Familjefest

KlF-damer bjt;d på' iuldans

i Frökind

Dans kring granen i Lokal Frökind.

Kinnarps IF:s damklubb hade på
trettondagen kallat tilljulfest i Lokal
Frökind. där Osten Andersson med
sitt handklaver spelade upp till dans
kring granen. Minga unga med föräldrar hade samlats och fick vara

timerad

med om Kasperteater från lokala
förmågor. Barnen bjöds på festis
och de äldre på kaffe. Sen kom
tomten

-

det var två tomtar förres-

ten - och delade ut gottpåsar till
barnen.

tji?!'gr-rtf
Dansen går kring granen.

Kinneveds kYrka var välf:flld vid
söndagens familjegudstjånst, där
oredikän höl1s av kYrkoherde

bven-Eric Hagnerud. Vidare med-

verkade flickorna Anneli Johansson
och Lena Rikhonen med sång. Sam-.
ling skedde sedan i Lokai Frökind,
däi kvrkoherden hälsade väikom-

men. Barnen bjöds På festis och
föräldrarna drack kaffe. Barntimmebarnen n'redverkadg med sång.
Julkalaset forisatte m6d dans kring

g!'anen. Bror Juhansson sPelade
äraespel och Sten Ahlqvist ledde
lekJrna - det är han inte främmaIP

Frökindsgården dy"äTö'u
2T5"OOO i extraanslag
Trots beslut orn vissa förenklingar råcker inte anslaget på 2.025.000 kr till ornoch tillbyggnad av ålderdornshemmet Frökindsgården i Kinnarp. Man beräknar nu
att det hela kornmer att kosta 2.420.OOO kr och byggnadskomrnitt6n har därför gått
in med begäran om tilläggsanslag med 2l5.O0O kr. Kommunstyrelsen tillstyrker
hos fullmäktige och föreslår kostnadstäckning i 1975 års stat.

rle för även om det var ett tag sedan

han "var etablerad"

lekledare.
Tomtarna kom senare med godis till
barnen och det var naturligtvis ett
populärt inslag i bilden

f{iiry4,",CIå

Kinneved-Vårkumla
LRF-avdelning

håller årsmöte i Lokal Frökind
onsdagen den 27 febr.

kl'

19.30.

\Iälkomnal

lqlY

Styrelsen

HTJI\T)

orsakade

bilvolt
i lfinnarp
En hund var på nYårsdatill atr en SlutarPsbilist landade Bå biltaket i
gen orsak

SLAKTDJUR

lliti

-oa- ia

uppköpes till högsta dagspris. Förmedling av livdjur. Tel.svar

tili Arne el. Sten-Börje Setterberg 0515/331 05 resp.

179 65.

en trädgård i IiinnarP. Mirt i

Kinnarps samhälle ru-'ade
hunden ut på riksvägen. Bil'
isten försökte företa en un'
danmanöver med sin bil,
kom kom i stållet mot hårdpackad snö vid vägkanten'
Bilen voltade över en häck
Forts på sista sid

I\u lcommer vi i

femtiiänl

Klass 5 i Kinnarpsskolan förbereder sig inför uppgifterna i

Så är det dags igen för
den populära frågetåv'
lingen 'oVi i femrnanoo I
gå" skedde den första
sållningen bland rrPP'

skattningsvis lOO.O0O el-

vaåringar i 5.000 klasser
allt enligt ständige
prograrnledaren Berndt
Friberg. Stränga regler
omgav detta uttagnings'
p-rov' -, lärarna får "inte

banda prograrnmet med
frågornao som sändes i
radioo och kuvertet med
sYaren skulle Postas

sarnrna dago alltså på oris'

dagen.

Tio frågor skulle femnorna tresvara enligt
tispmodellen. Våra femrnor i Skaraborg fick en
gratischaps - vilka lång-

"Vi i femman"

trenta fåglar förkniPPas
med Hornborgasjön frå-

när han mördades för
kort tid sedan?
Kunde rnan svara rätt
på detta och litet till så

Opp Amaryilis? Bellr4ano

finns ehansen ått gå vidare i programmet som i
fortsättningen skall sändas i TV 2 på fredagarna.
Programmet skall utfri'rmas och sändas hela tiden
från Göteborg.

gade rnån t.ex. Andra
,frågor: vem har skrivit

Evert Tautre eller Lil'
le-Bror Söderlund? Var
är Feisal kung? Vad hette
galten i Valhall? Vad är
revir och var var Carrero
Blanco regeringschef,

lz'\'

Valter Dahl6n död

Lll'böriar
.

sKo-REA

PRISER
HöSTENS SKOR TILL NEDSATTA
I MORGON

SöNDAGSöPPET KI. 1g_17
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN

sLuTARPs sKO ii::iffi"
10-13
' ' öppet:

vard, 10-12'30, 13'30*'18' Lörd'

HELTACKANDE till lågPris
STIM MATTOR AB
Kvarngatan 10, Slutarp (lntill Slutarps Kök)
Te|.0515/336 66
öPPET: VARD. 11.00-19.00 - LöRD.9.00-15.00

Förre rektorn Valter Dahl6n, Hökerurn, avled i fredags. Den bortgångne var född i Börstig 1905 och
avlade folkskollärarexamen ig28 i

Karlstad. Efter examen tjänsrgjorde
han som lärare vid fqlkskoloi- Fali kenberg, Slutarp, Sätra och Höke.

rum. Han flyttade till sistnärnda

, plats 1943 och blev 1952 överliirare

FIökerum och

1960

i

rektor

1952-56 var han ledamot åv
kommunfullmäktige i Hökerum
sarnt kyrkofullmäktige. 1960 valdes

han till ordförande i kommunalnämnden, där han blev ledamot
1952. Han har även innehaft andra
kommunala uppdrag, i hälsovårds
nämnd och valnämnd
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200 gårclur
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J

på Fulhygclen

:
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Jagvaruteochåkten""."li;::..o.l...!.'........*i,i

bil härom morgonen. Kurl
l6n - transportö. från en

.ad

..l,iui.,.Li,,,i :

t':.;,
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Falbygdsgardartiiislakterietil...r'i1llL.*1::':.''l

Skara-varchaufförochöver-l;'.lilrii.]iii',i.iiitil:l.:l::::.:.''l''.'.-..i

stekokarl.Vihåmtadeslaktdjur'iiiii1iiii1i:ltiiiiii..'.'....'..''j.l
påorreholmenförtransporttilliiiii1i'\}.:i{i1ili-li#,lHi'.,+li$i.;.'.tli.iit'.ii!
-Skara.
il,'*,',
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avlastning
i Skara. Kurt Karl6n har snart slutfört morgonens ftirsta uppgrft'
rYrqrlr'rrb

-x-

Kurt harjobbat
som transpor
JUUUd!5u|lrUlolrJPvr-I
tör i fem år. Bror olle har kört i

i transportörernas liv och då
18. De två har i det närmaste litvirrgas de hjåipa varandra för
kadana bilar och lägger ner.om- att atla skall hinna betjånas på
på
att
de
skail
se
dem
så
sorg
rätt dag och tid. - Jag sitter ofta
snygga och prydliga ut när de
vitl teläfonen på kvä-ilarna och
drar iväg på sina resor' Gödsvi- ringer runt till kundema och tanen dominerar transporterna lar orn vid vitken tid de kan vänsärskilt hårda månader är oltota mej.
ber och november. Det är däju-xlafläsket skall till'
Kurt hade god hjälp av folket
på Orreholmen den här morgo-x..
o"::"ä'"oo""'0"'ä,;J;;
skedde
"'o1"*ingen

3

ml:i:!;,::,:r,r

'

mycket smidigt. Ätminstone såg
jaä aet
som lekman. - Det är
jobbigt att lasta på vinäåars "å

väntad. Stora starka karlar mötte upp vid bilen. De så att säga
tog över jobbet. På mindre än
en kvart var bilen tom. Efter yt-

"o-^a"hrluå..t.
-x-

en halv kaka bröd med gott pålägg. Vi drack kaffe och vände
åter mot Falbygden. Förmiddagens pass var avslutat.

trarna och från ladugårdarna.
o"t ga. mycket smiJigare på terligare tio rqinuter var bilen
uppfräschad inuti. Kurt bjöd på

vi
bänkade oss i'iörårhytten för.
f:i"Jå" tiff Skara. Kurt körde
i"e;i *h säkert. Tryggt på nåDet hade knappt ljusnat när

:,'";:li;:ll**'iiln:x
;o]#ä;''ifi';il#";i.ffi
vara rramme,u.'r,

i:t:,,. :: r ,

,t

, .,,.,,,,,.,,,,.,.:,

vid

-x-

BÅSSE

T_,y,,^T::::*i,::":.,i?::
in- iI

ger en halv Drocent av det

uJrXl'.'**'" i.t!3..?,u;,[t*"'"1'Xr;t#'o:;:
': , , ,l --___-^r..
K'urt

Scan Väst var åkare

vänds mestadels vid uppvaktningar och

festligheter.
1'estligheter'
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Dags
Lrags

för märkning
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lassets första kossa.

"klipptången".

Kurt letar efter
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Börstigs skolbarn oc.h deras förältlrar vill tydligen
att barnen även i fortsättningen skall gå i skolan i
Kinnarp. I samband rned kornmunsammanslagningen
höjdes röster för art i)örstigsbarnen skulle ga i Å.r"p.
skola i ställer för i Kinnarpso eftersom tlet ar betydlilt
närmare tiil Åsarp från liörsrig än tilt Kirrna"p. Me.n
I samband rned kommunsam- om de önskade en successiv övermanslagningen kom alltså ett ön- flyttning t.ex. med början
i åk I och
skemål från Börstig att deras skol- +. n.,tal.., gick ui till föråldrar
till 19

barn skulle få gå i Åsarp. I samband barn. 1z hai suarat och av dessa vill
med den utredi-ring om skolorgani- 12 att barnen skall gå kvar i Kinsationen som rektor Bengt Kjell- narp, medan 5 vill flytta till Äsarp.
ström gjorde förra året nämndes I går sändes en liknande enkåi ut
och utredaren var positiv till till f'öräldrarna till nybörjare i BörI detta
önskernålet
om det gick att praktiskt stig. Att dessa föråldrar vill ha bar|
- d.v.s. fanns lokalertillräck- nen i Åsarp är troligt eliersom det
| .9rdn1
inte blir fråga om skolbyte och'bari lrg,t I Asarp.
.:klo: Kjeltsrröm gjort en nen får betytlgt kortarå resväg. på
i enkät
1:: l?.
bland Börstigsföräldrar som sikt är det alltså troligr att BöÅtiss
iI har barn i Kinnarps skola. De skulle skolbarn
får Äsaro soå skolort.
svara på frågan om.barnen ville gå
Forts på sista sid
i kvar i Kinnarp, flytta till Åsarp ellår
i Kirr.r'"d" CliF-avdelnirrg

vicl årsmotei-en lir rig | :l:Io,-ll,
lllorm.atiln
och Tore
Nilsson,
rrssurr' DKara'
Sl<ara,
visade
vrsaoe
"\l:11""*,
i verksamhet. Under aret har hallits . y:,'i
^ ", : .r!
bilder
och
höll
,
ett
intressant
kåseri
hr^r^L.,'{Ä-,i..
,-r,i--'ii_-,:..-;..,i 1t
1l protokulllörda möten. \'idare Irar.
ar'å. firat 30-ärsiubileurn r;;; :;- onr västergiitland
urdr)al Irlurnskult saukr ion. stuclieresa. naturstig, f amiliefesi, .Jr,;;ri. :t:.,i.,\:11, . B"isnrerre cp-avtl.
hallit
på Pensionatet,
kafle. lucåfest, [".tt"trijlt"itr;
l].ot
.årsmöte
pa r'
] reclovisade

;

li'"1äoni."?ä?å'äif å'.:ö'iit',"I
ii $.åi:åå??i';,?å:"'"'
u-'
ordf Sixten LindVicL brsmötät orrio!, 50 kr tiil för- l'ltt
lletg' v,ordt1jq:s

Ake Andersson, kassör
iamt ;O t<r' titl
reha6iiiteri,rgshemmet Sc-.--.-....r Lennar[ Pettersson, bitr' kassör
för hiälp åt iorelsehind.;å;:"v.il: Harrv Lagerstran4 sekr Bengt Nils,-l"kl Tord Torstensson samt
samheren för våren .lir[;i";J;.
?n.;
och beslöts att anor.'ta hr.ao.b"t.r_ I erf Linell _ och Lars-Olof Abra_
och paketauktion, c)'kelrallv. blom- lt"Tt:o"; 'lill revisorer valdes Herskottsauktion, förelåsning åv henr- llert Andelsson och Lennart Perskonsulenten. I{ecile,nsaigilien lte_ sotr. 1il1 .studieorgani,satör v:rldes
eningsgårcle.n N{ern

stämdes

till

12

r hure t,ettcrsson.

kr.

lnglicl Olsson valdes till r)\ \ rce Ef1e1 . mötesförhandlingalna
ordf. efter Märta Wilhelnr:so;t sont sirnrlades deltartar.na riiJ gerrrerrsamt
avböjt återval efter att ha tillhört srrnktäm mecl CKF och CUF. Efier
styreisen uncler en fa..g ft-f]a'r"'å.. 1 ttnitut ttifornrerade Arne Olsson onr
St;'reisen i övrigt ornvåldei ocir be- | (len, nya kom}un:l och vad som
står av Nlargot'F"t,".r.o,. orii, i"- | ll: beslutats d,är' Göran Andersson
med en rapport onr 'fFrö_
rö'
grid
srid Olsson v ordf
Riroilt. Lagerl,-,oe"_ || DrslracKte
ordf, Birgitta
:::'j,i,'il: .meo
itrand sekr. Ingrici ACarnsro. u | *"l9.toX9"t sont ännu inle är klart'
visade
Tore
I
ore
Nrlsson.
Nilsson,
sekr. E'a
Era Karljeclt
Karlstedt Xr..;i"---n,,i
,_lJårefter .vlsa0e
KasSrlr. Rut I| ^.,r_,.,,eJ.
targl)llder lian Väslerqöt_ I|
perssu n bir r.. karsör. Till str.relse_ | bl(ara.
,
I
lrl)'l
o('h
beraltade
om
bygden ochI
suppleaurer ialdes Ralblo Årrders\
tagnå
son och KarinHjorisäter. SludiStudi- vtr.Dllderna
'rr.urruerna var tagnå'
l
tackade
ordf Sixten
esekr. Inga La.sr,rl. ,tr"r"t, .,"tr fau- , ,llll ='t1..
Ltnclberg,tördengodatilislqtningerr
lingsleclaieKannHjorisäter.
dfter förhandlingärna f'öljde kal- oeh avslutade mötet'

fesamkväm gemensamt meci Cen

tern och CUF. Arne [)lsson. Kin-

."_..;

I)anr kl ulrbså rs rnii te

IF

a_a

sekr. vice ordf. Ingrid Pettersson
och vice sekr. Inger Ekman. Kvarstaende i styrelsen är kassören Viola Lundin. Lotterikommitte: Iris Johzrnsson, Signe Joharrsson och Evy

Claesson. Festkonimitte:

Inga An-

.dersson. Karin Andersson, NIarie
'Louise Karlen och Kari Nlikkola.
Till rer,isorer valdes Anita Andersson och Birgitta Lundgren. Medlernsavgifi"en är oförändrat 5 kronor
och kaffeavgiften 2:50. Mötesdagar
år var tretlje onsdag. Nu på onsdag
blir det möte hos Iris Joharrssorr.

vakien i ishockey.
Trots Sveriges lör'lust var

upplevelse.
överens orn.

det var

jet

en
resenärerna

Efter matchen intogs kafle

rnecl

Iarrdgång som smakadÄ utmärkt.

Under bussresan var det under-

håilning au Östen Arr,lerssorr
dragspei.

plr

Alla var nöjda med den väl upp-

.lagda resan

Flegta.
Forts fr sid

och ett tack framföräås

till resled Leif Linell för dei arbete

som harr utfört med densamma.

!
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LÄNSSTYREI,SEN

S]lien på enkäten ko--",

I Si(ARAB0RGS LÄN

ramn€still skolstyrelsen som tar "tl
upp

dem.vid sammantraaetaei

12

INFORMERAR

mars.

au skotstyr etsen i entig_

l::ilSt :"vad som
sägs i skolstadgan
ff: rn:d
Iåter
de barn som så vill gå kvir i

$,tnnarp.

Frökinds G.D.V.

l"t)*-c>Z

Skyddsområde och skyddsbe_

stämmelser

för

grundvatten_

täkter på fastigheterna Fastarp
Millomgården l:5, Hassla Väs_
tergården
2:27 och 2:64 samt
i2

har håilit årsmöte under ordföran-

Kinneved Kyrkegården L:28
inom Slularp-Kinnarps sam-

under årel anordrrat sex danstill_

hällen, Falköpings kommun.
Länsstyrelsen har genom be_

deskap av Karl-Gustav Ahl. Av års_
berättcl^sen framgick ar t föreningen

ställningar.

brrssresa

till

garn_

-en
maldans iG<jtene,
samt err sam.

kvärn för pensionärer. Medlemsant"alet hade under året uppgått 263.
Arsavgrften lör 1925 fastiialldes till
oförändrar.5 kr. på grund av ökade
omkostnadel. iasrställdes inträdesavgiften till 12 kr. Räkenskaperna

hade under året balanserat
10.832. 65

2.793

oå

kr. arets vinsr uppgick iili

kr. Revisions- och

år.sbÄrättel_
serna föredrogs och godkändes och
bevlUades styrelsen ansvarslrihet.

Frarr Kinnarps- och Slurarps

id_

rottslör'enirrgar förelag ansökninear

om anslag från Iöreningen. Med
motiveringen, dels att idrottsftjre_
ningarna erhåller anslae från kom_
munen, dels att GDV:s kassa år f'ör
ljten fQL at'. urdeia anslaq. avsiogs
rramstallnlngafnå_

Till styrelie för innevarancle år
valdes ordf. Bernt Bertilsson,

slut den 20 februari 1924 jämlikt
kap. 64 $ vattenlagen fastställt
skyddsområde och skyddsbe2

stämmelser för grundvattentäk
ter på ovannämnda fastigheter.
Skyddsområdet som består av

fyra brunssområden samt en
dem gemensamt omgivande
skyddszon har angetts på en till

ärendet hörande karta, vilken
jämte skyddsbetsämmelserna i
särskilda exemplar finns förva-

rade dels hos

länsstyrelsen

dels på Falköpings kommuns
kansli, Stadshuset, Falköping.
Mariestad den 20 februari 1924

v.ordf. Rune Karlsson, sekr. Hil-

cting Våring, v.sekr. Gösta Anders_

son kassör Ulla Danielsson, v.kas_
sör Karl-Erik Andersson. Till revi_

sorer utsågs Sixten Nvman och
Q.v,gn-Qfof Friberg. Till musikkomrnilt c ulsags Rune Karlsson, E.ivur

Iiqpfsson. Bqrit Beirtlssöri Ai.h r_rTrv
Andersson: Mötesordf. uttålade eir
tack till styrelsen för väl ulfört arbete under året. Styrelsens tack tili al
föreningens
föreninoen

verksamher uttalades av förcning_

Iiinneved-llrisnrene Cp avrl
anordnacle en resa till Scandinavi_
um i Göteborg för att se på landskampen Tre Kronor och Tjeckoslo-

i'

$
rl

la sont
sonr medverkal
medr.eikat iI

.-...hos Slutarps
-, I FROl{lN

Slutarps IF:s clamklubb har haft
år'smöte och valt ny styrelse. Barbro
Sanden blev ordf. Maj Bergman

i

när rnan började iörstå att det skulle betyda att barnen
inte lrara fick byta skola utan oekså lärare och kamrater föredrar tydligen de flesta den längre resvägen
även i fortsättningen. Det framgår av en enkät som
gjorts bland Börstigsföräldlarna. Möjligen kan man
tänka sig att nybörjarna får Åsarp sornsin skolort.

ens ordf. Bernt Bertilsson. Eftå
förh;rndlingar föllde supe. samt
därelicr dans till Kuno Linds orkes-

ter.

Nv ordför.arr<lt'
(l[]]'-avrl.

i

liinner t'tls

KrnneveLls CUF--ard. r'alde vid
årsmöte Arne Thrrresson till ordförande. Till sekreterare valdes Gercl
Silvander, r'sekr Majvi öman, kassör Rune Lennartsson och vice kas-

sör Mats Lindbergh. Till informa_
tionsledare valdes Lars Gustavsson.
Programledare Roil I-indbergh och

tävlingsletlare Ann-Britt Görans-

son. Som revisorer valdes Kurt-Ove
Brodd och Sture Ohlsson. Av ör.riga
beslut kan närnnas anslag på 100 kr

till

Föreningsgarden Mem. Under

det gångna året har anordnats: fa,

miljef'est. bilrally, volleyir:llturnering, bordtennisturnering, Luci_
alest. danskurs, inbjudningstr:iif
och r.rppföljningsmöte.
Eftel möresliir.handlingar.na sam-

lades CP, CKF och CUF

kväm.

till

samI

Moderaterna
Moderata SamlingsPartiet

Codlcända

i

Kinnarps IF:s tlarnklublr

Frö-

har haft årsmöte och valt följande

kind och Åsarp har gemensamt styrelse: ordf. Birgitta Ahl, nYval,
i Lokal Frökind På mån- 'vice ordf. Gun-Britt Westerberg,

--l

årsmöte

dag, den,25 febr. MUF:s ombuds-

planer

man Jonny Magnusson talar och

ombudsman Lars Svedlund visar
bilder och berättar om en resa till

i l(innarp

Gambia.

Kvinnornas för'vån'sarbetc
Ett förslag till ändring och utvidgAv en sarnmanställning som Staning av byggnadsplan"del av Kin- tistiska Meddelanden gjort ur det
narps sarnhälle, Hassla 10:1, god- material som sammanbragtes vid
kändes också av byggnadsnämn- den senaste folk- och.bostadsräkden. Planen ställs nu ut och omfattar ningen framgår att av de 484 förnio tomter i närheien av Frökinds-. r,ärvsarl:etande i Frökinds komqården.
muns glesbygd var 136 kvinnor. Av
Ett ornarbetat I'örsiag iill ändring kvinnorna hade 10 deltidsarbete (d
och utvicigning av bvggnadsplan för
Sluiarps och Kinnarps samhällen Fastarp Hulegården 2:3 godkändes
av byggnaclsnärnnden och ställs ut.
Omarbetningen har skett sedan

klagomål inkommit på den tidiagre
byggnadsplanen.

v s högst

19

tjmmar i veckan). Arr de

deltidsarbetande kvinnorna var 7
gifta och sanrboende med maken.
Kornnrunen är avgränsad i enlighet
rned den kommunindelning som
gällde före l januari 1974. (PRK)

nyval, sekr. Gun Andersson, nYval,
vice sekr. Yvonne Torstensson, nYval, kassör Maivi Öman.

Suppl: Agneta Ivarsson

Maj-Britt Johansson. Rev: Viola

avslutades överlämnade Birgitta
Ahl blommor till de avg. styrelsemedlemmarna Elsie Andersson,
Rut Johansson och Gun Palmqvist.

Därefter bjöd klubben på kaffe och

Sophämlningen blir dyrare i Frö-

hälsovårdsnämndens

behandling. Det gäller frägor angående gmndvattenförhållanden, utfyllnader m.m. som man vill ha svar
på.

d{i nneveds Rai(lakorskrets
.har.hållil år'smöte å Kirm-6rps.pen"
s,ion?t. Ar5nrötet,rtrhd$..åp&qlr"{S
.

känt att enrreprenören höjer priset I
för kärlhämtning från 2.75 kr till
I

3.20. Enireprenören hade begärt en

höjning med en krona till 3.75.
Tillståndet gäller till den I juli då
den nya renhållningsorganisationen
eventuelit kan börja lungera,

Jusel

JaKODSSOII. ,l\Sar]l,

- - f'))tr:oil}J-

/(/,ryI\rE' Vtr D S På-I\iS I O l{ Aft

tr/i

I TÅRG

\'lSaOe

bilder från den Redvägsdel, som nu
blivit en del av Skaraborgs län och

Falköpings kornmun. Det var ett
80-tai mycket vältagna bilder av
bygdens bebyggelse och natur.

Därefter bjöd kretsen samtliga närvarande på kaffe.

Arsmötets färhandlingar ieddes
av ordf. Göran Andersson. I)et blev

omval på styrelsen, utom

DagnS'

Silvan.lt'r. sonr Lrndanbctt sig aler.
val. Ny i styrelsen är Barbro Hermansson! Naglarp. I övrigt omval
över hela linien. Nv man i valberedningen blev Inge Eckerlicl efter
Hans Falbe.

Styrelsens förslag till årsmötet
i sin helhet: 1.000 kr till Kata.

togs

stroffonden, 2.000 till sr'åltande i Af150 till DS vägsamaritfond och
100 kr till DS verkumhet. Ärsavgiften hö,ides från tidigare 7 till 8 kr.

rika,

De.t

blir

sorn tidigare valborgsmäs-

sofirande. utt15,[i 1o. de äldre, samkväm {ör pensionärer och klädin-

samling. Kommitteer tillsattes för
dessa aktiviteter. Klädinsamlingen
svarar st1'relsen för. Till DS-årsmötet i Skara den20l4 valdes 5 ombud

ocir lika rnirnga suppleanter. Till
Riksmötet irrgen reprei(.r)lation.
Beräknacl kostnad 350 kr. anslogs
till de svältande i Afi-ika.

Eric Kavlert demonstrerar en diabild för de församlade. Kyrkoherde Hagnerud med fru Margareta och blyga
Maria, 3 år, i förgrunden.

En gång i rnånaden bjuder Kin-

neveds församJing till pensionärssamling i Lokal Frökind med kaffebord och underhållning. Till gårdagens träff var Eric Kavlert, Falkö-

färgbilder lrån Björklidens semes-

lert leder där varje höst en

ping, inbjuden och han visade egna

Utbyggnad föreslås
av vattenverket
i Kinnarp/Slutarp
Vattenverket i Kinnarp/Sltrtarp
Vattenverket i Kinnarp/Slutaro
skall byggas ut omgående, enlig:t byggcles 1959 och är dimen-sionerat
kommunstyrelsens förslag till full- för en kapacitetet av 200 kbm per

mäktige. Utbyggnaden beräknas till
sammanlagt 320.000 kr. Nuvarande
vattenverk är underdimensionerat
och hårt bc.lastat.

I'iiV-

''r

-o?

teranläggning i Lappland. Eric Kavfoto-

Ett trettiotal pensionärer

300 kbm per dygn.

hade

mött upp till kaffeborden och de
hälsades välkomna av kvrkoherde

kurs för turister. och det har under

Sven-Erik Ha gnerud. Det goda kaffet

året blivit många vackra höstbilder
från fiällvärlden.

rådets clamer.

hade som vanligt kokats av kYrko-

i?li{-d;'ei

Slutarps Kvarn
BROR JOHANSSON. Tel.331 03

ALLT FöR LANTBRUKET I
fodermedel, utsäden, gödning, fröer.

dygn. Det kompletterades med hänl

ningsfilter 1965. Vatlenförbrukningen uppgår för närvarande till

i
I

|
I

_,-_l

landeåne.

sÅC HOSTBILDtrR

|

kind. Kommunstyrelsen har god- |

Ett ärenile angående utvidgning
av Kinneveds kyrkogård bordlades

i väntan på

ltt"oa,-rij

Sophamtning
dyrare
i Frökincl

och

Karlsson, Gull-Britt Johansson. Materialförv: Dora Johansson. Lotterikommitt6: Berit Ek, Eisie Andersson, Monika Persson, Birgitta Silverstrand. Valberednirrg: Rrrt Johansson. Berit Joelsson och Gun
Palmovist.
Medlemsavgiften fastställdes till
oförändrat 10 kr. Innan årsmötet

"l

RENSNING och FöRMALNING
av spannmål m. m.

leiltt- dj,= | a

Thotno,s lVes terberg s|r,öt

t',a, 'Oö'(l

FröLi nds socialdefrokratiska för-

ening
har haft årsmöte och omvalde därvid de styrelseledarnöter som var i
tur att avgå.
Tifl ordförande för tiden 1974-75
omvaldes Allan Ahlqvist samt till ledamöter av styrelsen under samma

tid Lennart Karl6n och Gustav Gustavsson. Kvarstående ledamöter är
Gustav Augustsson och Birgit Ek.

Styrelsesuppleanter är Elof
Rehn, Sten Ahlqvist och Ebba Juliusson. Revisorerna Bengt Juliusson
och Gerhard Frisk omvaldes och ersättare för dessa är Arne Andersson
och Inge Eckerlid.
Till siudieorganisatör utsågs Birgit Ek, som också valdes till ombud
för Aktuellt.
Gustav Gustavsson omvaldes tiil
kassör och korresponderande för år
t97 4.

Styrelsens verksamhetsberättelse

godkändes liksom revisionsberät-

telsen och lades med godkännande
till handlingarna.
Rapporter från olika kommunala
organ avlämnades vid årsmötet och
diskuterades.
Ärsmötet beslöt att Drenumerera
på några tidskrifter att läggas ut på
offentliga lokaler.

Man Eeslot öcliså att tillskriva
samhällsföreningen med begäran
om att man gör en översyn av Planeringen av anslagstavlorna i tätorten.

Vid årsmötet diskuterades åven
möjligheterna att anordna ett informationsmöte om den fysiska
riksplaneringen. Styrelsen fick i
Benny Carlqvist

- tvåa från höger * är nöjd med sitt lags våragerande. Här samtalar han med Marthel

uppdrag att följa upp frågan.

Johansson, Thomas Westerberg och G<ista Andersson.

Torsdagen den 7 mars 1974

Kinnarps IF har visat fin styn
ka i vårens träningsmatcher och
med en fortsättning på den inslagna vägen blir laget en attraktion i vå1. Trånaren Benny
Carlqvist har redan tillfört laget
nya friska ide6r och Benny sjålv

Vagnlust.
trutikerr;

sta hand Tony Pereson. Ä""t

upphör

il(inrn,o,rp1

spelar en fmmträdande mittfåltsroll tillsammans med i för
Thomas Johansson ser ut ått gå
in som lint komplement på mit-

tendelen.

Vagnlasttraliken virl Kirrnarlr
i l'alköpings konrmun skall
uplrhöra t'nligt beslut av SJ;s
rlriltsrlistrikr i Göteborg, I hinnarp lossades fi'ån seplenrber
Lo.m. det.enrber 4 vagnar nrerr
ingen lastacles. 1'otalt under
1973 lossades 9 r'agnar rlen
ing('n lasta.les, Trafiken virl stalionen är' av sådan omlättnine
att (let inte längre finns någon
motirering fiir att behålla ragrrlastt rnfiken, anser driftsdistriklet. Denna tralik upprhör därför
i Kinnarp den I juni 197.1.

I)et var ungefiir vad vi uppfartade under en kort lördagstitr
på lagets möte med Mariestads
BK, som slogs tillbaka med hela

5-1. Det var inte heller någon
rillfdllighet att Thomas Westerberg svarade för fyra av målen.
Han infriar helt de fönäntningar som är stållda på honom.
Thomas gjorde l-O och 2-O
före paus och fullbordade sedan
sitl äkla hailrie genom att göra
3-O i [örjan av andra halvlek.
Anders Ivansson stack emellan
med 4-O och Thomas fortsatte
med 5-0. För reduceringen
svarade Giiran Valle Johansson i
ett MBK-lag som i fiol blev fyra i
division V. Jan Hovemyr r-aktade målef bakom ett något osäkert försvar.
h
i
IJASSE

Thomas Westerberg i dribblingstagen'

rnöriN$to

dj-K

Vatteirtäkten

skall

sky-dclas

Vattentäkten i Kinnarp/Slutarp
_
skall skyddas, Hälsovårdsnämnden
beslöt vid sitt:senaste sammantråde
förklara området kring vattentäkten
som skyddsområde. Detta beiyder
att oljetankar {år inte }äggas ner i
närheten och bestämmeliår om utsläpp i grannskapel skärps.

f
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kind under god tiilstuäine. -_- Ordförande Lennart Pettersson

tf n

r

hälsade alla välkomna samt erinra_
d

11i j,"tå"",

j#j#,H

å:å1

;

"*".
harhaf tårsmöte:1,'$'r""Hitrålur::$',"""-",å';j'å.
Kinneveds Skytteförening har l:|.tt

haft

årsm

öie på

9t, medlenrmar' Beträffande

k;;;;.' iL ";i;_ ::,isiJ.""h":ri::"äi.iT"1,:!:x:
studerat den nya lantbruksbes[att-

Ordförande Gösta Larsson öpp_
nade mötet och hälsade alla narvä- nlngen'
De i tur avgående stjrrelseledamö_
rande välkomna.
att'ieda äaIens möte utsågs de''itt
sittande, namfi- terna omvalde-s. Torsten Gustafsson,
gen Gösta Larison ocfr qaes Åtes- Prästg' -Ake Gustafsson.Lyckorna,
Lars Eckerlid,Hallag. samt Jan_Erik
son.
Ur styrelsens berättelse kan Gustafsson. Glaskulla'. Till suppl. i

å?il,l?,i;l'-:'":"Ugl;:F;ii,;:'ilii'".::&lä1,[1,*äffi :,i:'.-"t

skjutning. De sky'ttar som trotsJe Marbo_g' G9nnal Hjortsät-e4 Fröje.
vädret den d'agen var 98. Dö var samtlnge Josetsson'-Backg' Lenmycket nöjda med arbete och utfii- nart Pe.ttersson omfaldes till avd.
rande.av tävlingen. Många^ goda
6veq

omvaldes Benst
rå- Nilsson,
r!
RIlt--lilij-".visorer
Kotarp, och Karl_Erik Ai_
En likadan tävling kommer att dersson,S-vrensforip,med Gustav Silgenomföras den 3l m-ars t å;: åå;;: vander,Sörby,och Eldor An{ersson
rangörerna hoppas fa
i siåfLi i6r som iYPPL Som -studieorganisatör
"of antJstvt- omvaldes Bengt Nilsson-.Till
regn och rusk,äch sto""e
ungCtomsrepres€ntant tnyvaldes Arne
tar.
Vidare kan nämnas att lasrävlan Tqpgo.1, Halsarp, åed leif L,ihmeJlan ri"""u"JlvJtit'*;;i' ryl' fröie som suppl. Till kontakf
surrar kunde

Eino Mikkola med barn och blomma

,

i mitten "Maivi i affärn

I

strålande marsväder om än en
något bitande vind, arrangerade på
söndagsförmiddagen Slutarps lF:s

clamklubb

en tipspromenad

xlx.

stii"_

j""io"t-,åiLi'il?,'l;'råf

:"*r""tä,å]fi*å*.j-

r^- Johansson,Halsarp,sori ersädtare.
Efter förhandlingarna förekom
sats 7.536 skott, på ."tolj.':::::
I.arvapen sedvanlig
utlottning*av f,e-å"t*ir"
925 skott.
Full och tacksam ansvarsfrihet till stämmo deltagaina.
t'rogrammet som följde var gebeviljades styrelsen.
Tfr F:"lf'r:åf h"ffi ,fi ål"iäii_
-rJ:_--:1,-

med

Under tävling osl 1rSnip- L^-

" ning svarade Mats Lindberg och
",::'h._i1.lq?,,,å*:"iTiil"l:iff
ordf.
Hlans C."t.r"rie.
.1x"..å['"."';;;.'ö;"; ä"i:';.::::" Larl Gustafsson' Dårefter" höll
Rosmarie Andersson-,. Dvhabruk,
kassö, ieorgii
över åmnät "Kvinl
z =tv*i*J"ppÄr,iJ",'c,r'a.
I^::l:._rJ
\å-ri somav
"loapplåderna
hanssän, nennj' nroaJ. nff'".it",ia
".T,p.! Cå$91",

Skiljefrågan:

Tio rätt på vuxenfrågorna

hade
Gösta Andersson, Hallagårdsgatan,

Slutarp, Birgit Andersson, Falköprngsvägen. Siutarp och Lennarr

ii'ii;:
ä.'"' "
;"JåtJ;;;;; ;;åä'f<.:'
*drr-uusra!
Ahl-;;h öil & ''.qLr

att döma li-vligt
Som
^uppskattades.
avslutning framföicie
ordf. ett varmt
';;i

claes

*t.

att representerä ro"..rirree-

5.".11"1. Falköpingsvägen. Siutarp.

b

5krletrågan avgjorde den inbördes
placeringen.
Flera barn hade tolv rätt. .Ivå be-

lönas.

reföreninpen och
nnh jaktvårdsröie-'tå#:T=^";",ääJ11äj"åXri"l,'i.
"
'.u",,j11"?XIllffit"t
ter,a vld, Iänslörbundets stämma
N=ärnnas

3,flå:,brev2:apa

fraqorna och drack kaffe i klubbsttrgan på Tångavalien. Den rätta
raden var: 27I 72x 2xx x2x. Barnra_
den: x22 721 2xx

ä"'ä"1*i
f.T',:l""my;s',"mr*j"*:Je]:ffååT'å***$:'f
nyvaldes Verner Grandf"ria,
bör också att Dan Si_

start och måi vicl Samuelssons af{är i
Slutarp. 100 vuxna och ,30 barn
vandrade runt banan, svarade på

4,54 liter.

noteras.

riu

tack till ;,Kå"ö."

R.;;;i

JJ'"åf,i1"1,,t." r0.",,_
åt:f mru"Hlr:lf ingen vid Falbygdens skvrrerrets å:Jtåffi
garna
ocn avslutade lg?4
Sarna och
1974 års stämårsmöte vnlrte.
Ffi."- c--*-""-iivaldes Hans
centeistie
och
^l,i
-I"";;kå*.;

Beng1 Kjeiistr.öm,

"nämligen
öacRgarden.
5luiärp, som också
var bäst på skiljefrågan med 4,55
samt Mikael Wallin med 4.50. Vin-

*

; ;,, b;

Äkesson.

Kari-Gustaf Ahl, Claes Äkesson
samt några som varit på kurs i

narna har priser att hämra hos

g^iJ{t,.CI.

Skövde under året nämligen Hans
Centerstig,;pan Simonsson, Benny

Samuelssons. Lottvinnaren på gul
lott serie K nummer 62 kan-ocliså

avhämta sin vinst. övriea lotterivinBarbro Sanden och Viola Lundin i
ster är hämtade.

darnklubbsstvrelsen.

Brodd. Ing-Marie Johansson ocir
susanne Akesson.
Vidare beslöts en del andra söromåI. bl.a. översyn av skjutbanän.
Antalet medlemrnar var under lg73
67 st, varav 39 st under 25 år.
Aktiva luftgevärsskyttar under år
73 var 42 st. Antalet tlll Riksidrotts_
förbundet redovisade sammankomster med ungdomar mellan 12-25 år
är 43 st.
Avgående ordf. Gösta Larsson

avslutade årsmötet med att tacka
för det goda!åamarbetet och önska,

de den nye ordf. Karl-Gustaf Ahl
lycka till i förtsättningen med fören-

ingen och dess fortsatta verksamhet Ahl lgckadg i sin tur den avgående ordföranden samt ledamotln

Gunnar Cladsson för deras goda aroete.

l!,6,r:.!iI

Familjerna Hellström och Eckerlid på söndagspromenad

1",!-l!r,

t*
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Kinneveds CKF

trc 'i

i.liil -d3. ;t3

hade på tisdagskvållen ett välbesökt

möte på Kinnarps pensionat. Till
denna sammankomst hade åven
centeravd. inbjudiLs. Mötet inleddes

med förhandlingar varvid bl a be-

slutades anordna en naturstig, En
kommitt6 valdes och best{r av Anna
Lindberg, Signhild Äkerblom,
Astrid Pettersson och Maj-Britt Jonansson.

Efter

kaffepaus

underhöll

Maj-Britt och Bror Johansson med
dotler Anneli samt Astrid Pettersson med dotter Åsa med såne och
musik. Ett uppskattat p"ograäti.tslag.

Dårefter följde en intressant och

lärorik föreläsning av

trädgårds
mästare Anders Gustavsson Vartofta. Han delade med sig av sitt
kunnande och långa erfarenhet av
hur buskar och träd i våra trädgårdar skall skötas. Han svarade åven
på frågor. Sist på programmet stod

blomskottsauktion. Maj-Britt Jo-

hansson var utropare och det gjorde

hon med bravur och kläm. Sixten
Lindberg framförde till sist centel
avd. tack för en trivsam kväll.

il

Ny stöId...
Forts fr sid

inbrottet stals bl.a. ett knippe med
nycklar som nu påträffats och åter-

i

lämnade butiken utan att ha stuli t

Ynglingarna inledde fredagsnattens eskapader med att stjäla en
Volvo PV från en ParkeringsPlats i
närheten av lasarettet i.-Falköping.

1974-75. samt Mats Andersson och Lars-Gunnar Claesson, Bo JohansPer-Olof Gustavsson valda för tiden son, Karl-Erik Lundin samt Rune
1973-74. Ny i styrelsen blev Sand6n, som även blev sammankalKarl-Erik Lundin vald för tiden lande.

Revisorerna Bengt Samuelsson

liksom suppleanterna Arne Persson
och Arne Setterberg.
I vinteridrottssektionen omvaldes
Ulf Karl6n, Jan Lindström, Gustav
Eckerlid och Anders Eckerlid samt
nyvaldes Sven-Olof Johansson, vilken även utsågs till ordförande.
Ungdomssektionen fick följande
s^a mmansätr ning: Tommy Forsberg.
Ake Schön och Karl-Erik Skoglund'
samtliga nvvalda och med den först
nämnde som ordförande.
Beslöts att fotbollssektionen skulle bestå av fvra ledamöter näm li-

terna skulle höjas för damer och
ungdom till 10 kr i enlighet med be- t
stämmelserna för erhållande av
kommunala anslag. Beslutet skall
underställas ytterligare ett föreninssmöte.

I övrigt behandlades en del frågor
gällande idrottsplatsen och lokaliteterna därstädes liksom möjligheterna att ordna parkeringsplats utanför
enf,ren.

tTtt-cs^l?

något..

Terras på ny jakt

Ny ordförande i föreningen efter dare för B-laget.
Leif Lundgren blev Gösta Andersllill ansvarig träningsledare för
son. Styrelsen i övrigt består av pojklagen utsågs Christer Stenkvist.
Gustav Gustavsson o"h Burret
Till ledamöter i ekonomikommitStenkvist omvalda för tiden t6n valdes Sven-Olof Johansson,

och Reidar Sanfredsson omvaldes

!:: t:!

han av någon anledning skrämd och

I

Uppdragen inom styrelsen fördelades enligt följande: Per-Olof Gustavsson kassör, Gustav Gustavsson
sekr, Bengt Stenkvist v ordf. Jan
Ekman v. sekr.
Vid mötet beslöts bl a att årsavgif-

:.:r.;j.;:::;:::t::!:ii!:!

på Peter Ryttningsväg. Där blev

I

Ek-

lämnats.
Även ett inbrott under natten mellan elfte och tolfte mars i Falkijping
klarades upp. Då bröt sig den äldre
av de två in i BEA-lagret På DotorPsgatan och stal femtio kr ur en kassa. Vidare gjorde han under samma
natt ett inbrott i en livsmedelsaff?ir

::l::tlil:ri::l:::l:::

Forts på sista sid

år Jan

parkeringsplatsen vid lasarettet i
Falköping, hade de också försökt
stjäla fyra personbilar som stod
parkerade vid Konsum Stormark-

Allt eftersom förhören fortskred
klarades det ena inbrottet upp efter
dei andra. Således erkände
22-åringen förra veckans inbrottserie, dä Fredriksbergsskolan,
Gummi Lund och Folktandvården
fick påhälsning. Vid det sistnämnda

Slutarps Idrottsförening
gen lagledare för A- och e-lageal
beslöt vid ett möte nyligen att öka tränaren samt en representant från
antalet styrelseledamöter till sex styrelsen.
I
till laglestycKen.
Mats Andersson utsågs till

1974-75. Suppleanter

Slutal'P och

tande skadegörelse på fordonen.

I förra veckan klarade polisen i Falköping upp ett
2o-tal inbrott oeh stölder och under veckoslutet var
det dags för ännu ett fint kap. Två Falköpingsbor,22
och l6 år, greps vid 03-tiden på lördagsmorgonen
med hjälp av polishunden Terras i ett lerigt dike vid
Kinnemo i Kinnarp. Vid förhör med de två har den
äldre erkänt l5 trrott, rnedan hans yngre kurnpan
medgivit ett tio-tal olika brott. Chefsåklgare Nils
Thomsen skall i dag inlämna häktningsfrarnställan
mot 22-åringen. l6-årlngen sitter fortfarande anhål'
len i awaktan på beslut orn åtgärd från barnavård-

man och Leif Svensson.

i

nad. Men det enda de två gossarna
Iyckades åstadkomma var en omfat-

Terras tog
två tjuvar
på Kinnemo

snärnnden.

Förutom inbrotten

Kinnarp och bilöPPningarna vid

3

Dessförinnan hade de brutit uPP
och försökt stjäla fyra personbilar,
men det var först det femte försöket
som kröntes med framgång.
I den stulna PV:n bar det av till
Slutarp, där de ovälkomna nattbesökarna bröt.sig in i ett möbelvaruhus och sial omkring 100 kr ur en
kassa. Resan fortsatte sedan någor
km söderut till Kinnarp där gossarna bröt sig in i en Iivsmedelsaffär
genom att krossa rutan i entr6dörren. Där tycks dock inget vara stulet.

Från livsmedelsafåren bar det
vidare till Kintrarps Kontorsmöblers
fabrik där vederbörande bröt sig in i
fabriken. Tjuvarna gick från avdelning till avdelning i byggnaden och
harnnade slutligen på kontoret' Där

stal de en transistorradio,

en

Vidare har 22-åringen gjrrt sig
skyldig till bedrägeri, och den händelsen ligger drygt ett år tillbaka i

tiden. Då hade han lånat hem en
gitarr för 1.900 kr från en musikaffär

alt

han

skulle ta hem instrumentet för
s-eende, rne. återr:Lde älilrlg.

På-

i Trollhättan. Han

uPPgav

22-åringen som var relativt okänd
dessutom

av polisen tidigare, har

gjort sig skyldig till häleri. I februari
i år upplät han sin bostad som "la-

gerlokal" åt några kamrater

som

där fick förvar a tobaksvaror och öl
till ett värde a.z 1.200 kr. Detta "lager" härstammade från ett inbrott.
Samma niånad d.v.s. i februari,
hade den 22-årige Falköpingsbon
tillsammans med en kamrat brutit
sig in i en affär på Bergsliden där

tobaksvaror

för omkring 600 kr

stals.

16-åringen, som var med under
fredagsnattens stöldturn6, som fick
sin final i ett lerigt dike på Kinnemo,

är tidigare välkånd av Falköpings-

bandspelare samt en mindre summa kontanter.
Men ordningsmakten i FalköPing
hade fått tips om vad som försiggick

ansågs som mer eller mindre

i fabriken och en polispatrull med

lan mot honom-

polisen medan 22-åringen tidigare
"ren".

Och i dag, inlämnar chefsåklagare Nils Thomsen häktningsframstäl-

3-årige schäfern TerraJryckte ut.
Gärningsmännen såg På avstånd
når polisbilen .svängde in på fa, briksområdet, och sPrang så fort be-

SLUTARP

nen bar genom några trädgårdar,

Slutarps kyrkliga sylörening

över Kinnemo fotbollsplan och ned i
ett djupt dike. Men Polishunden
Terras har sgm bekant en god nos,
och det dröjde inte många minuter
förrän han hade snokat reda På de
två gossarna som låg och trYckte i
det leripa diket.
Och det var onekligen ett gott kap
sorn Terras och poliserna gjorde!

anordnar försälining av handarbeten och skänkta varor tisdagen den 26 mars 1974 kl.
18.00

herde

Hagnerud.

Kaf-

feservering, lotterier. Paket
mottages tacksamt till ett värde av minst 4:-.

Vid förhör med de gripna erkände de det ena inbrottet efter det andra.

Alla hjärtligt välkomna.

Under natten, mellan fredagen
och lördagen hade de tydligen använt sin tid väl och gjort sig skyldiga
till ett tio-lal brolt.

i Missionshuset.

Kort andaktsstund av kyrko-

I

Inbrott i Kinnarp

I Vid ett inbrott i Kinnarps Bilser-

I vice under natten mellan lördag och
I söndag stals ett 20-tal paket cigarI retter. Dessutom olockade vederI börande med sig 30 kr som förvara-

I des i en kassaapparat. Tjuveniarna
t hade.tagit sig ig.genom att bryta upp

%

Tr.
'Li
l\rnnarp
slutarps
\-ägföreninn)'r-(rii
tvingas till utdebitering
fcir att lclara amortering

t'lltt-oå-a7

Vattenmätare
installeras
i Frökinclshus
Vattenmåtare skall nu instal-

Kinnarp--Slutarps vägförening
var på torsdagskvällen samlad till

leras i de fastigheter i

Slusom är anslutna
'
kommunala va-nötet och där

tarp/Kinnarp

till

ett välbesökt arsmöte i Lokal Frökind. Stämrnan leddes av Sten Ahlqvist, som med van hand klubbade

detta är tekniskt genomförbart'
KS beslöt orn installationerna
vid sitr senaste sammanträde.
Kommunen svarar för arbetet
men fastighetsägarna får bekosta vattenmätarlra.

Samtliga delkommuner

-

utom

Frökind - har tidigare installerat

apparatur i fastigheterna för att mäta upp förbrukad vattenmängd.
Detta har också diskuterats i Frö-

kind men frågan har inte blivit

"brännande" förrän nu. Den har
aktualiserats genom att vattenpriset
inom kommunen höjts och den ökade vattenförbrukningen i tätorterna
som medfört att en tillbyggnad av
vattenreningsverket måste utföras
snarast.

Inom området bör totalt 280 fastigheter förses med vattenmätare. I
de flesta av dessa har installationerna redan utförts så att mätarna lätt
kan monteras in. Kommunens kostnad beräknas uppgå till 25.000 kr.

T

/.. r...

'

ornvaldes som revisorer och likaså

kvarstår valberedningen

Bengt
Samuelsson och Nils Johanssorr.

{I(TIV SI(YTTESASOI{G
AVSLTJTAD I I(INNEVED

fastighetsägarna.

Övriga vägföreningar har fått full
täckning för sina kostnader. inkl.
kostnader för amorteringar av låneskulder, i sina tidigare kommuner, Det är alltså de nämnda föreningarna som inte behandlats likvär-

På förslag från Elof Rehn beslutade stämman att styrelsen skall ta
kontakt med belysningsföreningarna inom kommunen så att de får
samma stållning som i Gudhem och
Torbjörntorp, där kommunen svarar för den delen.

Kinnarp-SlutarPs vägförening
tvingades på t Cagskvällen ta be-

slut om utdebitering för 1974 för att
klara av amorteringar på föreningens lån gållande asfaltering av gator
och vågar i KinnarP och Slutarp.
Stämman antog stYrelsens förslag
om utdebitering med en krona Per
andel för år 1974'
Det mårkliga har dåirmed hänt att

delkommunerna inom den nya

kommunen inte behandlas lika. Det

är nämligen så att merParten

dersson. Suppleanterna Håkan Sil-

vander och Sven-Olof Johansson
omvaldes. Arne och Erik Persson

di$.

r

aFilorelllngal'na
och rättvisan
.l
r nva Kommunen
V

igenom ärendena. I samband med
styrelsens förslag om utdebitering
för 1974 följde en längre stunds diskussion, men mötet enades orn att
gå på styrelsens linje. Därför blir det
en utdebitering till fastighetsägarna
med en krona per andel under 1974.
Vägföreningen skall den 30 juni
amortera 16.500 kronor, som alltså
faller på fastighetsägarna. Styrelseordf. redogjorde för det möte som
hållits med Vartoftas, Kättilstorps
och Äsarps vägföreningar, dår man
enades om en skrivelse till kommunen dels om bidragsförskott dels om
ett åtagande från kommunens sida
av låneskulderna.
I samband med beslutet om utdebitering antecknades till protokollet
att därest kommunen åtar sig amorteringarnå inom kort, kommer utdebiterat belopp att återbetalas till

gelse från kassören Inge Eckerlid
och ordf. Bo Johansson. Mötet vädjade till de två att stå kvar och småningom kunde Sten Ahlqvist klubba
igenom en ny mandatperiod för de
två jämte Göte Grahn. Kvar i styrelsen är Evert Sanden och Arne An-

av

vägföreningarna inom nYa kommu-

nen har fått full täckning för sina
kostnader, inklusive kostnader för

amorteringar av låneskulder, i sina
tidigare kommuner.
Kinnarp -Slutarps vägförening
har tillskrivit kommunstyrelsen om
förfaringssättet. Det skedde vid ett
sammånträde_ med Vartoftas. Kättilstorps och Äsarps vägföreningar'
som också är åsiclosatta. Det är bara
<ier att Kinnarp-Slutarp på grund av
sina asfalteringsåtaganden ligger i
topp beträffande skulderna.
I den skrivelse som inlämnades
till kommunen den 29 februari, Påpekar vägföreningarna att det är ett
rättvisekrav att kommunen åtar sig
kostnaderna av låneskulderna och
hänvisar bl.a. till att övriga vägföreningar i kommunen därvidlag fått
full täckning.
Som jag ser det är det ett ofrånkomligt krav att vägföreningarna

inom nya kommunen får samma
behandling. Det måste vara fel att

enskilda fastighetsägare lastas vägföreningskostnader när nu skatten
skjuter i höjden och skall komma i
samma nivå i hela kommunen.
Den här skrivelsen ftåq
"egftttg.-

En skrivelse skall ingå till länsstyrelsen, där föreningen skall anmoda
vägmyndigheten till. översyn av

Vårkumlavägarna. Det gäller bl.a.

fly'ttning av

hastighetsbegräns-

ningsskyltar i Slutarp.

- På vägen i Slutarp händer
snart en olycka, menade en fastighetsägare.

Styrelsen fick

i uppdrag att

åt-

gärda de höga häckarna som inom
tätorterna skymmer sikten för väg-

trafikanter och utgör en fara för
dem som bor och vistas i de höga
häckarnas närhet.
Om vägmyndigheterna håller sina
tidigare löften om tidpunkten för anläggande av gångbanor genom tä.'orterna skall detta ske redan i år.
Från början hette det att de skulle

färdigställas 1975, men nu har de
getts förtur med tanke på att mer
medel ställts till förfogande.
Detta var de centrala frågorna
som behandlades.

Beträffande valen förelåg avsä-

ningarna bör Prioriteras och inle
hamna i någon bYrålåda för vidare
utredning. Den måste snabbt behandlas och beslut ges de berörda
vägföreningarna före hal vårsskiftet.

Än mer-förvånad blir man när

man får besked om att

i

Torbjörntorp och Gudhem sköter kommunen

heli och hållet belYsningsdelen'
Stiimman i KinnarP beslöt att snarast ta kontakt med övriga
ningsföreningar

belYs-

i kommunen

och

gemensamt agera

iri lti *oå-43
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Kltrbbmästarna Claes Äkesson och Marie Simonsson har fått sina priser
av K G Ahl.
Kinneveds Skytteförening höll på

fredagen avslutning och prisutdel-

ning för den gångna lrrftgevärs.äsongen, en säsong som varit rnycket
aktiv med 55 sammankomster och
rned ett 20-tal skyttar vid varje
skiutning.

Klubbmästerskapet gick av sta

peln den 11/3 med följande resultat.
Seniorer: l:a och klubbmästare
Claes Äkesson 163 p; 2) Hans Centerstig 159; 3t Gunde Johansson 155;
4t Göran Silvander 148; ,1t Crisler
Johansson

148.

,Trrniorcr 26 delraoare l: a och
klubbmästare Marie' Sirnonsson 145
p; 2t Torbjörn Åk..rorl 1'13: 2t Svante Wilgots,'n 143: 3' Dan Simonsson

Brons: Annika Johansson, Clemens Ho{bauer. Jan-Olof övergard.

Lennart Blom, Urban Westerberg,

Per-Ola Westerberg, Marie Centerstig, Ulla-Lena Gunnarsson, Annette Torstensson, Annelie Johansson,

Roger Torstensson. Crister Lars-

son, Sonja Äkesson, Alf Andersson
och Håkan Andersson.
Luftgevärsmärket med skjutställ-

ning sittande eller liggande med
renistöd. Silver: Claöi Åkessor,

Benny Brodd. Dan

Simonsson,
Gunde Johansson och K-G Ahl.

Brons: Benny Brodd. Dan

Si-

mr)nsson. Stante Wilgotsson. Marie
Simonsson. K-p Ähl. Claes Akes-

139:4i Anette Arvidsson 138;5t

son. Susanne Akesson. Crister Johansson, Gör-an Silvander och Gun-

Tommv Berglund 136.
Luftgevärsmärket med skjutställ-

de Johansson.

ning stående utan stöd erövracles av
följande:

Guld: Hans Centerstig Gunde Johansson.

Silver: Claes Åkessor, Karl-Gustaf Ahl.

Brons: Göran Silvander. Crister
Johansson.

Juniorskyttemärket. Silver: Laila
Hofbauer, Annika Johansson, Bo
Johansson, Lennart Blom, Kent Ek,

Per Kjellander, Bo Andersson och
Tommy Fredriksson.

.=

Vidare utdelades ett stort antal
skänkta priser till skvttarna i en rävIing där de 10 bästa serierna på hela
eä{^ndon

rälrrrrrlo<

Seniorer: 1r Hans Centerstig.

2r

Gundc, Johansson, 3' Claes Akesson. 4, K-C Ahl. 5, Göte Lindgren.
Jrrniorcr: I r Tornmv Berqlund. 2

Tc,rbjörn Akesson. 3r

Lenrrart

Blom. 4t Marie Sirnonsson, 5) Dan
Simonsson, 6) Svante Wilgotsson, 7)
Kent Ek, 8t Bo Johansson, 9) Annika Johansson, 10t, Bo Andersson.

-l.qlt"q+r+e-

Eric Fred,riksson tolkad,e regler

Missade
chanser

i Kinnarp
Kinnarps IF:s fotbollssPelare vii går kväll qpp en Provkarta i
konsten att inte göra måI.'Otaliga
målchanser sumpades - och det
blev stryk med 2-0 mot nYkomlingarna i div IV; Äspereds IF: Målen
giordes före paus. Mittfältet Tony
Fersso.t. Thomas Johansson och
sade

Benny Carlqvist var något bättre än
övriga i ett järnnt KIF-lag.
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På träff i Kinnarp: G"iista Ek, Eric Fredriksson och Bengt

Hermansson'

tC1lt1-6r3

.*i

resa i reglernas '
Kinnarps och Slutarps fotbolls- inbjudits allsvenske fotbollsdoma- ledare gjorde .en en
Ctd.h;il, 9]:l*d' Det blev bra genomkö,pur"". sämlades i tisdägs kväll i ren Eric F.edriks..;;'"pli.t"
ollt rare för alla närvarande'
klubbstugan på Kinnemo. Dit hade som tillsamma"t Å"i

Slcaraborgs IOGT-I\TO
hade välbesökt
distriktsmöte i helgen

SAMUELSSONS
SLUTARP
Ett år har gått sedan vi flyttade in i vår nya butik,
det skall firas med priskalas torsdag, fredag, lördag. Några prisexempel:

FLISKFIIRS

112

LIMPA o"'"'"n",n
TULPANER

kg

500 g

5st

6.95
0.98
2.75

FREDAG_LöRDAG

$mörgåståItä,0oon 16.90
FREDAGSöPPET TILL KL. 19. LöRDAG TILL KL, 13

Borgundas vassare
avslutningar
avgjorde i Slutarp
Slutarp förlorade i seriepremiären efter en i stort sett järnn nralch
vad gäller spelfördelningen' Gästerna Borgunrla ha<le rlock lassare
avslutningar vilket kom att av€röra. Re-'ultatet blt'v alltså 2- I i g!isternas favör efter det att ställningen i paus varit l- l'
Borgunda inledde starkt och redan efter åtta min,rter låg första bollen i hemmalagets nätmaskor. Det
var Hans Paimborg som på en fin

Kontringarna av Borgunda var

dock ständigt farliga. Just som rnan
var inställd på 1-1 i matchen kom
Borgunda upp i ett snabbt anfall

med Bo-Inge Einehag och Hans
Palmbolg som huvudfigurer och

oassninq toe sie förbi Eckerlid i Sluden
tomma buren.
Slutarps kedja hade svårt att få
nagot givattde samspel och även På
mittfältet gick det dåligt.
I 30:e minuten lyckades man dock
få hål på gästernas försvar och det

efter en del trassel framför hemmaburen, kunde den förstnämnde sätta bollen i nät. Av rnatchtiden äierstod då nio minuter och gästerna

l-1.

Anders Larsson och fyrbackslinjens
Lars Gustavsson och Lennart An-

iarps-åIet och slog bollen i

hade ingen svårighet att slå vakt om

ledningen under denna tid
Bra tillgångar i Borgunda var de

var Leif Ekbohm som svarade för
den avslutande sparken som gav redan nämnda målskyttarna samt

I andra halvleken hade, Slutarp
r,äl så mycket av spelet som gästerna och kunde notera bl.a. en farlig
frispark och en del hörnor.

dersson.

I hemmalaget gar de bästa bet\'gen till Tomas Rehn, Per-Olof Gus-

Nye ordföranden, Sven Andersson, Kinnarp, tar igen sig vid kaffebor_
det under en paus i förhandlingarna.
.: "

"

l,t\\-.n'q.ol

Skaraborgs IOGT-NTO-folk har under veckohelgen varit samlat

till dietrikrsmöte i Karlsborg. Samrliga tre förbund av

IO-

GT-NTO-rörelsen, vuxenorganisationen, ungdomsförbundet och
juniorförbundet har hållit årsmöten. Men åven det fiårde förbundets medlemrnar, scouternao har varit samlade i det vackra garni,sonssamhäilet Vad det gäller vuxenorganisationen blev det ombyte
på ordförandeposten, Ragnvald Ringqvist, Skara, avgick som dis-

triktsordförande och i hans srälle valdes Sven Andersson, Kinnarp.

tavsson och Kjell Karlstedt i de bak-

re leden. På mittfältet och fram åt
vur del lite trrnt. men Roger Andersson jämte Peter Jansson 1'örsökte ta sig fl'am. iiven om de inte lyckades helt.
Geron Jonsson, Falköping,dömde
utan klander.
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i'Lokal"Frökinrl
Siut""p" åiio"å"iiiäi'.fä.'ääi"1"
förening hade på torsdagskvållen

årsstämma i Lokal Frökind. I styrelsen omvaldes Herbert Andersson
och Arne Persson, den förstnämnde
som ordf. Kvar i styrelsen står Sixten Lindberg, Vidar Sand6n och
Nils Järneklint. Suppleanter år Elof
Rehn, Arne Olsson och Artur Zac-

krisson. Revisorerna
Adamsson och
valdes.

Carl-Arne

Erik Gustafsson om-

Ståmman beslutade om hardare
inbetalningarna.

tag beträffande
Vid

1973 års slut fanns inemot 20.000

kronor i släpande ävgifter. För fortsättningen skall följande gälla: elräkning skall betalas inom 30 dagar.
Påminnelsen utgår om inte beloppet
kommit in och sedan har abonnenten ytterligare 14 dagar På sig att

betala. Om så inte sker

brYts

strömmen.

En del diskussioner förekom med
anledning av debiteringen retroaktivt för ström. Styrelsen frck också i
uppdrag att undersöka debitering-

KlF-ordföranden Gösta Andersson omgiven av t.v. Kenneth Palmqvist och t.h Bengi Persson. IJet snackas
mycket fotboll i det Kinnarps kvaner där de här herrarna bor.

r4

Nvtt kontrakt
-l'i.T.
ol
I\rnnaros
mat
f
Ovisst rned Tony
- Vi siktar i första hand

ilL rtj-åc;

en betråffande industrin som betecknades som storförbrukare'

Under året har 24 nYa fastigheter

Ien har för närvarancle fin stYrka. I vänskapsmatcherna har
resultaten växlat - vårinledningen var stark, men efter flera hårda träningspass har det
blivit sämre insatser i de senare
träningsuppgifterna.
Inför morgondagens premiår

anslutits till föreningen. Föreningen
hade vid årsskiftet 549 abonneneter.
Enligt Trollhätte Kraftverks debiteringar för tiden Ug 1972 - 3i/8
1973

avlästs

på

som råkat ut för en muskelsträckning.

- Vi hoppas dock att han
kommer att spela, säger l\Iarthel. Samme Marthel tror att
Gerdsken och de tva VänersTrollhättan kommer till

mot järnvägen. Nedtagning

tare sträckning. I'lyttning av iedningar. på grund av vågbYgge i
Sköttning. Byggande av nY trans
formator vid Foglagården, Luttra'
Omlåggning och nedtagning av luft-

främsta kort. Nyförvärvet från
Djurgården, Tommy Andersson,

ledning till luftkabel med kortare
stråckning till Tryggs Lillegården.
Byte till större transformatorer vid
lokal Frökind, Västarp och renings-

är inte spelklar förrän På måndag rit och målspottaren Len-

nart Ögren från Skogslund är

verket. Byggande av högspänningsledning till Kinnarps Kontorsmöbler.

i

fjol och sikiar på övre halvan i
år. En del problem med skadade
speiare har gjort att laget haft
det lite motigt på sistone.
BÄSSE

,Str a,ftm&l l{errlrr,o;rps to,ll, ö pr'e;mnilr mot Trolbfn,ihtto;ln
Det lrlev en mycket försiktig premiär på Kinnemo i söndags dår hinrrarps IF:s debur i rlen västra
grupp€n av div IV slutade med förlusr l-O mor gåstande Trollhättans FI{, Når l.vra minuter vår kTar att
spela lick gästerna straffspårk sedan en l{innarpsförsvårare stoppat Christer Mo}rerg mt'd ojusta rnedel.
F.rank Rosentlahl stegade fram, slog till och bollen for in i nätmaskorna - rullgartlinen uer för hemmapojkarna.

ai:::i:::t:i

Besvikelse

kan uttrYckas

På

många sätt' Ett här av Gösta Ek
sedan han Prickat stolPen med
ett skott.

Det blev ingen större debuttill- den möjlighet Thomas Westerberg
ställning i fyran och ingen hade väl skapat på nick några minuter iidiklagat om hemmapojkarna avgått gare.
med ena poängen från arenan. Det
Efter "straffmåiet tillskansade sie
fanns chanser till det -.en i första Kinnarp flera hörnor, men de blei
halvlek då Gösta Ek smällde" bollen i resultatlösa.
Kinnarpsförsvarel kan känna sig
stolpen efter 27 minuter. Ä andra
sidan kvitterade gästerna den chan- tillfreds med dagen och speciellt gälsen genom ett stolpskott i 32 minu- ler det målvakten Tommy Pettersten.
son som slod för flera fina ingripanSpelet fördes inte särskilt fram- den. Däremot blev mittlältet en begårigsrikt i andra halvlek heller utan svikelse och kontakten anfall-mitt
det var mest på-måfå-bollar och irrte
de där spetsiga formuleringarna i
slutet på anfallen. Ingvar Rusth hade en bra chans efter halvtimmens
spel, men vi får inte heller glömma

av

kringgående ledningar till Alleblick
som ersatts med luftkabel med kor-

sPel
sina

skadad. Trollhättan blev sexa

kWh.

elabonnene!er vid Falköpingsvågen

borgslagen blir den trio som får
strida om förstaplatsen.

på Kinnemo utan två av

6. ?56

Följande större arbeten har utförts under år 1973: Nedtagning av
elledning mellan Risholmen och
Rävkullen. Ny kabel från transformatorn vid Sluta"rps Industri AB till

mot Trollhättans FK är det ett
frågetecken för Tony Persson

nytt kontrakt med den västra div
IV-gruppen, som blir en ny bekantskap för oss.
Den som säger så är lagledaren för Kinnarps IF Marthel johansson. Han tror att hans lag i
stort sett håller samma standard
som l llol. ljo t hern och yeter
Englund har iämnat klubben för
spel i Hånger (div VI) resp. 0lsfors (div IV) I stältet har Kinnarp
fått mirrfälraren Benrrl Carlqvisr
liän IFK TiJaholm ooh Trädets
anfallsspelare Anders Ivansson,
båda t.vå finns med i derr premrårtrupp om fiorton spelare som
pfesenteras
R-enny har redan visat sig bli
en fin tillgång både som tränare
9gh spjlef. och just mirtfältsde-

har föreningen inköpt 8.049.620

kWh rnedan på föreningens måtare

var inte lysande. Frågan är om inte
Tony Persson i sitt agerande var
alltför defensiv för att ge sina kompisar Carlqvist -Johansson rätta
stödet.

Dirigent i Trollhättans försvar var
Gunnar Karlsson och framåt handlade det då och då om Christer Moberg och Hasse Adebahr.

Domaren Kjeil-Äke Magnusson,
hade ett gott grepp om
Fl:OlaS,
nan(lelserna.
iq, ?
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