FALKÖPINGS TIDNING Torsdaqen den 2 mai 1974
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Firn'ratr st:irtades 1919 ;rv bvggKitrl Ruintlrrr, Mirline fttttrrrln( Iär'. EItt.r' b,rl'rg-i'il,lt'itl!l utr'kr irrg l95t< lritr dett l)yuqt' Lrt i clitpper. sen:ist 1972-1:\.. Delt..l'ar en avrrriistare
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tillgång fiir den lilla orteus arbetsliv' eI'ter utlbrmas produ irten he rnnra.
Av intresse är Slutarpsfirman vrÄt'-t."-.u är firmans specialisering på köksinleclningar. En titt på clerrc sorn "f öret rgsmociell" : er)
utsiiil.l, proch.rkter i de tidigare man! ctt Ir lnivåxanclc löret:rg.
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om kvaliiet och variltion. Dt'är en
nv standat d - sonl nog änuu inte år
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lfots illt deL bara strrr "kök" ifirrntlllalnnet frzrrlrg:rr ocksit av att den,
klnshe. kolltrler att pl es€:Ilterll
baclrtttlsint tdning:rr' Eti anitrtation

VAREN ÄR HAR
Vi erbjuder till lågPris
TRÄDGÅRDSMOBLER, CAMPINGSÄNGAR OCh -STOLAR'
HAMMOeKAR, FRITIDS- och FOTBOLLSSKOR, FOTBOL'
LAR, MOTORGRÄSKLIPPARE 4'takt.
Ett besök hos oss lönar sig. Välkommen!
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öppettider: månd. -fred. 9-
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Lördagar 9-13

Från lilla kommunen
till stora hlocket
"Vi anpassar oss!"
och självfallet har alla sina egna rutiner. Det pågår alltjämt en anpassning till den nya storkommunen och
fortfarande känner väl de flesta
inflyttarna och de omflyttade en viss
osäkerhet. En röst i "snabberr" hörde vi i Rehns tjänsterum; "så gjorde

expanderande fönaltning. I
Frökinds gamla kommun fanns

vi i Gudhem, hur gjorde ni i Frö-

tre anställda tjänstemän - ett li
tel team som kände kommunens
alla hörn och kanske de flesta av
invånarna. Vad blev det av de
tre i det stora kollelctivet i ['alköping? TvÅ av dem - kommunteknikern Elof Rehn och kommunalkamreren Göte Grahn har
tjänsterum på samma förvalr'
ning, gatukoritoret, medan hontoristen Inger Pereson flyttat till
häleovårdel(ontoret i gamla bibliotekets lokaler i Falköping'

kind?"

Mest hemmastadd är faktiskt
kommunalkamreren Göte Grahn,
också han pendlare från Slutarp
förresten. Harr sitter vid sitt eget
skrivbord från Frökindskontoret
och han har Frökindskommu-

nens läckert orangefärgade pärmar

omkring sig.

ret.

halvtid på hälsovårdsnämnden och
tar räls6ussen hem. Det går väldigt

Hittills har han sysslat med avvecklingsarbetet med Frökinds

fint tycker hon att jobba i sta'n, mert
hon saknar en del kontakten med
kommunborna som var informell
och trevlig i Kinnarp.
Elof Rehn som varit aktiv inom
kommunalpolitiken i över 20 år

stånd, säger han. Jobbet han har

till det kommunala nätet är likartat

Göte Grahn och Elof Rehn arbetar på samma förvaltning
ret. Här diskuterar de en gemensam fråga.

-

gatukonto-

- Vi hade så nya och ändamåls
enliga möbler ute i KinnarP så de
flyttades hit, säger Göte Grahn som
numera är kamrer vid gatukonto-

Inger Persson åker skolbuss På
morgnarna från Slutarp, jobbar

som kontrollant vid va-installationer

g

Ingen kommun är den andra lik

Frökind upphörtle snm allom
bekant är stt varå egen kommun
vid årsskiftet. Kommunalkontoret skulle tömmas och persona.
len förflyttas till centralortens

hemma i Frökind är nu enbal"t
kommunaltjänsteman. Han bor
också i Slutarp och tänker fortsätta
med det - bekvämt pendlarav-

.iir;iil

kommun. Det återstår en del, jobbet
för en kommun upphör inte automatiskt i och med ett årsskifte.

En kommunalkamrer i en liten
kommun har en stor bredd i sina

svsslor. Göte Grahn hopPas På om-

Inger Persson på hälsovårdskontoret i Falköping.

det han hade i Frökind, även om det
nu är mer specialiserat.

våxling på djuPet

; stället för

På

bredden i sina komnrande uppgifter
när. gamla Frökind helt har lagts i
arKlv.

VARENS NYA TYGER!
BYXTYG: Eiserknit (flera fårger), stuvar i denim 10: -/m.
KLÄNNINGSTYGER: Bomull, polyester, trisel rn.m.
GARDINER: Såväl färdiga kappor som i metervara, bomuil,
acryl m.m.
TRASMATTOR: Handvävda. stora mattor från 150: *.
GOD SORTER]NG I SÄNGKLÄDER

TRÄNINGSOVERALLER
inylonelasta
BARN från

20:-.

HERR- o. DAM från

44:-.

Kinnarps Fabriksnederlag
Tel. 0515/331

86.
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Kinneveds Röda kors-krets Valborgsmässofirande rönt'e god tillrtutäitre. C:a 200 personer deltog-i
n.""d.ii i Lokal Frökind. Kinneveds
kyrkokör under ledning^av kantor
"VinMarsa.etha Thor sjöng först
tern rasat ut" varefter flickkören
siöne "Hyacinter och tulpaner"'
3ä..ft"t sjong båda körerna "AIIa
fåelar kommit ren". Talet till vären
höils av komminister Bengt Kullenbere. Skarstad, som också utbringade levet för varen.

Kyrkokören avslutade så med

"Sköna maj".

Efter detta bänkade tnan sig

i

stora saten där en trupp r.tnga dansare under ledning av dansPedagog
Kerstin Kollberg, Skövde' gav ett
mycket uppskattat program.. Effer
kaffet kom så Bengt Kullenberg
igen med en reseskildring i ord ocu'

bilJ från Israel. Den

intressant::I

skildringen beledsagades av vältagna färgbilder.

På grund av brandrisken tändes

ej majbålet.

4g-taleta Ricky Bruch hittar ni i Kinnarp, Gösta Arvidsson, 48 år, lanthandlare och olympiafemma i
London 1948 var 4O-ralets kul- orh diskusbjässe i svensk friidrott. Till skillnad mot Ricky Bruch är och
var Gösta Arvidsson mycket blygsam i sina uitalanclen, Nu när han ser tillbaka på händelserna under en
intensiv period i elutet på,lO-talet och början av 50-talet, gör han tlet metl ett roat leende på läpparna och
ett konetaterande: "ovisst var det en rolig titlo det var jåtteroligt. det var kanonkul...o'
var aktiv, även om Martin JansDet var bror Harry som förde in siorde han också. Han deltog bl a' i iag
hösten 48 .or ko- upp någon gång från GötePå
furopamästerskaPen
kuldiskusringen',Och
och
Qösta.i
borg och distriktet skickade en indet skall i sammanhang.et också sä- vn. hän med På en-EuroPaturnti och struktör vid något tillfälle.
gas att lilarry var en riktig hejare trann m"a många framträdande och
Lade du någon vikt vid kosten?
flera segrar.
nan ocKsa,
- Jag åt vanlig mat och inga stora
Åren 1950 och 1951 blev han
Det började i Kinnarp och det
biffar - det var aldrig aktuellt då.
blev en fortsättning i Falköpings svensk mästare i kula med 15'26
Den där händelserika dagen i
AIK. Det var där Gösta bjöds de resn. 15.51 som resultat' Han kan
bästa rnöjligheterna att få utöva sina också till sin meritlista lägga flera Danmark (Viborg) som gjorde att
och
Gösta kvalificerade sig för OS samidrotter. Tack vare ett gott kulare- andra - och tredjePlaceringar
ma år, minns bl.a. de två FAIK-lesultat på FAIK:s Danmarksturn6 segrar i JSM i kula och diskus.
1948, kvalificerade sig Gösta till
Segerresultatet på olYmPiaden 48 darna Lars "Mixan" Hultgren och
samma års olympiad i London.
var 17.12 och så långt stötte aldrig Kalle Grehn.
När "Mixan" och skrivaren av de
Rekordhållare i kula var lands- Gösta kulan.
lagskompisen Roland Nilsson från
Samma år uPPmätte jag 16.60 här raderna redigerade FAIK:s juWestermalm med sina 16 meter.' som bästa notering. Men det var På bileumsbok kom Göstas bravad i
Gösta hade som bäst 15.95 och det träning i Björkdungen borta vid Danmark på tapeten.
var också kulan som upptog den Sörbv, Och det räknas ju inte.
- Danskarna blev slagna med
mesta tiden.
Göita minns 1948 och åren där- håpnad och tidningsherrarna
- Jag brydde mej aldrig om att omkring sorn en roli!{id. Han minns plockade fram tråstilen och skrev
träna diskus. Förresten var det gan- också den gången han slog Roland, ipaltmeter om kulkillen från Svedaska omöjligt eftersom jag aldrig åkte

in till stan och FAlK-träningen. Jag

hölI till i skogen vid Emma Lund-

grens och där kunde jag ju inte gärna ge mej till å hiva diskus. Jåg hade

inte heller något eget

diskusred-

Nilsson. Det var på OdenPlan olYm-

För säkerhets skull skYndade
jag Kalle, "Mixan" och de danska le- Det var enda gäPgen
besegrade honom, tY i OP darna i väg för att väga kulan. Den
var vi inte i samnta grupp ocn höll vikten mer än väl och Göstas
han kom inte till {inalen. Så vi såg 15.72 lyste i eldskrift.

skap.
varandra aldrig.
48.43 var personbästa resultatet
Gösta Arvidsson och Rune Persför Gösta i diskusringen.
son var under en tid goda FAIKÄven om nu inte Gösta for till sta- kompisar och reste omkring geden och tränade, så sågs han dagli- mensamt på en rad tävlingar'
gen härja i Kinnarpsskogarna. Med
- Under min mest intensiva tid
kula och utan kula. På vintern gYm- blev det minst en tävling varje
nasiiserade han med skivstången
vecka och det var stimulerande att
* Så visst tränade jag rationellt få tävla så mYcket,

fast kanske ändå inte på det

sätt

Gösta deltog på Häggaian

På

Odenplan. Då hade han 14 meter
Olympiaresultat 15.40 och bäste som resultat.
svensk gav genljud i den dåtida idDet var i början av karriären'
rottsr'ärlden och Gösta var ett stort
Vad säger då Gösta om dagens
namn i friidrottssammanhangen. atleter i kul- och diskussammanDet blev mycket resor och han reP- hang?
resenterade Sverige i flera lands- Dom år rent fantastiska. Och
kamper ute i Europa. Vann det stora tunga,Nu våger dom 110 kilo jag vägde 85, '. Tekniken och träninsen vinter-sommar är naturligt-

som sker i dag.

GöR SOM ALLT

l

FLER

ocH

la.

piaåret.

vis iidragande orsaker. Dei handlade väl mer om att lära sig själv når

Gösta lade redskapen på hYllan

som 27-åring,.

_.__,

- Pappa gick bort och annat fick
ta min tid. Dessutom hade iaq siälv
under f'lera år haft besvär av mag'.
sår och opererades 1954. Det var

händelser som medförde att jag slu-

tade med storidrotten. Jag har väl
sedan dess gjort enstaka framträdanden och så sent som för tre år
sedan var jag med i ett FalbYgds
mästerskap för skojs skull.
Gösta håller sig fortfarande å jour

i idrottsvärlden, men några kontakter med sina
med vad som händer

gamla klubb- och landskompisar
har han inte. Vid nåeot tillfälle har
han stött på någon Jv dem - han
minns dem alla som trevliga, bussiga unga grabbar som verkligen hade roligt i sitt idrottsutövqlder_,_
BASSE

FLER
Ak"till
affären med

Ll[GRE
PRISER
KINNARPS
LAGER.
FURSITLJNING
Tel. 332 63

Gösta Arvidsson

UPPET:

VARD.
LöRD.
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OS-femma i London

1948

Aktiva Hern och Skola
vill ha bad i lfinnarp

Här finns det
mycket atthämta!
VALKOMMEN TILL VAR,STORA

M UBELUTSTiITLLN ING
som är fylld av moderna, praktiska och

överskådligt exponerade möbler.

OBS! SUNDAGSUPPET
den 5 mai mell. kl .14-17
' Se vidare annons lördag

I VAR FYN DAVDELN ING
f inner Ni mycket till verkligt

låg a hämtpriser

OBEIHU$ET

Föreningens ordf. Barbro Johansson, Kyrkskolan, Börstig.
hun.l"orr, Kyrkskolan, Börstig, UnFrökinds hem- och skolafö-

rening fortsätter i enlighet

med sitt namn arbetet inom
hela det gamla kommunområ-

der, Just nu berör det lB5
barn och omkring 150 föräld-

rapar. De senare kallas till
allmänt möte vår och höst, ett
slags för'eningsstämma. I övrigt sköter st1'relscn det löpantle arbetet, Anslutningen

bland föräldrarna ir ganska
god, det kan utläsus ar kassö-

der alla lörhållanden skulle

stig och Brismene till de fina baden i

centralorten.
Föreningen fick bidrag från Frökinds kommun och har ansökt om
sådant från storkommunen, Ännu
har man ingenting hört om det.
Aktiviteterna har varit många, inte minst under sportlovsveckorna.
Det ankommer nu på kommunens

fritidsnämnd att sköta sportlovs-

ått låta föreningsavgiften vara

veckan åven i Frökind, men föreningen tror på ett samarbete. Under
etf par år å rad har den ordnat familj-eaftnar under sportlovsveckan,

frivillig. Det har .lett till ått

träffar för alla parter. En "allträff'

många förälrlrar känt med sig

hölls också på Luciadagen i $ol var-

med en större avgift än den lilla som anges i stadgarna.

vid alla parter, barnen, föräldrarna
och lärarna, träffades i skolan och
föräldrarna fick vara med err stund i
klassrumsmiljön.

rens avgiftslista. Man tillämpar

den tydligen k.loka politiken

att de vill stiidja föreningen

Via kommunens anslag och medUtom sitt gamla namn behåller lemsavgifterna har föreningen kunföreningen också gamla önskemåI. nat stödia verksamheten i skolan
Ett viktigt sådant är en badanlägg- och banäen mellan hem och skola
r'ing i Kinnarp. Det är ett gammalt genom anslag bl.a. till barnens stuönskemål 1rån föräldrarnas sida. diebesök och genom bokgåvor och
Det är emellertid tveksamt hur det lekmateriel för skolgården. Just nu
går med den saken elter storkom- arbetar föreningen med rikskammunen, säger ordf. fru Barbro Jo- panjen "Barnet och trafikmiljön".

(Slutarps Möbelindustri f. d. lokaler Falköpingsvägen)
TEL.051s/335 65.

DET LUNAR SIG ATT KONTAKTA

nguar Gustafssons Elektriska
SLUTARP

-

Telefon 333 69

när det gäller allt inom el'branschen!

med-

lemmarna beklaga om saken förföll.
Det är inre nåstvägs från t.ex. Bör-

Slutarps Billackering
Tel. 332 13

Utför all slags billackering,
polering och vaxning
qlv--st "'fr

duhrMik
FORSÄLJES GENOM FRIGGERAKERS ROR OCH
ELECTROLUXSPECIALISTEN LEif PETTETSSON AB.

AB RUTMANS SNICKERIFABRIK
SLUTARP

trii ! -rr! -so
Vösjrll'l
lV
nöo
M eriter e,ri d,e l{innarp s se yer

mot hemmusturku Ahlufors
gjorde det på ett
(Ät VÄnCnX) Kinnarp tog sin första poäng för året i div. IY-fotbollen och
som en överraskning, och
fuetecknas
måste
Ahlpfors
måt
borta
SlO
övertygande
-r"tvar", ingen
"att.
som helst tvekan orn att rätt lag vann'
det
Ahlafors är mYcket svårslaget På
sin eqen arena och har bara förlorat
hemåa en gång På drYgt två ar {0- 1
mot seriesegrarna Tun i Sol). Ahlafors år också kiint för sitt starka försvar, men KinnarP avlivade mYcket
effektivt båda myterna om Götaålvdalslaget.
- Dät är bara att elömma den här
matchen och börja åm från början,

sågeil Ahlafors lagledare Kjell

Lundgren. KinnarP vann rättvist,

det finns ingen anledning att förneka.

En del köper

Kinnarp tog kommandot från bör-

ian och var oet speltörande laget i

?örsta halvlek. Dät blev också utdelning två gånger. Båda målen var
kontringsprodukter i lägen då Ahlafors försökte sig på anfallssPel.
1-0 giorde Tomas Westerberg
efter tio minuter, och en kvart senare sprang sig Gösta Ek fri från mittlinien och sloq in 2-0.
i andra hal;lek blev det mest sPel
på mitten. Ahlafors fick något mer
ått .äea till om än i första halvlek
men s-kapade inga chanser. Istället

lör dyrt

andra köper lrån

-

blev det 3-0 i mitten av halvleken,
det var Thomas Westerberg som
slos

till igen.

fho-å. tillhörde

förgrundsfigurerna i Kinnarp. Kenneth Palmkvisi
iobbade starkt på mittfältet och Be-

net-Olof Engstrand var den samnianhållande kraften i en stabil fyrbackslinje.

Ahlafors var svagt över

- i vanliga fall två av seriens bästa mittbackar - var högst
Ohlsson

mänskliga den här gången'

Låt oss göra vårkontrollen!
O

AB Lars Gustalssons

'

lag.

Lars-Inge Andersson och Roger

TÄNDSTIFT

O BRYTARSPETSAR

a JUSTERING

O LJUSINSTÄLLNING

o

BYTEAVTORKARBLAD

O FLÄKTREM

AV VENTILER

Möbelaffär
SLUTARP. Tel. 0515/331 79

ALLT I MÖBLER OCH SOFFGRUPPER, BÄDDSOFFOR,
TAK- och GOLVÄRMATUR, MJUKA MATTOR - HEL-

KINNARPS BILSERVICE

TÄCKNINGSMATTOR.

GUNNAR SVENSSON. Tei. 0515/336

I'PPET MÅNDAG-FREDAG tiII KI. 19
På mångas begäran har vi öppet även

LURDAGAR

I|II KI. 15

10.

0ä'#J1,,
Telefon 0515/333

30

SLUTARPS SKO
HÄLLER

SUN DAGSUPPET
nu på söndag den 5 maj

Kt. 1 4-17
Vårens skor har böriat
komma in!

HJÄRTLIGT VÄLKOMNAI
Falköpingsvägen, Slutarp

ÖPPrt:
Vard. kl. 10- 12.30, 13.30-

Lörd. kl. 10-13.
Tel. 335

98,

Denna nya fasad hos Kinnarps Kontorsmöbler är 300 meter lång - gaveln till höger sträcker sig över 90 meter.
En rationell möbelindustri kräver stora verkstadsytor. I bilden produktionschefen Henry Andersson.

Kinnarpu Kontorsmöbler med över 30 milj, i årsomaättning hör till de stora inom storkommunens
induetri, möjligen ör den omsättningaetörst. I den direkta produktionen artletar ca 100 man. Det gör en
omsättning sv ca 300.000 kr prjobbare - följden åv en ständigt forlsatt arbetsrationalisering' Kontors'
och förxäljningesidan tillika med chaufförerna gör en grupp om ca 20 man.

Efter senaste tillbyggnaden för ett Jet idoea Småland, r'id fräs och hY-

par år sedan har företaget en till- vel. Poitgångsföret var inte lätt, det
verkningsyta om 60.000 kvadratme- enisslade en del under ekiPaget'
ter. Enban sista etappen - på an- äen när det värsta var avklarat sat-

dra sidan järnvägen - år på 27.000 te Jarli eångllson en vilde"' Det är
kvadratmeter. Där är inrymd bl.a. lsonen HenrY som skrattande säger
en monteringshall,
De stora ytorna är inte bara till för
att rymma en massa grejor, produk-

I

d.ttr o-

Kinnarpsföretagets explotill ett storfö-

sionsartade utveckling

Fdretaget håller sig helt till kon'
torsmöblår, men På det området
en rationell tillverkningsptöi€ss, täcker det hela fältet. Det är sålunsäger iiioduktionschefen inge'i{ör da inte fråga om någon "smal" Pro'
Henry Andersson,.son till firmache- duktion. Man tillverkar omkring 400
fen. Med stora ytor följer emellertid olika pinaler för kontoret. Härtill
inre transportproblem. Dem har kommär den komplikation som ligKontorsmöbler löst genom att an- ser i kundens önskan om olika malägga ett fast transportsystem av ierial i bestållda produkter, ek, bok,

tionsmateriel och färdiga produkter. De hår tillkonimit för att frådrjei

rullbanor.

Firrna Kontorsmöbler är sedan

teak, valnöt et cetera.

länge fast etablerad som leverantör

till statliea och kommunala kunder,
Men deii levererar till alla, och till

hur snrå kunder som helst, Man kan
vända sig dit och få sitt privata lilla
behov av ett skrivmaskinsbord eller
en dito stol tillfredsställt.
Rörelsen i Kinnarp grundlades
1942, mitt under brinnande krig, av
snickarmästare Jarl Andersson'
Han är född i orten och hade hunnit
med åtskilligt inom möbelmakaryrket innan han återvände och blev
hemo$ens storföretagare. Han hade iobbat i snickarstaden Tibro och i
Medarbetaren Rolf Lindberg i arbete med det inre transportsystemet.
T.h, produktionschefen Henry Andersson.
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Skörden i gåtrg på Mrinarp
fina gräsmattor grödan
Pionjiir

. På Mönarp år nu
godsets 900 utlagda
. drrktion. Godser hör

,ltll,,,,i

300 hektar av

för denna protill pionjärernu
I i vårt land - det finns bara 3-4

rtri:titl

:,:li:lj
liiljiiii

gräsmatteodlare

i Sverige.

Bland

dem år Weibulls och Electrolux.

Och så godsägare Ragnar Browall
på Mönarp. Det finns ingen fack.sammanslutning i Sverige, hr Browall år direktmedlem i amerikanska
ASPA : American Sod Producers
Association.'I USA går utvecklingen
på området srrabbt framåt. Medlemmarna informeras om alla rön
,.vid konferenser och genom publikanoner,
Av intresse ur allmän odlingssynpunkt är frågan om jordmånen vid
odling av gräsmattor, Från varje
kvadratmeter förs vid varje skördetillfälle ca 23 kilogram rnaterial bort.
Det har visat sig, säger hr Browall, att förlusten av jordmaterial
bara motsvarar den vid en nornral

potatisskörd. Förlusten

ersätts

snabbt på jordarna vid Mönarp.
Efter skörden besås ytan omedelbart på nytt - sådden innehåller

ängsgröe, rödsvingel och rödven och en ny turf är på väg. Den hålls
kort genom klippningar, varvid gräs.
avfallet snabbt bildar ny mull. Jor-

'darna på Mönarp år ovanligt

pas-

sande för denna specialodling, De
består av stenfri organisk myfa.

Ragnar Browall i "slåttermarkerna" med två medarbetare,
Göran Silvander, Kinnarp, och Tommy Johansson,
Göteve.

På Mönarp är skörrlen i gång - den är där utsträckt övei tiden upril
- oktober. Som bekanr odlas på
Mönarp, sedan 1968, gr'ä s ma t t or' En titt påverksamheten några årefteråtartenäravintresst,
Intt' nrinst är krrndtistan det. Gotlset levererar färtliga, omedelbart uiläggning"bara gräsmattor till 4c
stora byggföretagen i landet. Skånska Cernent, Arrnerad Betong, ABV, BPA .t", å."|"t*"ar..n till var och
en av de stora.kunderna iir minst '30.0O0 kvadratmeter. Naturligtvis har också mindre kuntler sin chans,
Men levcranser under 200 kvadratrneter år inte möjliga att experliera.

Rörelsen är organiserad

som

stordrift, Varje dag under skördesäsongen levereras 2.500 kvadratme-

T

Socialt behov

Det är av intresse att notera de
stora avnämarna inom byggnadsin-

ter. Det bctyder att inemot 60 ton dustrien. Ärligen byggs mycket bos"gröda" varje dag transpr:rteras täder. årligen anläggs stora gröny-

bort från marker.na på Mönarp. tor enligt folks behov av några väna
Detta kräver ett i detalj organiseral kvadratnreter frisk natur omkrirre
transport- och distributionssvstem. sig på sina boplatser. Man kan säga
Godset har etr avtiil med ASG orn att leveranserna från Mönarp motden r.rppgiften. Vid gården arbetar lsvarar ett socialt behov. Deita unsex man. Det är ingen st,rr styrka berstryks av den ökande leveranvid detta intensiva')ordbruk". Driften är rationaliserad som i en fabrik. btiden. Den är nu 16 dagar. Troligen
Specialaggregat skär upp turfen är en "Mönarpsmatta" också en säoch fördelar den på lagorn stora krare och billigare kalkyl för byggalängder. Av dem blir der ragom ren än tvånget att på egen hand anstora rullar sorn placeras på lastpal- lägga gräsmattor i nya bostadskvarIar, ett slags öppna containers. ter och.nödgas svara för deras groDessa placeras av lyfttruckar pir ning och tianrväxt under ett par år.
transportörens vagnar och når efter 'Bland de stora beställarna är vidare
några timmar beställarna i Stock- J<ommunerna.
holm, Göteborg, Malmö ocl.r på an- t_
ora orler.

KINNARPS PENSIONAT
INGA NIELSEN 'TEL. 332 40

Anordnar middagar, sup6er och kaffetillställningar
samma lokaler (även i hemmen)

TILL MYCKET HUMANA PRISERI

i

triv-

FBK tog rättvis

seger

ru/s-X.

i fcirsta komrnunderbvt
Det lörsta kornrrun.lot.b;-t för Falköpings vitlkommantle utkämpades på fred:rgskli,ilien pa
Falevi. flet var FBI{ oeh liinn:rrp sorn gjorde upp orn poängen, f}et blev tärnligen hårt och
opoler:at spel och efter 2- I. i halvtirt gick segern till hernmaspelande FBK med 3* t
Falköpings BK öppnade med re-

jält tryck mot Kinnarpsraålet,

oeh

4åsterna försvarade sig med näbbar
och klor. Ofta biev det rent fula
efterslängar och hårda satsningar

'#

efter rnotståndarbenen.
Kinnarp stack emellan rned en
del farliga korrtringar, och mestadels var det Benny Carlqvist som

:ii:ti:,ijin. ',,

.,r*Sa+
J::::H

skickade fram Thomas Westerbere.

Efrer 19 minuier blev

nänindu

Thomas fint framspeiad. Fian iöre-

föll vara i skottlåse men kom för

ffi

långt ut på vänsteikanten. Dårifrån
arbetade han sig frenetiskl in mot

mål trots uppvaktning av

FBK-backar och lyckades till sist

två
s1å

bollen in framför måI, där G{ista

Eek slog in den i nätet.
l-f töil efter 25 rninuter" Hasse
Karlsson slog ett snvggt inlägg lrån
vänsterkanten och Håkan Thorell
mötte och slos boilen i måI.
I första halvlekens slutminur fick
FBK en straft sedan en Kinnarpsspelare enligt domaren tagir bolien
med hand. Sigge Croona slog bol-

len, målvakten Tommy Pettersson

hade en hand på den inte alltför vål-

riktade l:ollen men förmådde inte
hålla den.
I arrdra halvleken var spelet gar;
ska jåmnt, men det var fortiar.anCe
FBK. sorn hade de fetaste chanserna. Flera gånger var Falköpingsspelare i fina lågen rnen det gick lite
för långsamt.för att bli riktigt vasst.
I den 40:e minuten gjorde FtsK
sitt 3--1-rnål och det vå!3n snygpl
sak. Leif "Sula" Karlsscn mötte ett
inkast med en bicycietas irittade

itiii:1

i::iltli

Jörgen Thorell, som slog iill på
halvvolley och bollen gick direkt
upp i nättaket, utan chans för den

::::':li::::'':i':'::

förträfflige Kinnarpsmåivakten
Tommy Pettersson.
.., Bäst jämte målvakten var Benhy
'.r
'

Cärlqvist, på mittfäitet. Innerlrackarna gjorde också etr starkt jobb,
liksom Thomas Westerberg.

FBK hade sina främsta i Leif "Su-

la" Karlsson, Harald Högberg oi:h
[,eif Andersson. Mycket bra var.

:ffiffi

också Håkan Thoreli och ,ionnv Johansson.

Ingemar Johansson, Skövde. var
dornare, och han skötte sig mycket
IJHRNT

$igge Croona i ett genorrl:ro*"tsförsök stoppas Eifektivi av Kinnarpskaptenen Kenneth Paimovist.

Kyrko- ooh kyrkogårdsvaktmästaretiänsten
ledig, tjänsten är deltid, 1.510 årstimmar, samt en del extra arbete med grawård m.m. Lön enl'
avtal, om möjligt tillträde 1 aug. Skriftlig ansökan senast den 5 juni
1974 ställd till Kyrkorådets ordf. Pastorsexp. Pl. 8038 L 8 521 00

I Kinneved förklaras härmeä

Falköping.
Upplysningar om tjånsten låmnas per tel. 330 40

Kyrkorådet

'' Oitc

-

330 10.

Kinnarp uddamålsförlorade
Borde avgjort före paus

Krnnevede

cKF lqlY

höll i tisdags månadsmöte i Sörby
skola. Vid mötet överlårnnade Göte
'' Andersson, Floby, en premieobllgation till Dagny Silvander, som..hsn

vunnit vid utlottning bland

spar.

.klubbskassörerna inom Våstra Svei

Kinnarps IF fick släppa båda poängen till Vånersborgskarnraterna i söndagsefterrniddaltinnemo.2-l skrevs förlusten till efter KlF-ledning med l-0 i paus. Ett
oavgjort resultat hade varit mer på sin plats, mcn Kinnarpslaget uppträdde mycket vemodigt
efter skärpt spel före paus. f)et var skillnatl som på natt och dag mellan de två halvlekarnas
hemmaspel. Under första halvlek förele hemmapojkarna spelet - Tony Persson och Co
trtckte på fnin mittfältet och gästerna hade inte några noterbara farligheter framför Thomy
Pettersson i KlF-buren. Därför kom inte l-0 som någon överraskning. En crossboll från
Tony Persson betydde att Gösta Ek, efter att han rundat en gästback, kundeprieka in ledninssmålet.
gens match på

Ytterligare ett par fina och klara
chanser till Kinnarpsmål fann3 för
fortsättningen. Bl a hade Gösta och
Thomas Johansson var sin jättechans till utdelning.
Andra. halvlekens inledning från
hemmalagets sida tydde på fortsatt

och lick fritt fram för målskott i nättaket.
Det var en viktig fullpoänpJare för
gåsterna som nu fick lite andrum i

gått, började laget alltmer vackla.
Gästernas Hans "Lill-Guck" Jansson, Gunnar Lundberg och Lars
Eriksson fick fäste på mittfältet och

var lovande, men sedan gick luften
helt.ur gänget.

bra KIF-spel, men när en kvart

stöttade därifrån upp bl.a. farliga
anfallaren Kari Niska.

l-1 och l-2

Straff och 1- 1 blev det i 25 minuten. Christer Johansson attackerade Ingvar Jansson och såg sig nödsakad att stoppa honom med en ben-

sax. Lars Eriksson fick förtroendet
att lägga siraffen och R)orcle rnge"
mrsstag.

Lednings- och segerrnål föll fem
minuter senare. Lars Eriksson serverade Kari Niskzr en fin boll. Kari

dribblade bort tre hemmabackar

bottenstrjden. där istållet Kinnarp
alltmer dragits in. Det stämmer inte
helt. på alla Kinnarpsfötterna {ör
närvarande - början av matchen

kaptenen Ingemar Karlsson som
också skall tillskrivas stor andel i
segern.
150 personer såg på och Erland
Molander, Tidaholm, dömde.
BÅSSE

Trögt på

flena lötler

vid varje möte sparas det en slant.
Dagny Silvander var kvållens
värdinna och bjöd på kaffe, varefter
fö{ide en tipstiivlan arrangerad av
Göte Andersson, Denna tåvlan
vånns av Ruth Persson och Karin
Hjortsäter.
Vid de efterfögandå förhandling.
årnå rapporterade Barbro Anders"
son från föreningskursen på Flåms"

lått som hon deltagit i. Tema för

kursen var "Bostaden", men
nya jordbruksavtalet berördes,
dare rappoderades att cykelrally
anordnas onsdagen den 5 juni med
start från Kinnarps skola, Bussresa
ansrdnas till rikstinget i
den 16juni,

-tll\-as^A,
i

Spelande tränaren Benny Carlqvist tycks inte riktigt ha nått bästa

formen - han var' lite trög och
långsam i vändningarna. Inte heller
hade Thomas Westerberg någon

T
T

lyekad dag och med två stöttepelare
lite vid sidan-av det rätta jaget, biir
det inget helt över spelet.
I första halvlek gladde Tony Persson med ett mycket framgångsrikt
spel till glädje för mottagarna i ked-

jan, där Gösta Ek var den genomgående farligaste. Gott betyg i första
halvlek också till Thomas Johansson och Kenneth Palmqvist.

- Söndagsöppet I

Försvarslinjen fick jobbigt i andra
halvlek och vacklade då en del. Genomgående bäst var Bengt Persson
och målvakten Thomy Pettersson.
Vänersbores främsta är nämnda
så när som på en. backen och lag-

riges Centralkassa, Inom avdel"
ningen finns två sparklubbar och

I
t

I
I
I
I
I
!
!
!
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I
;
t
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Bra l(innarpsspel

Kinnarp tbrtsätter att göra bra
vårmatcher. Mötet med IFK Hio
på en utmärkt erusplan i Kiänarp slöt med I jl efter en mållös lörsta halvlek. Thomas Westerberg svaracle för Kinnarps

målet efter 25 ;ninuters spel i

andra halvlek och för kvittering
stod Kenneth Johansson tio mi-

Der.var bra spel
lyt.l
linlg;,
liån båda
håll med snabbt spel.

bäst under de 20 infljo
"tt.t"de
ledande
minuterna, medan Kinnarp hade ett visst övertag i an-

dra halvlek. Kent

' ';'

.'

r

SLUTARPS

Bengtsson

fortsätter att göba bra matcher
som back och var främst tillsammans med mittbacken Anders Ek. På mittfältet fungerar

trion Thomas Johansson, TonY
Persson och Benny Carlqvist

bra, med de två sistnämnda som
toppar. I den jämna kedjan var
Thomas Westerberg främst.

Kenneth Johansson och Leif

Pettersson var mest svårstoppade av div IIIJagets anfallsspela-

Kinnarp B spelade
Skara B.

Krlstl Hlmmelslärdsdag och Mors Dag

Köp Mors Dags-6-lomman hos oss!
c.oagorlgrin-g av ylqralte{ng;;ter direkt rrån odring. Nifår 20
plantor för 25::. (Priset gältör endast i trädgården)
Tag med Edra lådor och urnor och plantera själva så får Ni jord utan extra
kostnad.

VALKOMNA!

mot

i?'/tf

liinne'eds kt";-

Riksantikvarieämbetet har inte
något att erinra mot att kyrkbän_
karna i Kinneveds församling utrus_
tas nred lctsa sittdynor undei förut_
s,ätlning. att färgval mm för dessa
dynor sker i samråd med landsan-

tikvarien.

Am.beter anser
.böra
tärnna

sig emellertid inte
rillsrånd till att kyrkans

yrtertak bekläds med kopparplåt
stallet

HANDELSTRADGÄRD

0-0

lof nuvarande teeel.

i

Kinnarp ledde i halvtid ntt oa'a\

föll lclart mot Tråvacl

men

liinnarp oeh Tråvad rnöttes på annandagen på ett blåsigt och kallt Kinnemo, och det var
gåsterna som drog tlet längsta strået. 4-2blev slutresultatet i gästernas favör, efter liinnarps.
ledning med 2- I i halvtid.
Tråvad öppnade starkast och la-

get pressade rejält mot

Kinnarps.

målet trots den hårda motvinden.
Drivande kraft i Tråvadsattackerna I
var Bengt Georgsson, som trots att I
han uppgavs vara skadad redan vid I
avspark visade sin höga klass.
När ungefär en kvart spelats jåmnade Kinnarp ut spelet, och framför
allt var det Thomas Westerbere som
märktes. Han var framme i flera attacker som med lite större tur och
kyia kunnat ge ett par mål i utdelI

rung.
I 20:e minuten

t ex spelades Thomas fint fram av Benny Carlqvist
men skottet som avlosades ur fritt
läge räddades av målvakten.
0-

1.

Claes-Gunnar

Lundgren som nickade in bollen
bakom Tommy Pettersson i Kinnarpsmålet.

Efter 25 minuters spel fick I(innarp en hörna, som Thomas Wes-

Det var mest resultatlöst långbollande, speciellt från Kinnarps sida,
som bjöds efter paus.
Tre mål blev det emellertid, båda
signerade Tråvad. I den sjätte minuten slogs ett inlägg f"ån höger

som Tore Johansson

baklänges-

nickade i måI, därmed utjämnande
ställningen till2-2.
2-3 var en snöplig historia. En
baklängespassning i 36:e minuten
till målvakten var för lös och Christer Svensson hann emellan och tofflade in bollen.
Det sista målet gjordes också av
öppnande cross-boll från höger och
helt ensam avancerade han mot
Kinnarpsmålet. Skottet halvräddades till retur av Tommy Pettersson,
men i andra läget nickföste Christer

Tommy Svensson

lyfte in kr-llen till

Tråvads-back.

,,ii

Christer Svensson. Han fick en

Minuten efter detta Kinnarpstillfälle blev det

timmes spel fått hjålpas av bananl
eft€r att ha blivit upphakad av en

&,r*l,
ii,,

:.,:,:ll:1:::

h.dlssi:sal.
i Kinnarp var

Mest framträdande
terberg sköt i krysset. Returen mittftiitaren
Roland N{oberg
nickades i mål av Gösta Eek. och
ställningen var 1-

|

::.:l:

och
Thomas Westerberg. Tråvads bästa
återfanns i Bengt Georgsson, den lil-

1

Tio minuter senare vilie Kinnarpo la stund han fick vara med, Lars
publiken ha straff. Thomas Wes- Lindahl, Olle Bystedt och Christer

Kinnarpskaptenen Kenneth Palmqvist i kamp med en Tråvadsspelare
om bollen.

straffpunkten.
Detta gjorde han emellertid i en
nästan identisk situation i den 41:a
minuten, då Thomas åter blev ftilld.
Straffen slogs säkert i mål av Benny
Carlqvist.

:l:i:::::rr:::r:
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BERNT

Bengt Georgsson blev skadad vid

en sammanstötning och tvingades
lämna banan, och då dennt'utgick

blev det genast sämre ordning på
Tråvadsattackerna.

Efterhand steg emellertid Olle

Bystedt fram sorn mittfåltsmotor i
Tråvad, och i andra halvlek kom laget starkt tillbaka. Något stör re spel
visade inget av lagen upp i andra

halvlek, åtminstone inte

sedan

Thomas Westerl:erg efter en halv-

...j: _:irij:l.:i

',1

På ben än

på boll. Han fick emellertid spelarna att lugna ner sig, och han kommer ifrån sitt Kinnemobesök med
gott betyg.

::|.:l:i

,,, ,iiiiii

terberg gick omkull i närheten av Svensson. Rolf Lundell, Skövde,
Domaren,
strafflinjen, och något justitiemord
hade väl inte blivit begånget om hade stora bekymmer i första halv-

domaren i detta läge pekat på lek, då det sparkades mer

i:.,:I:.:::i:l
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Thomas Westerberg demonstrerar sitt farliga ryck

I{OT{FIRMATIOTT
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från konfirmationen i Kinneved kyrka, kyrkoherde Hagnerud

med sina

konfirmander.

I
fil\-OS " l&
Ki"- f_emton konfirmanderna i sina vira rud in i kyrkan. Här följde konfir- mationstärarens tal till de unga.
I ll";^dlg:-,1^ott:
\::lg:11:l
i
I
underbart vacII y".1t,Illk"
-det vandrade de drakier tiir"å-r"""r med konfirma- mationens' se.lvanliga iitual med ii6;kJl;lk';;e samlats i kyrkai.
r lorsommarvadret
tionslärare kyrkoherde s E Hagrre- förhör, bibelutdelning och konfir-

t-
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örenirrg

påtalar
sopproblem
i Slutarp
Slrrtarps samhällsförening har

i en skrivelse till gatukontoret i
Falköpings komnrrrn pekat på
behovet åv ytt€rligare containers virl reningsverket och
järnvägsstationen för' avfall i
sarnhiillet årr:t rrrnt. Det räcker
inte med extra- conlåiners vid
vår- och höströ.iningarna' anser föreningen. Föreningen vill
också att samtliga fustighetsägare får rnöjlighet att uttala sig onr
härntningsintenaller {ör höks-

samhället, skriver samhällstöre-

KS

I Korpmtistare i bctdminton

ningen och fortsätter:
- Det är också förenineens och
medlemmarnas uppfattnin-g art ga-

tukontoret tillställer samtliga fastighetsägare frågeformulär hur ofta
köksavfall skall håmtas.

Samtidigt påpekar föreningen i

skrivelsen att park- och lekområdet
väster om jårnvägen i Slutaip bör
iordningställas snarast.

"Illegala" soptippar

Samhällsföreningen har rillställt
hälsovårdsnämnden i kommunen
en skrivelse också. Även den handlar om sopproblem i Slutarp och
föreningen förklarar att man via
skrivelse till gatukontoret begärt extra containers. För nåmnden pekar
man också på clet faktum att det fö-

rekommer "illegala" soptippar i

Slutarp. Föreningen skriver:
- På vissa platser i samhället tip,pas illaluktande avfall. Föreningen

hemställer att förbudsskyltar sätts
upp vilka med kraft understryker

avlhllet.

* Vid den årterkommande våroch hösistädningen är det eit önskemål att gatukontoret i god tid
tillkännaeer var och under vilken
tid extri containers ptaceras ut i
nlq
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Ekborn och Jonny Karistedt i det segrande laget K3 I

uflrr tfÄonlilG

Bilen som sviiviLt' I Sclviceflitt f.jiitlI irtgssl-stctn

metl gasct'lindet' r'icl llt'ie hiLrl hålls m.itrkt men bestiitlt i pllnt liige

kitt ossetl

FYRI(AIITIGNATI
i)vel
gel biittle sikt
bättre

ittitvel'bltck
och
stlumentett. Alleglo finns i 2- ot'h '1-rl. Liten,
snhl bil som ktirtns stol l

AUSflIIATLEGRO
OPPET AVEN PINGSTAFTON TILL KL 18.00

Bröderna Larssons Bil AB
Kinnaro - Tel. 0515/330 32, 330 60

Aktuelll för Semester och Fritid!

TÄLT. CAMPING I
SPORTARTIKLAR
XVIIITETSVAROR TILL LAGPRIS

Sf;häirARP

H r"-

sKoGsvÄGEN
SLUTARP - TEL.335
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Skolfinr,l fc;r frökind,sburnen

Vattennrätare
installeras
i Frökinclshus
Vnttentniitarc skall nu inrtal.

lcres i tle fostighett'r i

Slu-

tarp/Kinnanp e ront ör unslutna

tlll kommrrnsla v$-nätet

och där

tlelts iir teknhkt genomförburl.

KS ht'sliit om lnstallutionernu

vitl ritt senuite

$trmrrrantrödc.

Kornntunen svarnr för arltet€t
nren farrtighcträgarna får bekos-

ta vsttennlåtårrrs,

.'

Samtliga delkommuner

utom

Frökind - har tidigare inslallerat

apparatur i fastigheterna för ått mä-

ta upp förbrukad

vattentnångd.

Detta har också diskuterats

i

Frö-

kind men frågan har inte blivit

"brännande" förrän nu. Den har
aktualiserats genom ått vattenpriset
inom kommunen höjts och den öka"
de vattenförbrukningen i tåtorterna
som rnedföd att err tillbyggnad av
våttenreningsverket måste utföras
snarast,

:i:;:i:l:i,l

Det var paraplyväder i går morse när barnen tågade från Kinnarps skola till kyrkan.

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.

Skolåret vid Kinnarps Centralskola avslutades i går med traditionell samling i Kinneveds kyrka, som
blev fylld av elever, lärare och för-

'fips'romenud

berg hälsade välkommen och pre-

damklubb en tipspromenad med

äldrar. Tillsynsiärare Gerd Sand-

lo]il

På söndag anordnar Slutarps IF:s

senterade programmet vilket inleddes med unisont "Den blomstertid
nu kommer".Så framträdde klass I
med ett par somnrarvisor. Gitarr-

start från Samuelssons. Det blir kaffeservering och det Iinns frågor för
såvål vuxna som barn,

spelande Maria och Anneli från

klass 2 visade.fin talang och klass 6
framträdde under sin magisters

Tipspromenad
i Slutarp

ledning med Michael row his boat
ashore - en negro spiritual. Vålkända My Bonnie is over. . . kling-

söndaq kl. 10-11.30. Start

ade också vackert.
Magrrus Johansson - klass 3-spelade klarinett och gjorde det mycket
bra. Vi fick höra Den blomstertid.nu
kommer i klarine ttappning. Och

Samuelssons. Kaffeservering,
även barnfrågor.

Välkomnal
SIF;e damklubb

det var final på den här avslutning-

eB, där också kyrkoherde
Sven-Eric Hagnerud talade till barnen om allt det vackra som vår

lr

ArlCIIlng aV iq?-l
lrr
0Yggnadsplan

svenska natur har att ge oss nu i
försommarens gtönskande tid. Han

Kommunstyrelsen fastställde vid
.
srtt senaste sammanträde förslaget
till ändring och utvidgning av by!g_
nadsptanen lör Slutarps och Kin_

iiiii

Maria och Anr'eli med sina gitarrer

tillönskade dem också en trevlig

Tidigare hade några elever 1ått

premier enligt följande:
Klass 4a: För flit och framsteg: Kent
la, representerade skolstyrelsen och Karlsson, Chrirqter Grönborg,
tackade lärare och eiever för gånget 4 b: Annika Äkerblom, Sune Friiäsår och önskade dem en angenäm dolfsson.
sommar.
Klass 5: För föredömligt uppträGerd Sandberg hann också med dande och visat intresse: Marie Olsatt framföra ett tack till Hem och son, Lennart Blom.
Skola för värdefullt stöd.
Klass 6:
Bo Johansson. Gun
sommar.

Fru Kerstin Gustafsson, Vårkum-

Johansson.

nar"ps.samh-ällen, del av Fastarp Hu_

legården 2:3 m.m. Områdit är
åkermark. belägen söder om Lokal
Frökind och skall användas huvud_

sakligen- för bostadsbebyggelse. I
ptanomrädet ingår också det plane_
rade utomhusbadet och ett grbnområde..Berörda markägare t'." goaKant, rorslaget.

Kommunstyrelsen beslöt att
Skogsvägen, Bäckedalsgatan samt

Hassla gränd i SlutarpKinnarp
skall förses med bitumin8s belägg_

ning, d.v.s. asfalt och
110.000

Pensionä resamlinga ma

i Lokal Frökind
!:r:i$:li:!:r:iir
i::::å::

::: ::

:n

.:!ii.::::: :'r,',
r:lrjil::,r,,

äii.,..l:i

,i

börjar w i morgon, fredag. Gåst blir
Eric Kavlert, Falköping, han tar de
närvarande med på en resa till
Norrland med hjälp av färgbilder,

åven ordnas en liten bildtävlan.
Som vanligt blir det kaffesamkväm.

kr för arbetena.

anvisaää

t
.t

Fyr st a d,sbilj ar d;e,n hleu

n

en

frumgång fr;, Slutarp

Aina och cliiran Andersson får sina startkort av Helge-Olof carlsson.
lntresserad åskådare unga fröken Eckerlid'
Sex av de framgångsrika Slutarps-biljardisterna. I undre raden är det
D-klassarna Conny Schöön, Roger Andersson och.Owe Carl6n samt
B-klassaren Dan-Ola Sandt.n och i övre raden svns B-klessarna Torrv
Skoglund och Bengt Andersson.

Cirka 300 ställde uPP i tisdagens
kommuncykling i Frökind' Det är
80-talet fäire ä; i fiol, rnen den starka blåsten bidrog till att hålla flera

cvklister inomhus. Fullmåktigele-

För andra året spelades fyrstads i 14-l
Biljard om tre man i vardera laget A, B.
C, D-grupper. Tidaholm fick avsta från

dämöterna Arne Olsson och Gustav

Gustavsson gick före med gott exempel och körde båda för sin kom-

ärets tåvlan varför tävlingen hck qenom-

föras med iag från Falköping, Skövde

-tt,

och Slutarp.

Ett mycket stort intresse har visats från

de tävlande. A- och B-grupperna spelade

till

150 poäng

i

staiettformen medan C-

och D-grupperna spelade tiil 90 poäng.
Framgångsrikaste klubben blev Slutarps Biljard med gruppsegrar i B, C och
D och en andraplats i A-gruppen. Prisutdelning skedde i onsdags på Biljarcisalongen Rytlaren i Falköping. Som prisut-

delare fungerade Knut Lindberg, Faiköping, och Bertil Helander, Slutarp.
Prislista: i. Skövde 8 p 600 bollar: 2.
Slutarp 4 p 494 bollar; 3 Falköping 0 p 497
boilar.
B: l Slutarp 6 p 588 bollar: 2 Skövde 4
p 568 bollar: J Falköping 2 p 481 bollar.
C: 1. Slutarp 8 p 360 bollar: 2. Skövde 2
280 bollar; 3 Falköping 2 p 271 boliar.
D: 1. Slutarp 8 p 360 boiiar; 2. Falkö-

ping.l

298; 3 Skövde 0 294.

1:17,t

Arne Olsson och Sixten Lindberg

Paråkte' t\]t-t at
-

Gustav startklar.

-ab

fiTU-ot:.a6

Glimtar från FrAQind
Gomorgon!
I dag har jag satt potatis för an-

dra gången i vår. Jag hade ett

mindre restparti i källaren som inte gick åt under trandansen och
eftersom de "ålat" sig bra fann jag
det lika gott att fåiner dom i jord.
en. Där är de nu. Jag räknar med
att få två goda skördar, även om
sällan talesättet "att di dummaste
bönnera får di bäste potatera"
slår in. Det harjag konstaterat,
*
Förra gången skrev jag i de här
glimtarna om det torra vådret.
Genast kom det regn. I dag ärjag
trött på blåsten - den är en pina.
Jag tror inte det blir någon-ordning på vådret i sommar - det är
satelliiernas fel. Normalt brukar

"loppmarknadsveckan" vara en
av sommarens allra bästa. På lör"

dag är det dags för Slutarps IF:s

99!

Ea4lqllqfttlglllsens !!9I9

jippo vid station. Då ska allt ifrån
gamla knäppkängor titL rent fantastiska handgräsklippare hamna
under klubban, Men marknaden
behöver sol och värme - annars

blir det ingen ordning på

kom-

mersen.
4

En del av nettot går till idrottsföreningen, Det kostar pengar att
driva idrottsföretagen även i de

blygsamma sammanhangen, Det
går nämligen illa för Slutarpspojkarna åven i år - vi läser liksom i

fiol hellre tabellen upp och

ner.
Det gör dom i Kinnarp också...

Det här är sista skolveckan och

'-la-*

arojer l"te tangu ?tir"E" iu.st"
barnet kommer med önskemål om

att få åka till Odenbadet. Snart

.tq

[9l3 Eqe1däf

I

-.I,"i 9L]

oLol

Motionsklubben här ute ligger
inte bara bakom gökottor i pingsttid. Den ordnar också med folkets
cykelmotion. Så var det i tisdags
då pedaltrampare i alla åldrar
skemål och krav, Jag kan snart cyklade Vårkumlarundan eller till
inte försvara mei längre eftersom
omgivning, Drack
jag lovat att vi får Uaä trar ilt3iåf Axtorps vackra
festis och samlade poäng. Full*
jag
dan.i sommar det-sa
förrai mäktige gick före med gott ex-emsommaren. Nu fAr,|rerratria i*tan pel, Frökind har två fader båda
snart fatta sitt beslut. Vi kan iu äyklade. G"stav i affärn valde
att
inte ha en komplett badanlägg- trampa till stan - han hade samning liggande till ingen nytta. Den mantråde på kvållen. Förmodl!
gamla kommunen investerade i en
gen cvklade han hem också - cysådan och det var väl meningen
lieln är Gustavs bästa redskap. Det
att det skulle badas i den...
har han alltid till hands och gör
med det långa, långa utflykter inte
Beslutar ni inte snart om vårt
bara i Falbygdsnaturen. Arne i
bad, kommer vi likt Egyptens
Alarp (han Olsson ni vet) möngråshoppor välla in till Stadshuset
strade också upp på sin velociped.
och slå oss ner i trappor och korrrToe kort pustepaus i Lokal Frö/
dorer.
kinä och vände sedan åter. Såle*
kan vi från Frökinds horisont
I dag kom vattenverket från des
raDDortera 100-procentigt deltastaden. Herr Kurt Dåsen hade
gu.täg au fädernå. Får vi-[ro att de
med sej mängder av prylar. Han
bidrog till framtida segrar.-.?
hade fått i uppgift att montera in
måtare i alla hushållr Det år fråEftersom det lider mot skolslut
gan om det snart inte blir billigare
vill jag rikta följande maning till
att köpa från "Preppens". Det är
alla unga vänner; var snälla mot
tidens anda - vi här ute har tydli
fröknar och magistrar de två slsta
gen alltför länge undgått att få vårt
daggrna på terminen. Kasta inga
vatten uppskattat.
kritor och sätt inga tuggummin unFinns det förresten något. som
der bänklclcket. Sommaren blir
heter kalkavdrag? Det var någon
rolieare då.
som undrade.
.Lr trllglvne
BASSE

Kinneveds CKF:s cYkelrallY
Det av Kinneveds CKF anordnade cykelrallyt i onsdags lockade ut
46 oä"tott.t. Solen sken. men den
kalia blåsten gjorde väl sitt till att
i;l; fl;" ställdJupP. Starten var vid
Kinnarps skola och sedan kördes
"Vårkumla-rundan". Utmed banan

var tolv tiPsfrågor upPsatta

P"ensi\'ficirer P

sommurresG,

med

särskilda frågor för barn' Frågorna
iå" w*t. vai väl i svåraste $8et då
ineen tolva noterades eJ heller naeoi elva. Tio rätt hade däremot tre
stvcken.

"irislista:

1. Mats

Lindberg, 2' Be-

Olsson, 3' Gull-Britt Johansson'
Den inbördes ordningen av PrrstaEarna avgjordes genom skiljefrågan
io* u^. äit git"a längden på ett snöre i en burk-' Längden var 9'27 meter.
t*io**y Larsson, FalköPing' hade
.uååt.i.tt rätt på skiljefrågan'
-Eätta su^".r, var: 1' Fisk' 2' kalo.i.". g. pa. Lagerkvist' 4-' Gymnasf,""a"t,-6' 1100-talet' 7' 3 st'

rit

iå"",'S-.

ä.'ä"

"å"t,9.
il";;;b;;.'

Ask. 10 Vävsätt'

11'

felstavat ( meteorolog

skall det vara) 12. AIX' Rätt rad: 22x x72 llx zxl-'
i;ä tå."r'åeå*a Prickade två deltrs..åi" t.tåätt' Dessa v-ar: Bengt

En del av deltagarna samlade utanför Claussons i Slutarp'

xålstta- och Birgitta Svensson'
i-i""-.att fick Anders

Andersson'

tti.ett,.r. Svensson' Anita Svensson
äåTiä".t".-r,"nnartsson' Rätt rad:

xlx

2x1

Zxx?ll'

Kinneveds Röclakorskrets anord- rättade om Ulricehamnskyrk-ans
nade i qår en resa ro. p.riiiåäärä i,iriå"i' ""h -";';ii;-"å;i;;"i;å; utbosatta i Kirrneved, vårkuäia och l?0Gtalet. l ulri""rr"-r el-ord:s
Luttra. 46 personer var med på fär- flykter.i o-giu.,'it'äåä"'-ftan,besåg
Henrikssoni
den som från starten i sr"ää "?n ili.;:- .k"..r1";--3ch
Kinnarp eick på små slingranåe vä- handelsträdgärdar'

Kafferast-var inlaed På.,_VistaäärG;iå;äi?",-l,rt;";,
?rälii.ä, lråtå.:im, södra ving och holm, där också resansn:i"'*::jT
G"""ut Karlsson och carl rorneväg itt'D";
över Romeåsen
'"åa""- till n"altagtl*""
Blommor till de äldionä"t
-oi pa fä'ä"";il; Äåt "nae"lou- carl rhörn' 87' och
l"r'

;ä'äi

"tu-a"iiåg""''
iläii n"åtttt"n' 85' överlämnades
t;';;;ki;
täken. I ulricöhamn var målet också'
om. vilken kvrka
kvrkan, där kyrkoherdu nn"t"ti- r pristävringen,
ru-tare'
äa'äo-!äiäi
ra
ernot'
iJeläå,
toe
:"n:j{}:"llJi:T:l
""''å-1 ä;ä';ä:
nan oe- äåii6";; vå.k;aiå,ocr' Nils Johanskvrkoadjunkt i Kinneved'

""iä"äår'äÅ.
se glimtar
resenärerna

iiiiiil;

Jitiii:'i:
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Ester Andersson hade diktat en
^'
som uppskattades lrksom
f,årdvisa
r.esan i sin helhåi' Hemfärden gick
*raka vägen" d'v's"över Timmele'
Dalum' Trädet och Asarp'
hrnnevede Kodakorskrets klädin-

samling . ..

nåt-i å""zsokilomycketbral<iäder'

Bl"t'Gtut at mindie

än vad kretsen
insatnlingsbåfarar därför att

tidigare
iåiiä'1i"s'
"Kretsen
'ld

utiio"ut

t',ii;

Hl*Xn"?3åtöi,bii$.äi

t;:,t""-t""1*"l1
hämtas vid
ääirrä.tr'å';; ;m *i*'f;;*#1f;
".då'

g; åtk;;.'

eu eset rörråd i Kinr
lru 't:*r]F.li*r:ru'm Aburide bä.ta resultaten: Daniel
aa. det går 6ra att lämna int
.Ä.
.år'ä"'å"*iz,- ivra och Gustaf
gissa iåT;'"i'"ä"å;i#';;;;t;;'p"

Thor 11.

1^5

orter gällde det att

namnet på.

iiäJ.t"*'n*-.tyrelsen

kan anvisa.

I

På loppmt,rknud, i SrutarP

IF och Samhällsföreningen
Slutarps
[rä" 'i lördags sin traditionella
ioppmarknad. Det blev i år ovanligt

.näb" affärer och bruttot

7'500

kronor en fin siffra. Arrangörerna
hade också tur med vådret, åven
om sommarvärmen inte infann sig.

De som inte gjorde goda affärer i
plastmattor kunde hitta en brödkavel - se bilden.
fi
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