I Bo Fredriksson

1 Tommy Pettersson

2 Bengt Persson
3 Conny Qvist
4 Anders Ek
5 Christer Johansson

6 Tony Persson
? Bo Ttrem
8 Peter önglund

I Toma

Johansson

l0 Kemeth Paimqvist

I I (iosl.a !:el(
12 Tomas Westerberg
13 Tomas Carlsson
samling Kimemo söndag 12.30

Domue: Eric

Vid sammanträdet i aplil hos Lin-

när Andersson Kinneveds kyrkobrödrakår blev den avgående ordföranden Daniel Abrahamsson avtackad iör sitt uppoffrande arbete
inorn kåren. Kårens tack I'ramfördes
av kh Hagnerud vilken även ör,er-

lämnade blommor.

Sarnling inleddes med andakt,
Linnar Andersson. Efter förhandlingar vidtog kaffesamkväm. Daniel Abraharrsson
som hölls av värden

berättade om sina år som ordlörande

Bl.a. fick en Slutarpsförsvarare i
första halvlek i panik slå en kanon
i egna målstolpen. Bengt Alexandersson lyckades att i fritt läge, tre

Skövdemålet, men som nämnts

kunde man inte få bollen över linjen.
I hemmaiaget var Bosse Thern
tien stora dorninanten. Han försökte
dra med sig sina lagkamrater men
de verka.ie vara allt.leles för o.1ämna
1är' rrtt kunna bjuda det iör dagen
spelgiada Sköi delaget ordentligt
motstånd. Målsky'tt för Kinnarp var
Peter Englund efier inlägg av Bosse

ordentligt motstånd och rnan var

Nog kunde s€riestarten varit bättre för Vilske Kleva BK än vad
som blev fallet. Slutarps IF var ofint nog att ta båda poängen genom
vinst med 2-O efter l-O i halvlek. Under mycket svårbemäetrade
förhållanden, halt underlag oeh kraftig blåst, bjöds inte på någon
fotboll alls och det var mest sparka och spring från båda håll, Men
i råttvisans namn borde Kleva haft minst oavgjort, men turen var

Kinneveds ;'f )J'' rrl -Je
kyrkobrödrakår

10

Arne Spetz

11 Kenneth Krantz

12 Christer Hagelin
13 Stellan Aryd

Fredriksson, Tidahobn

Linjernän: Bengt Johansson, Falköping,

BJgt

LOfgren, Falköping

samt erinrade om sina företrädare.
Ny ordförande har ännu ej utsetts
för övrigt omvaldes styrelsen i sin
helhet rned Herbert Andersson som

vice ordförande, Carl Arne

Adamsson som sekreterare och Olof'
Nilsson som kassör. Studieledare är

kh Hagnerud som fortsatte studiearbetet kring ämnet "Möte med världsreligionerna" och denna afton berördes den interrrationella renässansen

och det aktiva

samhällsengage-

manget inom buddhismen.
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i Lokal Frökind, I(innar
lörd. den 24 apfi1 kl. 20.0r
MUSIK:

Wandiqvlntetten
Lledlemskontroll.
OBS

! Ej buss.
Falköpings GDI

MUBLER

I MATTOR IARM#

presenteras överskådligt
På drygt 2.000 kvm kan
exklusivare sorn enklare möbler, bland såväl stilmöbler som moderna rnöbler.
ttli välja bland såväl
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