
Kinnarps l(ontorsrnöbler
tog hem I(ommunal-Cupen

Monsun/Tison som för ett par veckor sedan tog hem korpens hc;ck-

ey-bockey-turnering.

Kommunars rF:s cup i. hock- ;:å.0:?få'f*,lttitli?ffr5T,?:i:ey-bockey avslutades i måndags :,ä. ;;;;;;;Bengt"Blåcka" Ge-
kväll. Sammanlagt deltog l7 las- i ;;;Å;;G.å; fintifrån sig. Främ-
tävlingen, och det är några fler än .i"'-ioufä"" i Monsun/Tiion var
de som tidigare varit med. Jr"-Åi. "Bullis" Hjelm och Roger

I finalen möttes Monsun/Tison, Bergsten.
vilka som bekant segrade i korpens I iratchen om tredje pris segrade
tävling, och Kinnarps Kontorsmöb- posten med 6*5 över Kommunal I.
ler, Kinnarp vann med 3-2, sedan Detta trots att Kommunal vid ett till-
M/T lett med 2- I i halwid. fälle ledde med 5-2.

Kinnarps väg till finalen gick via Kinnarp tog genom sin seger för-
segrar över Torbjörntorp och sta inteckninien i vandringspriset.
Kommunal II med vardera 7-l Sedan tidieaie ståtar Posten med
samt över Kommunal I med 4-3. två namniÅkrifter och Monsun/Ti-

4-3 blev det också för Monsun son med en.
mot SJ, och sedan vann M/T-gänget Domare under turneringen har
över Tele med 6-2 och över Posten Börie Melin och Rune Wallgren var-
med 4-3, och så-blev det final' . , it, och de har skött sina åligganden

Finaimatchen blev en spännande med heclei.

zlt' I
Slurarps kyrkliga syförening -b' I
hade i onsdags sin årliga gåvoauk- |
tion. även denna gång förlagd till I
Missicnshuset i Slutarp. Den inle- j

dande andakten hölls av kh. S E !

Hagnerud, som åven hälsade alla de I

närvarande välkomna. Efter kaffe-
samkväm vidtog auktionen med
Carl-Arne Adamsson och Sven An-
dersson, Lofsgården, som auktions-
ropare och buden gick raskt undan.
Sammanlagt inflöt 6.150 kr. Kh

Hagnerud frambar ett varmt tack 
"till ålla som bidragit till det goda re. 
,

sultatet, tackade de dtlktiga damer- j

na i syföreningenralla givare och i

köpare samt inte minst auktionsro- 
ip#;;. $t;jö;gs." afto"p*al^. 
i

Kinneued,s CKI' 
I

hr;tt möte ,.{h.rs' 
I

i liuriosa-Boden i

Ett tiuqotal damer ur Kinneveds r

cKF häÅaft möte i Kuriosa-boden,
Stenstorp. där fru Gunvor Johde-t
roc ";ot'oil't 

hälsade välkommen på

siit varma och trevliga sätt, som
giorde att alla verkligen kände sig
välkomna.

$ullejö utklaemde SlutarP

Slutarp och Mullsjö möttes i Valtorp'
där Slutarp stållde upp med ett reservbe-
tonåt lag,

Arne Ekbom i målet svsade för en ge-

digen insats och Kjell Konradsson till-
satnmans med Christer Stenkvist i fyr-
backslinjen såg till att de viirsta luckorna
täiades till i försvaret. Framåt var Roger

Andersson den bäste.

Mullsjö-elvan var i gemen fysiskt över-
lÄgsna sina motståndare och visade från-

sett detta upp ett sPel som stod över sina

motståndares.
Alla målen i matchen gjordes av Mull-

siö enär Slutarps tröstmål var ett självtill-

-verkat dito av Mullsjöförsvarei' Mullsjös

mål liorrtes uv Roger Josefsson 3' Lars

Johansscn 2, Roland Malmberg och Roy

Lindh, och båsi i laget var Roland Malm'

berg och Roger Josefsson.- Lfle-tg. GESoN

Sr.tt fa.Xtrr."tp ,n 
"'*.Kimarp mötte i helgen Annelund på

sin hemmabana, Nu qjorde Kinnarp rik-
tigi dåligt ifrån sig och förlorade med
1-0. efter en mållös första halvlek. Det
mesta gick snett hos Kinnarp denna
gång, och Anneltmd, som stundtals spe-
lade riktigt trevligt, vann fullt rättvist.

Målvakten Tommy Pettereson I vis
mån vänsterbacken Staffan Niels6n är de
enda som får godkänt i Kinnarp.

Först serverades kaffe och under
tiden sorn det intogs berättade fru
Johdet orn huset som förut hade va-
rit ett sädesmagasin. Detta magasih
var nu sammanbYggt med Sten-
storps äldsta hus och utgiorde nu en
trerilig lokal med kaffestuga och an-
dra utrvmmen av museal karaktär.
Efter kaffet fick damerna gå runt
och titta på alla saker och tillfälle till
inköo fanns också och det tillfället
utnyitjades flitigt. Bl.a. inhandlades

smörk-nivar i doftande eneträ, lik-
som Äsarps-skålen av sammå un-
derbara träslag, Alla de gamla fina
bonaderna, som prydde väggarna,
beundrades mycket och många av
dem kåndes igen sonr minnen från
barndomen, då sådana sydda bo-
nader med olika tänkvårda texter
var vanliga i hemmen,

Sist på programmet stod mötes-
förhandlingar. Karin Johansson,
Halsång, inbjöd till nästa rnöte som
blir den 22 april. Då kornmer Bo
Börjesson, Floby, att lära oss hur vi
skall få våra krukvåxter och snitt-
blommor att lyckas, Det blir åven
blomskottsauktion vid detta möte,

Arsrnöte
med delägarna i Axiorp-trIalla-
gårdens dikningsföretag hålles i
Fröjeredsled tisclagen den 1 ap-
ril 19?5 kl. 20.00.

Styrelsen.

2-rumslägenhet
i Kinnarp
2 st 1-rumslägenheier
i Slutarp
Tel. 330 98 sährast efter kl'
16.00.

Slutarp IF: Ame Ekbom, Henrik
Lindrot, Bengt llermansson, Bengt An-
dersson, Börje Gustavsson, I(lell Karl-
stedt, Tony Skoglund, Christer Stenq-
vist, Stefan Ekman, Roger Andersson,
Kjell Comadsson, Per Olof Gustavsson,
Martin Lindroth.

Mätch mot lv{:ltsjö A. Samling Tång-
avallen i dag 10.

Kyrkane pensionÄrer
i Kinneved och Vårkumla samlas nu
på fredag i Lokal Frökind. Dagens
gäst blir Josef Jacobsson, Asarp.
Han kommer att beråtta och kåsera
omhembygden. ?-cr/"-T.

Gun-Britt Margareta Anders-
son från Kinneveds församling
ämnar med adress Julles Väg 3,

" däf fhfiå'Gtlfl- Brirts

I(trrrt'rarp, S*1"00,'Falköping; be":

di"ivä damfyisb"iingsrörelsä" unI'

1-plansvilla
På ett mycket trivsamt o'mråde i Slutarp säljer vi en välutrus-
tad villa med 4 rum och kök samt klädvårdsrum med grov-
entr6.'Momsåterbäring med 13.500 kr. Välkommen med en
påringning för mer infbrmationl

@ULLRIN@SHUS
Skövdekontoret, Långgatan 14

telef.rn 0500/84 850. 84 8?0.

Kinnar.Bi.I{öntoisrnöbläi, soni'tcig hem Kommqnals' hockey-bockev-cu1

ring. Lil'.8.



KINNARP-
SLUTARP
Meddelände till abonnenter
anslutna till vattenverket i

Kinnarp.
Under monteringstiden av den
maskinella utrustningen för
iillbyggnad av vattenverket kan
under en beräknad tid av 4-6
veckor uppstå vissa störningar i

vattenleveranser till abonnen-
terna. Detta kan yttra sig i bl. a.
1ägre tryck i ledningar, kortva-
riga driftstopp vid omkoppling-
ar samt högre hårdhet i för-
brukningsvatten vid omstäIl-
ning och bortkoppling av be-
fintliga filterenheter.
Vi hoppas på förståelse från
abonnenternas sida och skall
göra allt vad vi kan för att stör-
ningarna skall bli av så ringa
omfattning som möjligt.
Falköpings kommuns
gatukontor.

LOKAL
FROKIND
Långfredag 19.00

SÅNGGUDSTJÄNST.
Kurt, Barbro och sångare
från Åsarp. t

. Välkomnal

lil,.i

Frökind-Redvägs Centerorgani-
sationer höll på tisdagskvälle-n års-
möte i Församlingshemmet i Äsarp.
Förutom årsmötesförhandlingar
och kaffe stod diskussionsinlägg av
byggnadsarbetaren Sture Gustavs-
son och KS-ordföranden Erik An-
dersson på programmet,

Vid årsmötet avgick Per Giiran
Granehed, Börstig"som ordförande.
Kvinnoå4et till ära valdes Ewv Mar-
tinsson, Äsarp, tiil ny ordförande.

Under rubriken Centern iir väl
inget parti för löntagare? fick Sture
Gustavsson redogöra för Centerns
aktiviteter på arbetsplatserna. Cen-
tern har börjat göra inbrytningar
och är kanske starkast förankrad på
små och medelstora företag. På
stora företag typ Volvo, har Centern
ännu ingen färdig organisation att
ställa upp mot socialdemokraternas
sedan årtionden väl intrimmade ap-
parat. Dock, betonade hr Gustavs-
son, har Centern oympatisörer inom
de fackliga leden frärnst hos, ung-
domen, något som bådar gott för
framtiden. På en fråga hur Centern
skall göra när invandrarna får
kommunal rösträtt, förklarade sig
hr Gustavsson beredd att i Falkö-
pings kommun undersöka om det är
möjligt att bilda en finsk Center-.
avdelning.

KS-ordförande Erik Andersson
redoglorde för den kommunala ex-

den skall dö ut. En tänkt exoansion i
Ranstad kommer att beråra hela
kommunen då projektet inte enbart

Trenden för Falköpings kommun
har under det sista året äntligen
vänt, korrstaterade hr Andersson
vidare.

På en fråga angående vägförhål-
landena i kommunen sade hr An-
dersson att han såsom KS-ordfö-

rande absolut kommer att förorda
att de sekundära och tertiära vä-
garna i kommunen åtgiirdas innan
man bygger väg Falköping - Vår-
gårda.

Arne Oisson, Kinnarp, framförde
kritik mot att kommunen är intres-
serad av att köpa Vilhelmsro, speci-
ellt i tider då till och med regeringen
har förklarat sig restriktiv till att be-
bygga god åkermar\.

Erik Pettersson, Äsarp, instämde
och förklarade att man i den qröna
vågens tecken skutle försöka styra
bebyggandet i kommunen till befint-
lig iomtmark, både i tätorter och på
landsbygden. Erik Andersson å iin
sida betonade svårigheten i hela
Vilhelmsroproblematiken då man
måste ta hänsyn bl.a. till Påveråsle-
9ens sträckning. Han betonade att
han ännu inte tagit definitiv ställ-
ning i frågan.

På en fråga från Per Göran Gra-
nehed lovade Erik Andersson att en
ledamot av Industrinåmnden skall
närvara vid lokaliseringsbesök av
företagare. Nu handhas dessa kon-
takter helt av tjänstemån inom den
kommunala förvaltningen.

Den nyvalda ordfgranden Ewy
Martinsson tackade Erilc Andersson
för att han ställt sig till förfogande
och överlämnade en Frökindsoen-
na som gåva,

FRöl(lND
Frökinde eocialdemokratieka
förening Z+lt-T€-
har haft årsmöte som denna gång
var förlagt till Pensionqtet i Kin-
narp. Förhandlingarna leddes av
ordf Allan Ahlqvist. Av den förelig-
gande verksamhetsberåttelsen
framgick bl. a. att under hösten
cirkelstudier bedrivits med "Energi
75" som åmne. Vid årsskiftet påbör-
jades en ny cirkel i ämnet i'Kom-
munalpolitik för ökad välfärd",

Verksamhetsberättelsen visade
också att föreningens medlemmar
varit väl företrådda i olika kommu-
nala nämnder och styrelser. Vid de
val som företogs blev det omval över
hela liqjen.

Styrelseledamöter för tiden
1975-76 Birgit Ek och Gustav
Augustsson. Studieorganisatör Bir-
git Ek, Suppleant i styrelsen för ti-
den 1975-?6 Ebba Juliusson,

Kassör och korresponderande år
19751 Gustav Gustavsson.

Revisorssuppleanter . för år
1975-76: Arne Andersson och Inge
Eckerlid. Kvarstående i styrelsen
för år 1975: Ailan Ä}lqvist oötr Len- |
nart Karl6n, I

Vid årsmötet avlämnades rappor- i

ter från sammantråden med nlmn-
der och styrelser samt diskuterades
akutella kommunala frågor,

Lokal Frökind
Också i år blir det sånggudsgånst i

Lokal Frökiqd pA långfredag.
Sångare från Asarp medverkar och
för vittnesbörd svarar Kurt och
Barbro.

Jaktstig
Annandag påsk den 31.3 19?5

vid Axiorp, Kinnarp. Anmälan
kl. 9-14. Insatsskjutning på
skeet- och harbana. OBS KM
Påskafton kl. 10-11.
Kinneveds JVF

KINNEVEDS pastorat: Kinneveds
kyrka Påskd. 14 högm., Hagne_
rud, kyrkokören. Annand. 10.30

EydCtj ; Axtolps lörs.-sat. Hagne-
Påskprocession. Nykyrka kyrko-

jun. o. min. i LF. - Vårkumla
kyrka Påskd. 10.80 Familie-
gudstj., Hagnerud, flickkören. -
Börstigs kyrka Påskd. t4 högm.,
Malmensten, kören. Annand. l0
gudstjänst i Döve förs.-hein,
Malmensten. Onsd. I4 Döve k, sv_
för. h. Maria Johansson. - Bris-
mene kyrka Påskd. 1I högm,,
Malmensten, kören.

Kinnarps Missionshus: Sön( t.

9.45 ssk. Tisd. 18.li UV-samling.
SlurarJrs Missionshus: Sönd. 9,45

ssk: l5 gudstj., Barbro - Kurt.
Torsd. 16.30 UV :nöl:

FRö]{lND
Slutarps IF:s damklub6 f4[i'6'
anotdnar på annandagen en tiPs-
promenad med start och mål vid
Tångavallen.

Eoy Martinsson ny ordf a,,-vs.

'ör 
( dl_Frökind, - Endu dg

.i:i:i.:, r:i,:;,i:i

lf iiiil
::.l: l:j'r

;', ii li
ili

lri'iffiu.',

Tipspromenad
kommer att innebära uranb^rytnin_g 

I ll i At, ,io,utan -en mängd följdinveslrrnrsd.lll -,-.*fp

PEGE

Annandag påsk. Start och mål
Tångavallen 9.30- 11.30.
Kaffeservering.
Välkomnal
Slutarps lF damklubb.
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Climtar frå,n Frcikind
Go morgon!
Ur led'år tiden. Lagom till

påsk kom julesnön. Pulkor, kål-
kar och skidor plockades fram
på påskafton och det blev en sa-
lig röra av vantar, målade ägg
och blommande krokus denna
afton. När jag tog min sedvanli-
ga "kontrolltur" genom samhål-
let blev jag nästan omkull-
sprungen avjulaharen som hade
faselit bråttom. I skyn hördes
gåssens tutande signaler - och
på marken kutade vårfåglarna
för brinnande livet. Mata dom
rejält om det vresiga vädret fort-
sätter - det är min maning.

*
Kinapuffar, ettöres, treöres,

bomber, raketer och hoppetos-
ser - lillgrabben har ringt till
jobbet minst två gånger om dan
och frågat vad farsan tänkt kö-
pa. Farsan har köpt, men ång-
rade sig när en av kommunens
allra yngsta kom knallande till
Johansson häromdan.

- Vill du vara bussig å skriva i
tinninga att inte onga får skjuta
smållara - det har min farsa
sagt. Vi köper inga för di är far-
lla. *

Aftonbladet har sina ljusa
stunder. Som i lördags då bladet
korade "månadens svensk", Det
blev en hon - det blev en tjej
från Frökindsbygden. Du skall
veta Lisbeth att vi är stolta över
dej. För den oinitierade, skall vi
berätta att Lisbeth Oskarsson,
.bördig från "Frösle", uppmärk-
sammats Iör sin modiga insats
vid sjukhusbranden i Stockholm
nyligen. Lisbeth, 28, är sjukskö-
terska på S:t Erik. Det var hon
som räddade många patienter ur
eldslågorna vid den häftiga
branden.

"Jag gjorde ju bara vad jag
lärt mig på sjuksköterskesko-
lan". Det var Lisbeths kommen-
tar. Hon ågnas ett helt uppslag
i påskaftonens Aftonblad.

*
Ur led år tiden. Sent i går

kväll blev det helt klart att Frö-
kind efter många och långa för-
handlingar åter får bli en egen
kommun. Kommunalkontoret
skall till en början inrymmas i
Kinnarps IF:s klubbstuga på
Kinnemo i vänten på större lo-
kal. Här finns dock tillgång till
sånäl kök som- bastu, vilket en-

ligt kommunallagen är en nöd-
vändighet. I och med att Frö-
kind åter blir sjålvständig kom-
mun, kommer badfrågan genast
i centrum och enligt de besked
Arne Olsson lämnade sent i går
natt till FT:s rundringande re-
porter, kommer anläggnirigen
att påbörjas redan i dag. Samtl!
ga ledamöter i gamla fullmäktige
samlas vid vattenverket kl 10 i
dag iör att vara med om det för-
sta spadtaget.

Fröktnds fullmäktiee kornmer
fön övrigt att sammånträda di-
rekt efter spadtaget, varvid de
två kommunråden, Gustavsson i
affärn och Olsson i Alarp, skall
informera om varför det här be-
skedet kom så plötsligt.

Dagen till ära bjuder Rehn,
Grahn och Inger Pe på kommu-
nalkontoret på elvakaffe i
klubbstugan. Medtag mugg och
sked.

Vi ses på Kinnemo
Go morgon!

BASSE

Fotnot: Under påskhelgen
har ryktet om att gamla Frökind
skulle återuppstå cirkulerat i
stugorna och med anledning
härav fick vi sent i natt föiiande
inkast från läsekretsen:

Betr. "nya" Frökinds kom-
mun

De senaste dagarna harju ny-
heten sipprat ut att Frökinds
kommun skall återuppstå som
självståndig kommun. Emeller-
tid grumlas glädjen för oss slu-
tarpsbor när man hör hur höga
vederbörande tänker lägga dom
kommunala inrättningarna. Jag
tänker närmast på att kommu-
nalkontoret skall inrymmas i
Kinnarps IF:s klubblokal. Finns
det då inga möjligheter att någon
gång Slutarp kan komma ifråga'
Ända från födseln. (som dock
numera sker i Skövde), skall

'man till grannsamhället för dop,
skolgång, post- och bankären-
den, sedan hamnar man på
hemmet dårborta.

Samma sak med det omdebat-
terade badet. Det lät så fint när
det grävdes en damm i Kinnarp
för att barnen skulle få åka
skridsko, men det varju bara ett
svepskäl för att komma igång
med badet. Nu år det bara att
placera maskineriet dår. med

några lass betong har l{,'lnnarps
barns ett friluftsbad. Vadjag vet
har bara en kommunal anlågg-
ning blivit anförtrodd Slutarp,
nämligen r€ningsverket... Nej,
varför inte görå vånnerna av
Slutarps gamla stationshus gla-
da, gör om detta till kommunal-
hus. Med rätt konsultbyrå och
byggföretag behöver detta inte
kosta oss skattebetalare mer än
ett par miljoner för ett funk-
tionsdugligt nämndhus i fasad-
sten, lite mårmor och mosaikin-
läggningar. Kan sedan någon
konstnär utsmycka stationspla-
nen med en staty e. dyl. kan
detta vara en mycket god PR för
nya kommunen och en fröjd för
ögat för tågpassagerarna medan
föraren håller på att trycka på
någon av de många knapparna.

Fram för rättvisa i den nya
kommunen! Kan vi inte enas på
ett bättre sätt kanske vi slutarp-
sbor vill vara kvar i Falköping
och då står skattebetalarna i
Kinnarp med sitt kommunalkon-
tor och bad, men utan renings-
verk.

UPPRÖRD SKATTE-
BETALARE I SLUTARP

r7.. r..
v agloferlilrgs-
årSmtite zaUt-|s.

Kinnarps-Slutarps Vägförening
har haft årsmöte, varvid de styrelse-
ledamöter som var i tur att avgå
omvaldes. Ordf Bo Johansson om-
valdes på-etf, åri på"hrffir Hamö-
terna Arne Andersson och Evert
Sanden. Kvarstående i styrelsen är
Inge Eckerlid och Göte Grahn.

Suppl Elof Rehn; K-G Johansson'
och Anders Andersson omvaldes,
Kvarstående år Håkan Silvander,
Sven-Olof Johanssön. Omvalda blev
också revisorerna Arne Persson och
Erik Svensson.

Ärsmötet beslutade att tillsam-
mans med Samhällsföreningen i

Slutarp ingå till Vägverket med en
skrivelse om att de kommande
gångbanorna i tätorterna utvidgas
att omfatta sträckan från Julles väg i

Kinnarp till korsningen med
Kvarngatan i Slutarp samt dess-
utom en bit in på Affärsgatan i Slu-
tarp.

Vidare skall Vägföreningen till
skriva Vägverket om belåggning av
vägen Slutarp-Mönarp - den
sträckan från järnvägsövergå
fram till Skogsvägen.

Kommunstyrelsen i Falköpi
skall också iillskrivas ang. asf
ring av ytterligare gator i de båd
tätorterna.

Kinnarpe. E-jun :Conny Friberg, Sö-
ren Friberg, Jan-Olof Övergård, Roger
Tomtensson, Per-Olof Westerberg, Ur-
ban Westerberg, Mikael Darius, Clemero
Ho{baurnKent Andersson. Anders Her-
mansson, Ola Hermansson, Crister
Svensson, Ulf Nero. Match mot Äsarp.
Saml 16.30 Cafeet tisdag.

Kinnarp löll
Kinnarp mötte på påskaftonen Skogs-

lund på träningsplanen i Kinnrp. Första
halvlek bjöd på bra spel från hemala-
fets sida, medan den andra p g a det
ökande snöfallei blev betydligt sämre. Bo
Melander gjorde båda Kinnarpsmålen
och han iillhörde också lagets båttre spe-
lare, tillsammans med Staffan Niels6n,
Bengt Georgsson och Thomas Wester-
be"g. tlq-''S,

Slutarp slog Södm Ying B
S.lutarp besegrade på annandagen

Södra Vings BJag med klara 4-1. Ving
tog ledningen genom Anders Ändersson,
r?*lSlertarp reddeliem segem efter mål
4v Rpger Andersao+ 2+Tor-nmy,Skoglund
och Stefan Ekman.

Bäst i Slutap v'rr Kjell Carlstedt, men
även de övriga kämpade bra. Vings båste
var backen Lars Nöjd. t l.(- lt.

SLUTARP
Fastighet, tidigare an-
vänd som svfabrik rnen
även lärnpad för annan
verksamhet. Fastighe-
ten är byggd i 2 våningar
om c:a 100 kvm i varje
plan.

\h{-6"

4ts
&
.{R
s
&

FöreningsbanfenH
FALKöPING

hålier ordin. föreningsstämrna i Lokal Frökind, Kinnarp fred.
den 4 april kl. 19.00.

Stadgeenliga ärenden.

Efter förhandlingarna inbjudes medlemmar och kunder till
underhållning - kaffe - musik .ch dans' 

styrersen



På annand,agspromenad, i Slutarp
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Några av deltagarna vid fråga nummer 12.
tlq'rf'

o;;.#'

120 deltog i gårdagens tipsProme-
nad i Slutarp. Arrangör var Slu-
tarps IF:s damkiubb. Start och mål
u". i SIF'. klubbstuga på Tångaval-
len, där också kaffe serverades, In-
ga Andersson, SlutarP, hade 12 rätt.
Sju lyckades pricka in elva rått,
värav de två som var närmast med

rätt svar på skiljefrågan får pris,
nämligen Barbro Torstensson (120)
och Ew Claesson (107). Rätt svar på
skiljefågan var 118 och de som där
kom närmast svaret var Helena
Claesson och Barbro Torstensson
med 120.

Rätt svan skogsglänta, Tjeckos-

lovakien, 15.000, tofsvipan, jord-
gubbar, stor väggspegel, huvud-
värkstablett, Holland, skeppssätt-
ning, K-vitamin, Baltzar vqn Platen,
små, kalla eller varma rätter.

Rätt rad: LZx 2lx 222 lxx'
Lotterierna; l:a serie A nr 32, l:a

serie C nr 92, 2:a serie C nr 37.

Kinnevedo Skytteförening

,inbjuder till f:iltskjutning på söndag.
Samlingsplats hkal Frökind Kimarp.
Anmälan 8.30- 11. t/v75.
Kinneveds jaktvårdsförening
anordnade under annandagen sin tradi-
tionellajaktstig. Den samlade i år lg8 del-
tagare. Tävlingen var i år lättåre än tidi-
gare vilket medförde att åtta skyttar
uppnådde muimala 100 poäng.

Resultat jaktstigen:
100 poäng: G,iiran Svensson, Mullsjö,
Gunnar Halld6n, Gtiteborg, Ingva Je
hansson, Skara, Kent Persson, Sätuna.
Egon Persson, Tidaholm, Tage Johans-
son, Ljungskile, K-J Andersson, Tibro,
Olle Karlsson, Falköping.

98 p: Giiran Hermansson, Sätuna, C-A
Lindberg, Timmersdala, Jan Jansson,
Astrp, Lennart Ljungstedt, Lilla Edet,
Knut Ahlin, Skövde.

97 p: Ingemu Johareson, Tibro, Gun-
nar Johansson, Ljug, Lemart Ahlin,
Tibro.

_ 96 poäng: Rune Knutsson, Vårgårda,
Äke Johansson, Tidaholm, Jan-Erik
Kjellberg, Trollhättan, Bosse Gustam-
son, Floby.

Damklass: 1) Ulla-Britt Martinsson, G,i!
tene 79 p.

Lagtåvlan: 1) Tidaholm I 472 p,2) Habo
I 439 p, 3) Eriksberg 437 p, 4) Falköping
430 p, 5) Göxeve 421 p, 6) Sätuna I 424 p,
7) Vilske 409 p,8) Habo II 397 p, Tida-
holm II 397 p 10) Siihrna II 363 p.

Insatsskjutning harbana: l) Giiran
Hemaroson, Sätuna, 41 p, 2) Gunnar
Halld6n, Cxiteborg 39 p,3) H*ry Arvids-
son, Falköping, 38 p.

Insatsskjutning skeet: 10 sk serie: Leif
Johanson, Floby, Jan Åke Bengtsson,
Herrljunga, båda 10 tr.

r 1 ..25 sk eedsr Brer€vehgåqxfbl|*bhgg *
24 tr, Ieif Johamson, Floby, Jan-Åke
Bengtsson, Herrljunga, bådgf3:!,. r,.i. 

"..r,Aktuellt för $emester och Fritidl

TÄLT - CAMPING.
SPORTARTIKLAR

Trädgårdr- och Frltidsmöbler

KVALITETSVAROR TILL LAGPRISI

S å"trTTAnP HEM- o. F*,r,orLAGER
SKOGSVÄGEN
SLUTARP . TEL. 335 92

öppettlder: månd -fred. 9- 18

Lördagar 9-13

Beg. bra bilat
Renault 16 TS
gul, 4.400 mil

Renault 16

röd, 2.000 mil

Renault 6
gul, 5.000 mil

Renault 5

grön, 2.900 mil

Renault 4
röd, 2.300 mil

Volvo 142 DL

röd, 3.200 mil

Volvo 144

vit, 13.800 mil

Volvo Amazon
grå, 9.800 mil

VW Variant
vit, 8.500 mil

Peugeot 504

vit, 7.200 mil

1974

1973

1971

1973

1973

1974

1967

1964

1971

A 'T)A eJ r)...
Slutarps IF vann på amandagen med

4- 1 moi Södra Ving. I vår tisdagsiidning
stod att läsa'mot Södra Ving B. Skulle
vara A, enligt de uppgifter sm Slutarp
inhämtat från Sö. Ving. I så fall var clet

bra rutet av Slutarpspojkarna,..
Ving spelar i femman i år. Vann sexan i

fiol. 4q-4v.

Slutarps
Samhällsförening
kallar inom samhället boende,
damer och herrar, till årsstäm-
ma onsdagen den 9 april kl.
19.30.

Lokal: Stiftelsens samlingssal.
Vi bjuder på kaffe och speiar
l:ingo.
Styrelsen

Kinneveds
Församlings'
hernsstiftelse
Arsmöte i Lokal Frökind mån-
.Iap;err tlen l'1/4 1975 kl. l8'
Stadgeenliga ärenden.
Ordf.

A AB Bil & Motor
V :"'-",1äå:.:äi:l',11?::iff'1 
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KINNARP
Välvårdad enfamiljsvilia
byggd 1969 och beklädd
med fasadtegel. Inneh. 5

rum o kök, hall, badruqt
o wc. Tvättstuga m.

tvättmaskin, Pannrum
m. oljeeldn. Vidbyggt
varmgarage med för-
rådsutrymmen. Trevligt
läge på hörntomt.
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Kinnevedsslcvttet i medvind
Luftgevären har angett tonen

För tre år sedan hade Kinne-
veds skytteförening 26 med-
lemmar. I dag räknar förening-
en in 98 skyttar, varav 24 är un-
der tolv år och 39 i åldern 12-25
år. Intresset för luftgevärsskytte
har ökat i hela landet och det
märker inte minst Kinneved,
som hängt med i utvecklingen
och skaffat en egen bana - en
luftgevärshall i källarutrymmen
under pensionärslägenheterna i
Kinnarp.

Ordf. i förqningen är K-G Ahl,
sekr. Claes Akesson och kassör
Hans Centerstig. Av de gamle
finns fortfarande Georg Johans-
son och Bertil Engdahl med i en
förening som nästa år firar sitt
?S-arsjubileum. Vi nämnde om
luftgevären och intresset för
dessa, men det finns också gott
om ban- och fältskyttar, som har
möjlighet till träning på den egna
banan under sommarmånader-
na. Nu på söndag anordnar för-
resten Kinnarpsskyttarna en
stor ftiltskjutning och då räknar
föreningen med stort deltagande
av inte minst skyttar från grann-
klubbarna.

Kommunalt anslag och lotteri-
er får finansiera verksamheten,
men föreningen viil också rikta
ett tack till Frökinds GDV som
nyligen skänkt 1.000 kronor att
användas till priser vid en extra-
tävling för juniorer. Pengarna
räcktö också till ett vandiings-
pris för juniorer.

Häromkvällen var skyttarna
samlade till prisutdelningsfest i
Kinnarps IF:s klubbstuga på
Kinnemo, varvid bl.a. de unga
skyttar som deitagit i Skara-
borgs luftgevärsserier hyllades.
Här skail nämnas att individuellt
bland juniorerna i länet vann
Lennart Blom med Torbiörn
Åku"..., på tredje plats äed
1.196 resp. 1.194 som resultat. På
trettonde plats kom Bo Johans-
son med t.1?8 och på delad fior-
ionde plats Bo Andersson och
Tommy Berglund med 1.176. Li-
te längre ner i prislistan hittar vi
Annicka Johansson med 1.167,
Laila Hofbauer med 1.164 och
P-O Westerberg med 1.163. Ju-
niorerna vann div 3, blev trea i
div 2 och 4. Det är vål något att
skryta med!

På seniorsidan i länets luftge-
värsserier kom Kinneved tvåa i
div 2 och sexa i div 3. Samman-
lagt bland s-eniorer i div 2 och 3
kom Claes Akesson på en andra

it,."r .it ifi: *ii

De här ungdomarna har svarat för hna insatser i länets luftgevärsskytte: Tommy Berglund, Bo Johansson,

Lennart B"lom, Torbjör" ÅLurio", P-O Westerberg, Lailä Hofbauer, Gunilia Westerberg och Annicka

Johansson' 
z,-- 7€'

plats. Det finns mänga, många
iler duktiga seniorskyttar i ledet:
Centerstig, Stensby, Gunde Jo-
hansson, Ahl och Benny Brodd
finns med i rullorna.

Prov för svenska sp ortskytte-
förbundets propagandamärken
har avlagts av många och i olika
valörer.

I en tävling för luttgevårsskyt-
tar under 20 år vann Bo Johans-
son med Torbjörn Akesson,
Lennart Blom, Annicka Johans-
son och Svante Wilgotsson när-
mast.

I handikappskytte med luftge-
vär var det en flicka i topp. näm-
ligen Gunilla Westerberg. Cle-
mens Hofbauer på andra plats
hade samma poäng och på tred-
je plats kom Tommy Berglund'
med Bo Johansson som fyra.

Mästerskapsskytt på seniorsi-
dan blev Gunde Johansson med

Giite Lindgren som tvåa och Uif
Stensby som trea. Pf delad fiär-
de plats kom Claes Äkesson och
Hans Centerstig. Mästerskapet
för äldre juniorer vanns av Ben'
nv Brodd före Dan Simonsson

och Svante Wilgotsson. Junio-
rernas måsterskap vanns av
Lennart Blom med Torbjörn
Äkesson som tvåa och Annicka
Johansson som trea. Bo Johans-
son blev fyra.

I de fyra torsdagsskjutningar-
na har segrarna v?rit Lennart
Blom och Torbjörn Äkesson som
båda vunnit två gånger var.

Skyttarna har också räknat
samman bästa resultaten trer
vecka. Kvartetten Lennart
Blom. Bo Johansson, Tommy
Berglund och Torbjörn Äkesson
var bäst bland juniorerna. Se-
niorernas lista toppas av Claes
Äkesson, Hans Centersiig och
Ulf Stensby.

I korpserien blev slutställ-
ningen den att Lerduvegänget
vann före Kvartersgänget.
Sammanlagt deltog tio korplag i
luftgevärsskyttet.

BÄSSE

*
';.

Klubbmästarna Benny Brodd, Lennart Blom och Gunde Johansson.

De och måiga flerjobbar för Kinnevedsskyttet: Hans Centerstig; kas-

sor. f-G Ahi, ordf,-Gqorg.Johansson' ledamot och en av veteranerna I

klrrbben, samt Claes Äke3son. sekr.

iiliili:i:l:l:i:l:i



Slutorpe ldrottLsförenin 
" 

t/1.'TS'
hade i tisdags möte i klubblokalen
på Tångavallen diir bl.a. riikenska-
perna för år 19?4 godkändes,och i
enlighet med revisorernas förslag
bevillades sty'relsen ansvarsfrihet.
Av den föreliggande årsberättelsen

Samling kring glas
lig under året med fem lag i aktion.
För första gången ställde förening-
en upp med ett lag av l8-årsjuniorer,
vilka spelade i UlricehamnsgruP-
pen. Två seniorlag kunde förening-
en däriämte ställa på benen förutom
två pojklag, som dåltog i Skaraborgs
B-iuniorserier.

iSeträffande den ekonomiska si-
dan så framgår av verksamhetsbe-
rättelsen följande:

att i aktivitetsbidrag erhållits kr
932.
att förutom bidrag till driften från
Falköpings kommun erhåll.its ett
bidrag på kr 3.000 kr till egen id-
rottsplats,
att Damklubben som gåva till för-
eningen överlämnat 1.000 kr att i
första hand användas för ung-
domsverksamheten,
att föreningen från Frökinds GDV
erhållit ett anslag av kr 250 kr.

Det kan nåimnas att innevarande
år har föreningen erhållit kr 1.000
från Frökinds GDV.

Vidare kan sägas att föreningen
tillsammans med Slutarps Samhäll:s'
.förening hade en loppmarknad i

juni månad och en sådan är plane-
rad att äga rum även i år på ännu ej
fastställt datum.

Slutarps
''Elförbnihg'
ek.för.

ick att verksamheten varit liv-

håller tordinarie förenings-
stämma i Lokal Frökind tors-
dagen den 24 april 1975 kl.
19.00.

Arencien:
1) Enl. stadgarna.
2) Beslut om samgående i fusion
med Falbygdens Elförening.
Styrelsen.

BraKinnarpepel tlftt'?9'
Kinnarp gästade i helgen Herrljunga

och gjorde sin hittills bästa match för sä-

songen. Vinst blev det också för Kinnarp.
3- 2 blev siffrorna efter 2-2 i paus. I an-

dra halvlek spelade Kinnarp som allra
bäst. Då var det tal om utsPelning.

Bäst i laget var TonY Persson, B O

Engstrand, Bengt Geofgsson, Kent Bengts
son, Thomas Westerberg och Bo Me'
lander.

Thomas Westerberg som börjat kom-
rna ordentligt i gång, giorde två mål'
Bengt Georgsson giorde ett.

slutarp utklaesade t/q'?t '
Slutarp spelade i helgen borta mot

Lerdala och inkasserade ett orden{igt
nederlag. 9-3 blev det, efter 4-1 i halv-
tid. Matchen spelades på en dålig plan.
!!älften vai varten - hälften snötäckt.

Det gick knackigl överlag i Slutarp, och
ingen förtjånar att nämas före någon
annan. Målskyttar blev i alla fall Bengt
Hermansson 2 och Börje Gustavsson.

från Hushållningssällskapet i Skara.

Falköpings Hushåll-
ningsgille anordnade på
måndagen husmoders-
dag i Lokal Frökind un-
der stor tillslutning av
husmödrar från Fal-
bygden. Drygt tvåhund-
ra hade samlats och väl-
kornnades av gillesordf.
Gösta Karlssono Karle-
by. Programrnets terns
var miljö och i föredrag
behandlades såväl den
inre sorn yttre miljön.

För inomhusdelen av
temat svarade direktör
Bo Högberg som berät-
tade om glasframståll-
ning och de olika tekni-
ker soln används för
prydnads- oeh bruks-
glas.

Landsantikvarie S A
Hallbåek, Skara, talade
efter kaffepaus'över äm
net toLåt husen levat'

Vllr-V€,
och berörde bl.a. bysg'
nadsvårdsåret sorn På-
går just nu oeh vilka ak'
tiviteter som är aktuella
i samband med detta.
Han berättade också orn
olika stilarter och stilut-
veckling och betonade
närrniljöns betydelse.

Hemkonsulenten Bir-
gitta Ullerås, sorr sedan
ett år tillbaka är knuten
till Hushållningssäll-
skapet i Skara inforrne'
rade om kursverksarn-
heten. Hushållsnämn-
den inom hushållnings-
gillet är ett kontaktor-
gan med Hushållnings'
sällskapet oeh Birgitta
Ullerås poängterade att
näinnden just i Falkö'
pings komrnun är
mycketaktiv. - Hemkon-
sulentverksamheten
började inom rarnen för

hushållningssällskapens
verksamhet på 30-talet
och överflyttades 1967
till lantbruksnämnden
för att l97O tas över av
länsstyrelsen och Kon-
sumentverket. Då skulle
alla konsurnentgrupper
tillgodoses.

Emeliertid har Hus-
hållningssällskapet fun-
nit att landstrygdshus-
mödrarna måste ha sär-
skild information. Det
är inte samma såk att
vara husrnor i en stads-
familj som på en gård i
glesbygden med åtmin-
stone en delvis natur-
hushållning. Därför har
man gått tillbakq till
3O-talet och har tagit
upp hemkonsnlentverk-
samhet igen med sikte
på lanthusmödrarna.
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Vackra ting betyder mycket för inomhusmiljön. Om glas beråttade Bo Högberg_ Skara., inför.2001:nthusmödrar !:;
Lokal Fröliind. Närmast kameran ses ockiå Margit Andersson, Kinnarp, och hemkonsulent lJlrgrtta ulleras -



Sluta,;rrrs S om höllstör enöns s

Omfattande verksamhet
präglar gångna året

sl\"75.

Slutarps Samhållsförening håller på onsdag årsståmma i Stiftel-
sens samlingssal. Utöver stadgeenliga val skall stämman behandla
styrelsens förelag till anslagsansökan till Falköpings kommun samt
fönlag till skötsel av park- och lekplatser, Beslut skall också fattas
om*tradiiionell loppmarknad tillsammans med Slutarps IF.

Underhandlingar med postmästa-
ren i Falköping har lett till att post-
stationen i Kinnarp fått ändrade
öppettider.

Det har sålunda varit ett mycket
aktivt år för Samhällsföreningen,
som med bakgrund mot bi.a. vad som
här redovisats kan ses som det do-
minerande kontaktorganet med
Falköpings kommun.

På onsdag kväll hälsas alla sam-
hällets invånare välkomna till års-
stärnman vid vilken det också bjuds
på kaffe. Stämmen. avsiutas med'
birrgospel.

GAMMALDATIS
I tokal Fröklnd
lördrgcn dcn 12 ap:llkl,80.30

Musik PER-Il,lGES
Servering, Sträng medlemskontroll,

Obc Endest medlernmar soru tldlgare har medlemskort.
Ingen förhandsbestållning av bllletter, Välkomnal

OFV Fröklnd

Föreningen har under det gångna
verksamhetsåret genomfört omfat-
tande jorduppfyllnad och anlägg-
ningsalbeten utmed Skogsvägen
samt området invid r'åg 46 och Af-
färsgatan. Kostnaderna har stigit i
höjden och de anslagspengar sorn
man fått har inte räckt till. Styrelsen
ansökte hos Falköpings kommun om
6.500 kronor till driftskostnader, men
.fick 3.000 kronor. Det betyder att
kassan tunnats ut och man hoppas
nu att kommunen ställer sig välvillig
till en förnyad skrivelse som skick-
ades i mars, där föreningen anhåller
om 5.200 kronor till en ny gräsklip-
pare för att kunna sköta lekplatser
och parker.

Samtidigt begär föreningen 3.000
kronor i anslag till ett skyddsnät att
sättas upp invid lekplatsen utefter
Skogsvågen för att därigenom för-
hindra lekande barn att rusa ut på
den livligt trafikerade Skogsvägen.

Samhällsföreninsen har under
året haft en flltig korrespondens
med Falköpings kommun. Agerat
för friluftsbadet i Kinnarp, påpekat
behovet av containers i Slutarps
samhälle, uppvakrat med skrivelie
rörande Slutarps stationshus, som
föreningen värnar om för framii-
den. Sammanträffande på platsen
har också skett rned representan-
tdr för SJ och kommunen. Fören,.

FRöKIND
Hi#b$#."iiif,:åt $tq.-tg.

På söndag anordnas en musikr
gudstjänst i Kinneveds kyrka. Flera
hymner kommer att framföras av
kyrkoherde Uno Mårtensson, Falr
köping. Kh Mårtensson håller även.
oredikan samt utför den avslutandei
ältartjänsten. Vid orgeln tjänstgöf
församlingens kantor Margareta
Thoor.

ingen har också engagerat sig i frå-
gan rörande styckegodstrafikens
vara eller icke vara i Kinnaro.

Påpekanden har också gärts an-
gående uppfyllnad av området .

r'äster om järnvägsstationen i Slu-
tarp och uppsättande av förbuds- )

skyltar som talar om att det år för-
bjudet att där tippa illalukiande av-
fall.

Styrelsen har också på uppdrag
av årsmötet, agerat för en förläng-
ning av gångbanorna genom sam-
hället att utsträckas tiil Kvarngatan.
I en skrivelse tili Vägverket har för-
eningen tillsammans med Vägföre-
ningen uttryckt sina önskemål be-
tråffande gångbanorna och även
beträffande asfaltering av delen
Slutarps kvarn - Skogsvägen.

--,rr-...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaartrr!.rrv,--

SLUTARPS
MISSIONSHUS
Sönd. 11 FAMILJEGUDS:
TJÄNST. Barnen och lärarna
medverkar.
Välkomna!

Tipspromenad
Söndag 9.30- 11.30 i Slutarp.
Start: Stiftelselokalen, Baekga-
tan 6.

Kaffeservering.
Välkomna!
SIF:s damktubb talq-lf,.

Kinneued,s fdltskjutning,utq_,<
lockad,e 100 -tal skyttar

Skjutchefen vid första stationen, Benny Brodd, nöterar deltagarnas resultat.

Kinneveds Skytteförening ar-
rangerade på söndagen en fält-
skjutning. Vädret var väl inte det
bästa, det var snöigt och småblåsigt,
och detta skrämde vål bort en del,
åtminstone stannade enligt uppgift
ett antal Tibroskyttar hemrna.

Ca 100 skyttar deltog dock och
sköt på de fem målen. Det första var
B 65 på 450 meter, det andra 1/4 på
320 meter, det tredje B 45 på 365
meter, det fiärde 1/8 knä på 190 me-
ter och det femte var C 30 insats nå
275 meter.

Ur resultatlistan:
Klass 5: 1) Owe Gustavsson Sör-

by-Odensberg 28 träff; 2) Göran
Persson Falköping 25; 7) Nil s Hå-
kansson Falköping 24; 8) J O Janne-

son Falköping 23; 9) Matti Hurri
Sandhem 23.

Segrare extra insats: i) Giiran
Persson Falköping 6/22.

Klass 4: 1) Äke Gustafsson Karls
borg 24 träff; 2) Lars Bengtsson

Härja22;4) Yngve Gustavsson 221.
Klass Veteraner: 1) Erik John-

sson Sandhem 23 tråff: 2) Karl Elf
Falköping 23; 6) Gustav Oscarsson
Vartofta 209; 7) Gösta Lundin Fal-
köping 20.

Segrare extra insats: 1) Erik
Johnsson Saqdhem 6/17.

Klass 3r 1) Bo Nylqnder Lidkö-
ping 24 träff; 5) Claes Äkesson Kin-
neved 2l; 6) Hans Centerstig dito 21.

Klass 2: 1) Agneta Gustavsson
Karlsborg 21 träff; 3) Sune Harrys-

son Vartofta 20; 4) J O Skantz Sör-
by-Odensberg 18.

Segrare extra insats: 1) J O
Skantz Sö-Odensberg 5/ I 9.

Klass l: 1) Jörgen Linusson Mull-
sjö 21 trälT; 2) Per Gustavsson Sör-
by-Odensberg 12.

Segrare extra insats: 1) Jörgen
Linusson Mullsjö 4/12.

14-16 år: 1) Håkan Ragnarsson
Falköping 27 träff
(vann även extra insatsen)

Inbjudan
Essunga Skytteförening inbjuder

till traditionell Bilfältskjutning sön-
dagen den 13 april 1975. Anmälan
skyttelokalen vid Essunga skjutba-
na kl 9-11. Hederspriser.'Kända
avstånd.

Kinneveds kyrka
söndag
kh Uno

19.30 musikgudstjänst

välkomna!
Mårtensson. Varml

tsl.l-?f.



RENAULT
Uisning av 75 års modeller
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! Srn biuder vl På kafle o läsk !
! samt ballonger till barnen. i
Lt-r-nt:t-rlt-ol

ill får provköra 1975 års I
modeller, | '

Vl vlsarvåra beg. bllar. I

Lördag 121410-16
$önda 9131413-17

Sten Ahlqvist
död rrl,r-ts'

Del hår händer: I
I

[BBil&illoto]'Slu|urp
Tel. 05151330 30. Välkommen med hela familien

Skol-
maten

Falköping
M: varmkorv, potatismos, gurka,

grönsaker, senap. T: åggrätt, grön-
saker, skinksås, potatis. O: bruna
bönor, köttbullar, potatis, frukt. T:
fiskbullar. kaviarsås, sallad eller
grönsaker. F: kalops, rödbetor, po-
tatis, juice.

FRöKIND
tf/q'lf,r

Fdmiljegudstjänst i Slutarps Mis-
sionshus

I söndags hade söndagsskolan
anordnat familjegudstjänst i Mis-
sionshuset. Anders Färnqvist häl-
sade välkommen och var mötesle-
dare. Gudstjänsten börjades med
sången "Låt ryrig få höra om Jesus".
Mimmo Jonsson läste och söndags-
.skolbarnen sjöng törelsesånger. As-
ta Johanssotl berättade om Daniel i

Kinnarps lF
,Kvartalsmöte tisdag 15.4 kl.
19.30 i klubbstugan, Kinnemo.
Styrelsen.

SlutarDs Missionshus
I moreon, söndag, blir det famil-

jegudstjånst i missionshuset" Det
hi". .tf omväxlande Proglam med
medverkan av barnen och lärarna'

lejongropen för barnen. Barbro Jo-
hansson talade om en lycklig familj
tillsammans med Jesus.

2O gick i "snöslorm"
I nästan snöstorm deltog blott ett

20-tal i Slutarps IF:s damklubbs
tipspromenad på söndagen. Start
och rnål var i Stiftelsens lokal. Bäst
lyckades Birgit Andersson med nio
rätt och Dick Söderberg med åtta.
Rätt svar på skiijefrågan var 530
Lennart Kårlen kom närmast med
525.Räitrad:xx1 2xx x12 11x.

Rätta svar: lavendel, väldigt, oer-
hört, Vasaåtten, rokoko, djävul-.
utdrivning, den ståndaktige tenn-

soldaten; spillkråka, Gamla lJllevi,
England, Falun, klase, diamant-
som,

lirnöKNo q'
Tipspromena a tzlu'?d.'

På söndag blir {et en nY tiPsPro-
menad i Slutarp. Äterigen är det id-
rottsföreninqens damklubb som ar-
ranqerar o"lh d"tt här gången blir
detitart i Stiftelselokalen på Back-
agatan i Slutarp.

Kinnorpe C'jun: C Friberg,-P'O
Westerbqig, M Darius, B Andcrs-
..rn. T Åkl."on, B Johansson, K
johansson, B Kjellström, T Berg-
hrnd, M Q"lhsqn, B Andersson" L'
Biijm, J Nyman.' - '.:. ,

Matqh åqt Io.FtFn IF' Samtring,

rci;iå;bTo;a"gbäs " I

- 
Kinnarps D'jun: C Friberg, M

Josefsson, S Fridolfsson, S Friberg'
U N..o,'P Hermansson, M Carl-
sson, R Torstensson, B Andersson,
F-O We"t..bnrg. T Berglund, M
Darius. U Westerberg'

Match mot Tomten IF' Samling

Iryg*9g1qffl-:
Slutarpe B: Biundh. H Lindroi, P-o

, 
Gustavs.sn, J Andergsor\.;J Undrot, a{.
Svenson, D-O Sandon. Gltjillin, J An-

,, 
d9ppg91.';,!'KlY.4rliroru'&&nCersspd'rove
Karlzen. M Lindrot. H Andörsson.

Match mot Mullsjö. Samling Tångaval-
len idag. 15.15.

Sten Ahlqvist, välkänd Frökinds-
bo, avled på lördagen. Han var född
och uppväxt i N. Äsarp och kom se-
dan tillsammans med föräldrarna till
Kinnarp och därefter till Slutarp.
Under en tid innehade han en egen
målerirörelse i Slutarp. Då denna
för fem år sedan lades ner började
Sten Ahlqvist arbeta vid Slutarps
Kök som kontorilt. Denna anställ-
ning innehade han alltjämt vid sin
bortgång.

Nykterhetsrörelsens verksamhet
låg honom mycket varmt om lfärtat
och han nedlade ett stort arbete in-
om IOGT.NTO:s lokalförening, dår
han var kassör och inom Skara-
borgs läns distrikt av NBV, där han
var vice ordf., och där han genom
sin medverkan i ett flertal stu-
diecirklar verkade för uibildningen.

Sten Ahlqvists kunnande och in-
itiativförmåga togs också i anspråk
på många andra områden. Han var
medlem av Slutarps Idrottsföre-
ning, under en kortare period dess
ordf. Han var styrelseledamot i so-
cialdemokratiska föreningen i Slu-
tarp och under en lång fö$d av år
styrelseledamot i Slutarps Samhällt
förening, där han senast innneha-

de oosten som vice ordf. Han har
tillh-ört styrelsen för Frökinds Hy-
resbostäder. Ijnder senare år ver-
kade han även inom det civila för-
svaret och var samarit i Hemvämet.

Från 1953 tillhörde han Kinne-
veds kommunfullmåktige och mel-
lan åren 1952 och 1972 var han le.
da,rnot av kommunfullmäktige i
Frökind. Han tillhörde då hälso-
vårdsnämnden, dår han var vice
ordf., han var ledamot av skolsty-
relsen och ledamot av kyrkofull-
mäktige sedan dess start. Han har
vidare också tillhört Kulturnämn-
den i Frökinds kommun.

I slutet av 1940-talet och början av
1950-taiet gjorde han sig också känd
som en uppskattad underhållare, då
han tillsammans med sitt lekgäng
reste -'unt och underhöll vid hem-
bygdsfester och lekaftnar:

Den bortgångne sörjes närmast
av maka och dotter samt syskon.

Glöm ei Renault visning i slutarp idag och i morgon



MONTSRARE

MASKINSNICKARE
erhåller omgående anställning.

KinnarPs Kontorsmöbler
Tel. 0515/333 70, efter kl. 17.00 0515/334 35

Timele slog KinnarP
Timmele och KimarP möttes På sön-

dagen på träningsplanen i Timmele' Ty-

värr hade det dåliga vädrei dort att pla-

nen blev isig och hal och detta giorde att

spelarna tog det lite försikrigt. Efter den
dåtiga matchen Inot Trädet dagen inmn
tog Timmele revansch på sig själva' La-
get visade upp en verklig kämpaglöd-och
detta gav fin utdelning då man något
överraskande vann mol de mer merit-
fyllda gästerna.

En vacker och mycket vålbesöki
musikgudstjånst hölls på söndagen i
Kinneveds kyrka.

Kvrkoherde Uno Mårtensson'
Fallitlpins, medverkade med sång
och s.iöni {lera hymner, bl,a. Her"
ren äi min Herde av J NYvall och
Var jag går i skossr berg och dalar
av C O Rö$enius.

Han förråttade också Predikå.i
och utsick i denna från dagens
höcmäJsotext håmtad ur Johannes
evänselium 10r1- 10 "Jesus år dör'
ren"-Kyrkoherde Mår'tensson ut-
förde också den avslutande altar-
tjånsten.

Orgelmusik utförd åv kantor
Margareta Thor omramade guds-
$änsten, vilken besöktes av nårmå-
re 100 persc.rner, En god kollekt in-
flöt tiU Kyrkliga gymnasieförbun-
det,

Kinnarps IF Ar Tommy Pettersson,
Christer Johanssn, Bengt Georgson,
Staffan Nielsen, Rol and Moberg, Bo Me-
lander, B O Engstrand, Kent Bengtsson,
Giista Eek, Roland Jansson, Tony Pers-
son, Thomas Westerberg, Leif Ekbom'

Match mot Värings Goif. Samling Kin-
nemo i dag 15,

Kinnarps Ä-B.lag: Gustav Eckerlid,
Ieif Ekbom, Conny Qvist, Rune Tors-
tensmn, Steve Karlssons Tord Torstens-
son, Rolf Anderson, Jomy Karlstedt,
Thomas Mälerhag, Bengi Persson, Uno
Karlsson, Jan Gumasson, Mats Bemer-
hag, Anders Ek,

Match mot Håvens If A. Smling Kin-

].!{no 13 i dae.

Slutarp IF Ar Arne Ekbom, Kjell Con-
radson, Kjell Karlstedt, Bengt Hermans-
son, Bengt Andersson, Tony Skoglund,
Christer Stenqvist, Staffan Ekman' Börje
Gustavsson, Roger Andersson, Tomas
Rhen, Per Olof Gustavsson, Henrick
Lindroth.

Ifatch mot Sandhem A. Samling Tång-
avallen i dag ll.l5.

Slutarpr IF Br J Lindrot, H Lindrot' L
Holbauer, P-O Gustavsson, M Lindrot' L
Svensson, I Karlsson, O Karl6n, G Kjäl-
l6n, B Gustavsson, B Lund' H Anders'
son, P O Sand6n, U Karl6n, L Eekerlid.

'Match mot Falköpings BK. Smling
sönd. Tångavallen.

Volvo 142 DL

Röd, 3.200 mil

Volvo 142
Vit, 4.300 mil

Volvo 145 DL
BIå, 6.800 mil

1974

1973

4-2 ll-1) blev det till hemmalaget och

detta resultat får gästerna vara nöjda
med. då Timmele hade flera chanser till
målkänning.

Bosse Melander gav Kinnarp ledning-
en redan i matchens inledning. Sedan
kvitterade Åke Lindbe.g som åven gav

hemmalaget ledningen i kirjan på andra
halvleken. Två min senare ökade Bengt
Karlsson på till 3-1. Men då svarade Ro-
land Jansson omedelbart med att göra

3-2. Sedan faststiillde Alf Karlsson slut-
resultaten till 4-2 genom ait nicka in en

hörna. ttr/q-äf .

råls i pres$en, gödkåndes liksom
föreningens räkenskaper.

, De styrelseledamöter som vår i
tur 6tt åvgå omvaldes, medån son"t

suppleanter nyvaldes fru Ingrid
Pettersson och Kårl-nvert Skog-
lund.

Till revisor omvåldcs Grrgiav Gus-
'tavsson och till srrppteant nyvaldes
Lars-Gunnar Claesson.' Blancl cie beslut som fättådes vid
årsståtnman kan nåmnas föliande;
till parkkommittå vgldes styrelsen,
Beslöts att tillsammans med Slu-
tarps Idrottsförening ånordna en
lop.marknad på dåtutr sotn s€dan
komtner att fastställus, Styrelsen
fick i uppdrag ått fungexa som
marknadskommittd jåmte vid
ståmmån valdå Tage Hellman och
Lars-Gunnar Claesson. flå förslag
av styrelsen beslöts att årsavgiften
på kr 5 skall våra oföråndråd.

Styrelsens förslag till ånslågsåll-
sökan till Falköpings kommun god-
kåndes åv årsståmmån liksom för-
slaget till skötseln åv pårk- och lek-
plåtser,- Arsstärnmån svslutades med kuf-
fe och en stunds bingospel.

1 Sluturpe Samhällrförenlng
har hafl sin ordinarie Ärsståmma
under ordförandeskåp av Allan
Ahlovist och ståmman som hölls i

r Fröliinds Hyresboståder var fåtåligt
besökt.

Föreningens verksåmhetsberåt-
telse, som utsånts till medlemmarna
före årsståmmån och åvenpublice'

KinnarPs lF
Kvartalsmöte ändrat till tisd'

den22 aPril kl' 19.30 På Kinne-

mor
OBS! 22 aPril.
Välkomnal
Styrelsen

m.fl. andra beg. bra bilar
Välkomna för en provtur av ny eller beg. bil.

Z\ AB Bil & Motor
\lZ .LUTARP. rer. 0515/3BB Bo

Y/// bost. 141 00. 333 62. 340 62
aukt. återförsäljare för Renault.

Världens största tillv. av framhi.-drivna bilar

Beg. bra bllar
Renault 16 TS
Blå, 2.900 mil

Renault 16 TS
Gul, 4.400 mil

Renault 16 Aut.
Gul, 5.200 mil

1973

1974

1971

aOOOtOo<)aaa0<}aaoaaaOtaoa')aao

Välkommen till vår

I

II

\rKTWISMXNG
i Slutarp i rnorgon. Vi visar där en fullt färdig vi1la med 4 rum och
kök samt klädvårdsrum med grov'entr6. Momsåterbäring med
13.500 kr. Vägvisning från Centrala Slutarp.

Uppettider: Sönd ag 2014 kl 13 -17

b@uLLRilN@SHUS
Skövdekontoret
Långgatan 14

Telefon 0500 - 848 50, 848 70



Slcador för
halYmitjon
vid brand ntq't'r'

i SLI]TARP
Värden för uppskatt-

ningvis en halv miljon kr
gick till spillo vid en
brand på torsdagskväl-
len i Slutarps Möbelin-
dustri'. I fastigheten är
Slutdbps Industri AB,
Slutarps Möbelindustri
och Slutarps Sko in"
rymda. De största ska-
dorna drabbade Slu-
tarps Möbelindustri vars
möbler i de två utställ-
ningsplanen på andra
och tredje våning rök-
skadades. Elden började'
vid 18.30-tiden i en la-
gerbyggnad i fastighe-
tens västra det. På grund
av att Slutarps Industri
AB förryarade möUäl-
plymåero'som år tillver-
kade i konstskumgum-
mi, i samma lager upp-
stod en intensiv, tät svart
rök som trängde upp i
de. övriga avdelningarna
och där åstadkom orn-
fattande rökskador.

I lagerlokalen, som är
ca 6OO kvrn stor och sorn

delas av Slutarps Indu'
srri AB och SlutarPs
Möbelinrlustri. förvara-
de det försrnärnnda fö-
retaget också ett flertal

fat som innehöll elet-
fängd och giftig vätska
som används vid till-
verkning av plyrnåerna.
Tack vare god hjälp från
allmänhetens sida lycha'
des man snabbt forsla
bort det brandfarliga
giftet.

Någon egentlig eld
utbröt rtock aldrigo
frånsett i sjålva lagerlo-
kaleno där förutom en
mängd plymåer, ett
lO-tal soffgrupper
brann upp.

f)en person som sist
lämnade fastigheten har
för polisen treråttat att
allt tycktes vara i sin
ordning då han låste
strax efter kL lB. Unge-
fär 2O minuter senare
uyrptäckte en närborn-
de hur tjock, svar{ rök

välltle ut från lagerav-
delningen. Brandkåren
i Falköping och Floby
larmades ocli för
brandmännen blev
släckningsarlretet extra
farligt och besvärligt på
grund av den intensiva
rökutvecklingen. Efter
ett par tirnmars arbete
hade mån dock läget
under kontroll. Vatten
togs från en brand-
damm. Ett par man ffck
dock stanna kvar vid
brandplatserl under nat-
ten.

Krirninalpolisen i Fal-
köping giorde under
f,redagen en preliminär
undersökning på
brandplatsen och talade
även med dem som läm-
nade fastigheten sist på
torsdagen. Man har

dock ånnu inte komrnrt
fram till något. Man lu-
tar åt att branden kan
ha uppstått genom ett
elektriskt fel eller att
de giftiga kemika-
lierna antänts.-."På måndäg komrner
teknisk expertis från
kriminaltriolisen i Sköv-
de att fortsätta utred-
ningsarbetet i samarbe-
te med polisen i Falkö-
ping.

Enligt vad FT erfar lär
försäkringar täcka stör-
re delen av det förstör-
da. Den surnrna på en
halv miljon kr kan
rnycket väI tänkas stigao

men man bedömde un-
der fredagen att ska-
dorna torde röra sig
dåromkring.

Dir Evert Sjöqvist på
Slutarps Industri AB,
som ocks äger fastighe-
ten, säger till FT:

- J.g räknar med att
kemikalier till ett
vårde av omkring
30.000 kr förstördes.
Vidare är hrand- och
rökskadorna på fastig-
heten uppskattade till
minst 10O.OOO kr. När
det gåller. möbelutställ-
ningen, har jag erfarit
att de möbler sorrr nu
fanns på utställnings-
planen vårderas till N

På grund av

ELD$VADA
hålles vår affär

$TITNGD
TILLS VIDARE

'0BEIHU$ET

Branden utbröt i lagerbyggnaden i fastighetens västra del.



frtltt 0
4O0.OO0 kr. Dess:r blev
nu rökskadade" Dess-
utom gick rnöbler för

' 50.000 kr till spillo på -
grund av branden i lag-
ret,

.'i:'-rj.-rn Kinnaros'qli.P IOGT-NTO-förening:

IOGT-NTO
\

Alia medlemmar och deitagare
i r'åra studiekurser välkornnas
till rninnessttrnd och parenta-
tion över: Sten Ahlkvist. på
Kinnarps Pensionat, torsdagen
den 24 april kl. 19.30.
Styrelsen.

FRöKIND
Onsdagen den 23 april

demonstration av
Husqvarna symaskiner
Ni får service på er gamla ma-
skin för 20:-. Vi håller till på
pensionatet i Kinnarp mellan kl.
10.00- 18.00.

Reservera
sönd. l juni för Tipspromenad i
Axtorp.
Klnneveds CKF-CP.

liilii+'i:i:il
:t::i:: j:i:i:i!!gsjJ:

I(riminaipolis från Falköping gjorde under måndagen undersökningar på brandplatsen i sam-
arbete med teknisk expertis från Skövde. Trion t v är från polisen i Falköping och består artfr v
Erik Westling, Rune Johansson och Sigvard Gamberg. T h Sven Rosander, brandexpert från
Skövde. i samsnråk med bl a en av de industrianställda, Evert Ahl.

GAöil ö golaet orsw,lr,ude
il,rrdr a S luto;r3lsb r cfin dem ?
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Allt ryder på att det var

glöd i lrossbotten rnellan
f'örsta och andra våning
från torsd agslvälttns
brand i Möbelhuset i Slu-
tarp som orsakade fre-
dagsnåttens explosionsar-
tade elclsrada strm så gott
som totalförstörde hela
b;.ggnaden. Värden för
fem miljoner kr uppges ha
gått till spillo. Ett par natt-
vakter uppräckte vid
Ol-tiden att rök trängde ut
från ett öppet fönster på
andra våning och skyndade

sig ått larrna brandkåren i
Falköping. Ogonblicket
senare slog lågorna upp
nch på ett par minuter var
hpla brrggnatleu öyertänd.
När brandmännen från
Falköping och Floby an-
lände kunde de ingct göra
för att rädda den övertända
fastigheten. Brandstyrkan
som uppgick till 15 man,
fick i stållet inliltta sig på
att hindra lågorna från att
spritla sig till intilliggande
behl-ggelse. l'ack vare
förmånlig vindriktning var

de villor sorn ligger ett
IO0-tal rneter från brand-
platsen aldrig direkt hota-
de,

Exakt hur stora värden
.om gåtl till 'pillo är ännu
inte klarlagt, En surnma på
fem rniljoner kr har
nämnts i sammanhanget,
4ren den uppgiften är icke
verilierad. Vid torsdags-
kvällens lrrand uppstod
skador för olnkring
5OO.O00 kr.

Huset ågs av en firrna i
Huskvarna.

Humvida man kommer
att återuppb.v gga fastighe-
ten eller riva denär inte
klarlagt" Byggnaden är att
betrakta sorn i det närmas-
te rotalförstörd.

När branden var som
rnest intensiv vid 02-tiden
syntes lågorna milsvida
kring. Först efter fern tim-
rnars ihärdigt vattenbegju-
tantle av eldhärden tycktes
lågorna avta något. Efter-
släckningsarbetet kunde
brandstl-rkan dock påbör'
ja först under förmidda-

i::il:il:il:l
i::,i;iiii:

il:iiiilti.
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gens lopp. Släckningsarhe-
tet var förknippat rned
Stora risker för brandkå-
rens ,pcrsonal. Bl.a.
sprängdes .en. .del 'av be-
tongväggarna sönder på
grund av värmen och hota-
de att råså ned. En del av
väggarnä föll också sarn-
man, men föll clesslrättre
inåt. På grund av risken för
ras såg sig polisen nödgad
att stänga a1'länsväg 46 som
går endast ett tio-tal metcr
vid sidan orr den eldhärja-
tle byggnaden. -

B"urt.lrrrärrrr.rm slöck-
ningsarbete försvårades
också av risken för att do
sex 2o0-litersfät med ke-
mikalier snrr förvaradss i
byggnaderrs nedre plan
skulle explodera. Någon
explosion inrräffade dock
aldrig, och vid undersök.
ningar under måndagen
framgick det' ått samtliga
sex tht med sitt giftiga ke.
mikalieinnehåll var intak-
ta.

Sedan släekningsartreter
var avklaral under lördags.
förmiddagen revs den del
av fasadväggen som man
befarade krrntle ha rasat

,samman.

I samband med släck-
ningsarbetet skadades en
tank som innehöll giftiga
kemikalier. Där'vitt rann
en del av det farliga inne.
hållet ut på en gråsmatta.
Cr.nom hiilsor'år<lsnömn-
dens försorg anskaffades
skyndsamt en gråvskopa

-l som skrapatle undan den
förgiftade matjorden som
sedan fördes bort på en
lastbil.

Hnligt vad polisen kom-
mit fram rill pekar allt på
att branden hörjade i gol-
vet ovånför den lagerbygg-
nad där torstlagskvällerrs
brand började. Detta styr-
kcr polisens teori orn att
det kan ha varit glöd sonr
legat och pyrt i tr ossbot-
ten oeh soln slutligen an-, i
tiint golvet, /'- ,L^ , I

+tr{t, r t

Branden fick ett våldsamt förlopp och byggnåden var snabbt övertänd'



En gruptgl ;r:1 fvra rnan
från Shiivtlekrilninirlr:rls
telirriska rolt'l gjorllt' i
s:rnrarlrctt' nrerl krintirr:rl'
polis li':iri F alkiipirrg rrrr-
tlelsökning:rr pfi lrruntl-
lrlatscn urtrler rnånrlagcn.

[ ]liilrr'llru.r't i Slrrlirr'p iil
ln' {irtrrol irrrvttrda. Fiir-
ut()nr (l(^n lit'tnrt s()rll hill'
rnöbelulstiillnirrrg pit andra
och trt'tlje vtinitrgcn farln"
ocks:"r ertskoal'{iir slrnrt 5ln-
larlrs Inrltrstri ,'ttt. I)eIr

sistniirnnrla filrurn tillvcr-
kar pi1'rnår'r' till rniiblcr i
konstskurngrlrlrni, Vid till-
verkrtinÅrcu arrr ii lrrlt'r' m:rn
sig nv dr. gil'ti6{a henrikalicr
sorn för"r,lras i 200-lirers
rnet:rllfat.

l lilt'tagr"t s1'sselsiiltt'r' i
ilutlrlr r'll:r nlnu. Dessa

kornrner'. ('nligt r'å(l l"J' er-
f;rr'" alt sl sstlsätt:rs ln{'(l
riiirringsarbetc en tirl
fl'rlrrövt'r. l"ön'tagt'ts cht'f,
rlir Fllert S.i<it;r'ist ho'nInt'r'
cvcrrtrrr'lll att iiverföra till-

verkrtingcn ar p11 nrirlr till
hrrr rrrlfalrlih.n i llrrsfrvar-
na.

Skador fiir uppskattningsvis fem miljoner kr våliädbs däMäiiel-
ir.rclustri i Slutarp i det närmaste totalförstördes vid en explo_
sions;rrtad brand på lördagsmorgonen. Samma fastighet cliab-
l.r:idr:s av erl brand så sent som på torsdagskvållen. Polisern
befarar :,rtt glöd {rån den första branden orsåkade miljonbran-
dcn på lörclagen.

Sopti pprarnu i l.'alköping.
I'lolry och tit+'nstor'p är' rle
crlla torrr lrlnncra iir',iip;r-
rra, llt: an(lra lråtr. ersotts
rrrecl crlntllinr.r's.

I)ct iir' p:itngligr rnr.t,ke!
hnslrållsar{all i birrle Grrrl-
ht'rrl och liinnar.gr. llehovet
;tv sophärntningssr.r.viec vid
Iroslurltrr är. tr rlligr.n stiir.l.r.
irr rnun vill kiinrr;rs virl, Är
rlr.l nvgifien 1r:i ii kronor
srrrrr iir avsl<riir-hanrl*'l */i.



MEDDELANDE TILL

VÄRA KUNDER!
På grund av den förödande brand, som drabbat vårt för,e-
tag så hårt att hela Möbelhuset är jämnat med marken, ber
vi alla kunder, som väntar på leverans eller av annan
anledning vill träffa vår personal Roland Johansson
eller Axel Bergkvist - kontakta dem i

VÄR HUVUDAFF]TR I BORÅ$,

$WAHLIN$ MI' BLER /.

TEL. 033/48660, 48801 kl. 9- 12,14- 18.

Vi hoppas kunna återkomma med ersättningslokaler sna-
rast tills ev. nybyggnad kan ske och hoppas på förståelse
om inte allt kommer att klaffa till hundra procent.

Med varma hälsningar till samtliga kunder och vänner.

OBELHU$ET

KINNEVED
Pensionärsträfl i Axtorps
förs.hem fredagen den 25 april
kl. 15. Dagens gäst red. Helge
Duvandör. Välkomna.
Pastorsämbetet.

Slurarp-Sandhem 4-6 (3-2) 
"' j MålstyttEir,:Slutarp: Bengt An-

dersson S bch Roger ÄndersSon.
Saudbecl':i$l*iitei Andersbo{,] 4

samt Claes Davidsson och Äke
Svensson.

Bra i Slutarp var Arne Ekbom,
Kjell Carlstedt, Kjell Konradsson
och Bengt Andersson. I Sandhem:
Christer Andersson och Per-Erik
Älmvärn. Zr/"1-?S .

Kinnarp-Våring 4-2 (l -0)
Målgörare för Kinnarp: Bo Me-

lander 2,' Bengt Georgsson och
Thomas Westerberg. Bäst i laget
var Tony Persson, Bengt Georgs-
son, Thomas Westerberg och Bo
Melander. ?2/q-r€.

DivVI Falköping;grupPen
Grolanda lF-Edsvära lK 1-0
Åsarps lF-Slutarps IF uppskj
Trädets IF-Hällstads IF 2-0i
Larvs FK-BK Rapid 2-1
Norra Vånga BK-Floby IF uppskj.

::::ll::::I{ttt:ifi:r::::::::::::::: tti:i:li:i::ilf: Bland de företag i Möbelhuset i
Slutarp som på grund av bränderna
tvingas flytta sin produktion, hör
Slutarps Industri AB. Vid samtal
med dess chef, dir Evert Sjöqvistj
på onsdagen uppger han att till-
verkningen av plymåer kommer att
överföras till huvudfabriken i Husk-
varna. Företaget har sysselsatt elva
personer i Slutarp varav tre eller
fyra har blivit erbjudna fortsatt ar-
bete vid Huskvarnafabriken. Ett
par kvinnor har blivit arbetslösa
medan den övriga styrkan, enligt
dir Sjöqvist, har beretts arbete vid
bl.a. Kinnarps Kontorsrnöbler.

Östra Skaraborgs reserserie
Fröjereds IF-G.Adolfs IF A uppskj.
Mullsjö IF--Stenstorps IF 3-3
Kättilstorps IK -Kinnarps IF uppskj,
Borgunda IK-IFK Falköping C 3-1
Grolanda IF-Ekedalens SK 2-2

Trädets lF
Larvs FK
Grolanda IF
Floby IF
Norra Vånga BK
Slutarps IF
Åsarps IF
BK Rapid
Edsvåra IK
Hällstads IF

Borgunda IK
Mullsiö IF
Stenstorps IF
Ekedalens SK
Grolanda IF
llröjereds IF
(iusiav Adolfs IF A
r\lnnarps 1-F'

Kättilstorps IK A
IFK Falköping C

Vretens BK
BK Rapid
Slutarps IF

11002-02
t7002-72
1100.1-02
00000-00
00000-00
00000-00
00000-00
10011-20
10010-10
10010-20

1003-12
0103-3

Oklart kring

l'eknisk brandexpertis
från Skövde har tillsam-
mans med kriminalpolis
från Falköping gjorr nog-
grånna undersökningar på
brandplatsen i Slutarp un-
der måndagen oc\ tisda-
geu. Därvid har mah kom-
mit fr4m till att brand två
med största sannolikhet
uppstått på grund av glöd i
ett bjäIklag. Vad som orsa-
kat den första branden.
som uppstod på torsdags-
kvällen, är alltjämr oklarr.

zqh-tt.

första brarndera
Utredningsartretet är dock
långt ifrån avslutat. Man
håller nu på att treartreta
material som polisen små-
ningom hoppas skall ge be-
skecl om hur torsdagskväl-
lens brand med skador för
c:a 5OO,OO0 kro uppstod.

Vid den andra branden,
som utttröt vid l-tiden på
fredagsnatten, uppstod
skador som troligtvis
knrnmer att stanna vid
drygt fem miljoner kr.

I

I
T

0103-3
0t02-2
0102*2

0
0

0'

0
1

0000-00
0000-00
0000-00
0000-00
0011-30

Falköpings reseryserie
Valtorps IF-BK Rapid 4-0
Floby IF C-Vartofta SK 2-1
Vretens BK-Tomtens IF 2-4
Falköpings BK C-Slutarps IF 13-1

FalköpingsBKC 1 r 0 0 13- i 2

ValtorpslF 1100 4-02
Tomtens IF l f,0 O 4- 2 2

FlobyIFC 1100 ?,-12
VartoftaSK 1001 1- 20

10012-40
10010-40
1001 1-130

Forts på sid 9



ANBUD
UTVIDGNING AV KYRKOGÄRD

Kinneveds församling, Falköpings kommun i Skaraborgs län

infordrar anbud på utvidgning av Kinneveds kyrkogård'
Utvidgningsområdets storlek: ca 2800 kvm.

Beräknad igångsättningstid: maj -juni 1975'

Anbuclsunderlag kan erhållas från: Carl-Arne Adamsson

Falköpingsvägen 23 Slutarp, 521 00 Falköping' tel'

0515/330 40.

Depositionsavgift 100:- kr insåttös på postgiro 119809-2 Kin-

neveds Kyrkokassa.
Tid för anbudsräkning utgår den 13 maj 1975 12'00'

Kinneveds KYrkoråd'

6anmaldan!
lördag den 26 aPril

o.b.s. Lokal Frökind
Musik:

BO HOLMERS
Medlemskort skall medföras och uppvisas'

FalköPings G.D'V.

samlas i morgon fredag i Axtorps
församlingshem. Dagens gäs!- T
red. Helee Duvander, Börstig' t(ed'
O"u""dä. kommer bl'a' att talaiom
psalmer i Psalmboken utifrån temat
rlua -ita" ljus" samt visar färglil-
der i anslutning till föredraget' Det

Fi"k... pensionärcr i uU1-
iii"".*-i ".n Vårkumla '6 Tipspromenad

Slutarps lF Damklubb anord-
nar tipspromenad nu På sön-

dag.
Start och mål Tångavallen
9.30- 11.30.

Välkomna!

iFRöKlNp E
Slutarps IF:s l)-jun: N Eckerlid, M

Wallin, U Brage, J-O Kjellander, S Jons-
son, M Forsberg" M Ekman, A Bergqvist'
K-Å Filipsson. M Johansson, I Hellström'
S Ung, Ä Maimgren, N ÖLander, I Svero-
son. Match mot Folkabo. Samling Tång-
avallen i dag l?.30.

Tiospromensd- 
Strit.*t IF:s damklubb anordnar

ti;;-";;.-";ä på söndag med stärt

oötr--ål på Tångavallen'

blir även ljudillustrationer'

I

I

OBETHU$ET

$öker tiltfälliga lokaler
500-2.000 kvm lämpade för möbelutställning och försäljning'

Aila förslag beaktas.
Telefon 033i484 96

KINNARP
Välkomna till
UV.INVIGNING
OCH STJÄRNFALL
i Missionshuset tisdagen den 29

kl. 19.00 (UV-arna samlas kl:
18.00). Pastor Kurt RYdberg

och ledarna medverkar.
Kinnarps UV-kår'

Får hälsovårdsnärnnden
sorn den vill komrner de'
stångda soptiPParna att
öppnas igen * alla utom i
Kinnarp' där det inte linns
mer mark tillgänglig. Det
betyder också att soPtiP-
pen i Yartofta sorn skulle
ha stängts uhdgår det ödei: '

Kom och pratå bll och trlvs hos oss

AB Bil & Motor

Renault 16 TS
Blå, 2.900 mil

Renault 16 TS
Blå, 8.800 mil'

Renault 16

Vit, 8.200 mil

Renault 6

Röd, 3.600 mil

Renault 5

Grönmet. 2.000 mil

Renault 4 1979
Beige 2.100 mil

Renault 4 1970

Blå, 7.700 mil

Volvo 142

Vit, 4.300 mil

Volvo 145 DL
Blå, 6.800 mil

VW Passat LS

Gul,2.000 mil

VW Variant
Vit, 8.500 mil

VW Variant 1964

Blå, 10.000 mil, bytesmot,

Peugeot 504 1970

Vit, ?.200 mil

Opel Rek. Car. 1969

Grå. 12.800 mil

1973

1970

1973

1972

1974

1971

1970

1973

rözc

e
eo

SLUTARP
Tel. 0515/333 30 bost. 141 00, 333 62, 340 62.

auk. återförsä\iare för Renault
färldens största tillv. av fram'hj'-drivna bilar

Du kan
"missa" gn
BRA AFFÄR

om Du inte kontaktar

BIL & MOTOR

Möt Våren
vid valborgsmässofirande i Lo-

kal Frökind. Vårtalare kYrko-

herde Hagnerud' Körsång, all-

sång, sång av Cheez Doodles,

film, kaffeservering. majbål'
Kinneveds Rödakorskrets.

brootoooootaoolataaaoa.roaioo



Arade kunder!
på grund av arbetstidsförkortning hålles verkstaden stångd

fred. den 2 och 9 maj.
Bilförsäljningen och bensinstationen öppen som vanligt.

Motor
333 62. 340 62

: "i':",' ".

AB BII &
SLUTARP. Tel. 05151333

bost. 141 00.

SLUTARP
Lördagen dån 31 mai bll'r | ål dagen

för Slutarps Samhåtlslörenlngs och Slutarps lF:s

LOPPMARKNAD
Utförligare annons senare.

Slutarps lF

b/r'}s-
Slutarps
missionshus
lörd. kl. 19.00 vårfesl. Stork,
Rydberg och sångarna.
Offer. Servering. Välkomna!

Kinnemo

Singelffi"k"
vid Slu tarp "I{-

En yngling från Vår'tofia kör-
de vid 22.30-tiden på lördags-
kvällen av vägen mellan Slutårp
och Mönarp, Polis från Falkö-
ping fick meddelande orn den
dikeskördo bilen och for dit för
att konståtera att föraren hade
lämnat olycksplatsen. På sön-
dagen tog Vartoflobon dock
kontakt med polisen och berät-
tade att han var ensam i bilen då
olyckan inrräffsde, Föraren har
haft för hög fart i en kuna med
påföljd att trilen gick av vägen
oeh slog runt. Trots att fordonet
blev illa årgånget klarade han
sig helr utan skador.

Dystert iör Slu'islp ,. - ..
Seriepremiären på Tångavallen llev

dvster för hemalaget Slutarp. eftersom
Norra Vånga vann med hela ?-0, efter
3-0 i paus. Ingenting är att invända mot
resultatet, då gästema var det klart bått-
re laget rch Norra Vånga-spelarna tog

tillvra sina måltillf;illen på ett ypperligt
sätt. Det skall också sägas att hemmala-
gets fömvr släppte iill lite väl mycket
ibland. Med ett resolutare spel längst trak
hade nog målsiffrorna kunnat hållas ne-

re,
Slutarp hade några tillfällen till mål-

käming, men turen var inte På hemma-
lagets sida. Bl a hade R Andersson en bra
nick i överliggaren och i öwigt några
skott som strök stolparnas utsidor'

Slutarp får bereda sig på ett magert år;
laget räcker inte riktigt till med sina fura,
fem juniorspelare.

Bra i hemmalaget var denna gång

framför allt målvakten Arne Ekbom, som
gjorde några ypperliga räddningar, som
R Andersson och K Karlstedt.

I N Vånga var J Jönsson mYcket bra.
Han gjorde tre av målen, medan de övri
ga giordes av K Björk 2 och N O Persson

Årets första utvisning drabbade Slu-
tarps C Stenqvist i andra halvlekem 30:e
minut. Anledningen var en ful eftersläng.

Domare Jonny Wejshag, Skara, får
godkänt betyg.

t-tlltr.$. CARLOS

Kinnarp blir favoriter
Att Kinnarp utan vidae måste räknas

till favoriterna i årets division V-upplaga
visade laget med allt eftertryck då man i
helgen slog tillbaka Våmb på bortaplan
1-1 stod det i halvtid, öch till sist hade
Kinnarp vunnit med 4- 1.

Det mr överhuvudtaget svårt att finna
några svagheter i söndagens Kinnarps
lag. Försvaret spelade med all pondus,

miitfältet frck ordentliga bollar som för-
valtades på ett förståndigt sätt, och när så

kedjemännen visste var målet var belä-
get, så blir även slutsummeringen god.

Bo Melander gjorde första KinnarP;
målet på straff. Detta betydde kvitte-

ring, eftersom "Tobbe" Liungkvist strax
förut givit hemmalaget ledningen.

I andra halvleken var Kinlarp klart
dominerande, och Bo Melander, och

Thomas Westerberg kunde slå in ytterli-
gare lre mål. Thomas gjorde de två sista'

I Kinnarp får, som framgått av ovan-

stående, alla gott betyg. I Våmb visade

Rolf Krantz bäst takter.

Div V !iiidrs Sksrnhors
Vtelen *Eketlalen I -4
:iten$torp-Valtorp I -3
Norrn Fågelås -Blidsberg ?..2
Våmb-Kinnarp 1-4
Tomten- Vartofta 2-1

håller extra möte månd. den b/5
kl. 19.30 i klubblokalen.
Styrelsen.

Söndag kl. 13.30

Stutarps IF B-jun.: Mikael Lindgren
Ove Karlön, Martin Lindrot, Inge Karls-
son, Gunnar Kjell6n, Glenn Johansson,
Per Kjellander, Mikael Skoglund, Stefan

Ekman, Håkan Andersson, Anders Mag-

nusson, Roger Petersen, Robert Linds
tröm.

Match mot Sandhems B-jun. Samling

Tångavallen l maj 9.30.

Slutarpa IF D-Jun.: N Eckerlid, M
Wallin, U Brage, J O Kellander, S Jons-

son, M Forsberg, M Ekman, A Bergkvist,
K Ä Filipsson, M Johansson, J Hellström'
S Ungh, A Malmgren, J Svensson.

Match mot Borgunda. Samling Tång-

avallen iorsd. 9'30.

Stenstorps lF
Kinnarps lF
Matchbollen skänkt
narps IF:s Damklubb.

Tfpspromenart bolq',t'
Slutarps IF:s damklubb hade På

söndaEeh ordnat tiPsPromenad.
Hår åi frågor och svart 1) Squash
(x)l 2) 90 öre (x)l 3) Engelbrekt (l); 4)
Kalle (2); 5) Majonås (2); 6) Caprifo-
lium tl); ?t Nötsäcka (l)l 8) Johann
Sraus d.y, (lll 9) Östertå[eskolan
(1); l0) Försåkringskassan (x); 11)

Tenny Svensson (2); 12) Opera-
tionskniv (2).

Shiliefrågan vanns av Evv Claes' l,

son som hade råknat ringärna tih I
precis 3l st. I' Helena oeh Elisabeth Claesson I
hede råknat till 30 resp. 32 ringar I

och hade med 3 andra PronlL'ne- I

rånde iiven ll rått, De her Pris ati I
håmta hos Samuelssons. Någon rad I

med 12 rått f:inns ej. Lotterivinstetr l
Serie H gick till Nr I'

av Kin-

Slutarpsaffär fick tjuvbesök
För femte gången i år hemsöki:es

under natten mellan söndag och
måndag lCA-affären i SiutarP av
tjuvar. Vederbörande har tagit sic
in genom att krossa ett stort skylt-
föniter som bara det värderas till
1.000 kr. Trots att det bor folk rela-
tivt nära tycks det inte vara någon
som hört när fönstret krossades.

Väl inne i affären har samtligt
växelkassor länsats på tillsammans
c:a 200 kr i småvaiörer. Vidare sak'
nas cigarretler till ett samnranlagl
beräkäat beloq,p på 2.000 kr.

Aflärsägareri överväger nu att in'
stalleratiuvlarm. za{,'t-7{.

015.-52
00112
0 0 4 .1 2

0 0 3*1 ?

0 0 2-l 2

102"21
102-2r
011*30
0112 0

0 3 2-6 0

KINNARP
Trivsam villa m bra läge På

stor hörntomt nYl. helt om-

byggd o i nYskick, bekl. m'

fasadtegel, inr. vardagsrum
35 kvm, 3 st sovrum, hallar
nyinrett fanerat kök m'

diskmaskin kYl o frYs etc', två

wc:n samt i kä'vån. dusch-

rum, tv.stuga o värmecen-

tral. Överbyggd altan. Frist'
garage o förråd. Goda möi'
llgh. alt få hYPotekslån!

Vreten
Eke'dalen
Kinnarp
Valtorp
fomten
Blidsberg
Nora Fåtgelås
Stenstorp
Våmb
Vartofta

N
Vårffrande t Fröklrrtl P/q'x'

Kinneveds RK-krets anordnar
valborgsmåssofirande i Lokal Frö-
kind i kvåll, Kyrkoherde S.E. Hag-
nerud håller talet till våren och vi-
dare blir det sång av kör och Cheez
Doodles samt ällsånE. Dessutom
tånds mqibå[,

GAMMALDAN$
.Lokal Frökind

onsdag 7/5 kl. 20.30*01"00

Musik: PER-INGES
Medlemskontroll. ÅlleGDV Välkomnai

._l

Kinneveds
kyrkofullmäktige
kallas till ord. sammanträde i
församlingsalen AxtorP torsda-
gen den 15 maj 19?5 kl. 19.00.

Ordl.

FOTBOLL
GROLANDA IP

Lördage4 den 3 mai kl. 15.00

SLUTARP A
GROLANDA A
Söndagen d. 4 maj kl. 11.00

Kinnarp B-Grolanda B

Matchbollen skänkt av K'E.
Larssons Snickerifabrik i
Grolanda.

lFotnoll
I Asarps tn
I

| $lutarps IF-Asarps lF

I 
Valboresnirissoaft:" 

:l_: ::



Klnnrrpr IF Ar Tommy Pettenron,
Christer Johancron, Göste Eeh, Tony
Porcgon, Etaffan Nlolgen, Roland Mo-
borg, Bongt CreorgFron, Kent BengtrEdn,
Bo Molander, Tbomas Werterb€r8, Ro-
lsnd Jansron, B O Sngrtrand, Kenneth
Palrnqvist,

Match mot Stenetorps IF. Sanrllng
Kinnemo röndag 11,30,

Klnnrrpr Br Guetav Eckerlid, Leif
Ekbom, Conny Qvist, Rune Toratensson,
Andere Ek, Rolf Andsrsson, Tord Tors-
teneson, Jonny Karlstedt, Tomas Måler.
hag, Mats Eemerhag, Uno Karlason,
Bengt Persoon, Steve Karlsson,

Metch mot Grolande B, Samling Kin"
nemo I0 eöndag.

Klnnarpr IF e-Jun'r Kenth Johans'
eon, Karl.Olof Jobenseott, Morgan Carlr'
gon, B Bs Andorssein, Kent Ek' Bo Jo-
haruson, Torbjörn Äkesson, Fer'Ola
Wepterberg, Tore Guptavsson, I\tlieasl

Darius, Bengt l(l€ll6tröm' Chrlster
Slvensson, TommY Berglund'

Maich mot Rapid, Semling i deg Kin'
nBmo 10,

' Klnnsrpr lF D'Jun.t Conny Fribcrg'

Urlf Nero, Morgan Carlsson, Sören Fri-

bors, Chrieter-gvensoonr Per'Ola Wes'

Jrblrr, TommY Berglund, Per Her'

;;;ä;, Miceei Derius, sune Fridolfs-

rä,-noi"t Torgtcnseon, Anders Her"

mansson, Urban Westerherg'
Mateh mot FlobY, $amling 9'30 Kin-

nemo eöndeg,

Slutnrp lF Ar Arne Ekbom, Berrgt Atr'
dersson, Per"Olof Gusiavsson, KJell
Karletedt, Tomes Rhen, Bongt Hermans'
son, Stefan Ekman, Chrisier Stenqviet'
Tony Skoglund, Roger Andersaon, Börie
Ouslaveson, Henrik Lindroth, Martin
Lindroth.

Match mot Grolanda A, Sarnling TAng-

avallen i dag 14'

Slutarp IF Br B Lund, H Llndroth' L
Holbauer, I Karlsson, M Llndroth' L
SvaneEon, D O Sandån, O Karlån, P Kjol"
landcr, H Anderpson, 0 KJell6n' L Eekcr"
lld, L Pcttcrsrsn, M Skoglund'

Meteh mot FlobY IF' Eamling Tång"

avallen aöndag å' 15'

Skeetskyrte :t*-
Göteve 16l - Kinnarp 146

Båst i Kinnarp: Gunde Johansson
24, Yngve Nilsson 23.

Bäst i Giiteve: Gusnar Ceder 25,
Arne Arvidsson, Kent Enarsson 24,
Anders Götlind, Ingemar Jonsson
23.

/@\
(rocr-Nro) Kinnarp\@/
IOGT-NTO:s medlemmar och
cirkeldeltagare med familjer
välkomnas till Haisäng (Håkan
Silvander) Kristi Himmels-
färdsdag kl. 19.00 Tipsprome-
nad. Allsång, m.m. OBS! Med-
tag kaffe och dopp!
Kommitl6n.

Crolanda
"klädde av"

Kinnarp Slutarp---I- 015 I
. I -26-' Sluta"ps. IF "kläddes av" to'avgJorde ffi*,#j,tj.*:åH"f,$,,:ffi,i

O . P P stånd med siffrorna l3-0 efter.0a 
SIfaIf halvdussinet fullträfibr före

f -- paus. Efter !-7, O-7 och nu
Ett straffmål efter etva minuter 9: l?.:"I {:: fösa ljuat ut för etl

i andra halvlek ".rt -.å-ål ni.- åderlåter sIFJag' som med en

rander som säker skyn "-l*:.: *1lo"il"xå,]iiä fl#'å"å:*
ffiåå#:13*å::iå:ä d#lå:ål *:l** I's;1"1""n. 

E11ad spe'

fotbollsfemm"r. ry.x"""irääi Llt: F: .t: olika anledninsar
fi;;. ;t;k;t 'ri i'"a,,d" ;;; J; hituil a,v det sjunlllnde skep',-".;' -'-. net och det är inte lätt att hålla
Tå';å:I".::',iiilli[:iåå'ä:il"' ihop rådarna rör dem som rinns
matchutvecklingen.Stenstorpha' kvar'
de chanser-det är inle lu tal om

";;;i;;.; 
två solklara i första l3-0ärmvcket DominansenfrånGro"

halvret missades omsorgsruur.,:i,Slil':,iJ:: ,if"":1"ff8:,åH; rffl
.- --rL ^,^-^- 

sta halvlekem inledningsskede då t.o.mllustan Andersson och Äenneln ulsson
var inblandade och Kenneth hu säkert ::t" p"t *t":? mallrlllailil 

:K.ap:oes'
mardrömmar elter sin miss. Hela Kin- äiiifåå;.ffiiä 

*'- o" *"1,Tär?åå0"

narpsförsvaret var överspelat när Ken- som kolosser på L"fOtt""
nethlossadeskottistolpen. när Hans-Olof Gustatlsån och Co kom

Stenstorp bjöd Kinnarp en bra match'
Heraf örstaharvr.r.u""ja-,oii:",ääs*x";ijui;',Jåil:3:it;*?åi:
till chanserna hade inte Stentorpsledning :" -:' :--:".'. '

varit någon oräuvisa. M.;'h"ilJ"; l!,""9^':tAltjl:"'somjulängrematchen
ranns hos Kinnarp, "o* ""u"u"å.-"p"- ''1"T:,1j3 :11{1Tf .f:ili*'.Y1-
let på ett annat sätt i andra halvlek, då ,-ltt::"t^1t-'"Tli:::Yf]":?::":rnte att orda. Srllrorna tatar Klan ensrabbtrm var lorst pa pouarna ocn vtsa-
ä;;irbb+;;;å;iådh;"Jt*';c; r;å" 1!"1f .1""Tili", kan missrörstås' Vi skarr

-ry 

ran1ry r{ {mr. a;iq r' 
. 

Jn":å:"": tr jj*1t}::.åTr'åu:il;:ä T:T:',1; :Kemäth Palmqvist - nu inhoppae - ;t;;;;; ii""" öl"f Gustafsson 2_0, 25:e
som tva exemper.

Sterotorps feta chanser i första halvlek T"{ti i": .Ptu* 3-0' 34:e minuten

var två. Kinnarp hade en tratvb.t ta. 1\." Ö"1 4-0 {hrir soloraidade Hans-Olof

Thomas Westerberg krutade på efter en G över hela planen och-målsk-ottsreturen

halvtimme mot Janne Åbetg 
- hmnade hos Ake) Jt:e mrnuten 

"an
I andra handlade det betydligt mer om Blank.S-O 

^mh 
43:e minuten Haro olof

framgång*ikt KlF-anfall. Christer Jo- uus€rssono-u' '

Hans-Olof Gustafssoir 7-målsskvtt i
mötet med Slutarp.

Andm halvlek
4:e minuten Ham-Olof Gustafsson 7-0,

7;e ninuten Ingvar Larsson 8-0, 34:e
minuten Hans-Olof Gustafsson 9-0, 36:e
minuten Kjeli Hallin (straff) 10-0, 40:e
minute Hans-Olof Gustafsson 11-0, 42:a
minuten Hans-Olof Gustafsson 12-0 och
44:e minuten Kurt Larsson l3-0.

Matchen dömdes av Henry Johan$dn'
Gudhem' 

BÄssE

hamsons kanonfrispark till hörna var
den första efter fem minuter' Offsidemål
av "Blecka" efter tio minuter kan notelas
innan ettan och segermålet föll. Thomas
Westerberg vältes över ända och straff-
spuken satt sedån perfekt genom Bosse
Melatrder.

Tre bra till{?illen fanns sedan:
"Blecka-nick i inderliggaren på Melan-
der-inlägg, två fräsiga skott av Thomas
Westerberg tått utanfor. Stenstorps bästa
möjlighet var en, den genom Kjell Hoff-
man. Bollen rullade nästan intill krit-
strecket sedan KlF-försvaret kommit
bort.

Kinnarp har i år satsat på Gtista Ek i
inittenlörsvaret och Staffan Nielsen på en
backplais. Två vettiga lösningr på för-
svaisproblem. Giista blev dock skadad i
andra halvlek och fick utgå. Han haltade
oroväckande även efter matchen - det
verkade inte bra för fortsättningen

Kent Bengtsson på mittfältet var duktig
där och i sin roll som halv mittfältare,
halv anfallare var "Blecka" Gergsson
en tillgång liksom Thomas Westerberg på
topp. Pigg inhoppare: Kenneth Palm-
qvist, som har mycket kvar att ge ämu.

Janne Åbergs såkra målvaktsspel do-
minerade Stenstorpsförsvaret, där Claes
Forslud var bra i mitten. Annars hand-
lade det mycket om Kjell Hoffman i an-
fallsväg mh Rustan Andersson på mitten.
Men Kjell såg illa upp vid flera tillf?illen
och blev blåst på flera bollar i offsidelä-
gen.

Publiken uppgick till cirka 125 beta-
lande. Domaren Giista Järlsiröm, Tida-
holm, blåste precis så mycket som be-
hövdes för att hålla matchen i sin.hmd.

BASSE

konrmunalanställdaF'allitlpings
lresåg Jyllancl$ llordspets 6ts,?d.

Skolvaktrlästaren vid Äsarp-Kinnarp Martel Johansson vid den över-
sandade kyrkan i norra Jyllencl,
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Åta"ingar
Kinnarp
estullra
å 3.OOO

+lt-?t.

I
h
p

Ett äldre par, bosatt i
Kinnarp, har blivit bestul:
na på en plånbok med
3.OOO kr i. Tillgreppet har'
skett någon gång under ti'
den 27 april till andre maj.
Stölden anmäldes för poli-
sen i Falköping på månda-
gen.

Paret" som bor i en villa i
samhäIlets utkant. har se-
dan decennier förvarat si-
na kontanter i en plånbok
som i sin tur förvarades i en
skrivbordslåda i hallen.
Det var när mannen skulle
hämta några sedlar ur
plånboken i fredags som
pengarna saknades. Ma-
karna hjälptes åt att leiao
men utan resultat. Att nå-
gon av dem skulle ha för-
lagt plånboken anses som
uteslutet. Plånboken är av
svart ökinn och de 3.OOO kr
eoin fanns i bestod av 100-,
50- och tiokronorbeedlar.

FOTBOLL
TÅNGAVALLEN

fred. kl. 18.00

Larvs FK A
Slutarps lF A

TvÅ nya pJns ritl Kinnarp tols'6.
Kinnarp tog två poång vid torsdagers

match på Kinnemo där gåstande Norra
Fågelås besegrades med råttvisa 2-0 ef-
terl-0ipaus-

N. Fågelås började annars bra trots
hård rnotvind och hade tlå en del chanser
iill måtkänning ch i den 32 rn. kom l -0.
En frisprk från ?5 nreters håll satte
"Blecka" hårt i måI, lVesterberg hade eti
bra tillliiLlle i å9 min. men gåsternas mv
gjorde återigen en bra räddning.

Andra halvlek trodde man nog ått gäs-

terna skulle få övertag i spel men hemma-
lagets försvar spelade såkert och släppte
inte till någrg rnåltillfrjllen. Diiremot hade
Kinrnrp några bra tillfäilen men mål blev
dei inte.aörrän i derr 33 min' då Wester-
berg giorde ?*0 på en retur sedan först
"Blecka" skjutit.

Gäsiande N. Fågelås var ingen dålig
mct*åndare. Fyrbackslinjen och mål-
vaken spelade såkert,men på mittiältet
var det inte så heit rned tr'assnin6lsspclt'{-
Xedjan hade två' bra i B Gustavssorr oth
lrtf lfiert.

Kinnap hade sina båsta spelare i Tonl'
Persson och Staffan Nielsen i försvaret
och framåt Bleeka Georgeson. Tomas
Westerberg, Bo Melander. Men ör'riga
glr)rde en bra rnsats. D,rrnart-'lngemar
Johansson Skövde hade matchen under
fin kontroll. Cirka 100 personer tittåde på
i behaglig sommarvär[le.

CARLO$

w
Slutarp

Hus å lantgård. Bostadshus
av timmer inneh. 5 st rum,
kök, hall m.m. C.värme, vat-
ten & avlopp. Ladugård med
plats för 14 klavb. djur jämte
boxar. loge & lador. Magasin

rRöl{|ND
Svalan här

Svalan har kommit till bygden.
Thure Pettersson, Halsarp, Kin-
narp såg på onsdagen fyra svalor
vid reningsverket i Slutarp. De är
välkomna.

tols-ts'
Ny{ikna bilburna

Arbetena med rivningen av den
brandhärjade Möbelfabriken i Slu-
tarp påbörjades i veckan. Brand-
platsen har blivit ett utflyktsr,nål för
många och t.o,m, nattetid komrner
"gäster" för att bese förödelsen. El-
ler är det möjligen så att de letar
efter ev. något att ta med sig. tsilar
brakar i alla fali omkring i området
och det är störande för omgivning-

Kinnemo
torsdag kl. 16.00

Norra Fågelås lF
Kinnarps lF

Thomy Pettersson i målet, Staffan
Nielsen och Tony Persson i försvaret
smt anfallets Thomas Westerberg samt
Bo Melander får godkänt, men inte mer.

Vreten tog ledningen på ett självmål
och ökade i inledningen av andra halvlek
till 2*0. Kinnarps reducering tom i:a
straff. Westerberg krokades * Bo Me-
lander var skytt.

- Nu måste vi skärpa oss i hemmamat-

FaIl fnmåt för Slutarp
Fredagskvällero match på Tångaval-

len innebar eti fall framåt för Slutarp om
man ser till de senaste matchernas höga
målsiffror. Det såg dock till en txirjan ut
som om historien skulle upprepa sig, se-
dan gästerna tagit ledningen i fömta pe-
rioden med 3-0.

Efter pausen kom dock hemalaget
starkt och gick upp till 2-3 med mål av
Tony Skoglund mh Roger Andersson,
den semre på straff. Vid denna stållning
hade faktiskt Slutarp de främsta mål-
charserna, och de faligaste kom på hör-
nor.

Men så råkade man få en straff på hal-
sen, och denna gav 2-4, och stru före
slutet kom så 2-5.

Slutarpselvan visade hetare vi[a i fina
aktioner denna gång, och i det bakre för-
svaret visade Per-Olof Gustavsson, Kjell
Korradsson och Kjell Carlstedt ett käm-
paglatt spel. På mittliiltet giorde Roger
Andersson och Chrisier Stenkvist ett
starkt intryck, och framåt var Tommy
Skoglund b äst.

Larv hade en ganska jämn besättning
'med målvakten Roger Karlsson som en

av de bäste,
Christer Strömfeldt gioide fyra av larv.

målen och det återstående giordes av
Conny Holmgren. Domaren nrik frea-
riksson, Tidaholm, var planers bäste ak-tör. t5/f,-tr.

GESON

chen på annandagen mot Tomten. Det sa

kinmrpsledaren, som illlsammans med
några spelare och ordföranden Gijsta
Andersson förgäves letade efter brister
hos Tomten i söndags,.. I

I(inneued,s sj*.

l-tl':ar på hajh,
I strålande sol och intensiv värme,

samlades en grupp förväntansfulla
UV-ar vid Kin'naipis missionshus på
fredagen.

Det stod "Hajk" på programmet
och sådant vill ingen riktig UV mis-
sa. Holmstorp har blivit en känd oeh
omtyckt hajkplats och är en stor till-
gång för missionsförsamlingens
ungdomsarbete. Når hajken var
öppnad och flaggan i topp och det
mesta av logeringsbestyren var
ordnade blev det en liten uppmjuk-
ning inför den kommande stora
spårningen på eftermiddagen. Mid-
dagen, som bestod av köttbullar och
potatlsmos lagades över öppen eld.
Att det smakade mer ån bra förstår
vi då det gick åt 50 portioner för att
mätta 30 UV-arl

Giista Claesson samlade UV-arna
omkring sig och visade hur man i
vårens tid lätt kan göra sig en vis-
selpipa, och snart var tillverkningen
i fuil gång. Brännboll och sp årning
hanns också med innan kvällens lä-
gereld. Sent på kvällen blev det
lugnt på hajkplatsen, flickor:na sov
under varlna sol'täcken inne i hajk-
stugan medan pojkarnp "drömde"
om kommande militärliv på grund
av att de sov i ett militärtält.

Den ailtigenom lyckade .hajken
bröts på lördaqens förmiddag, och
nu ser UV-arnä franr mot en hel lä-
gervecka på Ungdomsgårdep Miss-
veden utanför Hjo.

$tor sortering au-Plantor

PENSEER, VIOLER, M.M.

Plantera Eder blomsterlåda hos oss - jord utan kost-

nad.
3ll % På 3amtliga krukväxter.

SÖNDAGSÖPPET

$lutarps Handelsträdgård
Tel.3,$ 70

Ett 40-tal beg. bra bilar
till salu.
Välkommen för en provtur av ny eller begagnad

Bil & Motor, $lutarp
I Tel. osts/3g3 30 bost. 141 00. 333 62. 340 62

i aukt. återförsäljare för Renault.
rVärldens största tillv. av framhi.-drivna bilar

I(innarp ställde ut skorna
och fick daog i Vreten tet\E-

- Det går inte bara att ställa ut skoma
och txo att det ordnar sig säkert med po-
ängen.

Så kritisk var Kinnarps lagledare
Marthel Johamson mot sitt lag efter för-
lusten i Vreten med 2-1i lördags.

Kinnarp upptri$de mycket slätstruket,
även om laget långa stunder förde mat-
clren, men det var ändå halv$ärtat på
alltför månsa fötter.



70 år

' 70 är fyller den 16 maj f kom-
munalkarrern Hilding Våring,
Kinnarp. Han är född i Södra tiyr-
ketorp men har utlört sin livsgär:-
ning i g4mla Frökinds kommun. Där
var han 30 år kommunait engage-

,ui. tgsS irru^iåe. han i dåvarande

Kinneveds fullmäktige som Yngste
ledarnot. och från 1954 till l97l arbe-
tade han som kotnmunal tjänste-

man. Efter Pensioneringen har han
ä.r;"iJ pa {öreningsbånkens kon-
tor. senast I AsarP.

Sedan 1954 hai jubilaren varit
Lanslörsakringars ombud och han
har i 14 år virit Lantbruksnämn-
delrs ombud i Frdkinds kommun'
i.r,'tat-t ha.t blev fast anställd i kom-
Å""u" hrno.de han kommunal-

"å-"a"" 
en tid som dess vice

ordförande. Ett annat uppdrag.var
l,eJamotskaPet i Socialnämnden'
aa" F.Oti"åsgården och dess verk-
samhet alltirl legat hono-m varmt om

triarl.i. Uncieri åtta år var han

"iåfoton,l" 
r Kinnarps kyrkofull-

mäktige.
Under de många år Hilding Vå-

ring var komrnunalt engagerad fick
han en cedicen kunskap om sin
bygd. Han var med om att förvandla
Kinnarp - Slutarp från en bondby
till en sjudande bygd med villor och
industrier, och han lade där ner ett
omfattande och engagerat arbete.

kommunen alltmer kommit att en-
gagera och intressera jubilaren är
Föreningsbankens ve:ksamhet,
Sedan 1954 tillhör han Förenings-
bankens styrelse och efter pensio-
neringen som kommunalkarnrer
blev ian fast anställd i banken som
exneditionsföreståndare.

Sedan 1937 tillhör Hilding Våring
nvkterhetsrörelsen, där han haft
oiika uppdraq både i den lokala
oreanisåtioneå och i NTO-distriktet'

SLUTARPS
MISSIONSHUS

Kinnarps -. Slutarps ssk på ut-
flykt .rfilS-ti.

Missionsförsamlingarnas sön-
dagsskolor i Kinnarp - Slutarp av-
slutades för vårterminen med en
familjeutflykt. Målet för utflykten
var förlagt till sommarhemmet
Blomsholm, Trädet. Vid framkoms-
ten hälsade Folke Pettersson vål-
kommen och gladde sig över en god
tillslutning. Anders Fernkvist sva-
rade för en tipspromenad och där-
efter blev det kaffeservering.I den
efterföljande andakten blev det
sång av barnen och pastor Rydberg
talade om "Biljetten till himlen"
Biblar delades ut till Anette Tors-
tensso^n, Carina Engdal och
Kjell-Ake Filipsson.

*
Kinnarp ställde ut skorna mot

Vreten och då gick det galet i
femmanmatchen i södra Skara-
borg. På annandagen handlar
det om Kinnemo-möte med
Tomten och då kommer Kin-
narp enligt vad vi erfor på tis-
dagskvällen att placera äverr
spelarna i skorna. Även om illvil-
liga rykten gjort gällande ait nå-
gra av dem glömt skorna i Vre-
ten.

- Kanske var det ändå en nyt-
tig påminnelse för oss, rnenade
laglödaren Marthel Johansson,
som kunde konstatera att hans
lag fortfarande håller topplatsen
i serien. Ser man till tabellen är
det här en tidig vårfinal eftersom
Tomten i poäng står lika med
kinnarpslaget. Såg Tomten i
söndags och det är möjligt att
tomtarna kan hota toppenfäven
om jag har en känsla av att Kin-
narp håller sin position serien ut."Blecka". Westerberg, Tony
Persson, Bo Melander.bösta EL
och några till är "överkvalifice-
rade" för femmänl*,-

Slutarps IF har fostrat månqa
årgångar av fina foibollsspelarl.
Avgången under senare år har
varit markant och få, ytterst få,
har lvckats fvlla luckorna. Sne-
lare har vandrat till andra klub-
bar, fallit för åldersstrecket eller
lagt av - a'l andra orsaker.
Kvar är inte mycket, men trogna
ledarkämpar som Bengt Stenq-
vist och Mats Andersson gör så
gott de kan med det material
som finns. Det är tunt och intres-
set har inte blivit bättre av fyra
raka förluster med 3-32 bak-
länges. Nu gäller det att rätta
mun efter matsäcken och även
om jag inte vill uppmuntra
"gnetfotboll", är det enda lös-
ningen, orn iaget inte skall skriva
historia som "braknederlagare".
Jag efterlyser också lite mer
helhjärtade satsningar från spe-
larhåll. Har en käns1a av att det
på några håll finns dolda resur-
ser,.

Det såg inte. helfrrxinkt ut.när,_i
Arne Käll tidigt i våras engage- .

rades som tränare, men Arne
hoppade av för ett tag sedan.
Han ansåg att han hade för lite
fotbollsfötter på träningen och
inte kunde ge vad han önskade
till de få som tränade. Arrre var
omtyckt som tränare - det kan
jag skriva under på. Nu har
också dei hånt att Slutarp dragit
tillbaka sitt B-lag från reservse-
rien. Det vore svnd orn senlcr
fotbollen helt skulle dö ut efter-

som en livaktig ungdomssektion
orn några år är mogen att ta
över. Om nu inte mopeder och
arrnat illtyg förstör bilden.*

sidan av arbetet i

Annandag pingst
tjänst. Missionär Stig Berg-
man, Rydberg. OfTer för
byggn. kassan.

Välkomnal

Investeringsfond

-- 
AB Slutarps kök i Falköping bör

få använda sin investerinslfond till
byggnads- och markarbetän för en
beräknad kostnad av sammanlagt
165 000 kr. Det skriver AMS till rä-
geringen. En-två personer kan få

Guds-

^te.

Det som vid

nyanställning. t{/u-rf,.
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På annandagen möter Kinnarp Tomten. "Vi ska inte ställa ut skorna som i Vreten", försäkrar fr.v.
lagledaren Marthel Johansson, Roland Moberg, Staffan Nielsen, Bengt "Blecka" Georgsson, Bo Melan-
der, Thomas Westerberg, Bengt Persson, Kent Bengtsson, Roland Jansson, Thomy Pettersson samt
trånaren S-E Blucher furetssc* s6ot$

Sltltarps IF har många ungdomar i sitt leci, men det dröjer innan de är mogna ftir spel i seniorsamman-
hang.
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RESTDAGAR
torsdag -lredag av rökskadade skor'

20Yo ff'filil3l?'o'
RABATTEN AVDRAGES I KASSAN

öPPET 10.00-18.00

$LUTARP SKO
xvanuGnrnN - sLUTARP

Vägbeskrivning: första gatan

Falköping räknat.
till höger vid Slutarps Kök från

STOR SORTERING
AV PLANTOR

PEt'tSdER ^. -.
Plantera Eder blomsterlåda hos oss - jord utan kost'

.{ordgubbs- och hallonplantor inkommet,
Öppet hela helgen kl. 10-16

Slutarps Handelsträdgård
Tel. 340 70

Tommy $jii*trand frltn Kinnarp, i kun;4*itrtr,in, brewåxlar med kung-
en och pas*ade filrrt&s på ntt liimna blamm*r i Falköping'

fa

på

Klädinsamling
Kinneveds Rödakorskrets
anordnar klädinsamling under
tiden 20-24 maj. Mottagning
sker i samtliga livsmedelsbuti-
ker i Kinnarp och Slutarp, samt
hos Astrid Andersson, Axtorp,
Bertil Andersson, Vårkumla,
Luttra Bygdegård (Birgit An-
dersson), Ingegerd Larsson,
Sköttning.
Hela och rena kläder mottagas
med tacksamhei.

Kinneveds Rödakorskrets

KINNEMO
r Annandag Pingst kl' 18.00

TOMTENS IF - KINNARPS IF

Slutarp utklassat igen
Trådet hade en verklig målfest då man

på Äsarps IP mötte bottenlaget och se-

riens stryklag Slutarp. Ef'ter att helt ha

dominerat matchen vann Trädet med he'
Ia 15-0. och dessa siffror får tala sitt tyd-
liga språk. I halvtid var st'ällningen 7-0.

Trädet tog hand om spelet redan från
början och man bjöd inte motståndarna
en chans att sticka upp, detta frånsett
mot slutet av matchen då det stod 15-0
som Slutarp lyckades komma över mltt-
linjen. Det var dock inga större farlighe-
ter så att L Kastanius i Trädetbrrrenr
fick uppleva en av sina lugnaste matcher'

Trots de många målen så giorde mål-
vakten Arne Ekbom ett bra arbete och
han var den klart bästa i ett för övrigt
ihåligt Slutarp. Alla i Trädet var bra på

bettet och dä man var alltför överlägsen
är det väl orättvist att framhålla någon.

llans Gollnik hade en lyckad afton då
han tillverkade sex av målen. Claes Wes-
termark stod för fem och Anders Ivans-
son för fyra. Wls.lf . EMrL

Lagen på l(inrtemo måndag:

Kinnarps II':
Tommy Pettersson
Christer Johansson
Tony Persson
Gösta Eek
Staffan Nielsen
Kent Bengtsson
Bengt Georgsson
Roland Jansson
Bo Melander
Mats Bemerhag
Thomas Westerberg
Roland Moberg
B O Engstrand
Samling Kinnemo l7

Tomtens IF:
Staffan Folkesson
Mats Pettersson
L O Johansson
Ove Andersson
Håkan Andeqsson
Jan-Åke Johansson
Giiran Karlsson
Conny Nilsson
Roger Carlsson
Tommy Fihn
Bengt Gisslän
Lasse Lundh
Jan Nohlgren.
Samling 16.15

E,R/J(SGÅTÅ!{
SO]VI BÅST
KINNARP

Trivsam villa m. bra läge
stor hörntomt nyl. helt om-
byggd o. i nyskick, bekl. m.

fasadtegel, inr. vardagsrum
35 kvm, 3 st sovrum, hallar,
nyinrett fanerat kök m'
diskmaskin, kyl o. frys etc.,
två wc:n samt i kä.vån dusch
rum, tv.stuga o. värmecen-

i.ral. Överbyggd altan. Frist'
garage o forråd'
Goda mölllgh. atl få hYPo-

tekslånl

Sls.7S '

"Kupper" hör kungabesök
till, d v s ått man gör rrågot soln
inte lånsstyrelsens kungakom-
nritt6 beslutat om. Också i Fa!
köping giordes ett par kupper av
de't trevliga slaget. Tommy Sjö-
strand från Kinnaru. som kån-
ner kunl4en sedan håns besök på
Ostmåssan, som hrewåxlerr med
honotn r:lch som inför tresöket i
Skarnhor6l och med anledning
av löticlsedagen skickat honorn
en bnk om Skarab<irg, fsnns för'-
stås i' fråmstu ledet på tor6et
nied en rnagnifik blolrrbukett i
blått och gult. Med orclförandens
i komnrr"rnala kungakommittdns
( i vardagslag kornnrunfullmåk-
tigeordlörandein Valter l:k-
slröm) gclda minne fanns Torn-
rny bland de uppsfåckta kon-
mitt6medlemmarna och kunde
lämna sina blommor till kunuen.



Slutarp
utan
vatten
Många hushåll i Slutarp var un-

der fredagen utan våtten' då en
läcka uppstått på den ledning
som går invid riksvägen mitt i'
samhället. Låckan upptäcktes ti'

I digt på fredagsmorgonen men
I ånnu sent i eår kväll vgr flera

hushåll utan vatten. Sammanlagt
drabbades ett 100-tal hushåll av
låckan.

Skeet -serir.n
Kinuarp * Falkiiping ld9- 137
Bäst i Kinnarp: Lars Lindgren 23.

Gunde Johansson 23, och Yngve Nilsson
22. I Falköping Bengt Andersson 23. Bror
Svensson 21 och Harrv Arvidsson 20.

atK
-4f - 18 ko"firme,nd,er i l{inneuedDe ungas högtid

':;:::::l::t:i:l

':;,ri':i:fi

l:!:lillrii

+:.11,1:1,:
,:;,:l :,':'i1

:|:i,i:iitt!

I
I

I

!:

+

15 unga från Kinneved, 2 från
Börstig och 1 från Vårkumla kon-
firmerades i pingsthelgen i Kinne-

veds kyrka. På pingstafton hölls
förhör med konfirmanderna inför
en fullsatt kyrka och på söndagen

gick de unga till sin första nattvard,
Aven då var kyrkan fylld med guds.
tjänstbesökare.

K onfirmationshelgen
framför andra är pingsten.
FT besökte bl.a. Kinneveds
kyrka på pingstafton, en här-
ligt liuv försommardag. De
ungas konfirmationspräst

kyrkoherde S-E Hagnerud
höIl förhör och ungdornarna
visade goda kunskaper. På
bilden ser ni i täten Lisbeth
Ek med processionskorset
på väg in i kyrkan.



Ihnfirm a,ndi ubil eum i V å,rltu*l**.

Från vänster: Evert Larsson, Åke Andersson, Nils Neriman, Britta Johansson, Karl-Gustav Gustavsson, Elsie

Vå.d6n-Lindrhl, Dagny Svensson-Silvander, Edit Johansson-Lillerskog, Bror Torstensson, Margit Anders-
son-Gustavsson,'Gillii Ändersson, Gunborg Johansson-Lindgren, Lars Ax, Allan Andersson, Carl-Arne Adams'
son, komminister Olof Magnusson.

^h Climtar ,från Frcikind
Go morgonl
De här raderna är tillkomna

i pingsten - hänryckningens tid.
Hela familjen har den här efter-
middagen kollat kunskaperna hos
konfirmander av årgång 75. Hag-
neruds läsbarn skötte sig alldeles
förträffligt, blev i vanlig ordning
avporträtterade med sin läspräst
och bjöd sedan vänner och gran-
nar på konfirmationskaffe. Vi var
bjudna till "Mika" .. Sven-Olofs
och lris stordotter. Vi kom månea* Gustaf, Valle, Herbert oöh
Gunnar var där, Greta, Ingrid och
Inga icke heller att {'örglömma.
Konfirmation förr och nu - lite
skillnad är det allt. Men frågor och
svar stämde i alla fall bra överens.
Och det fanns kyrkobesökare som
viskade i mitt öra att "jag kunne
allt svaren på varevila I'råga".

*
Kung Carl har i dagarna på sin

eriksgata genom länet gjort Fal-
köping den åran. Det blev en kort
visit. Eftersom kungen har en av
sina "båstisar" boende i Kinnarp
tyckte vi nog lite till mans härutä
att han borde kollat in läget i tidi-
gare kungliga Frökinds kommun.
Men vi litar på Tommy - en pigg
ung herre i första klass. Du kan
väl fixa hit honom en lördag
eftermiddag eller så! Vi hår i Sluf
arp lovar att visa honom Slutarps-
dösen och inbjuda honom till en
enkel picknick i det gröna.

Lillgrabben är lite sur på kung
Carl. Det var nämligen så att han
- grabben alltså * inte slutade
skolan förän halv tre den här dan
som kungabesöket var i Falkö-
ping. Far som är en ordentlig I'ar
lovade att håmta Ola prick halv lre
vid skolporten, Tjugotvå mimrter
efter klockan 14 hade icke Kung
Carl anlänt till Falköping.* Farsan, har dr.r sett kungen?

- Nej han hade inte kommit till
stan när jag åkte därifrån.

- Ah, du - vi kan väl iörsökg
att hinna in så jag får se honom i
verkligheten?

Far var vek. Vi satte sprätt på
den gamla Volvon - det lät som
ett reaplan när vi susade frarn ge-
nom vårfagra Luttra. Men ingen
kung fanns. Han var redan på väg
till Kungslena.

- Måste har ha så bråttom. sa
lillgrabben.
'- Ja, måste han det. . .?
Egentligen är det mårkligt cletta

med vår unge monark, Diskussio-
nerna om slopande av kungahuset
måste efter en sån hår eriksgata
heit komma av sig. För nog år ni
innerst inne alla lite monarkister
dår nj står längs gatan, på torget
eller vid vägrenen. Vinkar först li-
te avvaktande, sedan allt ivrigare.
Det är nåt som inte ståmmer - qo
vänner, *

I övrigt är det mycket som
stämmer. Gräset växer precis som
alla år tidigare. Gråsklipparen
fungerar och fungerar inte - pre-
cis som tidiqare.

- Du prätar om att det år nåt
som hångt upp sig vid gasen, sa
mor när far klippte häromdan och
klagade över att "han bara stan-
nar".

- Fyll på bensin och kör. Det
gör jag.

Mor fyllde på bensin och körde.*
Ibland år mor sträng. Ibland år

far trött. Men far får inte vara
trött, då är han lat.

-- I morgon måste du gräva en
rabatt och ta ner julgranen. Den
är ju brun och saknar barr.

Regementsorder hade utgått.
Far grävde. Lillgrabben skakade
luvor. Det blev en rabatt, men
mor var inte nöjd. Hon blev i alla
fall glad närjag tog ner utegranen.
Jag hade liksom råknat med att
"har en tur kan den slå till och
rota sig". Långe har den varit
grön och grann - en riktig pryd-
nad,men den har inte tålt vårvär-
men. *

Johanssor"r har problem i dag.
Den 28 mai skall Volvon skrotal.
Den har fåit sin slutdom - ingen
bilbesiktning i vårlden vill se den
mer. Icke heller Westermark på
banken, som numera lärt sig bi-
lens läte och får öronsus så snårt
jag startat hår borta i Slutarp för
fård till Kinnarn. För det mesta
har han stått i dörröppningen med
två hundralappar- darrande,nås-
tan skråmd ati jag skall få motor-
stgpp. På sina håll har det också
sågts att fordonet i fråga skulle
vara en miljöförstöring. Det tvivlar
jag dock på. . . *

Tänk er en fredag utan vatten.
Den dan "då en sa göra sej finer
för helgen". Vi här ute hann inte
tänka förrän våttnet bara vår

FOTBOLL
Tångavallen fredag kl. 18.15

BK Rapid A
Slutarp lF A

borta i fredags. Riksvägen flöt
men småningom kom Vattenver-
kets folk från stan. Låckan var
svåriagad - först framåt morgon-
timmarna nästa dag kunde vi här-
ute få ordning på ruljansen. Da-
gen till ära var far uppe tidigt.
Bjöd mor kaffe på sängen, håmta-
de morgontidningarna, alltmedan
brunt rostvatten rann ut ur köks-
kranen. *

Annars är det mesta sig likt
härute, Vi har dock blivit ett indu-
strihus fattigare. En häftig brand
giorde att såvål Möbelhuset som
Dlastindustrin nu är ett minne
blött. Det var en rasande brand
och plastbitar fär som satelliter i
luften, Resterna av det som en
gång var en stor industri år nu i
det nårmaste bortforslade.

Vi som bor hårute och som bor
nära riksvägen vill slutligen rikta
några maningens ord till herrar
och darner bilister: Kör med den
hastighet som är tillåten genom
samhållet - samhållena och ha in-
te så förbaskat bråttom. Om Jo-
hansson kör med sin Volvo som
ett reaplan genom Luttra så kör
han i 50. Hår ute är det snart en
sport att köra över 90. Vi kan
tacka högre makter ått inget hånt
ännu. En poliskontroll, placerad
nåsonstans mitt emellan de båda
saÄhällene. borde vara stationär.
Felparkerare på torget i all åra
men det år hår ni hittar "brotts-
lingarna".

Detta tipset får ni utan kostnad,
utan anmälan på blankett, men
det är nnt.

- Intill polisen kommer, ha det så
pra.

Go morgon!
BÄsSE

1935 års konfirmander i Kinne-
veds pastorat firade i söndags 40-års
jubileum i Vårkumla kyrka. Kon-
lirmationsläraren komminister Olof
Magnusson Borås förrättade hög-
måssa, vid nattvardsgån gen assiste-
rad av kyrkoherde Hagnerud. Efter
gudstjänsten nedlades blommor På
avlidna karhraters gravar på kyrko-
gårdarna i Vårkumla och Kinneved.
Vid den avlutande middagen på
Kinnarps pensionat hälsade
Karl-Gustav Gustavsson välkom-
men. Komminister Magnusson hade
upprop och höll ett varmhjärtat tal
till sina "läsbarn". Ett kärt återse-
ende blev det mellan eleverna och
deras lärarinnor Elsa Karlsson och
Anna Sandin och man berättade
många glada minnen från skol- och
lästid. Bror Torstensson framförde
koniirmandernas tack till initiativ-
tagarna tilljubileet och hoppades på
ett återseende om 10 år.

Div V Södm Skamborg
Blidsberg*Vreten 4-0
Valtorp-Ekedalen 3-å
Våmb-Variofta 4-l
Norra Fågelås-Stenstorp 1 -4
Kinnarp-Tomten 3-3
Ekedalen-Stemt. 1-2

Kinnarp
Tomten
Våmb
Valtorp
Stenstorp
Ekedalen
Blidsberg
Vreten
N.Fågelås
Vartofta

Gustav Adolf
Kinnarp
Grolanda
Ekedalen
Fröjered
Kättilstorp
Stenstorp
Mullsjö
Borgunda
IFK C

rll-6 7

0 9-7 7
2tL-7 6
2 9-7 6
2 9-6 6
3 7-7 4
2 7-8 4
3 7-10 4
2 6-10 4
4 5-r2 2

1 0 31-9
1' 0 10-5
3 0 1r-5

0 311-10
0 3 8-11
2 2 g-24
1 3 8-18
0 4 9-r2
0 411,i6

531
5,2 3
630
530
530
520
etz
520
5 t2
510

Div VI Falköpinggsgruppen
Trädet*Slutarp 15-0
Grolanda-N. Vånga 2-0
Edsvära-Åsarp t- I
Rapid-Floby 2-2
Lrv-Hällstad 2- 1

Trädet
Ås"rp
Larv
Grolanda
N.Vånga
Floby
Rapid
Edsvära
Hällstad
Slutarp

Ostra Skaraborg resery
Borgunda - Kinnarp 1-2

-Gust.Adolf - Stenstorp 15-2
Grolanda - Mullsjö 5-0
Ekedalen - Kättilstorp 1-4
Fröjered-IFKC5-3

5 4 0 127- 4 E

5 3 2 Q 19-4 8,

5 4 0 114-6 8
5 3 1 1i6*3 7

5 3 1 114-6 7
s 2 2 | 7-7 6
5 1 I 3 8-113
51135-143
5005?-180
50053-470

5
D

J
D

J



Oavgjort i dramatislc ,!+

seriefinal på Kinnemo
Det lär inte vara många av de drygt 400 Kinnemogåsterna som

ångrar sitt annandagsbesök. Det de fick se var nämligen en topp-
match i div. V mellan Kinnarp och Tomten, och_rillika en match med
nerv och drarurik ända till slutsekunderna. Tomten såg länge ut
som segrarlagel, man spelade den båsta fotbollen och ledde två
gånger med två måI, 3-l hade man så sent som tio minuter före
slutet. Kinnarp pressade emellerrid som besatta under slutskedet
och lyckades också kvittera i slutminuten.

Slutarp - Rapid l-2
Rapid vann med knappast möjliga

marginal då man på fredag kvåll bese-
grade Slutup med 2-l efter samma siff-
ror i paus. Rapid tog ledningen redan i 3
min genom Owe Apel. 1-1 kom i 1? min.
genom H Lindroth.

1-2 kom när endast sekunder återstod
av första halvlek . Äterigen var det Owe
Apei som nickade i måI. I hemmaiaget
var Arne Ekbom i mål planens bästa spe-
lare. Bra var också Roger Andersson och
Kjell Karlstedt.

I Rapid var Owe Apel alitid farlig fram-
för mål. Bernt Palmkvist snabb och spe-
lade många fina bollar. I försvaret J Å
Gustavsson och Lennart Sterner bra.

Domare Bengt Enström Vara var inte
riktigt till sin fördel.

4\(tr.?ff. CAN,LOS
Kinnarp började bäst. Bo Melander-

öppnade balen med att rulla upp Tom-
tens vdnsterförsvar ett par gånger, men
efterhand kom Tomten igång.

Målskyttet inleddes i den första halvle-
kens 22:a minut. Göran Karlsson * Tom-
tens och planens bäste spelare * slog en
frispark till en totalt fristående Roger
Karlsson. Denne hade all tid i världen att
rulla bollen i måI.

Andra halvlek var inte mer än två mi-
nuter gammal då Tomten ökade till 2-0,
och man hade en känsla av att drabb-
ningen var avgjord. Jan-Åke Johansson
spelade fram Tommy Fihn, som ur miss-
tänkt ^ff-side-position spelade bollen till
Roger Karlsson, som lyfte upp den i nåt-
täket.

Men I{innarp kom igen, efter att ha
spelat ganska virrigt under första hälften
av den andra perioden. I 20:e minuten
gav Roland Jansson matchen nytt liv ge-
nom att skjuta ett löst men vålriktat skott
intill Tomtenmålvaktens vänstra stolpe.

Efter en hahtimes spel drog så Tom-
ten ifrån igen. Roger Karlsson skarv-
aickade en,boll.till,Jan-Ake Johalsson,
som satte in 3 - l-bolleri.
' Men Kinnarp gav inte taPPt i denna
cupbetonade drabbning' Bengt "Blecka"
Georgsson {ick en boll som gått som ett
biljardklot mellan en nassa ben, och når
den väl nådde Blecka så var målet öppet,
och siällningen blev 2-3.

I slutminuterna pressade Kinnarp som

furier, och lön för mödan fick man i slut-
minuterna, då Roland Jansson klappade
bollen i nättaket, och så var de't oavgiort,
J_J.

Tomten var det bätire laget, hade de
farligaste chanserna. men Kinnarpsspe-
larna kåmpade hela tiden och gav aldrig
en boll förlorad. Kanske därf8r ati resul-
tat€t var rättvist.

Båst i Kinnarp var Kent Bengtsson, Bo
Melander och Bengt Georgsson, medan

Tomten hade sina främsta i Gtiran Karls-
son, Conny Nilsson, TommY Fihn och
Roger Karlsson.

Domaren Roland Ekvall, Tidaholm'
hade stundtals ganska rorigt i den tuffa,
men inte särskilt ojusta matchen, men
kom ifrån sin uppglft med gott betyg.
Frågetecken dock för Tomtens andra

+Xl'tl ," "s':g: r,- t:'; :

.F,4RNr#
Ekedalen-Kinnarp d-6

Det blev en pålrik match på fredags-
kväilen i llkedalen. Det var också en

mycket bra rnatch från båda håll. Ett
oavgjort resultat hade vait mest rättvist.
Bengt Georgsson i Kinnarp presterade
fin skyttekonst och gjorde fYra måI.

Ekedalero Kurt Gustavsson blev utvi
sad i slutet för protest för domslut. Kurt
Alner gjorde en ypperlig match i Ekeda-
len och bra var även där Per-Olof An-
clersson, Leif Andersson och Kurt Gus-

tavsson.
I Kinnarp var Bengt Georgsson den

store dominanten och skytten. Bra var
även Tomas Westerberg och Gösta Eek.

Målskyttar tör L:kedalen: Kurt Alner z,

Bengi Fredriksson och Örjan Sundkvist
elt var.

I Kinnarp giordes målen av: Bengt Ge-

orgsson 4, TomaE Westerberg och Giista

Eek.
Bra domare var Ingemar Stridh,

Skövde. ?-.{lt{f,.

UTFUR$ITLJNING
AV MUBLER

BöRJAR I DAG TISDAGEN DEN 20 MAJ KL. 10-19

tshHlåfr:8 t[,1ffi , ?0 - 5 [lruPRISERNA NEDSATTA MED I

R

A

ör
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. OGh VATTENSKADADE

BYRA SKRIUBORD. KUKSBORD

ETT RESTPARTI

BOKHYLLESERIER OCh SOFFGRUPPER
samt

2:a sort av SiINGAR och SANGKAMMARMUBLER
m.m,

Endast kontantförsäljnlng! Omgående leverans och hämtning.

OBELHU$ET
TILLFÄLLIGA LOKALER SLUTARPS KöK TEL.0515/336 15
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liif meturs ind,ian ,;ffi;u

$ 
- au gam,la truhus

filffi,il.''
1972

1974

Peugeot 504

vit, 7.200 mil

Opel Caravan
grå, 12.000 mil

OpelKadett
Caravan
blå, 13.000 mil

VW Varlanl
blå, 5.900 mii

vw 1600

vit, 6.?00 mil

vw 1302

röd, 5.000 mil

Volvo 144

vit, 8.200 mil

Konstnär Calle Örnemark väntar oå klartecken från USA ati 1ä böria
r"iåä'på."Jåtteindian, som ska bli 1? meter hiig' Här ses Örnemark
Iramfår sin åkapelse Jätten Vist intill rnotorvä51en vid Huskvarna'

Ett klartecken från LrSA och
även amerikanerna ska lii sin
egen "iätte'l-Calle Örnemark, världsbe-
römd skulptcil från Huskvarna,
är beredd att sätta i gång med
jätteskulpturen åt amcrikanar-
na. och den komrtrer att bli stör-
re än Jätten Vi.st. som vål alla
resenärer på motorvägen vid
Huskvarna nägon qang hat sett.

- Den hår gången skall det in-
te bli en jätte tltan' en indian.
Den blir 17 meter hög och skall
göras i sektioner.

Ce.lle Örnemark hat' t'genht'-
ten att anvällda sig av rivlrings-
hus när han gör sina jätteskulP-
turer. Jåtten Vist som alltså
står och blickar Lrt över Vättern
är gjord av tirnmer från.ett Pal
tle 1?00-talshus. Ingen i södra
Vätt€rbygden sktrlle våga riva
sitt trähus utan att för'st kontakta
Calle Örnemark..*

Det år utomlands sorn Calle
Örnemarks träfigurer vållat sen-
sation. För ett tag sedan kom ett
sexmannatqralt) fral) dct arlrcri'
kanska TV-bolaget ABC På bc'-
sök i Calles atelj6. Det blev så
småningom ett inslag på fyra och
en halv minr.ri spm sågs av 80 mil.j
människor. Inte att r-rndra pii att
Calle i flera dagar lick sPringir
fi'am och tillbaka till telelonen
för att prata med svcnska meri-
kaner iunt o1n i USA.

Carlle Örtremark har sin atelje i
Smedbvn, en pietetsfullt restau-

rerad hi:trtverksbv i llrtskvarna.
Varje år besöks han av tusentals
turister son {bljer hans arbete
med yxan. Och i år komnrer fler
turister än vanligl eftersom
Smedbyn utsetis som ett första
klassens turistmål detta bygg-
nadsvårdsår.

- Det är barå fin avkopPling,
såiger han när nlan undrar om
inte cle många ntänniskorna stör
honom i arbetet.

Men de1. är ju nästan alltid
rnänniskor han avbildar. Och så
jättar, förstås.

ARNE SVENSSON

Beg. bra bilar
Renault R 16 TS
gul, 3.000 mil

Renault R 16 TL
Automet
gul, 5.200 mil

Renault R 15 TS
coupc
grön, 4.200 mil

Renault 12 Gombl
vit, 2.000 mil

Renault 12

grön, 4.600 mil

Renault 6

röd, 3.600 mil

Renault 4
grön, 1.700 mil

Bil & Motor, Slutarp
j tet. osrslre3 30 bost. 141 00, 333 62, 340 62

' aukt. återförsåljare för Renault.
' Världens största tillv. av framhi.-drivna bilar

r oZ0

1970

1972

1967

Vi stänger för ombyggnad
ALLT SKALL BORT!

Mors Dags Blommor
till vrakpriser

BOGANVILLA 10:- ROSENTRÄD 10:-
Eng. PELARGON 5:- S:t PAULA 2:50

m.m. m.m.

FÖRSÄLJNING ENDAST LÖRD. 9.30- 18.OOI
Plantfcirsäljning hela llelgen i Slutarps Handelsträdgård.

KRUKVITXTEN
S:t Olofsgatan 41 * Mitt emot Roxy.


