FAII( spelade inte- på''täöF
men seser mot l(innärp.,

G
Kinnarp får tydligen rätt
besvårligt att plocka poång i
årets serie. Nu åkte man på sitt
tredje nederlag i följd och då mot
ett lag som man sade var det
såmsta man mört i år. FAIK vann
nämligen söndagsdrabbningen
på Odenplan med 3- I efter I - I
i halvtid. FAIK startade annårs
rått optimistiskt och redan efter
2 minuters spel kom man upp i
ett anfall, där Leif Zackrisson
gjorde ett fint inlägg till K-I Janneson. Han missade dock grovt

ett öppet kinnarps-mål; där
målvakten vår ute på annar håll.

Det var det enda tillbudet som
FAIK hade de första l5 minuter-

upp en
högt uppdragen offsicletaktik.
nao då Kinnarp vieade

FAlK-spelarna fastnade allr, för
oftå i offsidefållorna.
Det blev istället Kinnarp som
skulle glådja sin medresta sup-

porterskara med att göra l-O-

målet genom Peter Englund
efter kalabalik framför FAIKmålet, Detta hände i 20:e ininuten.
5

minuter senarc var FAIK åter

uppe i ett anfall, dår Janneson
hade oturen att missa målet
sedan måIvakten tappat bollen.
I 35:e minuten kom Kinnarp
upp i ett farligt anfall med ett
hårt skotr på måI, som dock
FAlK-målvakten såkert klarade.

Nu blev der istället FAIK

som
pressade och i 4O:e minuten blev

det lite rörigt i kinnarpr-

SLI'TARPS
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lörsvaret, Detta utnyttjade FAIK
så bra att K-I Janneson kunde få

upprättelse för sina tidiqare
mrssår oeh redrrcera tili I - f .
Halvleken slutade oavgjord och
det var ännu en öppen affår om
vart segern skulle gå.
I andra halvlek var det regnet
som slarlade snabbast ty när
rlomaren blåste till spel kom det
en
häftigt
hagelblandad
regnskur som inte gjorde det
vidare trevligt att spelå fotboll.
Det var dock Kinnarp sorn behårskade den nu såphala planen
bäst ty under de l0 minuter som
skuren varade, hade man inte
mindre ån två hörnor som dock
FAIK-försvaret klaradc upp,
Efter den kalldusch man nu hade
beståtts med, försökte FAIK åter
få ordning på sitt spel och mellan

l0-2O:eminuterna hade man en
hård press på kinnarps-målet,
vilket också gav utdelning i form
av hörna. där Sören Angelöl
gjorde ett finr inlågg till Christer
Lundman. Han gjorde inte något

misstag utan kunde ge FAIK
ledningen med 2-1.
5 minuter senare var man åter
uppe i ett fint anfall med
målchans som följd sorn dock
kinnarpsmålvakten klarade. I
3O:e minuten bytte FAIK ur K-l
Janneson, som dock hade varit
bra men nu börjat tröttna lite.
Irr kom istället en utvilad Rune
\yström oeh del blev han som i
45:e minulen skulle avgöra
matchen då harr ordnade till en
frispark för FAIK. På de tillåggsminuter som nu följde kunde
Christer Lundman göra etl l
snyggt inlägg mot kinnarpsmå-

Falköpingsvägen
Slularp, tel. 0515/33598

Granlund mycket bra som framspelare. Sören Angelöf stundtals

också bra. Dock skulle man
önska att han satsade lite mera

ibland. Christer Lundman, som

nu spelade på topp, vår till-

sammans med Per-0lof Medin
,myeket målfarliga.

håller öppet
söndag 6/5

kl. 13-17
Uårnyheterna

har hörlat
komma in
öPPET
Vard. 10-12"30, 13.30-18
Lördagar 9-13
Välkomna!

kunde ju inte vara med överallt.
Domaren Sven-Erik Lundgren
från Vara var vål både på gotr och
ont. Han hade ett par tvivelaktiga
domslut, men man får skylla en
del på vådrer och den i andra
halvlek såphala planen.
''SKÄNINGEN"
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söker under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande
följande
tjänster:
1. En löreståndare
2. Två förskollärare

till sin nybyggda barnstuga, som person;l-

3.

En kokerska (deltid)

Tjänst nr: I skall tillträdas om möjligt dqn 1.g.?B
Tjänst nr: 2 skall tillträdas 1.9.23
Tjänst nr: 3 skall tillträdas 1.9.?B
Sökande till tjänst nr L skall ha avlagt förskollärarexamen, saml
ha erfarenhet av tjänstgöring vid daghem.
Sökande till tjänst nr: 2 skall ha avlagt förskollårarexamen, ev.
utexaminerad barnsköterska.
Löner och anställningsviltkor enligt gållande avtal.
Ansökan jämte de handlingar sökande önskar åberopa skall vara
Frökinds barnvårdsnämnd Pl. 8108, 521 00 Falköping tillhanda
senast den 1.6.73
Närmare upplysningar lämnas tel. 0515/53032.
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Änders Medins skada och från-

Furusjö vann söndsgens^her_nmSmatch

mot gästande Slutarp rned
2-l efrer 2-O i halviid. Sp"f-e""igt ao_ir,"-Jrä"
första halvlek, medan dåremot den-andra n""la-r. Sto.r"o något i
Noterbart var
att

varo betyder så mycket för FAIK,
men tydligt är att det är han som

Olsson mellan stolparna och han

spelade bra i försvaret och i
anfallet var det väl mest Peter
Englund som märktes, men han.

Frökinds Kommun

bröstade in bollen i mål och
fasrställde slutresultaret till 3- l.
Nu kan man fr'åga sig om

sätter fart i FAlK-anfallet. Som
man spelade i dag var det
stundtals ganska håglöst spel.
Bra var som vanligt Per-Arne

3- 1iåx#i#:ilhåitj:i

gjorde ett par lina räddningår.
Leif Olsson var stark i försvaret,
Anders Claesson och Eddie

let. Där stod P-0 Medin och bara

$Klt
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I Kinnarp var målvakten
Tornmy Pettersson lite väl

Slutarps inkast hela tiden var hyperfarlig,
o.i. Fo.r"1ö hade stora

problem med dessa.

Kjell Lennartsson gav Furusjö
Slutarps kvittering kom på
.reclnmgen
när han efter femton straffspark efter det att en furusiö_
minuter kunde göra l-0. Målet kan spelare tagit
hand efter ett äv

nästan rubriceras som självmål då
bortamålvakten tappade in bollen.
Efter tjugosex minuter var Slutarn
myeket nära en kvittering, men Klas
Josetsson i hemmamålet giohde en
kanonräddning.
2-0 kom efter trettiosex minuter
på straff sedan Kjell Lennartsson
blivit upphakad. Anders Johansson
sköt straffen såkert i mål.
Alldeles i början av andra halvle_

ken sköt

"Nutte,' Henriksson ett hårt

skott,.vilket dock tog i ribban och
ut.

Slutarps farliga inkast. Roger An_

dersson lade straffen säkeri i måI.
Hela Furusjö spelade för dagen
.bra,
men ett extra plus för Klas
Josefsson i mål och Bo Jelvestam i
fyrbackslinjen.
Slutarps båsta återfanns i cfRoger
Andersson och Kenneth Andersin
i fyrbackslinjen.
Domaren Stig Wärnemo från
Mullsjö visade alltftir dålig pondus
för att få godkänt.
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Burnstugu,n kls,r i uwgastu

Kinneveds påstorats församlings'
delegerade
har hållit sammanträde i Lokal Frtikind. Räkenskåperna för Pestoratets kassor samt revisorernas berättelser ftir år 19?2 föredrogs. I enlighet.nred. revisoterpcs förslag be-viljades kassören full och tacksam
ansvarsfrihet. Prästlönekassan ba-

+

rnerl, 36 d,aghemsplutser

iansera. på 5?1.?35'38

kr med en

behållning med fonder 362.655.20 kr

Pastoratskassan balanserar På
84.939.90 med en behållning av
45.074.3?

Från

kr.

länsstyrelsen

förelågr

yttrande över antal ledamöter i församlingsdelegerade för tiden
f9?4-76. Det skall vara oförändrat
20 st. Detta förslag överlämnas till
länsstyrelsen, som sedan fördelar
antalet ledamöter På varje ftirsamling

i pastoratet.

Arrendatorn Karl-Gustav Gustafsson, Stommen, Vårkumla, hade hos
boställsnämndens ordf. och pastoratet anhållit om medgivande ått göra
en ombyggnad av djurstallets inredning samt nybyggnad av mjölkrum.

Intill Lokal Frökind uppför kommunen en barnstuga, där verksamheten stärtar i augusti.
Aktiviteten är stor på byggnadsfronten i Frökinds kommun just nu. Man vill ha så mycket som möjligt
klart läre sammanläggningen och eftersom kommunen ör i den lyckliga situationen att ha god ekonomi
- Frökind år den kommun i länet som föregående år kunde notera störst skatrekraftsökning - bygger
manjust nu för fullr. Barnstugan är klar i höst, pensionårslågenheter harjust fårdigställts, tillbyggnad
på Frökindsgården beräknar man starta i sommar, arbetei med VA hat påbörjats, reningsverket blir
klarr i höst och friluftsbadet planeras. Den nya barnstugan, som uppförs intill Lokal Frökind, fyller
ett etort behov. Den skall förutom lekskola ge 36 daghemsplatser. För nån'arande har kornmunen
inte en enda daghemsplats.
Kommunen har alltså ini,e haft
någon form av daghemsplatser

gare utan

Uppdelning kommer att ske i grup-

kommuncentrum just

omkring

tid! per. Kommunen har cirka 40 6- Lokal Frökind - strax intill skall det
förvärvsarbetande åringar i år och de får alla börja planerade friluftsbadet
anläggas.

mammor har fått ordna tillsyn på lekskolan till hösten om de önskar. Lars Jorm6us byggnadsfirma
har
privat väg. Kommunen har dock I mån av plats kommer ävgn 5- ritat barnstugan som byggs
av Erik
hjålp till med förmedling

- men icke
ekonomiskt. Lekskola har dock funnits några år, i f.d. Sörby skola, där
80-talet barn deltagit. Innan man
startade barnstugeprojektet gjordes
en undersökning om hur många som
örrskade kommunal daghemsplats.
Over 40 var intresserade och sannolikt kommer alltså de 36 platserna
att fyllas - om än inte med en gång
när man öppnar ungefär vid skol-

slarten.
I den nya barnstugan blir'det tre
avdelningar, med vardera lB platser. 36 av dessa platser blir barndaghem. När det gåller lekskolan
kommer man att ha lekskoleverksamhet vade dag - nu har man
bara ett par dagar i veckan,

åringarna att få gå i lekskolan.

Frökind är, tillsammans med Gudhem, den sista kommunen i blocket

som ordnar kommunal

daghems

verksamhet. Avgifter kommer att
tas ut enligt kommunförbundets rekommendationer, vilka bl. a. Falköping följer,
Kommunen har nyligen annonserat ut tjänsterta i den nya barnstugan, en föreståndare, två förskollårare samt en kokerska på deltid.
Dessutom kommer man att anställa

praktikanter.
Barnvänligt läge
Barnstugan, belägen intill Lokal

Frökind, får ett mycket fint och
barnvånligt låge. Det blir något av

L Dahls Byggnads AB. I anslutning
till varje avdelning finns ett uteruln
och dessutom rymmer den väl titrltagna tomten en "kålkbacke" av
schaktmassornå. Det är mycket väl
sörjt för utelek och noteras bör även

att området är så gott som bilfritt.
Ett kök ingår i barnstugan och möjligheter finns även till utbyggnad om
så skulie behövas. Ytan är 610 kvm
och kostnaden blir cirka 80.000 med
inventårier. Omkring den 30 augusti
räknar man med att start'a verksamheten.

Den som önskar plats i

nya

barnstugan bör kontakta kommunalkontoret i Kinnarp och anmäla sitt intresse.

l?].s'r::i-. /b

Församlingsdelegerade beslöt
godkänna framdtällningen och att ar-

betet utföres i enlighet med av bo_
ställsniimndens ordf. Olle Ferm vid

fönättning upprättat

besiktnings-

protokoll. Samt beslöts att nytt tegel
lägges på baksidan av bostaden och
balkong uppsåttes över förstukvisten.

Tidigare utsedd kommittö låmnade en redogörelse om sitt sammanträffande med vägverket ang. iordningsstlillande av allm. vägen fram
till rKinneved kyrka. Vägverket
st4llde sig positiv till en förbättring
åv vägen under våren 19?8.

lal g- rl:t .e:!'
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Frökinds..
Forts. från sid.
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Förslaget onr friluftsbad i Frökind
väcktes förstq gången vid ett möte
-m+d'ft'"m
åch Skola-fcireninfen i

KOmmuneD. rylan beslot sanda

skriveiie till fullmåktiee oih äårefter
har badfrågan varit föremål för utredning hos byggnads-, idrotts- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Nu är alltså kommunstyrelsen
klar och lägger fram sitt förslag till
kommunfullmäktige.
De tre bassängerna får plastin-

nanmäte och kostar tillsammans
128.000

l<ii3-ot-".ie

Frökinds friluftsbad

Sirnbassängens högsta

bassängens 90 cm och barnbassängen 25 cm.
Till anläggningen skall också höra
en omklädningspaviljong, som också

klart nästa sornrrr ar?

inrymmer toaletter, värmecentral,
reningsanläggning, kiosk, m.m. har

irrökinde kommun får ett friluftstrad med tre tempererade
trassänger - en sirntrassäng, en under-visningshassäng och

en barnbassäng - för drygt 30O.OOO kro enligt kornmun'
styrelsens förslag till fullmäktige. Det nya badet skall för'
läggas tilt I l.0OO kvm stort område söder om Lokal Frökind
och snart färdiga barnstugan i Kinnarp-Slutarp. Om fullmäktige heslutar enligt I'örslaget och ståller rnedel till för'
fogande kan badet bara färdigt och i bruk 'nästa somrnar:'
Forts. På sid.

kr.

djup blir två meter. undervisnings-

11

kostnadsberäknats till 125.000 kr. De
årliga driftskostnaderna beräknas
till 20 000 kr och 8.000 kr räknar man

med att få in i hadavgifter.
För iinansieringen förordar kommunstyrelsen att 100.000 kr tas ur
allmänna investeringsfonden,
116.000 kr ur medel till fullmäktiges

förfogande och dessutom råknar
man med 90.000 kr liåir Naturvårds-verket, 30 proc på anläggningskost-'
naden.
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Kinnarp - Siutarps vågförening
vill ändra ortsskyltningen viC tätortsgränserna. Det bör inte bara stå
Kinnarp resp. Slutarp ritan Kinnarp

- Slutarp och Sltrtarp-Kinnarp, beroende på vilket håll man kornmer
från på riksväg 46"

Vägföreningen hade i

sin

framställning också påtalai de undermåliga grusvägarna i kc,mmunen

och hastighetsbegränsning

genom

båda samhällena.

Konmunstyrelsen tog vid sitt senaste sammanträde upp vägföre-

ningens framställning och kom-

munalkontoret fick i uppdrag att
kontakta vägverket i dessa frågor.
KS tillstyrker hos fullmäktige att
kommunal borgen tecknas för ett lån

på 40.0()0 kr för vägförcningen.
för den maskinella utrustningen
svarar Pumpanläggningar i Göteborg.

Det nuvarande reningsverket
byggdes 1959 och tillbyggdes 1964.
Det är i dag otillräckligt. Det nya är
I
minst bidrag - fått 800.000, rl v s ?5 pro- byggt för 1.700 personer och efterblir det nya reningsverket för satsat på det mest effektiva. Mindre g0 procent. I frarntiden kommer man cent. Frökind är den enda kommu' sorn det i dag finns
900 anslutna till
Kinnarp-Slutarp klart. Det blir ett verk med kemisk rening finns i dag sannolikt att kräva en rening av i lånet som fått så högt statsbidrag
reningsverket - skolor, industrier,
verk med kemisk rening, d v s det ilänetendastiOdensbergochlove- 97*gSprocent.ReningsverketiFrö- - tack vare att man var ute i goil
ålderdomshem o dyl har dock en
mest effektiva man kan åstadkom- nemenifortsättningentordekemisk kind,.beläget på samma plats som tid,
belastning utöver det normala ma. Det finns tre typer av rening, rening bli ett krav.
det nuvarande i Slutarp, kostar 1,6 Reningsverket uppförs av torde reningsfrågan för kommunens
kemisk rening, bioiogisk rening och Kemisk rening med det s k "tredje miijoner rnen då har man i stats- Byggnads AB C)lof Flink i Vara och tätorter
vara löst för lång tid framåt.
Frökind bygger nytt reningsverk med kemisk rening.
höst, september eller oktober, slamavskiljning. Frökind har alltså steget" har en reduktion av

Ilörr
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Slutarpsspel på kryckor
I{u 0 -2 ntot Mullsjögrister
Även den andra hemmamatchen

för Slutarp i derr pågående serien i gästernas favör.'

innebarförlustochdennagångvardetMullsjösomsraradeförayhas- De bästa betygen i Mullsjölaget
ningen. Siffrorna inskrånkte sig denna gång rill 0-2 och ayspeglar går till mv Sune Elf samt Egon
nog i viss mån sryrkeförhållandet. Resultatet fastställdes

...1* iö."

Mattsson och Håkan Melin

i

fyr-

paus då Mullsjöelvan genom Tommy Sandblom och Roland backslinjenochavdeövrigamärktes
Malmberg i nämnd ordning kunde rycka till sig ledningen i matchen Ulf Willstrand och Tornmy Sandmed

2-O.

blom.

utan i;s;rTl;5::?
I
"iffäT#tr;';:lfiT;:åiå::l
som gjorde bäst ifrån sig i försvamen måivakt att via sinij"s..
"ff:.":: lr-:: de
liksom i andra halvleken vägde De farligaste chanserna till mål ret, medan Roger Andersson var
anfallet lätt rnot MullsjöförsvareläE- had" a."r.- nn"U.iti r.*,."ri clen bäste i anfallet.
"rrmån
det var endast Ro$er Arrdersson som nära att öka sin målskörd.
dar Karl-Erik Emanuelsson, Trädet,
Hemmaraget var vär inte

chanser att rubba på resultatet.

i vissa fall kunde göra sig gällande. det för dagen debgterande matchu- dömde utan anmärkning.
Ett par tunga skott från denna i ret visadelullticl
GESON
14g.ställningen2-0 i'r,, ?S"*.i" lj_

KääT"rsrmöbler fö rcluhtll ar

Assar Jarlsson, en av löretagsledarna för Kinnarps Kontorsmöbler, på taket
att nåra fördubbla ytan fiör företaget.

Kinnarps Kontorsrnöbler AB håller på att bygga till
- igen. Företaget har expanderat kraftigt de senaste
åren och den nuvarande nytryggnaden betyder ytterliga'
re 27 .OOA kvm till de befintliga 34.OOO. Nybygget betv'
Kontorsmöbler är för närvarande
mycket trångbodda och har t.e1. så
gott som inget utrYtnme att lagral
färdiga produkter. Varje dagspro-l
duktion bör alltså omedelbärt gå ut
i markhaden och det kan naturligtvis

ibland ställa till Problem. Genom
nybygget kommer den befintliga

produktionen att omdisponeras och

därav följer rationellare drift och

bättre arbetsmiljö' Samtidigt ger de

nya utrymmena möjlighet till ut.
öknin g::a!' produktionen.

Senaste utbYggnaden för Kontorsmöbler skedde 1969' För nårvarande är företagets order5tock

god och man har bl,a' satsat På en
ny möbelserie
Fler aktuella Frökindsbyggen På

insida.

Kinruarp

till den nybyggnad,

som kommer

der ingen omedelbar utökning av produktionen:och av
antalet anstäIlda men går konjunkturerna uppåt kan
en.utökning bli aktuell. Företaget har cirka l0O anställda.
Forts. på sid. 11
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Kinnarp {örlorade lördagens trortamatch mot Skultorps IF med rnatchens enda må|. Den
vinstgivande fullträffen gjordes redan efter fyrtiofem sekunder av Conny Gustavsson.
Skultorps seger var hur rättvist sorn helst, även on-. Kinnarp hade en skaplig period i den

andra halvleken.

I

Hemmalaget skapade mängder av

I

chanser, men slog bort samtliga för-

|

utom den som Conny Gustavsson nä-

I

tade på.
Även Kinnarp bjöd Skultorp på en
del chanser, bl. a. en bakåtpassning
som tog i ribban, varpå Kjell-Äke

Jonsson sedan sköt i stolpens utsida.

Kinnarp har alltså hittills bara tagit
en poäng och det vill till lite mer resoluta tag. om man skall kunna
lämna botlenstriden. Kedjan väger
Iite för lätt och oftast blir det stopp
vid straffområdet"

Bäst denna gång var Bosse Thern

och tsengt Persson, medan

mv

Ronny Ljung, Lennart Andersson
och Conny Gustavsson var hemmalagets fråmsta.

l,i!3-öi.-
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iunst i lfinneued,

ll.

ill Ff;örnrr,olrf,,
I

niirmust segern

ntot obeseg/racle BOIS
2 - Z.spel i tegrl.t'ttslc

Kit tr"rps IF tog på söndagseftermiddagen sin första vårpoäng genom stt hemma. på KinI
I nemo spela 2 -2 mot hittills obesegrade Mariestads BOIS. Det var en match som genomfördes
I i sämsta tänkbara väder - regn och kraftig blåst. Det kraftiga vinden i planens längdriktning
I förstörde också mycket för aktörerna. Kinnarp låg, om man ser till spel och chansero närmast
I drrbtr.tpoäng efter en kraftig dominäns under den andra halvlekens lörsta 3O minuter. Vi
.l norerade då en rad öppna chansero skott i ribban och bollar som rullade ytterligt nära
I mållinjen" Andå dröjde det tills 30:e minuten innan KIF lyckades kvittera Mariestads 2*lI ledttinet. Man trodde att 2-2-bollen skulle följas av ytterligare någono men istället kom BOIS
I fram i en elel farliga attacker som kunde resulterat.
I

I
I
I
I
I
I
|
program vid familjegudstjänsten'
Barnen i Kyrkans barntimmar medverkade med ett fint

I

psalmsång uppförde harnen i

i

Kyrkans barntimmar en liten tablå
och sjöng en rad kyrkliga barnvisor.
Barntimmesverksamheten är
mycket populår i församlingen, ett
70-tal barn har gått i barntimmar i

r

vinter under ledrling av Maj-Britt
Johansson, Berit Samuelssoni GullBritt Brage och Astrid Pettersson.

Ledarna fick ett varmt tack för sitt
arbete genom kyrkoherde Hagne-

-

och de hade giltigt förfall - fanns
på plats för att hämta sin bibel. En
flickkör under ledning av kantor
MargaretaThor - sjöngmycketskick-

ligt - från läktaren ett par sånger.

Gudsijänsten avslutades med kort

altartjänst av kyrkoherde Hagnerud.

ift]"t- oi"

lt

med vindens h3älp som Kinnarp BeugtPerssonspassnings-skottsom länlrpåmittenochärtydligenpåvåg
*.d"r den andra halvleken. Inte visade vägen för Gösta Ek i nårsitu- tillbaka till A efter bekymmer med
sin c'nda rygg. Planens slitvarg
h"ll." hade laget överdrivet månsa ation framför BOIS-målet.
utöver fullträffarna. DJn Detvarefterenmyckettilltrasslad numrner ett var anfallets Peter
"h.r,"."
gjorde ett jättejobb
| ] fO"sta kom på straff efter.6 minuter. håndelse framför BOIS-målet som Englund och han
genom
matchen.
föll
Gösta
Ek.
hela
kvitteringen
PettersTommy
KIF-^ålrrakt.n
ll
11 .o. uu" inte lyckad i en utrusning Tack vare välpiacerade linjedoma- Detvarintehellernågontillfälligi utan stutet på visan blev att han koÅ ren Arne Johnsson kunde domaren het att Gösta Ek kom att spela en
Arne Floberg flöjta för målboli huvudrollsciåmålskytt.Hanharnäsa
ilfi;l;ii
i;ljJ;;
l] ;t il;;ä.
för mål'
$ btt"itte. Johansson tvingadås ta nummer två.
Mariestads POIS kan tacka siF utI' oiusta medel till hiälp för att stoDDa
Inget helt med spelet
märkte målvakt Sture Niisson för
l] .; BOlS-anfallåre. Straffmäiet
Eftersom de yttre betingelserna ena poängen. Starkt spelade också
li *Eftu"
eio"d." av Biörn Gunnarsson.
en kiarts spel kom 0-2. Ett var de sämsta tänkbara, blev det stoppern Göran Andersson och anJ
I irrlane nåddes inte av Tommv pet- inget helt med spelet, Vi kan dock fallets Björn Gunnarsson och Bert
I t..r!å utan Bert Hultman kunde råkna med att Kinnarp nu fått mer Hu.ltman.
stabilitet över sig och troligen kom- Arne !'loberg, Frufållan, glorde
i enkelt slå in boilen.
I

Kinneveds kyrka var vid söndagfylld till absolut
sista plats. Församlingen delade ut
biblar till sexåringarna och inte
mindre än 38 barn fick hämta sin
bibel hos kyrkoherde Sven-Erik
Hagnerud.
Hela gudstjänsten var utlbrmad
med tanke på de yngsta och dessa
utgjorde också en stor del av besökarna. Barndop inledde och efter
ens familjegudstjånst

rud.
Samtliga sexåringar utom två

I första halvlekens meclvind för mycket om Peter Engiund i hemma- en tongivande mittfältsroll och även
nOfS hade laget ett knappt övertag, anfallet och han var upphovsman till Tony Persson jagade bollarna företrur förde in--te spelet så mart rit reduceringen, åven om det var dömligt. Roland Moberg var trede

Jerker Malmgren, en av församlingens måhga 6-åringar, får sin bibel av
kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud,

Gös,a

båda

Ek

;:"::'ifffTil:åxhiirJl""lilJå;
siorde å?,l;'"ffi::"1x1åff:J"i#ä:i
och Conny
cher.

målen

underheramatchenhandradedet

Bengt Persson

3;.jååT_åx?itrt:å:ä5'J,iiå

Molander-Johansson, Falköping

l?ls.*:i rs

BÄssE

ldsgoch imorgo! inYiger
vivörnyu hilholl.
nr13

Uörförsölining

Ifdrservica

Den sker i en stor, ljus qch luftig lokal.
Trots att den rymmer omkring 20 nya bilar,
finns det gott om plats för hela er lamilj. När
ni beundrar bilarna på avstånd. När ni
öppnar bildörrarna. Och när ni tittar i
motorrum och bagage.
Och skulle ni leta efter en begagnad bil,
har vi en rad olika märken att välia bland.

Eftersom vi satsar på en fullgod service,
har vi också reservdelar. så det räpker till.
Vårt reservdelslager innehåller mellan 4000
och 5000 artiklar.

Def hör hönder:
Ni får provköra

Uårt reserudelsloger.
Som sagt. Eftersom vi vill ge er en perfekt
service, låter vi våra mekaniker och montörer
utbilda sig på Renaults egen serviceskola.
För dem är en begagnad Renault 4lika
viktig som en spritt ny Renault l6 Automatic.

1973 års rnodeller. Ta med

familjen. Då kan dom provåka också.

Vi premiärvisar vår splitt nya Renault l2
TS, som är någonting alldeles extra.

Ni deltar i vår trevliga tipstävling, där hela
familjen hjälps åt. Fina priser.
Sen bjuder vi på kaffe. läsk, glada

ballonger och roliga bollar.

lördog 19/510-16
Söndq920/513-17

ÄBBil&ffioforrslutorp

TEIIAUITO

Tel. 0515/333 30. Välkommen med hela familjen.
^b

Vid starten fick avd. tr6 rnedlemmar. Und.er åren har medlemsantatret

ökat undan för undan

till

nu-

Tillbyg

hilftiretag
I Slutarp ölcad kapacitet
ad: ger

V iiga erPisg öster ö ?,ommum,åll3;cÄ."

t"ti

Inget hopp för Frökinds vägar
-Vi har folk oeh rnaskiner
rnen inga pengar att satsa . . . !
'nepresentånter för Frökinde kommun samt Kinnarps-Slutarps Yågförening träffade under gårdagen
aanunan med Yägverkets Åke Palo, Giista Andersson och Jan Nilsson. Det finns som bekant en rad
vägfrågor som Frökind önskar få en lösning på,
- Vi har folk och maekiner, men inga pengar att sal6a, sade Vägverkets representanter. Det var
ungefär kontentan av eailrrnanträffrfrrdet och det betyder att kommunens vögar även i forrsärtningen
periodvis kommer att varå i mycket dåligt ekick. Bl.a. berördes vågen Kinnarp - Brismene - Börstig
men den linns inte noterad i några framtitlsplaner. Dåremot hoppas man småningom kunna utföra
,större förgtårkningsarberen på vägen Slutarp - Mönarp * Göte - Floby.
Vägansvariga färdas för -kontroll
Kyrkan kommer också att få sin
De är medvetna om att vissa av
i veckan på kom- Faihöpingsområdets vägar är under vågvisning med skylt i KinnarPs
munens vägar, men när de ekono- al1 kritik. 19?3 års budget är för I sarnhälle (korsningen mot Floby)
miska resurserna inte finns är övrigt clen särnsta någonsin för Ska- samt på kyrkvägen.
1 Kritikerna uti kommunerna är nahjälpen långt borta.
raborq.
I sammanhanqet undrades varlör I turligtvis inte glada åt skötseln av vä; Älvsborg kan hålla sig med så primal I garna och många undrar varör det
vägar och den frågan ställde väg- planeras nya vägleder och stråckherrarna själva, men hade inget iningar när man så katostrofalt åsisvar. Älvsborg har inte större resur- dosätter nuvarande vägnät när det
ser än Skaraborg. Vägansvariga har gäller förbättringar och skötsel.
Måste det inte snart ske en omalltså i nuläget ingen möjlighet att
tå hänsyn till befolkningen uti byg- fördelning av resurserna så att'inte
hästskor från 1700-talet dyker upp
derna.
ytan? uer
på ylanr
Det nar
har skett
sKerr Fpå en av
Vid diskussionen berördes också Pa
! Frökinds vägar. Det vet vi.
rqtichcte6aoräncninoan på *L.,,ahastighetsbegränsningen
^a riksvä- l
BÅSSE
gen. Det har framkommit förslag om
50 kilometer genom båda samhällena, men Vägverket är av den uppDet enda som kunde noteras från fattningen att det inte finns motiv för
hemmalagets sida ifråga om målfar- den hastigheten långs hela sträckan
ligheter var en nick av Roger An- Slutarp - Kinnarp. trnte heller vann
förslaget om att liytta ?0dersson efter hörna.

minst en gång

Från gårdagens örhandsvisning av lokalerna. Fr. v. företagsledare lSiista Andersson, komrnuntekniker Elof
Rehn, Skaraborgsbankens dir, Tore Lindblad, Renaultrepr. Bo Eklöf, kommunfullmåktiges ordf. Ärne Olsson
samt företagsledare S-O Svensson.
I r! 7 Z. A;'--

Renaults

återförsäljare

Falköpingsdistriktet, AB
Bil & Motor, tar nu i bruk sin
byggda anläggning i Slutarp, Nybyggladen omfattar ca 400 kvm och

innehåller ulstiilhingshall för nya

och begagåade bilar

samt

reservdelslager.
Kinnarps Bil& Motor, som ågs och
leds av Giista Andersson och Sven
OlofSvensson, ingår i Renaults auk-

toriserade återförsäljarnåt, vilket
idag omfattar ca 100 försäijningsställen och 175 servicestälien.
Företagets hittillsvarande anläggning är på 650 kvm och består av
serviceverkstad med lager, bilhall,

bensinstation. kontor

samt

personalutrymmen. Antalet arbetsplatser i verkståden uppgår till åtta.
Visning för allmänhetgn äger rum
idag och i morgon. Då ges bl.a. tillfälle att stifta närmare bekantskap
med 1973 års Renault-modeller.

IDia

VI Fo,lköpöngsgrup1p,etn.

Slutarp och Sandhern
i mållös, rnatt rnatch
Lördagsmatchen på Tångavallen blev en typisk 0-O-match, dår
det som hände skedde ute på planen medan situationerna frarnför
målen vdrrsynnefligen lått räknåde. Bådå.|ågen tycktes gå in föF

Fyrbackslinjen i

Sandhem,

kilometersskylten

i Slutarp

något

Bromander-K-E Davidsson-Lars-

tiotal meter mot Falköping något gil-

Erik Lindblom och Rune

lande.

Perssoir

gjorde ett starkt intryck och i övrigt
går bästa betygen till Peter
Davidsson oeh Kent Johansson.

I hemmalaget var det också fyrbaekslinjen som märktes mest och
här gjorde bl. a. Ulf Karl6n ett gott
intryck. Jonny Karlstedt var också
till sin fördel. I anfallet var Roger

Andersson tämligen ensam qch
kunde på egen hand inte åstadkomma något.
Domaren Christer Ferm, Skövde,
gjorde hyggligt ifrån sig.
GESoN
iql,3-c5 -

&C,

Gångbanorna genom tätorterna
'berördes också. De har projekterats
och något kommer vål att ske inom
en snar framtid. Det måste ses som
en nödvändighet.
Vägansrrariga såg dock positivt på
förslaget om ortskyltningen.
Såiunda kommer skylten Slutarp Kinnarp att placeras i Slutarp och
skylten Kinnarp

- Slutarp i Kin-

narp. I den frågan handlade det inte
om pengar.

F{y* lolcaler vid Fredriksberg
Kimnearps slcola räcker till l"l?",i. rli,"trt

I Kinnarps skola finns f.n.
egentliga klassrum.

åtta

I lågstadiebygg-

naden ltnns dårjämte en

som
kiassrum utnyttjad lokal, ursprungli-

gen avsedd som kommunalkontor.

I

sammanbindningsbYggnaden

mellan gamla och nya skolhuset ligger i fil textilsal och 2 meter-rum' ll
som utan större ingrePP kan göras
om till två heit tillfredsställande
klassrum. Textilslöjen kan med
fördel förläggas till f.d. skolköks
lokaler utan att dess nuvarande
anvåndning som filmsal behöver hindras. Inom befintliga byggriader kan
således utan störr'e ifrgrepp anoränas elva klassrum. Klassrumsbehovet blir inom överskådlig tid inte
större. anser utredaren.
Så när som på ett klassrum blir
Kinnarps skola tvåparallellig, vilket
medger en befolkningsut'.reckling utöver den sannolika. Anordning av
ett tolfte klassrum inom byggnaden
är heller inte uteslutet.
Älarps skola är i bähov av renovering, om än ej omecielbart. Skolan
kan under'överskådlig tid betjäna
sitt nuvarande upptagningsområde
och utryinme finns för expansion.

I

Kinnarps skoia räcker till för kommunins 6ehov och möjligheter finns till expansion.

Reklor Llja!rnar Hellneroich stullierektorValter Landr6n{öreslåri en utredning rörande skolsitua-tio-nen
vid södra lektorsområr]et äc gjort ått nya hemkunskapsiokaler bvggs vid Frerlriksbergsskolan' Skolans
clcver har hittills anvåni trä- åch merallslöjdsal samt två hemkunskapslokaler vid Centralskolan, men
delta har vioat sig medfiira stora olågenheter.
Lnkalerna vid Centr:rlskolan är
inle inredcia i enlighet med de krav
undervisningen ställer och vidare
går det åt ontidig tid 'rid förflyttning
mellan skolorua. ljtredarna föreslår
vidare att den ena erv skotrverkstäderna omändras vid Fredriksberg så
att den kan användas både till un-

dervisning

i teknik och mångsidig

slöjcl.'Det vnre önskvårt att även den
andra verkstaden omändras så att

den bätire lårnpar,sig 1ör undervisning i tekni|.

Yllestad till Vartofta skulle medföra
stora olägenheter för eleverna. En
samrpanslagning mellarr Vartofta
och Yiiestads skolor bör därför uppskjuias så länge som möjligt. En del
ändringar i de nuvarande gymnastirr
lokalerna i Yliestads bygdegård år
öuskvärda.
I Vartofta skola år det önskvärt att

vtteriigare ett duschrum inrättas.

Kinnarp
Kinnarrps och Åsarps skolor skulle
'i fortsättningen föras till det nybildade Kyrkerörs rektorsområde - de

Yllestad kvar
'Yllestads skola skall vara kvar' tillhör nu södra rektorsområdet tilltycker utredarna. En flyttning från sarnlrlans rned Fredriksbergs skola

och Vartofta- Yllestad.

När det gäller KinnarPs

skola
föreslår rektor Bengt Kjellström i sin
utredning att en viss omdisponering
av lokalerna i KinnarP inom ramen

för den nuvarande skolenheten
en
ovantaY
göres. Vid
itor

expansion inom Frökindsdelefi

kan det bli nödvändigt och också
önskvärt ait överföra mellanstadieelever till Åsarps skola' Man utgår

dock ifrån att både KinnarPs och
Äsarps skolor i fortsättningen i stort
sett bör betjäna nuvarande uPPtagningsområden. Ett undantag finns,

.ra*lig"t Börstig. Från denna del
har önskemål framförts om att

gå i skota i Äsarp, efter| ,o* aultå.tdet dit är kortate än till
I Kir,r,".p och mot detta hdr utreda-

. barnen får

I ren inget ait invända

I går kväll var det avslutning

på

Lokal Frökind rned Friikinds nrusikskola -- och nog var det en lamiijefesi. Till begivenbertr:n korn de flesta
av eleverna, rnr:d anhtiriga i följe"

Flleverna har varit ett 80-tai under
tenninen, det år hålften av skoians
elevcr. Programrnet \ ar mycket
rikhaltigt - få pirnn. flö;r, gitarr och
klarinett.
Det inleddes med rytrnsång, och

en gitarrgrupp framträdde. Tornas
Cirrlsson framförde flickan i Havanna. Piernisterna i uppvisningen hade

kända och rnindre hända nunrmer

Kjell-.Ä.ke och Annikir sarnövacle lite ir-rnan uppvisningen börlade. De är
v;+.na att spela sarnman
- i(jell öåh Annika är bror och syster och heter
Filipsstrn i eficn:arnn.

Carina Wetterströrn och Kristina

Många andra nummer frantföi.des

lika mycket applåderade som de l"rär
Hermarnsson med Liten vals, Gunilla
nämnda. Musikdelen av aftonen avBertilsson och Maria Abraham_qson
slutådes rned Den blornstertid mr
med Straussvais, sarnt Kristina Herkomrner för gitarrer och blockflöiter.
rnansson och Marie-Louise Siiv med

i Frökind admini
på programmet. I)är hördes O ] {u _ska vi skörda linet i dag. En streras av kulturnämnden Nårmast
Susanna i utförande av Karin 'for- j blockflö;tgrupp spelade Fru Musica ansvarig för organisationen år
stensson. Marie Olsson speiade och gitarrgrupper läf höra sig i flera Kerstin Gustafsson. Elevernas handEiinka lilla stjäma och Sören Lundin omgångar. På klarinett spelarle ledare har varit Berit Nordenberg,
Mågnus
Musikskr:lan

Johanssi:n Fjäriln vingacl Evy Hansson, Allan
Kossar.:kdans. Och minsann, Kent I
Thor, Strrre
Karlsson spelade Gubben Irloak. till_pianoackcmparrjeman g av sysrer J6msso! och Arne Svensson.
Mariii Abrair;rmsson och Aun-Katrin Mikaela.
Öv<:rgård spelade fyrhändigt Dockan dansar. F3'rhändiga var också

Kinnårp tog fcirsta vårpoängen
Andra halvlelc lcnäclcte Tibro
Kinnarps starka andra halvlek fiillde avgörandet i söndagens
div lV-match på Kinnemo mot Tibro AIK. Den gästande "sniekarelvan" fick vända åter med l-2 i baken och dårm,ed tog
KIF sina förcta dubbelpoäng i vår och genasl ser det lite ljusare
ut. Det är ingen tvekan om utan att Kinnhrpslaget svarade för
den bästa vårinsatsen hittills och segern var också helt rättvis'

fick ut mycket effekrivt av sitt spel.
Laget gjorde en hygglig första halvlek och hade då ockeå e1
ganska rejält tag orr mittfäItet. Kinnarp undervisades i paus
0111 a4 ta bättre tag om Tibrokillarna på rnitten och KIF:ar'a
lydrie o1der.

-

och avancerade några meter innan
han siog på ett rejält skott sorn inte
Börjesson hann täcka upp. I fri posi
tion sköt sedan i 25 minuten Thomas
Johansson över målet och det var
de fetaste KIF-chanserna denna eftermiddag.
Tibros chanser i andra halvlek
fanns inte. Det var bara ett tag i slutminuterna som gästerna försökte

fiek
Två nål föll i första halvlek. ett för, herrarna Lindahl och Lagerin'fci'ljd
Kinnarp och ett för fiU*."åari"""" fritt spelrum. med mål s'om
hade därtill ett utsökt tillftille till yt- genom Lagenn'
terligare ert mål när Äke Siljehult
Bt: fart över Kinnarp
kom fri med Kinnarps*arr^ti"", *
men Tommy Pettersson fick hand- Pausresultatet gav en rättvis bild
flatorna på bollen och styrde den

av matchen' I den andra halvleken

tiil

en ny fårhghet for gasterna. ben bl:Y^..9.t ,'n:.. fu.t över Kinnarps
rann dock ut i sanden och Tommy mittfält och det fick till följd att anfalkunde lätt fånga

bollen.

"

let fick gott understöd och kom fram

i pigga attacker. Redan efter

30

sekundertvangThomasWesterberg

1-O på straff
Efter en haivtimme kom 1_0

för målvakierr Kent Börjesson till

en

KIF. Thomas westerberg krokades störtdykning" efter nick' samme
och eftersom förseelsen

Thomas sköt fräsigt skott i l0:e minu-

ik"dd" irr-

nanför straffområdet, lade Bosse ten,, men även nu var målvakten
Thern bollen till råtta på .trram"- i:d.* noterna. En annan Thomas,
terspunkten och pangade in led- nämligen Johansson' presenterade
sig i lå:e minuten, men även nu
ninocmÄlat

ingrep målvakten med utrusning och
bollen gick över Tibromålet.

Kvittering omgående
Glädjen blev inte långvarig.

Två
Segermålet
minuter senare kom inte Kinnarps- I 22 minuten kom sesermålet.
försvararna överens och Tibro- Thomas Westerberq fick fatt i ladret

Ili,o

Vl

FuUlr,öpötn,gsgruppetn

rn1;t ett Tihrolag, so1n inte

fånga med sig den ena poängen, men

Kinnarpsförsvaret tog lått hand om
attackerna.

Tony bået på plan
Kinnarp hade förstärkt mittfältet
med Gösta Ek och där agerade Gösta

alldeles förträffligt och jagade alla
bollar så energiskt som endast han
kan. Stora spelare i laget var också
försvarets mittenman Tony Persson,
Bäst på plan.
I övrigt måste vi också framhålla
anfallsungdonrarna Westerberg och
Johansson, som båda kan sprida

glädje i leden om de fortsätter med
att kruta på. Westerbergs stöt på
bollen är imponerande.

Tibro - tunt

Tibro, som hittills hångt med i toppen, var inte någon märkvärdig
motståndare. Rätt tunt rakt igenom.
Målvakten Börjesson vår försvarets
skickligaste spelare och av övriga
skötte sig bröderna Geyervall
hyggligt tillsammans med anfallets
Lagerin och Lindahl. Men helt bra
var inte de heller.

Bra domare

Erik Fredliksson, Tidaholm, var
domare och gjorde ett imponerande

intryck. Vaken i alla situationer och
i händelsernas centrum. Fyra varningar delade han ut och det gjorde
han alldeles rätt i. Publik 175 personer.

tct] _j-

Marknad

Grolancla 3 - 0-besegrade
reservbetonat Slutarp

i

a;''trl

Båsse

St;i'ä;p*

-O för Grolanda mot Slutarp på lördagsefiermiddagen var siffror
då laget förde spelet
rned farliga framstötar, Turen räddacle Grolanda vld flera tillfällen.
Bl. a, hade Eengt Andersson en kanonskott i överliggaren. Tony
Skoglund hade också en kanon, som Grol{rndaförsvaret awårjde till
hörna.
3

i överkant efter Slutarpe starka andra halvlek

Men åter till första haivlek då hemnralaget giorde de tre segermålen.

1*0 kom el'ter en kvart genom
Conny Ros6n. Efter 20 minuter hade
Slutarps Kent Ahlberg en fin nick

efter hörna. Grolandas Ingvar
Larsson nickade i 25 minuten också
mycket {ärligt för Slutarpsförsvaret.

H-Ä Eriksson skickade in

Gro-

lanclas målboll nummer två i 30
minuten och 3 - 0 kom bloit två mirruter senare genom samme man, Här
slarvade Slutarpsförsvaret grovt.
Inevar Larsson avslutade halvle-

ken med att framför tomt

Slu-

tarpsmål slå bollen utanför.
tsäst i Grolanda var anfallets H-Ä
Eriksson och Inggvar Larsson. I försvaret framträdde målvakten Kiell
Hallin, mittenförsvarei Jan Andersson samt H-Å Älfredsson.
" I Slutarp, som saknade fyra av
sina ordinarie speläre bl. a, Roger

och Kenneth Andersson,

spelade

fyrbackslinjen hyfsat med Kjell
Karlstedt och Ulf Karldn som de
bästa. På mittfältet gladde Jonny
Karlstedt, medan anlallets Kent

AhBdlg ständtgt-Var fratnåt, men
riktig väd meil hryl.
len. Bengt Andersson och Leif

Auktionen leddes av ropare Stenholm, som här våntar på ett bra bud.

Ekbom skötte sig också hyggligt.

gen anordnade på

hade svårt att bli

Pojklagsspelaren Tony Sköld agerade med finess också han, och Slutarp

tycks ha en dei iovande förmågor
snart mogna att släppas fram i ram-i
pljuset.

Domaren Bo Segerfeldt, Stenstorp, övertygade inte helt.

t

tl-t''

i>r"

'1T

cARLos

Slutarps IF och Samhällsförenin- såvål hos "ståndspersoner" som hos
lördagen auktionsroparen Stenholm, I det
loppmarknad som traditionen bju- vackra vädret var uppslutningen
der. Arrangörerna hade ett brett kring marknaden stor och den insortiment att erbjuda hugade speku- bringäde också välkomna slantar
lanter. Intresserade kunde handla eller runt 7.000 kr.
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Ltngdomar ko"fiiiÅåTäde

Lyckad promenad.

i Kinnev)ed,s pestorut

Axtorp

fil;;i

#'*ilffi*te i*,,.ffir'ir "iiil.]F
Kan det miijligen vara Roland Sandberg? IVten han år sig jr"r inte likl Några av naturstigerls deliagare funderar
över fråga 8 i vacker terräng kring Axtorp.
Tipspromenaden i söndags i Axtonp, Kinnarp, som anrangerades av

Kon{irmanderna i Kinneveds pastorat.

I lördags konfirmerades i Börstigs dverkade kyrhokören under rektcr
kyrka de 20 ungdomar som uncler neng;t KjetlstrOms leclning' Även här
kYrkhösten och viutern gått och läst från tågaäe man in i kYrkan med
Kinneveds Pastorat, varav 12 var ra.a.""u Herbert A4dersson och
från Kinneveds, 3 li'ån Vårkumla, 4 Carl Arne Adamsson i tåten" Efter
från Börstigs och 1 från Brismene r:r'edikan höll kYrkoherden ett
där
församlingar. Konfirmandlärare har särskilt tal till konfirmanderna
varit kh Hagneruci. Ungdomarn:r tågade från gamla skolan i Börstig
procession mot kYrkan med
,rätdu".tu Carl Johan Holm
llans Johansson i täten och kh
Hagnerud sist. Omkring 300 Perso
,.uiöu"rrr^. gudstjänsten där kYrko
herde Hagnerud hcill det sedv
"förhöret". samtalet med barnen,
och höll därefter från altaret
särskilt tal till ungdomarna'
samband med gudstjänsten delade

kyrkans gemenskaP. Många förä
drar, anhöriga och församlinqsbc
rleliog med de unga i nattvard
een. Vid altaret tjänstgjorde
gyn
frosten Malmensten. Högtiden

nades båda dagarna av vac
väder.

Kinneveds C,K.F. avd lockade P33
vuxna och barn ut i naturen i ett sommarfagert landskap,
Av å0 möjliga poäng prichade fyra
in 18 poång. Skiljefrågan avgöt den
inbiirdes ordningen och bestod av ett
snöre vårs längd var !16.50 m,
1, Stefan Johanssnn, Granet,
Kinnarp 48,5 m, ?. Srik Gustavsson,

Backgården, Grolanda 49,35,

Kinnarpfall, 0 *,p

En kvart in På andra halvlek tog
Det var ingen stor match som
spelades upp mellan Vinninga och hernmlaget ledningen genom Eie
Kinnarp i fotbollsfyran På tors' Lintlström, som med hjålP uv Kin-

dagseftermiddagen.

Det

var

kvalmigt väder och det tog åtskillig muet ur spelarna. 3-0 hlev
även biblar ut till ungdom
det i alla fall för Vinninga och det
Kyrkan var vackert smYckad
beter:knag som en arbetssegert
börkar och vilda blommor av konfir även om man från KinnarPshåll
manderna. Vid orgeln
gjorde gållande att ett oavgjort
kantor EwY lilansson,
resultat speglat matchen bättre'
Söndagens högmåssa var sam- Det stod för övrigt 0-0 i Paus.

manlyst till Kinneved. Hår

han önskade dem vålkomna in

narpsförsvarct ökade till 2-0'

3-0 kom i slutsekunderna
Målskytt var Leif Guslavsson
Kvartetten Tonl Perssono Ben

Persson (f,vrbackslinjen) Kennetli

Palmqvist (nittfälret) och

Ek får båsta

K

Göstti

innarPstretYgen'

Matchen clömdes av Björn KjälI

gren, Vara'

ts.

Elisabetl'r Lagersuand samtliga Slu-

tarp, Tony Gustavsson och John
Blank, Floby, Stina Ekbom och
Sven Skbon, Luttra, T5'ra Thor,
Kinrrarp, Rune Katlsson, Lisa Karlsson. Valfrid Karlsson, Axtorp. Anita

tundin, Broddarp, Astrid

Ä.ndets-

son, Trådet.
De rättå svåren: L) Snmmargyiling

2l Vulgär's i l,ondon 3r Skära upp
kött 4) Ding, Dong 5) Stål ned en
tunn beläggning 6) J. Offenbach ?i

Brita Johansson, Granet, Kinnarp 4L
4. Cajsa Vinroth, Aspångsvägen 12, .

2S

närmast på skiljefrågan rned 46,15

Berusad

m.

Blomma 18) Arbetsmarknadens försåkringsbolag l$) tire ?0) Samr:el.
På den låttare stigen för barn, där

öre 8) Roland Sandberg 9) Gevalia

l0I ltslien ll) år 1350 l2) Parallell
Fkp. 40 m, Annie Alvin. Axtorp. kom 13) Bekläda r.ed murbruk 14)
Dessa fern har priÅer att härnta hos

15)

Oftanlsnologe i6) f00

1?)

Dagny Silvander, Sörby, Kinnarp,
utan inbördes ordning 15 med 1? p. även hår skiijefrågan avgör placeLilly Karien, Signe Johansson, Lisa ringen, klarade ?^de l0 möjiiga frå"
Gustavsson, Marita Gustavsson och gcrna. 1 Annika Äkerblom. Axtorp,

Kent ,Anderssou, Kinnqrp,
43.50, 3. Giiran Tegehall, Jäla, 43,
4. Monica Dahlgren, Våftofta,-!10, 5.
45 m, 2.

Catårina Frisk, Vartofta, 89, 6.
Claes-Uno Frisk, Vartofta, 24, ?.
Tore Gustavsson, Vartoftår, ?2.
Dessa l:ar priser att håmta i Sörby,
Kirrnarp,
De råtta svaren: 1) Ida.2) C. Celsi-

us, 3) Annicka, Tommy, 4)

Elsa

Beskov, 5) Irlåndsk varghund, ö)
Malmö, ?) Astrid Lindgren, 8) Kling
och Klang, 9) Blomma, l0) Islandsponny.

Till ovan nårrnda uppgifter

orn

hur riet gick i naturstigen sknll också
sägås åtl. arrangörerna hade ordnat

rned korvgrillning och festis-kalas
vid Hjgrrgärdel i Axiorp. dar Birgcr
Ar-rdersson r.rp1;låtit gårclens lillst',rga

för derL promenerande allmånheten'

J?rJ- ed-eX

Roger Qvick gör sitt fiårde mål sekundern. uO""

Slutarp bjöd Rapid
fritt frarn
och det blev kalas!

d.t

nn"

"ttu"ttot"t'

I

SÖNNAS SEXOR
S.'OTBOLTSBAST

Slutarp rasade samman som ett korthus i den andra halvleken
lördagsefiermiddagens match på Tångavallen rnot Rapid" Elter I -0
i paus för gästerna blev slutsiffoorna småningom 5-O och det är
en lriumfsom ett tacklings- och spelosäkert Slutarpslag inte på något
sätt kan bortförklara. Laget har genomgått €n total föråndring frårr
i fiot och hela förklaringen är inte att ett par kuggar saknas i laget'
Spelarna agerade kantigr och osäkert och det vill till en skårpning
över hela linjen om inte 1973 skall bli det sämsta bollåret på många
i

år.
Efter en jämn första halvlek, med Karl-Anders i spetsen tog greppet
ett par chanser för lagen efter en helt e&er paus. Svarade för fint
kvart,komRapidsledningsmåliden frarnspel till 2-0, men smmpade å
tl4 minuten. Ciiiran Hail och Karl- andra sidan ett par ei';na tillf?ilien till
Anders Andersson irriterade mål i goda lägen. Roger Qvick var
Slutarps bakre led och småningom målfarlig och blev lrat-tric-man med
frck Karl-Anders en målvaktsretur tremåIiföljd. ConnyPetterssonfullatt hamna i nåtet. llaivleken sorn ståndigade anfallsspelet genom
sådan var ttrnars av mycket dåligt rappt agerande på sin kant. Omdömärke med mycket ballongspe!
båda

håll.

från

Hat-rric av Qvick
Rapid fick vind i segien efter paus
genom 2-0 av Roger Qviek i den

femte minuten och därmed var
cirkusen igång. Slutarp tappade nu
totalt, missade allt. i nårkamper oeh
släppte helt till greppet till gästerna,

som

i stor dominans giorde 3-0

genom Qvick efter Hall-framspel i 25

4-0 i

mena gäller som sagt andra halvlek
- första halvlek var slät"
Slutarp fick två man skadade i
första halvlek" Måivakten Gustaf Eckerlid fick boll i ansiktet i 20 minuten
och utgick en kort stund med Bengt
Andersson som ersåttare. Värre gick
det för Leif Ekbom som i nårstrid
om bollen blev ansiktskadad och fick
fiiras till lasarettet i ambulans. Han
'dock
fick
efter omplåstring vånda
hem,

Ser rnan till ålder och norrnalt kunminuten genom Qvick igen. Nu var nande borde naturli$vis Slutarpsladet en frisparkspassning som små- get vara bättre. Nu blev hela laget
ningom resulterade. När endast avklätf in på bara kroppen. Det
minuten återstod att speia var det fanns ingen tåga i grabbarna. De lät
hånt igen. Christer Svensson av- enkla bollar passera ostiirda och
slutade målkavaikaden med art kom sedan på efterkälken. Fotboll
är också ett tacklingsspel - och därskicka in S-O-bollen.
vidlag avslöjade SlF-mannarna
'
Storä blister. Ta eit rejält tag IIIU -'
Rapid odlade spelöt
Rapid fiek som sagt medvirid i annars är det förserrtl Spe{ i råSöi;spelet efter paus och i takt med att serie lockar våI inte. . .
Domaren Lars Thorbjörn, Stenmålen trillade in, började laget också
storp, hängde fint med i spelet och
odla sitt spel.
I försvaret hittade vi den främste vi noterade få missar i en div VIi Kurt FredriksSon, som spelade kamp som sågs av spridda supporrakt igenom. Mittf;iltet med terskaror ur båda lågren öåese

minuten. Fortsatte med

a*,
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Segrande Södralaget. Övre raden Åke Persson, Benny Carlsson,
Ove Karl6n, Gunnar Kjell6n, Magnus Johansson, Per-David Persson. På knä: Torbjörn Äkusson (yngst i gänget och strateg nästa
år?) Inge Karlsson, Bo Jansson, Lennart Neriman, Henrik Johansson, Börje Andersson.
Södra rektorsornrådet * Yartofta och Kinnarp - hsrde bästa
fotbollsspelarna l9 73, Det visar. d en nyligen avalutadc aeriestarten för klass 6, aom aanns av Södrapojkarna. Deltagande lag
irar vafit Mösoebergsskolan, Centralekolan, Norra ( Srenarorp)
Vilske och Södra (Vartofta-Kinnarp). I aerleepilogen och finalmatchen möttes Södra och Centralskolan på llotorpeplan
i Falköping med 6-4 för Södra som resuhat. Central hade 4- lledning, rnen sÅ i andra halvlek tog Åke Persson €rt extrå tog
på mittfåltet och nå blev det bums 4*4. Av bara farten fortsatre
Södra till seger med 6-4. f -0 för Centrnl Stefan Gytlensvaan,

1*l Benny Carlrson,2-l Peter Uvesten, S-l Charleg Mohlin,
4*l självmåt, 4-2 Åke Persson (hår var Cenrr.alc lagledare
Bergviken påpasslig och noterade målo som domsren ej uppfattade) 4-3 Äke Perrson, 4-4 Bör.ie Andersson, 4-5 Benny
Carlssnn or:h 4*6 Åku Prr"*.orr. Central harle i Magnus Fre.
driksson en fin spelare och även Stefan Gyllensvaan hade en
framtrödande roll. Det var frÅn Södras eida en strong kärnpain.
sats med nämnde Åk. P* som den saabilaete.
Tidigare nratcher har Södra elagit Vileke med 12-1, Norra
rned

?*1,

Mösseberg med

6-0.

Vileke har stått som arrangör för eerien eom pågått under
våren. Det år tre år sedan Södra var i topp. Då herte lagets
srjärna Thomas Wertertrerg - nu etahlerad tliv lV-spelare, Det
har handlst om rijumannafotboll med avbytare. Kinnarlr har
bidragit med fyra spelare - övriga kominer från Vartofts.
Det framotående Södralaget etållde häromrlngen upp för FT.
fologrnfen i rambsnd med en kort serlevinnarfest i Vsntoftasko.
len, dår raaglrtrrrnr Barbro Perreon, Aina Erikeeon och Pcr.
Davld Persron tnbjöd tilltårtn oeh löakedryck..Der hade Södra.
gÄn$et iirligt förtJänar.

q+.å.<
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mot H ouagas ter

på söndagskvällen när Hova gästade
Det blev en mållös tillställning på Kinnemo i Ki.narp
sin strateg Leif Aronsson och
ullp-ulan
ställa
fick
för kanp om div lV.poången. Gästenra
Leo Persson, skadad' Han
fick redan cller ett 1r*" ,r,i-rr..r." et[ av tle o"***"a* "..i"i1.n.p.."n, försvararen Änders Ek som
frånsett
6esättning5
tvingades utgå.Kinnarf .törr"t.",I* 'rtlinarie

var influensasjyk,

Trots 0-0 blev det en sPelmässigt

hygglig kamp, där' KirmarP hade
favör av medvindei före Paus och
skapade en del farligheter, Den vasfrispark från Bo Thern'

saste ear en

inte att långe Arrie Danielsson drog
blickarna trll sie. Han var'{ör ensam
ro.låtl uteör" öii storiehot moi KIr,
Bitvis spelade laget till sig övertåg
genom goda mittfaltare. Håkan

vi-lken landade en boll som strök
överliggaren.
Vinden mojnacle något i andra

i

Sista avslutningen

halvlek och det blev i stort 'iämnt
skågg" i spel. Kinnarp friskade på
bra i en del anfallssötar och grabbarna giorde verkligen skäl för dag-

Gustafsson uträttäde ett bra jobb

örsvarsmitten.
' t xieii-Åte "lvfdginusson, Skövde,
skipade rättvisa och giorde det På
BÄSSE
ett övertygande sätt-

i Sörby

-

traktamentena.
Lagkaptenen Kenneth Palmqvist
sargades i ansiktet vid en luftduell'
men fortsatte uPPgörelsen ut med
friska tag och såg småninom ut som
en boxare sotn vunnit en seg match
på poäng. Han var alltså framåt
Kenneth den här kvällen och just

viljan kånnetecknade hela

lagets

spel.
Bosse

Thern och Peter Englund
slet i alla lågen på rnittfåltet och i
det bakre försvaret hittade vi rlen
mesta glöden i TonY Perssot'r och
Conny Qvist. Som helhet: brakrigarinsåtser av hela gänget.

Utan Leif Aronsson och

Leo

Persson i Hovas anfallslinje var gästerna handikappade och det hjälpte

ff
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Med ryggen mot kameran berättar fröken, Maria Eriksson, för lekskolebarnen hur man leker "Smållapåsen-leken".

l.ekskolan i Frökinds kommun sade vid två avslutningar, i måndags och tisdags, tack och fanäl till
sin Sörbyskola. Där har lekskolan hållit till sedan den startade för några år sedano men i höst flyttar
man in i en nybyggd skola vid Lokal Frökind. Och visst blir det bra med nya lokaler, der är både
fröken och }arnen överens om, men lite kommer mån nog att sakna idyllen Sörbyskolan med ett eget
huso en egen lomt, kor utanför staketet och fritt och ostört låge.
Ett 7&tal 5- och 6-åringar har gått
i lekskolan under ledning a, Mäi"
Eriksson' Tregångerive"k"t, rnår,dag, tisdag, o.r"dåg, har man tr'äffats. Vi var med en stund vid tisdagens avslutning, som hölls i ett väder
som lovade gått fa, den kommand"
sommaren. Flickorna i lekskolan in-

Så.var det pojkarnas tur och de inle_dde med "Polisen", fortsatte med
"Vi hamrar.och spikar" och "Bockarna Bruse".och till sist sjöng alla
tillsammans "Är du vaken Lars" och
en fång om en spårvagn'
en sag.ostund läste fröken om
Yid
-Pelles
nya klåder' Sen gick man ut
i.solen och"ägnade resten av av-

ledde, utklädda till blommor, och
sjöng "Det är så härligt att gå i slutningen åt,lekar utornhus' Och

' innan man gick hem fick alla en gott-'
Skog"blomman- tili ;;";;
"ålurr]',
och "Lilla Tussilago". Äsa sjöng all- påse'
clfu- @(' - å7deles ensam "Ekorrn satt i åranen".
f

Frökinds fullrnäktige klubbade
sirnanlägsnins för 306.000 kr

,

.

i

I..

.

ar.r

61l11-

ftf\rl

I *.-J:fiiiäiä"1,"#'.10"""

I

lenigaomattmanskallingåtill

l#trir#1;firfu1j'itr#

Frökinds kommun skall få sin sedan i höstas orndebatterade sirn- och badanläggning
som skall uppföras söder orn Lokal Frökind, d v s ungefär mitt mellan Kinnarp och Slutarp.
Men innan komrnunfullmäktige slutligen enades om detta projekt, sorn är kostnadsberäknat
tiII 306.000 kr, höjdes flera pessimistiska röster och en av dessa tillhörtle hr Gustaf Gustafsson
snm
nh den {in'n.iadncs^l-n
,th-di,,n.t
t åtlsom i*nåaqsqrla
ifrågasatte om
-L,,ttskulle
hålla.
Hr
--sLti--'lah finansieringsplan sorn var uppgjord verkligen
''Gustafsson trodde det inte, och reserverade sig ock"å -oilyggkostnaderna.
Jodåo

I av inventarier och utrustning till den
I pågåendenybyggnationenaöarnstusan nå fastigheten Slutarp ödegårI den
l:69. Följande kostnadsberäkI
I nin8 har uppgjorts: inventarier i
tbrm av uruurer
möbler

51.000 Kr,
Ja'uuu
kr, leKlek- och
och
|| ::j;: ::
I undervlsnrngt-"t-:1tl 1?Tl ,kt,

I textilier och persienner 6;000 kr.
Av de anbud som inkommit var I Porslin och köksutrustning 8.000 kr
Tritons Industri AB från Kalmar I samt slutligen diverse utrustning
o.'ttt Kr'
kr. priserna
rrtserna år
är inkl moms och
oci
läest med en kostnad av 128.000
lägst
12g.000 kr ji 8.000
för tre bassänger, varav den stör sta I sJutsumman .stannar på 80.000 kr

NIT SIiILTS Dtr

skall mäta 16.67 ggr 8,5 m och vat- | Jamnt' ,t .r -otl
tendjupetvara I tirr2m. vd;;'';;l L
- lll,s- +O
Angaenoe
nnansrerlngen
av
enrrndorwieninochrsqÄnonÅl25oo
enundervisningsbassängpå12,5g$ a Arrtsderrus'rrarrsrsrurBErr
6,5 m med ettäjup un ö,io tiu 0;ö0 barnstugan .. baslör tomrnunffil=
m uppföras. I sumrnan ingår även mäktige godkänna en ny finansien barnbassäng som mätei 6,5 ggr eringspiar för denna vars slutkost6,5 m med ett vattendjup pa o,zdtil :t9. ät, beräknad till 846'650 kr'
0,25 m. Markarbetena år kostnads- Enligt deJI nya planen utgör anläggningsbidraget. 22b.000 kr, statslån
beräknade till 40.000 kr och omklädningspaviljongen till 125.000 kr. 18o'000 kr' beräknat bidrag ur
Dessutomtillkommer 12.?00imoms. allmänna arvsfonden 30.000 kr, ur
investeringsfonden
Fullrnäktige enades också om att ::t:^11",t
anta den hnansieringsplan som ks 150'o00 kr' samt 21'650 kr tages ur
föreslagit vilket innebår att 100.000 merlelståendetillkommunfullmåktikr tas ur allmånna investeringsfon_ ge9 föribgande. Resterande summa,
den, 116.000 kr ur till kom-äfrrll- 240.000krtäckesgenomettfernårigt
mäktiges förfogande stående medel amorteringslån i Falköpings Sparsamt bidrag från naturvårdsverket DanK'
med 90.000 kr.
Cykel skall vi råka

EFTER ]5 ÅA
I SAMMA I{LÅSS

Detta var det tyngsta ärendet när

Frökinds kommunfullmåktige höll
sammanträde i Lokal Frökind på
torsdagsllvällen. Ärendet har föreberetts sedan i höstas och

för

elades

nu för första gången fullmäktige,
som alltså beslutade direkt.
Sammanglagt stod 23 ärenden på
listan, som ändå var genomgången
på knappt två timmar.
Två ansökningar om bidrag till yt-

terbelysningar klubbades, och vidare beslutades om markförvärv för

7.000

kr från fastigheten

Hassla

Fullmäktige var helt enigå om att
delta i årets kommuncykling som för

Frökinds del körs den 14 juni. En
talare uttalade sin önskan om arr
samtliga ledamöter skulle delta.
Fullmäktige enades vidare om arr
anvisa 8.000 kr för att därmed betala
resor och kursavgifter för simundervisningen för låg- och mellanstadiets
elever" Man skall också försöka or-

ganisera resorna så att barnen
slipper vänta mer ån nödvändigt
sedan deras simlektioner är färdiea

för dagen.

Västergården 2:1.

En

hemställan från

byg-

gnadsnämnden om projektering av
planområde föranledde heller inga
inlägg.

Ett förslag till

upphävande,

åndring och utvidgning av byggnadsplanen för del av Kinnarps
samhålle, bifölls och skall överlämnas

till länsstyrelsen för faststäl-

lelre.
Lokalstyrelsens verksamhetsberäitelse för 1972 upplästes och god-

Karin och Ingela.
Förstå rubriken rätt ! Det är inte frågan orn rekord i kvarsit1gri_-utan om Ingela Pettersson från Slutarp och Karin

Kjellström från Falköping, som hhda rog sin lärarexamen

Jönköping igår och dårmed avslutade en ierntonårig skolpe_
riod under vilken de hela tiden genom alla skolor gåtii ."_.rn
kfass - från småskolan i Slutarp rill lårarhögskolan i
Jönkö_
pi_ng. Men nu skiljs deras vägar. Ingela åker
till tr,ondåsr och
jobliar på sjukhus och Karin söker lärarjobFr i Sverige.
i

Det började i srnåskolan i Slutarp
1958. Ingela och Karin var de enda
flickorna i klassen och hålla ihop var
något av ett måste. De fortsatte att
vara tillsammans och hamnade alltid

i samma klass. I mellanstadiet i
Kinnarp och i realskolan i Falköping. De tog realen och studenten,
sökte till samma linje på lärarhög-

skolan, sammä tillvalsämnen och
samma klass förstås.
Efter hand fick de också exakt lika

handstil. Förbryllandel

I realskqlao

hände det att de anklagades för fusk

eftersom resultaten pa skrivningarna var misstänkt lika.
- Men vi fuskade ju inte.
Gemensamma intressen hade de
också utanför skolan och flera år semestrade de tillsanirnans, i Errgland

t ex.
Och igår gick de alltså ut sorn mel-

lanstadielårare

i Jönköping.

Med

samrna betyg förmodar man. Om dy-

lika inte redan slopats i Ingvar
Carlssons akademier. ,- 1
r tt}-a*' zr']

kändes.

En hemställan om

kommunal

borgen för ett kortfristigt lån på
kr till Kinnarp-Slutarps vägförening, beslöt fullmäktige remittera

40.000

till sammanläggningsdelegerade.
Nagiarps vägsamfällighet erhö1l
begärt bidrag på 4.397 kr för rätning
av väg.
En ansökan från Börstigs Idrottsoch motionsklubb om bidrag på 800
kr till finansiering av lokalhyra och

FtlB-bidrag
Föreningen för utvecklingsstörda
barn i Falköping med omnejd be-

viljades ett bidrag med 1.500 kr.
Pengarna skali FUB använda för finansieringen av sitt nyinköpta fritidshus vid Sandhemssjön"

Ett förslag om inköp av 1äsapparat
hinder.

till bibiioteket mötte inget

kr anvisades för ändamålet.
Ett förslag om inköp av spolrullegardiner till Lokal Frökind för en
kostnad av 2.200 kr klubbades
3.000

också.
1.500

kr'anvisades efter förslag.
från lokalstyrelsen om att kantsten
uppsättes innan den planerade asfal-

teringen vid norra gaveln på Loksit
Frökind görs.

Slutligen föredrogs

Frökinds

Hyresbostäders och kommunens räkenskaper och bokslut och då ingen
anmärkning förelåg godkändes
dessa och lades till handlingarna.

Slutligen bifölls en ansökan från
gymnqstikledare, godkändes utan
Siutarps samhällsförening om anslag
knorr.
på 8.500 kr för iordningsstållande av
fritidsområde.

Pingstmurknud, på, Ifinnemo

Uppställning för fotografen. Fullmåktige öch KIF:s damer nötres i en rntensiv och intressant match med os1'giort
resultat.

I'I1l- 06- jJ'

Ulf Karl6n hörde till dem som provade lyckan i pilkastning.

Det var livlig kommers på Kinnemo i Kinnarp på pingstafton. Traditionellt hade Kinnarps IF sin loppmarknad, viiken samlade en hel del
intresserade köpare från när och
fiärran. Där fanns möbler från Jarls,

Åearp beeegrade på lördagen Slutarp nied 3-0. Metchen spelades
på Tångovallen i Slurarp och paueetällningen var l-0.
Ulric Gunnarsson giorde Äearpe mål - det första efier 29 minuter"
Han hade i ssmma halvlek ett-Etolpåkott i den 33:e minut€n. Ilet
var obkeå den bösta changen Äearp skapade i första halvlek trots
rtt lag€t större delen hade övertag i epel. Hernmalagets fyrbackslinje
spelade ochaå förrståndigt.

plastmattor från Kinnarps-Plasten

och textilier från Kinnarps-Textilen,
vilket i hög grad gjorde att behållnin-

gen av marknaden blev ca

3.500

kroncr. En tavla med motivet FjälIforsen gick bort för 105 kronor och
en kopparpanna kostade köparen

Andra halvlek inleddes med Slui spel och ett par goda
hanser skapades. Sålunda hade

62 kronor.

Marknaden avslutades rned en fotbollsmatcir mellan Kommunfullmäktige och KII';s damer. Den dömdes
av FT-sp',;tens Båsse, som vid full
tid * matchen spelades 2 x 30 minu-

hlberg bl.a. ett bra tillfälle men fick

riktigt tillslag utan målvakten
larade.
I 27 minuten giorde Ulric 2-0 efter
rtt bra högeranfall, som drogs upp
rv Sören Vilgotsson, men den bollen
rorde målvakten klarat.
0-3 kom sedan i 44 minuten. även

ter'* kunde protokollföra 3-3 som
resultat. Det blev en hård oeh rivig

* två minut- duggade tått. Syndabockar vår för det mesta herrar

fight, där utvisningarna
ers vila

fullmäktige, vilka kan tacka sin utmärkte rnålvakt Lennart Karlen för
det oavgjorda resultatet. Utan hans
inspirerande arbete mellan stolparna hade siff'rorna skjutit åtskilligt i
höjden. Bl.a. klarade han ett flertal
straffsparkar.

För damernas mål

svarade

Slutarp i poängpöd
efter O-3 rnot Asarp

iet efter ett bra högeranfall, dår
llric ånyo satte bollen i nåt.
Även damerna var intresserade av pilen.

Monika Persson, Elsie Andersson Fullmäktiges skyttar var Ivan
och vidare ett s.tälvmål från en herre Gustafsson, Rertil Andersson och
som i trängt låge inte hade något

val.

Karl-Gustaf Gustafsson'

I

Äsarp gjorde Ulric bra ifrån sig

i kedjan, där även Sören Vilgotssc,r,
spelade bra. Unge Tommy Nero på
mittf;iltet spelade vårdat med fina
bollar.
Slutarp, som saknade ett par kuggar, spelade alldeies för snällt. Det
vill till en kraftig uppryckning nLr
höstomgången börjar om poängen
skall komma. Ledningen får sätta sig
ner och fundera under uppehållet
.för att få fram ett slagkraftigare lag.
Poängnöden är stor.
Barnabas Geszti, FalköPing,
dönnde bra.

tal

l-
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Kinneveds CKF på resa
Kinneveds CKF anordnade i onstill Närke.
Spelemännen John Karlsson och
Carl Tonemar satte från början fart
på allsången och det blev fin ståmning i bussen. De spelade åven På
rastplatserna. Vid Laxå kyrkoruin
gjordes uppehåll för kaffe. Sedan
fortsatte färden till Örebro kexfabriken och slottet. Middag intogs också
i Örebro varefter färden gick till Tivedstorp. Chef för resan var Margot

dags en utfärd med buss

Pettersson och reseledare Sara

Karlsson.

t'll ?j, Ae.--lb

När man nalkades hemtrakterna
passade Karin Hjortsäter På att
tacka reseansvariga, sPelmän och
chaufför för en alltigenom lyckad utfård. 44 personer deltog i resan.

FALKÖPINGS

kväll slcall det trampas

,l 3
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TIDNING Lördagen den 16 juni

1973

93 frökind,shor på cykeltur
liii#,tii$iliiil ff'*t

De skall trampå i kväll: Elof Rehn, Arne Olsson, Göte Grahn och Inger Persson.

I kvåll år det dags för fullmäkti- i Lokal Frökind och Börstigs bygde- Bygdegården i Vårkumla, Bygdegården i Börstig, Vägskälet i
gecykling i Frökind. Det är mo- gård.
tionsklubben ecm ligger bakom arStartplatser blir på följande stäl- Döve, Lunnagårdens vägskäl i
rangernanget till vilket alla är len: Liåen i Luttra, Lokal Frökind, Axtorp samt affären i Brismene'
vålkomna deltaga. Det gäller att
under gemltlig stämcykla en mil och därigenom ge sin

kommun poäng i den brett upplagda
tävlingen kommunvis.
Det blir säkert stora skaror som
färdas fram på vägarna i kväll. Vi
räknar inte med att kiara Vilske där är ju cykelintresset rent fantastiskt -- rnen vi skall slå Falköping
i alla fall.
Så sade fullmäktigeordf. Arne
Olsson

i Alarp när vi hårorndagen

träffade honom och de anställda på

kommunalkontoret. De var gärna
med på att slå ett slag för kvällens

cykling på Frökindsvägar. Vid över
100 deltagare utlottas en cYkel'
Alla som ställer uPP bjuds På kaffe

kaffet dracks
Kyrkans pensionårsgrupp
inom Kinneveds pastorat har hal't ning. En av iärarna på skolan berätavslutning rnedelst en trevlig utfärd. tade på ett medryckande sätt om

Ett 40-tal glada pensionärer kuude

dess uppkomst, intentioner samt de-

kyrkoherde Hagnerud, som jämte monstrerade även de handikaPPkyrkvärd C-4. Adamsson, var rese- vänliga lokalerna. Efter besöket på
ledare, hålsa vålkommen till färden, skolan for man ner till centrum av
då bussen rullade ut från Lokal IIjo, där tillfälle till handlande i
Frökind i fredags. Resans'hemliga Guldkrokens glasbod gavs. De flesta
mål visade sig vara Skara stifts folk- föredrog dock att Promenera i
högskola i Hjo, och de som under Stadsparken och därifrån avnjuta
en tävlan gissade rätt mål eihöll pri- panoramat över Vättern.
Resan hem företogs via Skövde'
ser, nämligen Vivan Nilsson, Olle
då även en liten minnessak utdelaNilsson och Thyra Thor.
Genom försommarfagra trakter des till färdens åldsta dam och herre'
nåddes snart folkhögskolan, där kaffebordet sto<i trevligt dukat och

vilka visade sig vara resp' Edith Andersson och Karl Törn.

I Vårkumla fann vi följande kommuncyklister. Fr' v' Adela,

Christina (funktionär) Dora, Lars (funktionär)

Ragnhild, Gunilla, Verner och Tage. Adela, Dora och Tage startade
våndplats. Övriga startklara för färd mot Kinnarn'

i Kinnarp och hade Vårkumla

som

Motionsklubbens Inge Eckerlid

fick i det närmaste en fullträff på
torsdagskvällen när han tippade antalet startande i kommuncyklingen.
Han nämnde siffran 400 när cyklingen var i sitt mest intensiva skede

vid l9-tiden. När han senare

på

kvållen fick in uppgifterna från samtliga startplatser, visade det sig att
tipset i det nårmaste slog in. 393 personer startade på olika platser inom
kommunen och bidrog dårmed till
ett fint resultat. Av de 30 ledamöterna i fullmäktige startade 29 och det
år imponerande av gruppen.
De cyklisterna som valde Börstigs

bygdegård resp. Lokal Frökind
bjöds efter l-milsrundan på kaffe av
fl

inka motionsklubbsarrangörer.

Från Lokal Frökind rullade trion Elisabeth, Britt-Marie och Christina

i

väg på l.milsrundan,

IKinnarp battre än l-0-segern
i Ekedalen
vv'
:straffmål av{iorde
DJ .l

v

Fyra rninuter in på andra halvlek avgjordes lördagematc'
hen på Idrottsparken i Ekedalen mellan hemmelaget ESK
och Kinnarpe IF - en match av karaktären jumbofinal' En
Kinnarpsslraff inslagen av spelande tränaren Boese Thern
reaulterade och därmed skipades rättvisa i den här drabbningen, dår gåsterna från Kinnarp svarade för det mesta
i hoilväg rnot ett hårdfört och på en del punkter')gapigt"

i:I,
).

Överdrivet sPel-rolig var inte
r- matchen, men det Janns en del att
r. glädjas över i gästernas [ag, vars
[akie led spelade rnycket pålitligt
t'" och det gåller även målvakten
Pettersson, som trädde in
:t thornmy

Ekedalenlag' som i det närmgete ssknade spelkultur och
meet idkade pang'på-spel, om nran bortser från någrs vettiga

intentioner med Sigge Croona och P-0 A4dereson i huvud'
rollerna. finner rnan att laget kostade på sig att sklcka tre
bollar i trävirket mot en virkeeboll för hemmslaget' Kinnarp
låg nårmare 2-0 än hemmalaget kvittering och det hade
grtt.r, skev bild sv matchen om ESK fått den ena poängen'

;i::::i:

med resoluta räddningar vid ett par

' iillftillen.
Bäst i bakre försvaret var

TonY

Persson och Anders Ek.

Kunnande och

slark vilja

t-

På mitten roade Bosse Thern med

upplugrrarrde spel och

fint

bollar och i främre ledet

slagna

sPelacie

Thornss Westerberg en frdtrttr'äda+
de,rcll,. l{an ":ar den bäst'a'bollspeidr'9rliråv. KIE :an1'allaq}?,:, @eR, gle$t

ambitiös och även bitvis lYckad i
sjålva spelet var kaptenen Kenneth

Anders Ek' Tony Persson'
En kvartett duktiga KIF:are: Bernt Palmqvist, Bo Thern'

Palmqvist, sr:m aldrig gav någon
boll förlorad. Det var kanske ett ge-

tof

nämnda. Det skall i så fall vara
och t,ra
;- -;. ;..'
dut med stark
'ilj-;j;.;;;: nå?åd:: i'j;Tå::?;Xl$:iTä

nomgående drag hos

eäSt:.:iil

K inngVeClS

hade det bästa bollkunnandet
parade
if

ationer'

'

F
t-

I

o* ,.'Jåfiå".,Tå.. .,''

C{JF:

fill modviss finess och hörde tiu för-

F;sff;ä,:n"ä

å!äåi!"ilii

""" it#jlff:THtri#,"Jj::iäiiil
auESKrårcieisvårarer;.ft"J;
den än Kinnarp' net fan1l t1g1 ;1.,å;;"" Thern slog bollen i nät.
spellugtr i laget och det är Yll,möjtl* Ijo.n"ru.r Rune Johansson, Habo,
att "kniven på strupen" tr"lral,tlt] visade grrla åningskortet vid flera
att laget lämnar fotbollen åt siclan tilifäil.;,menandåfickhaninterätoch istället satsar på r0r ..1v1tfi t. er";"i ;* händelserna. Möjlisparkande' Det är också möjligt att g""- uära. rr*tt i"g"ipit resolutare
laget inte f."l b]ttt"',.
.--^- den första kvartenl liättre har jag
seu Rune r. asera.
"*n-,ä:f;T;jä'å'Xt"åT'i,l
,_1'.513::11

s

pingstrally
Kinneveds crrF anordnacre a'nandag pingst ett fanriljerall,v med
ett 70-tal starancle bilar,
Resultat: l) Lennart Juliusson,
Kinnarp,s:a39p;2)christerJohansson, Kinnarp, 38.; 31 carl-ove Eergsten, skörstorp,38;4)Jan-Eriklarsson, slutarp, 37; 5) Bertil olsson,
Uppsara, 37; 6r urro Frisk. Va*orta.

{l,r{lötr?fill.gJi1"#;'$;
John Pettersson, Gött-,ve, 3i; j0)
Inge Svensson, Floby, 34.
Barnfrågorna vånns av: L) ClaesUno Frisk, Vartofta; 2) Lena Johansson, Marka.

Skiljefrågan vanns av: Lennar.t
Karl6n, Slutarp, 13"05.
De fem bästa på rallvt har pris att
vänta.

Rättrad:XX112X21121
x2x272t2y..
Rätta svar: 1) Fransman; 2) FranOförskämd; 5) 66 år; 6) östergötland; ?)
Bågskytte; 8) Finland; 9) Sandberg;
10) Runeberg; I 1) 4,58 liter; 12) Octavianus; 13) 1913; 14) 1948; 15) 191r;
16) 6.070 m.; 17) Utegångsfår; 18)

krike; 3) 12 bröstkotor; 4)

Bofink; 19) 19657;20) Skata.
Skiljefrågan var' 13,03 m.
Svar på Barnfrågorna: 1) Sluggcr;
2) Blåsippa; 3) Prinsessan på ärten;
4) Rolls Royce; 5) Get; 6) Citronfjärii;

7) Astrid Lindgren; 8) Igelkoti; 9)
Tarzanl 10) Ida.
Tipsraden: 2 1 X X 2 2 X X 2 f.

FRöT$ND
Husdjuren i Kinneved
"Avhästningen" inom det svenska

jordbruket fortsätter. Enligt de vid
1971 års

lantbruksräkning framkom-

na och nu publicerade siffrorna
fanns vid räkningstillfället vid de
jordbruksföretag i Kinneveds församling som hade mer än två hektar
åker 23 hästar. Motsvarande antal
var vid råkningen fem år tidigare 32.
I övrigt fanns vid nämndajordbruksföretag i församlingen r.'id det senare

räkningstillfället 2.670 nötkreatur,
1.347 svin, 35 får, 972 höns och kycklingar samt 15 kalkoner. (PRK)

Patentansökan
Jarl Arvid Ander.sson, Kinrrarp.

söker patent på ett bord, särskilt
avsett som skrivbord eller annat
kontorsbord. (PRK)

En del köper för dyrt

-

andra

köper från
AB Lars Guslafssons

Möbelaffär
Tel. 0515/331 79, Slutarp
Allt i möbler och soffgruPPer,
bäddsoffor, tak- och golvarma-

tur, miuka mattor - heltäckningsmattor.

öppet nråndag-'fredag och alla

kvällar till kl. 19.00 el. efter
överenskommelse. Lördag helt
stänEt.

FBK:s vårepilog gav storseger
rnot otätt Kinnarpslag ru S *P !
Med prydliga 5-2 vann lralköpings Bollklubb den avslutande vårrnatchen mot Kinnarps IF. Uppgörelsen gick på
Falevi och hade sarnlat lite dr.vgt 200 intressernde. De fick

vara med onr. en riktigr trevlig fotbollsafton och för den
bårqta rrnderhållningen storl naturligtvis hemmapojkarna,
sorn långa stunrler odlade ett

fint passningsspel med perfek'

ta genomskiirare. Det gjorde att Kinnarpsför.svaret rasade
Kinnarp hade säkerligen fått
Bollklubben giorde 1-0 redan
efter två minuter genom Eo Melan- ^ dång även med båttre besättning i
der, som hittade rått på passning bakre iedet. FBK spelade nämligen
från Ake Lindberg. I)essförinnan skickligt med snabba attacker och
hade tsBK hunnit med en målboll, god boilkontroll. Dagens man i kedjan var Bosse Melander, men han
som blåstes bort för offside.
hade gott sällskap av duktiga kedje-xf)et var ett r.ejält bornbardemang kamrater.
FBK:s mitifåltsdominans var
liån början mot Kinnarpsmålet och
i 4:e minuter-r tvingerdes Stefan Jo- långa stunder total med rutinerade
h:rnsson - KlF-rnålvakt som gjorde "Sula" Karlsson och Leif Andersson
comeback efter drygi två år i Norr- i frarnträdande positioner.
landsspel - till err reflexrädd-xDet bästa har vi dock sparat till
ning på Bernehäll-nårskoit.
Nio minuter var spelatle sist, Vi fann nårnligen Hasse Karlsnär 2'-0 anlänr{e. Bo Melander pas- sons backspel så delikat att vi utsade bollen till Jonny Johansson, nämner honom till planbäst. Inget
pang-på utan rakt igenom spel med
som hittade mållycka.
bollen och perfekt slagna passning-xDet ljusnade iite för Kinnarp när ar till mittfält eller kedja. Han hade
iaget i 15:e minuten fick straffspark något av IFK-Seidlers backspel
iör ojusthet mot Thomas Johansson. över sig.
Ändå hade han konkurrens i bakBosse Thern reducerade genom att
re ledet för där fanns alltid ambiti
siå straffen i nät.
öse Harald Högberg som brunke-'xEfter dlygt hrlviirnmerr ökade b.Etgspump i mi!tep." j<qp FQK konFBK till 3-- 1. Äke Lindberg tick ,-serverå formen. under uppehållet
passning fi'ån en gäst-spelare och blir det en rolig höstl
-xkrrnde rned en sn:rl:b rush pricka
Kinnarp kom i otakt från början
riitt bakom mål-Stefan. Ijnder hela
halvle\en fa.nns deq bpd. efteq flera nred 2-0 i baken på de första tio
FBK-rnå! cich i1:! var.fdtiskf trots rrrinuterna. Sånt sätter sina spår.
alit ganska s;rriiekran{e. sifii'or' {'ör Stefan Johanssons comeback i målet var övertygande. Försvarsbåst
Kinnarpslaget.
var annars Anders Ek. I övrigt fanns
- x-Elva minutema:'slrelade av an- ambitionen att jobba på alla fötter,
rlra halvlek rrär 4 - t-rnålet föll. Åk.c rnen tyvärr råckte inte de resurserLindberg;-; iniåggshol! hamnade na den här aftonen.

olyekligt på e:: KIF-spelare och
stack i nåt dan chans för en "stälid"
Stefan Joharrsscn.

StrafT numrner två denna kväll
dömdes till l-BK" Bo Melander vältes iiver ända av rnål-Stefan vid ett
genombrott och straffr:n som föijde

skickarie tsernehäll rned bra fart

Assar Isaksson, Borås, gör sitt sista år som förbundsdomare. Efter 26
fartfyllda domarår från allsvenskan
och nedåt i seriedjungeln, faller han
i höst för åldersstrecket 50 år. * Jag
ämnar dock inte lägga rnej på sofflocket utan tänker lbrtsätta att döma
på distriktsrrivå i femman och neråt.

mot Kinnarpsmålet. Där fänns dock
Det är ingen tvekan orn utan att
Stefan, som blirtsrrabbt räddade sitt
Assar
utgiort en färgklick genom
mål från påhälsning. 20 rninuter var
åren. Meci sin rondör, pondus och
då spelade.
glimterr i ögat har han blivit en uppTvå rninuter senare reparerade
jurist inom fotbolisskrået.
Bernehäll sin miss. En lin kombina- skattad
Vi
kan
inte heller finna någon antion med r,rppspel Harald Högberg
ledning till kritik mot hans sått att
och med fortsättning Melander, avleda den här matchen. Han hade
slutades :rv Bernehäll med målskott
alla spelarna i sin hand, Ingen vågaLlcn )- _t.
de sticka upp.
t<-

Reducering till 5-'2l:om i 3l minuten genöm Kenneth Palmqvist. Han
slog på lårngskott, som studsade
obekvämt 1'ör F-BK-rnålvakten och

in i målet.
Ser man

till slutskedet av mat-

chen var i alla fall gästerna värda den
- uppmuntran. De spelade

riktigt me-

todiskt och vettigt sista kvarten,
men å andra sidan gick väl FBK-

laget mer för halv maskin då.

-x*

tq | 3-
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BÄssE

sanrrnan som Fll korthus och man kun r'äl såga att gÄsternas

försvar hela tiden fiek rnycket svårt att "greppa'o FBI{:s
splinters Bo Melander oth Äke Lindberg. Till en viris del
är Kirrnarp ursiiktat - två av de frrirnsta i försvaret saknades.
l'ony Persson hade inte nåtts av pennissionssedel i det militåra och Conny Qvist var slcadad,

Cyhelmotion

till Axtorp

j

r
Margareta vann cykel i kommunkampen. Här ses hon tillsammans med
kusin Björn.

Frökinds Motionsklubb anordna- .sttl thtq"tu!t'I93:Itt" IP-l
tips- llund' Slutarp' lvlana svensson' Ärn- |

de i onsdags kväll cykeltur med

frågor. Start var från Kinnaros sko- Inarp'
TaBe Hellmar. Slutarp,
la äch mål på bröderna Ivån och l- .11 råi'tt:
Bal&"1
Kinnarp, B:ld5o
Johansion,
Johansson'-Kinnarp'
,=,rnnor
rnhqnccnnc
i"*l
lr,iri."
Ax- ll,ilian
Gunnar Johanssons gårdsplan
"u"n..iå]ii pu"tl}3'o:^-.T:3torp. rill start anmälde ,ie
;" j15,, iBrodd' Kinnarp' Mari centerstig;

;;;",";;r*k-;j"ä

;;

iii

lln'l:l'i::::l--

Kll|lp^.
sommarkväll och åen vackra natu-^- :i Axtorp.
ren
^..+^,-

Framme vid mål bjöd

I

"
burk innehöll
Skiljefrågans

138

mot- mak-aroner' ingen lyckades pricka
kaffe in^ rätt antal men flera 1åg närmast
Poän8' varför lottning

ionsklubbens mediemmar få
med dopp. under kvällen ?ti".attt- få, "t-T1
Ju, ar.å,,i.,e av den cykei so;
l"o
1l-to:i:it-t-*:i:t-*^?t:l
de.rsson' Sl:tl:rp' uvanst'aenoe når
,rrrm"rr Lo--*.r att erhålla för förra
.
Vinnare p-nser att hamta nos Arvlossons'

t;;-

*::

veckans kommuncykling.
blev fröken Margareta Gustavsson,

*t:lfL:^-A r-å-^--^. . ^^ <n AMarbogården,Slutarp.'ll'E^",t]:":11åfråsorna;'Dca50år'i
3) väi-i
Vid kvållens cykeltur hade följan' '?) $'lexander !ltJ'le,ni!ry1'

de t2 rätt: Egon Jorranså,"är,Y?-ttuF4.I]rl3!"n3$"!l
",i"t*f ,[."1pto
.'1" u"tru+
äutn, åä**" Är".f r"*,

rier,

åS:li;ru;l1å:1l

11) Mongoliskt

Cy'tisus.
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ryttarfolk,

d{,-.&JL
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DISTRIBUTIONS.'
STöRNINGAR
av Falköpings Tidning På lin-

jen Slutarp, KinnarP, Åt."P.
V. g. ring

rEL

330 04

Pressens Samdistribution

Kinnarpe IFr Stefan Johansson, Thomy Pettersson, Kent Bengtsson, Bengt
Persson, TonY Persson, Anders Ek,
Christer Johansson, Roland Moberg,
Thomas Culsson, Thomas Johansson,
Thomas Westerberg, Kenneth Palmqvist, Giista Eek, Roland Jansson, B O
E.gst."nd. Match mot Tomtens IF' Samling iorsdag U.45,caf6et.

Korpens fullrnöktigecykling är nu avgjord och återigen slogs rekord i fråga om
antalet deltagare. 168.?19
cyhlande sröllile upp och det
betyder 26.000 fler än i fjol.
För andra år.et blev Ljungby

kommun bäst. Lidköping

kom på fiårde plats medan
det gieh siimre för Falköping, som fick nummer l4l
av 328 startande kommuner.

Bra placerade sig

VARDAGSRUM
bestående av SOFFGRUPPSHÖRNA 3-sitssoffa, 2-sitssoffa * fåtölj i valfria färger.
BOKHYLLESERIE 3-sekt. med bar- o. vitrinskåp, SOFFBORD, HÖRNBORD,

990

BORDSLAMPA, MATTA.
Träslag: valnöt, vitlack.
Tillägg för jakaranda 300:

-

sovRuM
bestående av komplett VÄGGPANEL

med belysning, 2 SÄNGBORD, 2

RESÄRMADRASSER med ÖVERMADRASSER
monterade på r SPARKSOCKEL
samt ÖVERKAST. Träslag: valnöt, vitlaek.

Yilske,
sorn korn på nionde plats i
landet. Frökind kom på 2?:e

plats.

5/f+1.

Kungörelse
Falköpings tingsrätt har
2.7.1973 på grund av en
29.6.1973

ingiven ansökan dömt

till boskillnad mellan f.d. bygg-

KOK

\

mästaren LARS Tage Karlsson
och hans hustru Märta INGA-

bestående av KÖKSBORD och 4 STOLAR

MAJ Karlsson, båda

i valfri färg.

adress Falköpingsvägen

TI

TUIOBETHUSET
T SLUTARP
Slutarps Möbelindustris f.d. lokaler, FalköPingsvägen
Telefon 0515/335 65
- Otr'

med
53,

Kinnarp, 521 00 FALKÖPING
Tingsrätten

"Dragning i Frökindsgårdens
terapilotteri har denna dag
verkställts.

Vinsterna utföllo på följande
nummer:
Vinst nr 1 på loti nr 476, 2-510,
3-1.316, 4-lll7, 5-594, 6-619,
7 -296, 8- 1325, 9- 1069, 10-990,

rr*544, 12-1263,

14-1226, 15-

13-1160,

1013.

Vinsterna utlämnas på Frökindsgården. Kinnarp och skola
vara avhämtade senast den 31

juli

1973.

Slutarp denZ?juni
Inger Persson

kontrollant".

1973

Tre ynglingar gripna

Konfirmand,jubileum

för inhrott i Slutarp
3tt-+s

i l{.inneued

Semesterstängt
11t7

-28t7

KINNARPS
MANUFAKTUR

-

r-;'oTomtarrra)) slog

Kinnarp.
*l+-rr.

'

2- I

Tomtens,IF mötte på torsdag!kvällen Kinnarps IF i en vänskapsmatch som spelades på Tomtens id] rottsplats. Uppgörelsen slutade med
2* 1 till "Tomtarna" efter 0-0 i halvlek. Målgörare för Tomten var Tommie Fihn och Gunnar Ringh.
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i:!::s.:jt

i:ir
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För Kinnarp nätade

Thoma-s

Carlsson,

I Tomtes elva svarade samtliga
spelare för en bra insats, men ett
extra plus skall kvartetten Mats Pettersson, Giiran Karlsson, Gunnar
Ringh och Jan-Åke Johansson, ha.
De jubilerande konfirmanderna tillsammans med kyrkoherde S-E Hagnerud. 3,lt-tl ,
Gästande KinnarpsJaget hade sidakt och där konfirmanderna nedla- A.nna-Lisa Gustal'sson, Emy Hall- , na bästa spelare i Anders Ek, Ro1923 års konfirmander i Kinneved
var i söndags samlade till konfir- de blommor.
gren, Ingeborg .Lindgren, Mårta lland Moberg och G'tista Eek.
måndträff i samband med högmässa
Närvarande konfirmander u". Svensson, och Arvid Andersson.
i Kinneveds kyrka. Femton av de Ebba Andersson-Johansson, Kinne- Två kunde ej deltaga på grund av
22 läskamraterna fanns på plats och
ved, Edit Johansson-Jonsson, Jön- sjukdom, nämligen Nils Lundin och
lyssnade till högmässan med kyrkoköping, Greta Sjöström-Svensson, Helge Nilsson.
herde Sven-Eric Hagnerud som offi- Falköping. Alice
Fransson$lutarps El. distriö.för.
I sanband med jubiieet blomciant. Denne riktade sig också till Gustafsson, Hova, Edvard JohansIngvar Gustafssons El.
de 50-årsiutrilerande konfi rmander- son, Kinneved, Georg Johansson, stersnryckade konfirmanderna tre
na rned utgångspunkt från de min- Kinneved, Göran Karlstedt. Kinne- läskamraters gravar, nämligen
Ev. elfel.-arbeten under tiden
nesord de då frck, nämligen från Je- ved, Janne östberg, Brismene, Karl Anna-Lisa Gustafssons, Vårkumla,
917*1517
hänvisas till tel. 330 10
Emy
Hallgrens,
Grolanda,
Märoch
Hektor, Falköping, Einar Brink,
saja 40:8.
el. 143 71, mellan den16lT-2317
Efler högmåssan skedde samling Timmele, Erik Eng. Åsarp, Karl ta Svenssons, Kinneved.
tel. 332 00.
vid konfirmationsläraren, prosten Arp, Kinneved, Gustaf Johansson,
Efter högtiden i kyrkan och på
Gustaf Bjerkanders grav, där kyr- 'Skultorp.
kyrkogården, samtrades de femton
koherde tiagnerud höll en kort anAv de från början 22 läskamrater_
tili lunch på Kinnarps pensionat.
na var fem bortgångna, nämligen
f

Kioskutryrnmet när inbrottet upptäcktes på lördagen med choklad och
korvi:apper omkringspridda på golvet.

Tre ynglingar,16, l7 och l8 åro greps under söndagen
och måndagen sorn misstänkta för fretlagskvällens inhrott
i Slutarps IF:s omkläelningspaviljong med tillhörande
kluhhstuga och kiosk. Sarntliga i trion har erkänt. Förutom
ornfattande skadegörelse stals cigarrettero choklad och
dricka till ett värde av 641 kr'.

, :lii

En ord. tjänst som
Genom att krossa ett fönster i ett
omklädningsrum fick de tillträde till

lämr-rat platsen. De objudna gästerna nöjde sig dock inte med att stjäla,

lokaler:na.

utan åstadkom dessutorn en omfat-

Väl inne i

dessa fann

trion snart den låsta dörren till

tande vandalisering, vrähte ut chok-

kioskutrymrret. Dörren sparkades
in och tjuvarna roffade åt sig cigarrettpaket, dricka och choklad för
drygt 600 kr.

kring sig och bröt dessutom sönder

Via luckan i kiosken har de sedan

SHruIE$TERSTilNGT

VARDBITRADE

j

på verkstaden den gt7-2gll

I

vid Frökinds komnruns ålderdomshem, Frökindsgården,
narp, är till ansökan ledig. Tillträdesdag 1 sept. l9?8.

Kinnarps Bilservice

Lön och anställningsvillkor enligt avtal. Friskintyg avlämnas vid
anfordran. Upplysningar om tjänsten lämnas av föreståndaren
tel. 0515i332 60 eller av socialnämndens ordf tel. 0815/300 0g.

lad på golvet, spred korvpapper,
en domarflagga. Trion har också be-

sökt en materielbod och stökat till
även

där.

|
I

I

Tel" 336

10

Kin-.

Ansökningshandlingar skall vara Frökinds socialnämnd. Billsholmen, 520 47 Vartofta, tillhanda senast den 20 juli fg?3.
Frökinds socialnämnd

