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"Jag står inför den krubba här",

satt vid julottan. Kyrkkören medverkade med bl a gammalkyrkligt

introitus. "Stillå nätt" av Gruber
samt "Det är en ros utsprungen".

Kyrkoherde Hagnerud predikade,
I Börstigs och Brismene kyrkor
hölls julottor, {är kyrkvården Gustaf Axelsson, öökhern, predikade.
Aven här hade mycket folk samlats

.
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och Janeric Johansson ledde körer-

na, som sjöng de kända julsånger-

na, Vid nyårsdagens högmåssor i
Kinneved och Vårkumla hälsades bl
u nya
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son, som uvflyttat till Falköping, av
kh Hagnerud. En minnesgåva över-
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låmnades från f'örsamlingen.
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Kh Hagnerud välkomnade även
den nye kyrkvården Karl Erik Tors-
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tensson, Våsterbo, samt den bitr.

kyrkvården Bernlurd Johansson,

I Kinneveds kyrka, där
llickkörgn medverkade under kantor Margareta Thors ledning, vålAstorp.
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"Och vi kån dansa bom..."

kyrkvårdar våilkomna.

Vårkumla kyrka avtaekades
iiven f kyrkvården Bertil Johans-
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Vårkumla kyrka va r på julnatten
fylld till sista plats, 171 personer deltög i den stämningsfulla ljusgudstjånsten, Predikan hölls av kh Hagnerud och solos{ng utfördes av Jat
eric Johansson, som sjöng Bachs
kantor Margareta Thor sjöng "O Jesulein söss" oekså av Bach. Seim
postludium utfördes variationer
över koralen 6l av D Olsson,
Även Kinneveds kyrka var full-

och gottpåsar tlr
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komnades Göran Aridersson, Naglarp, som eftertrått framlidne kyrkvärden Herbert Ändersson. Även
de nya bitr kyikvärdarna Majken
Johansson, Alarp,och Olof Nilsson
Slutarp,välkomnades av kh Hagneruo.
Vid nyårsdagens gudstjånster i
Börstig och Brismene tjänstgjorde

kyrkvården

Gr.rstaf Axelsson.

Samtliga gudstjänster var välbesökta och goda kollekter inf löt.
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Jutfest på, Frökind,s gå,rd,en

fiedläggning
till förfång
(...
o
ror rnanga
L)
trafikanter
Riksdagen bör avslå förslaget att
lägga ner persontrafiken på bandelen Fålköping-Landeryd, säger
Bengt Börjesson i Falköping, Gunil'
la Andr6 i Mariestad, Arne Persson

"*^"_H*,

i Heden m.fl. i en (c)-motion till
riksdagen. I en regeringsproposition ingår bandelen Falköping-Landeryd i en förteckning

si

över bandelar som kan läggas ner
utan olägenheter ur trafiklörsörjningssynpunkt.- -En nedläggning
bör anses vara till uppenbart förfång för trafikanterna på olika delar
av bandelen, hävdas i motionen.
Motionärerna skriver bl.a. följande:

"Bandelen rnäter 131 kilometer.

Bland stationerna vid banan kan

Det bjöds på både mycket och god mat vid den traditionellq-iulfesten i Frökindsg.

I bakgrunden skymtar Curt

- .nå "h.lr"tt" i denvälkändaäuon "Curt & Roland" från Falköping'

Förutom julmat och kaffe med
I går var det julfest för pensionärerna på Frökindsgården i Kinnarp dopp skulle pensionärerna också
och till detta traditionella kalas var bjudas på sång och musik av den
naturligtvis alla pensionärerna in- välkånda duon från Falköping Curt
bjudna. Inbjudna var också repre- & Roland. Men det framträdandet
sentanter för sociala centralnämn- var kombinerat med diverse kom-

hamn reser dagligen ett betydande

Bland underhållarna skall också
Sven Andersson från Kinnarp
nämnas. Nu berättade han ett par
festliga historier och avslutade sitt
framträdande med att på ett ut-

den och repr. för statskyrkan och plikationer enär trubadurerna
frikyrkan. Inalles var det ett 80-tal glömt bort engagemanget i Kin-

personer som soc-iala centralnämndens ordförande Ake Olsson kunde
hälsa välkomna till Frökindsgårdens samlingssal. I s-itt vålkomstanförande berättade Äke Olsson att
det numera är sociala centralnämnden som är ansvarig för kommunens sju ålderdomsh-em som hYser

naro! Efter diverse telefonsamtal

lycliades man få tag på Curt

som
visa att han klarade sig

därmed fick
bra utan ackompanjemang av ständige följeslagaren Roland.
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ala centralnämnden tagit ett nytt

verna på denna sträcka med 40 minuter per dag. Också sträckan norr

Svenl Applåder blev det också för

om Ulricehamn trafikeras av skol

Det blev välförtjänta applåder för
sociala centralnämnden som så att
säga stod för fiolerna vid den tradi
tionella julfesten i Kinnarp.
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de ålderdomshem som kornmer att
byggas i kommunen skall uPPföras
som servicebostäder.
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KIl\l\ARPSFORETAC
SKATTADE MEST
I FALI(ÖPTiXGS K:N

Tidning som
Under inkomstäret 1974 var Kin' nlats AB FalköPings
258'000 kr'
drYgt
med
ut
punga
iick
det
i
KinnarP
narps Kontorsmöbler
också
kommer
på
listan
upp
iod
företag inom FalköPings kommun
som gehåradsallmänning
Grvtens
skatt'
direkt
i
mest
betalade
som
196.260 kr Placeras
Under det året lade Kinnarpsfiire' nÅ att erlägga
Monsun-Tison' ett
på
femte
Plats'
kr
i
taget inte mindre än 626'52?
åv kommunens större företag' hitskett. Det framgår av de nu ftirdig '
på 2?:e Plats med en er,ställåa skattdängderna för bolag och tar vi först
skatt som uPPgick till
direki
lagd
Fal'
ekonomiska föreningar inom
kr.
köpings ftigderi och som nu finns 31.307
tilgangliga på lokala skattemyndigheten i FalköPing.
Bland de 29 företag och bolag som

leder "listan" toppar alltså Kin'

narps Kontorsmöbler suveränt med

626.000 kr. På andra Plats
återfinns Våstra Sveriges Föreningsbank som i direkt skatt under
1974 erlade 318.5?5 kr och På tredje

drygt

ungdom såväl till Ulricehamn som
Falköping. Bandelen har också betydelse för arbetsresor.
Det bör vidare nämnas att ifrågavarande bandel korsar västra centralbanan - som går mellan Ctiteborg och Karlskrona - i Limmared.

Anknytningstrafik till denna förekommer på bandelen Falkö-

Tisdagen den 3 februari 1976

principbeslut som bl.a. innebär att

antal elever till och från gYmnasieskolan i Ulricehamn. Om persontrafiken skulle läggas ner på
bandelen ökas restiden för skolele-

märkt sätt tolka två Jönn-dikter.

sammanlagt c:a 400 Pensionärer.

avslöiade oökså att soci-

Ulricehamn, Limmared, Tranemo
och Smålands Burseryd närnnas.
För dessa och en rad andra orter
spelar järnvägen en betydelsefull
roll. Mellan Tranemo och Ulrice-

ping-Landeryd.
Det finns också anledning påpeka

att vägnätet i det berörda området
inte befinner sig i tillfredsstållande
skick.

Mot denna bakgrund bör enligt

vår mening också

persontrafiken
bibehållas.på bandelen."
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Glimtar frå,n Frökind

Go morron!
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Vill ni träffa Slutarps invånare
från ett till 90 år : gå till isbanan
bakom gamla föreningslokalen.

Där hittar ni dom på stålskodd
fot med och utan klubba. Jag
har också varit dår. DitörPassad
av min kära hustru som ansåg
att jag borde "pigga till mej" och
åka skridskor när det nu finns is.
- Ska du verkligen åka nied

hästtjejen samtidigt som hon var
if ärd med att laga ett Par gamla
jeansbrallor för att ktrnna klara
en utflykt på Lidens "Cruxan".
Jo, farsan åkte med dom gamla mögliga. Det var fart På isen i
söndags. Polis Lundgren var där
iförd både ishockey- och bandyklubba, fru, barn och hund.
Rehn var dår. llan hör till dem
som spolar mest. Men han kan
inte bara spola - han sågs i de

I
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mest hiskeliga övningar

.:

nus, Jonny, Patrik,

,i

issöndag!

Full fart på Slutarpsisen

Alla följer vi vål Emi i TV. Unga som gamla. Lördagens ävenir. rrred-giseknoen var så roligt,
å *t.t t.o.m. kunde skratta På
reprisen i s$ndags. liirdagens
värd - Arne feisr- kommer in
.till oss i vardagsrummet På ett
behagligt sått. Han tycker, tänker och leder oss vånligt hela tiden. I lördags hade han bråttom
när han skulle presentera Emil.
Han sa att vi skulle få vara med
om när grisen suggar. Vi "bönner" härute hajade till. Härute

år det nämligen så att

suggan
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Anka var gott. Man behöver

En svårfångad fasan
gelbordet

vid

få-

mej till

rna-ornitolog.
lekmanna-ornitolog.

-

2! kilo havag 25
Häromdan köpte jag
åg$r. På väl
re till mina småfåg$r'
jag placerat
valda platser har'jag
Placerat
havre i trädgårdenr och mor i hu-

fall vi inte får
set undrar nu utifall
rnivår.ISol
i vår. I Sol
havre i gräsmattan
blev det solrosor' Mina vänner

när de ser mej. Enn fågel i trädet
blir femtio på barar några sekunder. I början var det bara grå :h talgoxar' Så
sparvar, vinkar och
>ch stenknäckkom domherren och
gulsparvar. I.
en. Och massor avv gulsParvar.
asan kring stafredags strök en fasan
hyreshuketet mot Ingrids; och hYreshusen. I lördags var den flitig gäst.
Kom ånda fram tillll köksftinstret.
vippade
Käkade, tittade och viPPade
med stjärten somr en väldresserad mannekäng.

- Farsan, ta enr bild på fasan.
bben, Farsan
Det sa lillgrabben.
öppnade önstret,, Fasanen försvann. Giimde sig; bakom en soptunna, men komr fram när det
posiblev lugnt igen. Från min posi
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alltså inte åka till Operakallaren i:i
för att åta anka. Virrtill anka kan iii
man köpa, om inte hos Beng$ i ;l3l
affärn, så i en annan affär. Har ii;
dom

sagt.

lan har giort
Vintern och kylan

ttrar numera
småfåglarna kvittrar

*
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- Tå dom som smakProv.
fler.

Lasse,

I

i:i

att lii
ha fasan. Thomas i backen har ii
haft fasan länge. Och i Ungs :i:
trädgård har den dykt upp.
,ii

Tycker du om dom frnns det

med

Mimman, Helena, Jerker, RickY
och hela Slutarps Yngre'gä?de.
IWagnus var målvakt och så3ut
som "Honken". Alla sköt vt På
"Honken" och blev glada när
det blev måI. Si det var en riktig

något.

Men jag är inte ensam om

av en mycket vänlig sinnad ung
man. Han erbjöd mej På stående
fot anka att äta. Jag fick två.

kiubba och puck. IIONOMskulle
Rolle Stoltz sett - kanske något
för veterangänget Tre Kronor.
På isen var ochså Robban, Mag-

i

Vi får se om det blev

I lördags läste jag i världsPres- :i:
sen att dom serveraq[e anka På il
Operakällaren i Stockholm. I l:l
lördags åtjag ankai Slutarp. Det ii
var nåmlgen så att jag råkade :i:
hamna i en ankdamm förra hel- !:l
gen. I akt och mening att åka ii
skridskor. Ankdammen ägdes :i

dom mögliga skridskorna, sa

F:

tion innanför ftinstret försökte I
jag ånga fågeln med kameran. i;i

ii
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Just nu kommer familjens lii

- :i
skrid- :::
sko och Jonnv' - Båda två är :::
glada för att skolan tar Paus På
fredag.
t:i:
Båda är lediga På onsdagar ,i;l
yngste instörtande' Iförd skrid

skor, isiga byxor, lindad

!11

och den här veckans strävsamma dagar blir bara måndag, tis-

:l;l

dag och

::i

torsdag.

:;:

- det blir ii
slanten.
li:i

Inga veckans ord

isbandy för hela
Nu siörs jag i mina skriverier. lili
In från vänster kommer hästtje- ;ii
jen, in från höger kommer mel- li

lantjejen och från mitten famil-

jens överhuvud' Alla ska dom
bada. Kranar droPPar, vattnet

;i;i
::i:

i:i

är varmt och kallt, schampo fal- :i
ler i håret. Det biir ett våsen ut- il;
an like. Py'tt-i-pannan står på iii
spisen, mor rYcker in och far får :;:i
ställa undan skrivmaskinen, l:l
Intill nästa gång. Äk skrid - ;i
;kor, var snälla mot alla srnåfåg- l;

lar, mot hästar, hundar' katter
och hamstrar. Tama, vilda
och utanför bur.
'Go morron!
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Liden i Luttra snövinter.n 1g48. Drivorna var högre än bussen.
Däremot har jag tvingats vän, -många
da
gånger på grund av snöhinder. Det mest kritiska passet var
i Luttra där vägen många gånger

yrde igen. Men nu för tiden finns

det så fina snöredskap att vägarna
alltid hålls öppna. Sist jag fick ånda
med mina passagerare tror jag var
rekordvintern 1941-42. Den vargavintern minns jag speciellt väl. på
vissa ställen var drivorna höqre ån
bussenl

Gengas

Erik Olsson på sin arbetsplats. Om ett par veckor kör iian sin sisra
tur och kanäå se tillbaka på 46 år och 200.000 mi1 som bu55ghaurnr

Om drygt en rnånad kör
bussförare Erik Olsson
från'Döve i Börstig sistå turen. Och när Erik parkerat
sin buss för gott kan han se
tillbaka på en nästan halvsekellång tjänst bakom

i
:

bussratten. Erik Olsson
körde sin första busslur
mellan Fafkqiping och Ska-

ra den förstå april
f 930.. I måj gåi

ann<r

Erik i pen-

sion och kan då med gott
samvete lämna sitt 46 år
långä kall sorn busschauf-

ägna sig åt huset"och trädgården i Dövde.

Hur många mil har. då
Erik Otsson tillr_wggalagt i
sina bussar? Ja, han vet det
inte exakt men tippar på

att det rör sig orn c:a
2OO.OOO rnil eller femtio
van-- mnt jordklotet!! De
. flesta av d,essa rnil har Erik
Olsson tillryggalagt på lin,jen Döve * Brisrnene Kinnarp-Slutarp-Falköping, en sträcka sorn
Erik alltjåmt kör och skall

När kriget bröt ut i slutet av 30-talet blev Erik och hans buss - som
då var en Volvo - kommenderade
till K 3 i Skövde. Men redan efter tio
dagar kunde Erik återvända för att

-

med extraved i bagaget. Jåg tyck-

te det gick bra att köra på gengas.
Var rören rena och grejorna fint i
ordning och det var bra fyr i grytan
kunde jag få upp bussen i 70 km i

ttmmen-

Sålde

till Linjebuss

De rättigheter, d.v.s. länsstyrelsens tillstånd till busstrafik, som

Erik Olsson förvärvade av Josef
Giithberg 1932,sålde han tolv år senare till Linjebuss och året därpå,
1945, blev Erik anställd på heltid
so-m

chaufför åt Linjebuss med upp-

gilt att bl.a. köra den vid det här

laget välkända sträckan från Börs-

tig över Brismene, Slutarp, Kinnarp

till Falköping.

Så här ser Erik Olssons arbetsdag
fortsätta att köra den tillfälliet av- ut numera. 07,55 rattar han ut den
brutna linjen Döve - Falköping. blåa Scania Vabis-bussen
Men kriget ftirde med sig bensin- och är på busstationen i från Döve
Falköping
ransonering och 1941"var det dags 08.50. Där
verksam fram till
för Erik att montera fast ett gengas 13.30 då detärärhan
dags att skjutsa skol-

aggregat på sin buss.

barn och när klockan pekar på 16.30
- utgångspunkten där Erik Olssons bana som
busschaufför började en aprildag
en vanlig tändsticksask * räckte till för nästan
50 år sedan!
sex mils körning. Men man hade ju
PEV.
alltid med sig en reservdunk - säck

- Jag körde alltid på björkved.
Jag minns att 1,5 hektoliter ved den skulle huggas i bitar stora som

är Erik åter i Dtive

förfiir att i stället på heltid

#

- Kinnarp - Falköping av

så göra ytterligare ett par
veckor. Men sista mars blir

oekså sista Iuren Dör'e Brismene - Slutarp - Kinnarp oeh Falköpinet för re-

terarrchauflören Erik Olsson.

Josef

Göthberg. I köpet ingick också den
buss som rättigheterna var utfärdade på - en buss av märket Rio som
hade 23 sittplatser. Utmed ena långsidan löpte en sittbänk medan det
långs motsatta sidan fanns skinnfåtöljer. Bussen var splitter nY och
kostade då 18.000 kr. Det var mycket pengar på den tiden även om en
modern buss i dag kostar mellan
300.000 och 400.000 kr, berättar

Erik.

första apiil anSnöhinder
Alltsedan Erik tog över linjen Döställdes Erik Olsson hos bröderna
Göthberg - dåtidens "busskungar" ve - Falköping har han dagligen
i Falköping - och körde under sitra kört den c:a sex mil långa sträckan i
två för;taår bl.a. sträckan Falkö- ur och skur. Vinter som sommar.
ping
Under de 46 år som Erik kört buss
- Skara. jag
- 1.932
rättigheterna på har det aldrig hånt att bussen gått
köpte
linjen Döve - Brismene - SlutarP sönder eller hamnat i diket.

Äret var

1930. Den

lil:',,,
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En av rlnK
Ln
Erik ulssons
Olssons torsta
första bussar en Rio av engelsk tiliverkning.
tillverkning. Bussen
Bussen
hade 23 sittplatser.

FRöKIND
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i Fröhinds CDV

ordf. Rune Karlsson omval, sekr.
Berit Joelsson nyval, v. sekr. Giista

Kinneved- Brismene cp-ar.d.
har hållit årsmöte i Lokal Frökind.
I,
hälsningsanförand e berörde
ordl.^sittverksamheten och höll paren_
tation över de medlernmar. som avlidit under året.
Styrelsen omvaldes och består av
Sixten Lindberg ordf. Åke A.rdu."_
son v. ordf. Lennårt Pettersson kas-

Andersson omval, kassör Webster
Martinsson nyval, K.-E. Andersson
v. kassör omval.

Frökinds GDV har hållit årsmöte i

Lokal Frökind dit 120 medlemrnar
mött upp. Föreningen som bildades
1971 har nu ca 325 medlemmar så
uppslutningen till årsmötet får man
säga var god.

Ordföranden hälsade alla välkomna och tackade för det gångna

året.
Att leda dagens möte utsågs K.-G.
Ahl.
Av styrelsens verksamhetsberåttelse framgick att det hållits 5 protokollförda möten samt att 6 danser
arrangerats, samtliga i Lokal Frökind. Ärsmötet beslutade att medlemsavgiften skulle höjas till 10 kr
från år 1977.

Kinnarps IF, Slutarps IF samt

Kinneveds skytteförening beviljades ett anslag på f.000 kr vardera
Om intresse fanns bland medlem-

sör, Harry Lagerstrand, bitr.

kas_

Gun-Britt Westerberg, Bengt och
Bellis Vård6n samt Lilly Andersson

sör, Bengt Nilsson, sekr. Tord Tors_
tensson, v. sekr. ochsom ledamöter

omvaldes.

nåmsson,

Ordf. Bernt Rertilsson tackade

Leif Linell och Lars-Olof

de.

Distriktskretsombud samt valgruppsledanröter ursågs. Göran

avgående styrelsemedlemmarna UlIa Danielsson oclr t{ilding Våring för

ett förtjänstf'ullt och nitiskt arbete

,

vände

I

i4om föreningen. Särskilt

han sig till Hilding Våring som varit
sekr. i styrelsen sedan föreningen
bilelades. Ordf. överräckte blornmor
under medlemmarnas apptåder.
Efter mötesförhandlingarna åts
en god supe under gemytlig stämning och sedan dansades det till
Per-Inges orkester.

Abra-

I
I
I
I

I

|

i
i

Andersson, Mossagården, Slutarp,
valdes alt lörestå den valbvrå som
mötet beslöt att. upprätta till höstens
val. l!n kommitte ti]lsattes att ordna
med en naturstip.

Efter. förhanälingar, kaffe

och

sarnKvam, vllket var gemensamt
med CKF och CUF av Gunnar Tegehall en irrformation från kommunen, och sedan berättade och visade Rune Göransson bilder från en
Amerikaresa. f?i.{,. 14

:Sl

e+#:
Inskrånkning

av

busstrafik?
Persontrafiken skall vid nedlägg-

ning överftiras till busstrafik, men
kommunen förklarar att man nyligen tagit del av skrivelser från Gtiteborgs trafikdistrikt till länsstyrelserna i Skaraborgs och Alvsborgs

län. dår det ifrågasätts viss inskränkning av busstrafiken i områ-

det. Länsstyrelsen i Skaraborgs län
har uttalat att järnvägen skallprioriteras som regionalt kommunikationsmedel och att järnvägsnätet
mådte bibehållas i dess nuvarande
omfattning.
Ny väg nödvåndig
Kommunen påpekar den bitvis
dåliga standarden på riksväg 46 och
påminner om de löften som ansvariga trafikmyndigheter tidigare givit

om ny- och ombyggnad av
stråckan Falköping

-

väg-

Ulricehamn

innan frågan om aweckiing

av

järnvä gstrafiken genomförs.

Inga ytterligare inskränkningar

av SJ innan den pågående trafikpo-

marna planerades en gammaldanskurs till hösten.
Till styrelsen blev det två nyval då
kassören Ulla Danielsson och sekr.
Hilding Våring avsagt sig.
Styrelsen i sin helhet blev fö\ande. Ordf. Bernt Bertilsson omval, v'

litiska utredningen redovisat sina
slutsatser och förslag krävde de

$along $ophie, Kinnarp
Måndag 23 febr. öppnar jag min damfrisering. Jag

har öppet måndag, tisdag, torsdag, fredag, kl.
8,30- 17.30.

uppvaktande kommunerna. Försiaeen skall först remissbehandlas
oclibli föremål för beslut * till dess
vill man att trafikutskottet skall avstyrka bifall till propositionen som
avser Falköping

-

Landeryd.

Ulricehamns kommun tog upp
bandelen Ulricehamn - Gånghester - Borås, som också är nedlägg-

rrä\roooed $:tffif1?f*,,',,",0

ningsirotad. Den bandelen finns inte

med i regeringens proposition och
trafikutskottet kommer inte att ta
stäiining tili den nu.

"Vi behöver
järnvägeno'
Det var trafikirtskottets lilla delegation med en representånt för varje parti som tog emot representanterna för de tre västgötakommunerna. Lars Fredriksson, Falköpings kommun, redogiorde för det

behov av järnvägsftirbindelse som

företagsamheten och de kringboende har på delen Falköping - lllricehamn - Landeryd. Erik Anders-

son underströk kommunens krav
som också kommer till uttryck i
skrivelserna, nämligen att den tra-

fikpolitiska utredningens resultat
måste awaktas.

Av de sex ledamöter i utskottet
som tog emot delegationen var tre

Inga ytterligare in.
skränkningar i SJ:s nuvarande tralikförsörjning får
ske i awaktan på att 1972

års trafikpolitiska utred-

ning redovisas och skulle
en nedläggning av bandelen Falköping - Ulrice-

hamn ändå komrnq till
stånd är det ett oarvisligt

krav att riksväg 46 rnellan
Falköping och Ulricehamn

rustas upp. Falköpings och

Ulriceharnns kommuner
var ense på de punkterna

när de på onsdagen uppvaktade riksdagens trafikutskott i Riksdagshus€t. I

uppvaktningen

de.ltog

också Tranemo kommun.

Kommunerna överlärnnade skrivelser med synpunkter på nedläggningsförslaget och talade I två
timmar om sin sak med tra-

fikutskottets lilla delegation.

Falköpings komrnun
erinrar i sin skrivels€. rrrl'
dertecknad av komrnun -

st)'relsens ordförande Erik:

Andersson och komrnunalborgmästare Tore Folkeson, orn att komrnunen
tidigare besvärat sig över
SJ:s beslut om inskränkning av styckegodstrafiken
vid Äsarps och Kinnarps
stationer.

Yidare uppger kornrnu-

nen att vid

stationerna

Blidsberg, Åsarp och Kinnarp under 1975 har befraktats 248 vagnar om c:a
4.OO0 ton gods. Cirka 50
vagnår har befraktats vid
Äsarps station, varav ett

40-tal her utnyttjats för
transporl av jordhruksmaskiner från utlandet.

- Detta gods har delvis
varit av sådan storlek att
det icke lämpligen' har
kunnat transporteras på
landsvägo skriver Fatköpings kommun till tiafik-,
utskottet och fortsätter:
- En nedläggning

av

godstrafiken på järnvägen
kan medföra att möilighe-

terna till fortsatt utveckling av på orten befintliga
företag allvarligt försämras. Detta kan i sin tur
medföra andla negalivq

också ledarnöter

i den

pågående
De

trafikpoiitiska utredningen.

kommer att föra kommunernas

synpunkter vidare till det fortsatta

arbetet i utredningen.

- Vi blev mycket väl mottagna

under de två timmar som vi fick tillftille att utveekla våra åsikter i nedlåggningsfrågan och jag hoppas att
uppvaktningen skall ha påverkat
utskottet i någon mån, säger Erik
Andersson omedelbart efter upp-

vaktningen igår. Utskottet 3kall
också ta kontakt med länsstyrelsen

i

denna fråga. Länsstyrelsen i Skaraborg är som nämnts ovan inriktad

på att bibehålla järnvägsnätet.
SJ måste

upprusta!

Vid uppvaktningen

sarnhällsekonornisha konsekvenser vilka då kan
kornma att trelasta airdra

betonades
också från kommunerrras sida atkQJ
måste rusta upp bandelen om defi
får vara kvar och inte iåta den trafiker.as på det sätl som sker nu. SJ

samhälleliga sektorer än

uppfyller inte de krav som rätteli-

Statens Järnvägars.

gen bör ställas på järnvågstrafiken.

Riksdagsman Bengt Biirjesson
var inte med vid själva uppvaktningen men han betecknar i ett
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samtal med FT kommunernas aktion som ytterst värdefull och en positiv framgång.
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Tre musikanter från Frökind _

är bara en trio, Det finns många,
många fler som spelar upp. på falas, på fester och i andra sarnmande-r

hang. Dragspelen domjnerar, Säkerligen har ni lyssnat till Bertil

Engdahl, Gustaf Antonsson,
Karl-Erik Andersson, Gunnar

Clausson, Äke Thörn, Håkan Sil-

vander, Bror Johansson

- musika_
liska familjen Johar::son
diir
Jan-Frik är en överdängare på

orgel och piano och där frun i huset
Maj-Britt förnöjer oss alla då och då
- samt nu också Nils Wallinder.
Fioler. Vi letar i minnet och hittar
jämte Nils Sanfredsson Carl Tornemar, stöttespelare i musikantkretsen. Då och då sittet trumslagarna Giista och Folke Andersson
vid slagverken. Sture Sund6n, Bertil Helander och Torbjörn Övergård
har setts med gitarr och Stig Johansson år basist. Han är flitigt i farten med Östens.

*

I kommunens mest

musikaliska

del finns naturligtvis också damer,
som kan hantera instrumenten med

bral'ur, Vi har plockat frarn en, som
får stå som representant för rnusik-

livet i Frökind. På sitt sätt är
Britt-Marie en "avfäling" - hon

bor i stan, men år barn av Frökind
och jobbar härute. Britt-Marie är så
mycket "kåndis" för folket härute
att hon egentligen inte behöver någon närmare presentation. Men än-

då. Ni får här några noteringar ur
hennes digra lista.

Hon lärde sig noter fem år gammal, hon spelade dragspel vid 6.
Och sen blev det söndagsskolan,
Gunnar, Nils och John
Musikens vagga måste ha stått i dör inte

så

rödakorset och andra ideella fören-

- tre spelemän i Frökind'

fort. De spelar fortfarande

Frökind. Det får man klart för sig John och Co. De roar Pensionärer
när man näimare granskar vad och andra när det handlar om resor'
i
Frökind har i n:usikantväg' I nästan de finns då och då På estraden
varje stuga finns en dragspelare, Lokal Frökind, de sitter hemma i
violirust eller gitarrist. Vi har inte bästasoffan och roar sig själva och

''ingar som engagerade henne. Pi
musik, folk och dåtider. Intressanta anot dller dragspelet -;.,aet "var
egalt. Det blev SGU, IOGT - det
inslag som man gärna lyssnar till.
Och så klämmer de i. Gunnar : blev .en frammarsch i dessa sam74

-

och Nisse

-79 - träffas varjö manhang. Det blev stora framgång-

torsdag, repeterar, hittar på nytt ar - man kan tala om succ6er, Hon
och har roligt med sina instrument. växte upp. Blue. Eyes var en milstcilpe i musftlivet. Hon sjöng sin in i
- Jag startade med magdebur- folks hjårtan,hon spelade så att folk
gare under tio år. Sen köpte jag två- kom till danser som aldrig förr. Talan$akt med De Okändas revy,
radigt.
Det säger Gunnar, som under 20 Frukostklubben, seriöst med

*

knackat dörr; men väl rnventerat li- "husets folk".
Häromdan träffade vi Nisse med
te av Frökinds bidrag till musiken'
Vi har då och då stött samman med fiolen. Gunnar och John med
John Karlsson - han som lägger dragspelen. De drog flera "trudelutner rör; och fått klart för oss att tar" - de spelade gamla läsarPsalFrökind är något alldeles speciellt mer, Svinsta skär, 50-, 60, 70-talets år inte hade något dragspel, men nu
musikaliskt. John med spelvänner schlagers och så naturligtvis "Vig- spelar tvåradigt så att Lennart Kar16n hoppar till när han hör "Viggen"
drog 1968 igång Frökinds musik - gen".. .
ljuda ut i den nästan mörka natten.
klubb med sfte att främja den kulJohn är "lillgrabben" i det här
Nisse med fiolen - det är Nils
turella musiken - kultisen alltså och fick genast gensvar.Fram kom Sanfredsson som snart är 80 vårar sammanhanget. Med ålderns rätt.
dragspel och fioler, som dammiga ung. Han smeker stråken utan min- Han har några år kvar till de 60,
legat på hyllorna och nästan möglat sta darr på fingret antingen det gäl- men är väl annars den som engageunder decennier, Det var enradiga ler en lekande vals eller en mer rat sig mest för det här med Frötvåradiga - ja hela raden av spel. mollstämd melodi framkailad av' kind, dragspel och fioler.
- Knappt åtta år fyllda fick jag
Det blev musik i Kinnarp, Slutarp, soelvännerna John och Gunnar' jag
första
min
ett
enradigt dragspel av min farfar
fick
min
sexårsdag
På
och
Vårkumla
Börstig, Brismene,
Luttra - och hela gänget dragspela- fiol och när jag fYllt sju kunde jag och det var musikgrunden för mej.
Efter tio år skaffade jag mej ett tvåre blev nåstan "kändisar"' Vill min- hantera den.
Nisse är av gammal sPelmans- radigt som jag sedan spelade på
nas att Karnevalen i Falköping upp
siäkt. Säkert minns någon läsare fram till "lumpen". Sen tog jag paus
fattade och uppskattade inslaget från
Frökind som något alldeles extra i Alfred Gustafsson, torPare i Si- i flera år och först när jag fyllt 45 fick
monstorp i Grolanda- Det var en iag tillbaka känslan för spelet igen.
slutet på 60-talet.
Och den känslan är inget som bamorbror till fiolspelare Nils. Alfred
Nu finns inte musikklubben läng- var en speleman en rikssPeleman ra försvinner, John spelar på, Med
re - det blev till sist nästan för som hanterade sitl instrument så att fiolspelare Brenklert har John varit
en uppskattad underhållare i bl.a.
inte bara bygdens folk njöt.
mycket poppig musik av "kultisen"
och de enradiga, tvåradiga började
- Jag minns turerna i trimPol-* olika IOGT-sammanhang.
dra sig undan. Men musiken lever skan. De var tjusigare än Ham
bo-vals, men Påminner om hambo'
vidare utan klubb. Gnistan för musiken tändes genom klubben - den Nisse har mycket att berätta om

*

*

*

Eva -Gun Wiegenstedt grammonfon-

inspelningar med IOGT-inslag,
fortsatta musikaliska tongångar i
IOGT-sammanhang, i alla möjliga
ideella sammanhang. Hade chans

till en karriär i

svensktoppssammanhang men stannade hemmavid.

*

Och nu förnöjer hon inte minst de
unga på barndaghemmet i Kinnarp.

Satsade alltså på en trygg tillvaro

som lårare och har musiken som

hobby. Britt-Marie - plast-Karls
sons dotter i Slutarp - har inte

musikpåbrå men

ungdomarna
Karlsson kan spela och sjunga ändå.

- Jag började med storebror Raimond som spelade fiol. Och sen har
musiken blivit nästan som ett gift.
Livet blev småningom en Strid
Och där är det. Även om herr Strid
gärna sitter barnvakt när fru Karlsson-Strid går på tur med sitt spel, så
är hon nunera mer fru Strid

än

Britt-Marie, som sjöng sig in i folks
hjärtan som -Britt-Marie.

- Fast visst är det roligt när
Bengt (Tiverman) och jag får spela
upp. Det händer - det händer ofta i

mörka december och januari. Då
har folk

fest.

L*
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Tre frctn ee amlaee Frö/r;önd,:

Gustav Gustavsson tycker inte att

effekterna av kommunsamman

slagningen mårks i någon hög grad i

Hygglig t r trots allt
efter drygt två år
i Falköpings korlrnrun
Frökinds komnrun existerar'inte längre, har inte
giorr det på drygr två år. Der
var kanske med blandade
känslor som Frökindsborna
såg fram mot den stora ,'gemenskapentt

s1g1[91n6q- Där fahns
nen Falköping,
en

:tl::;::li:lI

rädsla för byråkrati, ornständlig förvaltning och ert
ensidigt g ynnande av eentralorten. Ännu har inte
tecknen på att de mindre
kommundelarna åsidosätts,
varit i ögonenfallande, allt
fungerar trots allt hyggtigt, I
vaije fall tycker de tre

fullmäkt i gereprese

n ta nt

ili'ilrl

f.d. Frökind. Men närdemokratin
har i viss mån gått förlorad. Det var
lättare för kommunerna att driva oå
err rraga,
en
fråga, nar
när man nade
hade Kommu
kommunI
representanten närmare in på sig.
I
I

"Byalagsandan,'
"Byalagsandan"
Men det finns påtryckningsgrupper i flera av de f.d, kommunerna
som är mycket aktiva och som inte
sällan har nått framgångar. i sina
Forts på sid
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Slutarp-Kinnarps tämligen goda

- och söndagar
rålsbuss. På lördagar
är det enligt den rådande trafikpolitiken och SJ:s tidtabellsystem inte
meningen att Slutarpsbor och Kinnarpsbor utan bil shall resa någon-

Att Ela en rälsbusstur på
söndagen till stan för att strax dåirefstans,

hade Frökindsbadet också funnits

Gustav Gustavsson, Slutarp,
som representerar social-

optimistiska om utgången:

,Gunnar Larsson i Luttra rcr

demokraterna.

rrruJugnerer atr möta en riy ticls
krav.

terialet finns inköpt och i väntan på
ertt

monteras.

Luttra hade

250 invånare.
Gunnar Larsson beråttur att ]rutt_
ra kommun t.ex. inte hade nåeot ålderdomshem. För att klara dJn soI ciala omvårdnaden av de gamla i4I Bicks kommunalförbund åt olika
,håll.av de små socknarna och så
kom det sig alt Luttras gamla skick_.
ades till Haga sjukhem i Tidaholm.
-Det var err centraliserinq sorn
man knappast skulle kunnalodra
idag. säger han.
l

Expansiv period

När Frökinds kommun stod nv_
befolkningsunderlag och
bildad i början av.l95O-talet våntaje
1".,,,i":",

ter återvända hem kånns inte me.
ningsfullt. Rålsbussen vånder och

Gustav Gustavsson i Slutarp (s)

skall bli ett Frökindsb d! Ma-

Den ytterligar.*utredning av frå_
gån som skett, nämligen om en
samordning kunde ske med allakti_
vitetshuset som Kinnarps Kontors_

möbler bygger, -yr.r"d-u ut_i att så
inte kunde bli fallet. Fritidsnämnden tillstyrkte vid sitt senaste sam_
manträde bygge av bad i Frökind två ledamöter anmälde dock avvi_
kande mening. pengar finns reser_
verade i medel till fulhnäktiees för_

fogande.

- Det är väsentligt att vägnåtet
rustas upp, såger han och han önskar att det skulle bli låttare för folk
att bygga villa ute i naturen i glesbygden. Byggnadsnämnden i' Falköping har försökt att så långt lagen

förbindelser med centralorten via
kollektivtraffken
landsvågsbusg

ning och hade' kommunsammanläggningen dröjt ytterligare ett år

Frökindsbadcr

bygdsbon Arne Olsson med stort intresse

Kollektivtrafiken

stora årsskiftel 73174. Man hader
t.o.m. barnstuga klar, nya reningsverket var i gång med effektiv re-

Frökindsbadet, ja. Detta ovanligt
segdragna ärende kommer snart
tupp i kommunstyrelsen och de tre
,representanterna från Frökind är

drabbar glesbygdsborna svårt och
vågfrågorna omfattar också gels-

Vägar och kommunikationer - det
är frågor av stof betydelse i en
kommundel som f.d. Frökind. Gustav Gustavsson berättar om tätorten

Följaktligen var det en väl fungerande kommun som gick upp i den

från "gamla Frökind, så .
det är Gunnar Larsson i
Luttra och Arne Olsson i
Alarp, båda centern. sarrlt

derligt behandlade småvägarna

enstaka hus som vål ansluter till naturen skulle utgöra någon miljöfara.

nisbanor,

idag.

ge.r Arne Olsson. LRF har satt
strålkastarljuset på det dåligä vägnåtet inom komrnunen. De dåliga,
krokiga och av vägverket stwmo"

tillåter tillrnötesgå sådana önskemåI. Arne Olsson anser inte att ett

måagå uppgifter och en expanslv
period inleddes. Det byggdes ålderdomshem, skola, va-nätet i tätorterna Slutarp och Kinnarp byggdes ut.
Man arbetade aktivt med mzrk- och
byggnadsplanering och utveckling
av den kornmunala servicen. Idrotten gick sitt med bollplaner och ten-

erna

Gunnar Larsson är veteranen
bland kommunalpolitiker med erfarenheter både avjden allra mrnsta
beslutandeförsamlingen - Luttra och den största, nämligen riksdagen. Dåremellan finns Frökinds
kommun. 1935 blev han kommunalstämmans ordförande i Luttra
och så kom det sig att far och son
Larsson ..satt i kommunalståmma
och kommunalnämnd samtidist.
Luttra ingick från komrnuisam_
manslagningen l9S2 i Frökinds
kommun och det var ett mor.rverat
samgående. De små socknarna ha_l

-

kommer icke mer.

Idag är det ett fåtal Frökindsbor
som är kommunalt engagerade ge-

nom uppdrag i nämnder och styrelser. I den gamla kommunen var det
annorlunda, då hade c:a l0 procent

av kommunens invånare

något

,kommunalt uppdrag, Långe klara'de man'sig med en kommunalkassör med kornmunalkontoret hemma
och förvaltningen på halvtid. papperse:ercisen var minimal, man tog
sig en pratstund nämnderna eme[_
lan i stållet.
Den ideologiska skiljelinjen var
mlnst sagt suddig. - Det var en sam_
lingsregering, vi var överens i stort
sett, säger socialdemokraten Gustav
Gustavsson om den centerdominerade Frökinds f.d. kommun. Fortfarande samsas {s) och (c) väI, Arne
Olsson och Gustav Gustavsson åker
för det mesta tillsammans i en bil.till
fullmäktiges sammanträden i Falköping.

-Man hinner knappt gå till kio'

sken säger Gustav Gustavsson. Han
anser att 1963 års trafikpolitiska be'
slut i riksdagen är helt horribelt. Det

bör omprövas - de kollektiva tra'
fikmedlen och kommunikationerna
är viktiga samhällsfunktioner På
krav. .Det åir samhällsf{ireningaf; samma sätt som sjukvård och un:
Arne Olsson i Alarp (c)

vä

gI?5reningarochLRFsomsetttillatt]

angelägna frågor tör kommunbornf
drivits på.och många har lösts på et!

tillfredställande sätt.

Gunnar Larsson tycker att "byJ
alagsandan" i dessa aktiva opolitis.']
ka föreningar åir bra och kan myck.]
et väl ersåtta kommundelsråd. soni
manju inte vet hur de bästskallsättaq
samm2n

Yägproblemen

- Vi ska vara rådda om samhäll*föreningarna och vågföreningarna,
De ska fortsätta att arbeta och föra
fram frågor på sätt som sker nu, så-

dervisning.

Det ska vara debatt
Kommunpolitiken blir allhner in
vecklad och svårförståelig och det
finns brister i den kommunala informationen, Gunnar Larsson tror
att'riier debdtt i fullmäkiige kring
frågorna skulle inte skada - lnte
minst rhed tarike oå infcirrrlations.
problemet. Debatteras frågorna no-

ga så lyssnar åtminstone en liten

r)-x'
t'

?urr >'

Fotnot: Sedan i höstas är flera dragspelare samlade under en hatt,
nämligen Frökinds dragspelsklubb

tM- *

Barnen härute har ofta fest,
Britt-Marie år föreståndare för

volleyboll, danskurs, luciafest och

I

en studiecirkel

barndaghemmet. Hon har dragspelet i farstun. Just nu har hon dock
vissa svårigheter att få remmarna
att räcka till. En liten Strid är på väg
och Britt-Marie har "pustepaus"'
från "dagis".

Lennartsson till ny ordf. efter Arne
Thuresson som avböit omval.
Till v. ordf. valdes Ingela Andersson.._

i9?A'oe".H
tA

bavtL.

i

del av kommuninvånarna på debaF
ten i sessionssalen men de allra flesta kanläsa om den i lokaltidningen
dagen efter.

*

Skrivaren av de hår raderna
kommer också loss ibland. Och

BÄSSE

l11b.aä*.&tq

styrelsen.

kvåm med Centern och CKF.

"Så gick det till när farfar var

denna afton har jag mycket svårt att
klara pekfingervalsen. Det var nåmligen så att Johansson i går spelade
vals med Håkan Silvander - en vals
basist har då och då ont i fingrarna.
Det kan bii öppna sår. Han kan lida.
Men vad gör man inte för musiken?

I övrigt omval ai,

Kväilen avslutades .med ka-ffesam-

att skrivaytterligare om musikaliteten i Frökind. Kanske finns det anledning att återkomma. Inte minst
till Lindbergs-ynglingen och alla
ung. . ."

"Vi i CUF,,.

Vid förhandlingarna valdes Leif

Det finns naturligtvis så mYcket

unga musikanter som kommer loss

Kinneveds CUF

har hållit årsmöte i Lokal Frökind.
Av årsberättelsen frameiek att
verksarnheten bl.a. har bästått av

-De ska vera ena stunn, säger
ledamöterna från kommundelar,
diir det var kutym att

diskutera
var det

låinge och omsorgsfullt. Så

bland annat i Frökindsfullmiiktige
Britt-Marie

-

en av Frökinds fina musikanter.

och som referent satt man ofta och
tuggade pennan tillslut medan
klockan obönhörligen tickade mot
pressläggningen och alla argument

redan var bokförda i anteckningsblocket. Men man kunde ju aldrig

._

veta om det inte fanns ett till ...D iskussionens vågor gick ibland höga,
men

GALVANISERAD

i politiken skiljer

man faktiskt

på sak och person, Det låter mycket
vårre än det åir,

oT,_

LADUGÄRDSINREDNING
Vi tiliverkar alla slags ladugårdsinredningar
TILL KON KURRENSKRAFTIGA PRISER.
Begär olfert - det lönar sig.

Halsängs Reparationsverkstad
KINNARP

-

Tel.461 64.

GöR SOM ALLT

FLER

KINNARP$ PENSIONAT
INGA NIELSEN - TEL.332 'M

ocH

Anordnar middagar, supder och kaffetillställningar

i

triv-

FLER

såmma lokaler (även i hemmen)

Ar till

TILL MYCKET HUMANA PRISER!

affären med

VÄVMATERIAL

LilGRE
PRISER

gäåT#å,"

Vi varpar och lev. klart'för uppsåttiing till ett pris av 3:-. Alla

lllmi':ltinlgH"''v"lT9t?f
:"Hå:äåi1såL:"Ä1":1"'*ä"f
ga, beig".el. orange 35:- extra stark Terylenevarp sjuiltorps grä
27:-,

Bockens linvarD E/2. 8i3 och 8/4 35:-. Stränggam 17 ;-.
Bomull speciabbrteiing J åttof ina I än gder och bi tår 5 :-.b

L
-fåtger'
väIftia ltirger 18:-. viss färger 15:50.
röda 2?:-.
Bnrna, orange,'omull
CrimiienC oön tersev hasor bl. färger 4 :50. Vid köp av 20 kg. 4 :-.
Fårdigskurna Crim,l. 7:50 bl. färger. stora crimplene- o. ierseystuvar bl. färger 16:-.
Ci-rnmitön-Uana i långa låingder fifdiga ör in-slag.bl. färger.el.-en13:-'
bti ni"ta 8-. Ritla, 5rua,-grÖna' orånge, guLa,och-mtrinblå
Öwiga valfria färger 10:-. Minsta rottr. exp' 5 kg. varpprowr granystan.
4:50
tis. Vlrksarn facett merc. 8i4 i nrånga färger
i,iåetG-fr*ä. li- ttandjticnnhgsiarn aörvl 6:50/hg. vävredskap'

Färdissknrna

Moms lncår.
iäå-ptät'å" ba färdigskurna mattrasor mot 2:50 i frimärken

Skrlv eller ring trll

oss

KINNARPS FABBIKSNEDERLAG avd. L
521 03

Falköping 3. Tel. 0515831 86 eller 331

71

öPPETTIDER:

Vard. 11-19

Lörd. 9-15

KINNARPS
LAGER.
FURSITLJNING
Tel.332

63

FöRSÄLJES GENOM FRIGGERAKERS ROR
och FALKOPINGS BYGGHANDEL AB
SLUTARP - TEL. 333 90

Alrctöaötetshrnset ö lf.öntn;o;r P
ett mi,ttonhugge ö so,mr&d
:::::;l::

.'.i.liri

"Aktivitetshuset" i Kinnarp håller
eu på att uPPföras. I början av de:ember påbörjades schacktningsarbetena för projektet som är kostnadsberäknat till dryg! två miljoner
kr och nu är man klar med den bärande konstruktionen av armerad
betong. Det är tack vare medel
som KinnarPs Kontorsmöbler AB
avsatt i en speciell arbetsmiljöfond
som "Aktivitetshuset" möJlrggJorfs'
Det här miljonbygget är ett projekt'
som från det att id6n tändes i somras, har skett i samråd med Personalen på KinnarPs-företaget' När

ett förslag arbetats fram giorde företagsledningen en enkät bland de
urritaUdu som då gavs tillfåi-'lle att

komma med id6er och sYnPunkter'
En överväldigande majoritet var för
det förslag som nu håller på att realiseras. "Aktivitetshuset" uppförs
strax söder om KinnarPs Kontors-

iiiii:iir,iiiil

- Hittills har tidsschemat hållits Taket skall nu läggas på och det
fint och allt tyder på att "Aktivitets- ,r.6s1s1 väntas ta endast några
huset" kommer att stå färdigt som veckor och därnäst i tur slår ytterplanerats i mitten av november, sä- vågga".ra som utvåndigt skall kläs
ger Anders Färnqvist till FT.
mJJ vit kalksten. Sedan ska man
-:secian
cien bärano-e konstruktio- oauo"i" de tidskrävande inrednen kom på plats kan man skönja ,rirlgsilbetena. Bl.a' år det åtskillikorrtu.erna av det blivande "Aktivi- ga fvadratmeter med golv som skall
tetshuset"- Byggna den uppförs i gutas.
två sammanbyggda kroppar - en

- Vi håller

nu på att arbeta med

för gymnastikhallen och en för mat- inredning en och färgsättningen'
sal,iimbassäng, motionsutrymmen Det är meningen att vi skall ha möm.m,
bler av egen tillverkning, säger en
Simbassängen håller man för r"!or.r.tt1.nt för Kinnarpsföretaget'
närvarande på att giuta och den i och med "Aktivitetshuset" får
kommer att plgceras .m$lan Til a. anställda vid företaget en ny
salen och -.q*p"tit1"t*1'
:""- matsal - något som man ridigare
sängen skall blLdryCt 16 meter JåoC .;k;.i.
och fyra meter bred och dJupet va- Dessutcm är det meningen att de

rierar från

90

till

160

cm.

-

anställda skall erbjudas'iagad mattillsjälvkostnadspris.
.lt"P3
Bygg-Sjögren i Skövde och "Aktiviytterväggar
"Åktiuit"trhrr.lt
tetshuset" har ritats av arkitekt skall bestå av vit ""
kalksten och. de
SAR Britt-Marie Fårnqvist vid Ar- iönste" -som vetter mot väster och
möbler och beräknas vara färdigt kitektgruppen H E Heinemat AE ro"" skall skärmas av med "manketill sensommaren'
i Skövde.
takfötter" eller "plåtmai'ki-.
:::,:.

'fotal'entreprenttf ,it

Fabriksf örsälining
SKRIVBORD, SKÄP, BOKHYLLOR

OCh

STOLAR föT hCM

och qårdskontor.

sÄulns DIREKT rnÄt't LAGER'
UTFÖRSÄLJES
ÄvEN LAGERSKADADE MÖBLER

I

n

gvar

G

ustatssons

El

ektriska

69
, Falköplngsväierr'7 ; SLUTARP'- Telefon 333
n9.fl!-e-rreparalio-nef
Utför alla slags elinslall,ationec+ch
eieiiiöiir-ios eisplsAR - KYLSKAP - FRYSBoXAR
m'm'
..

-

Cylinda tvättmasklner - DAMMSUOARE
- Allt inom branschen'

nnarps Kontorsmöbler

Ki

KINNABP Te|.0515/33370'

LAT OSS
SE OVER DIN BIL
O

TÄNDSTIFT

O

Vi tii,t.tt, rt,ttl ,tll't lttltlLlt
\i'r r
r,,r i.ll,,l.' r r r 'irr lti
'trrr.
lirt
rr.t.rlr'l
l'.tr'l''t
I).t
,',1i..r.
irr,,.llig.'rr,'l.il'l! lt)r'l' llllf :'l
i.'tt't, l', i'iil',r ' tr Rert'rtrlt

l.rll

LJUSINSTÄLLNING

. envtn nsPsrs-AR : ä#ååJ#RKARBLAD
r JUSTERING AV
.GLÖDLAMPOR

\()lll

l1ll.

ljii,:.1,'g,Titt,r trl sri tort rltt
k.rtr ,'. lr I.l ( l i l\l'()\'tLll

VENTILER

:

KINNARPS BILSERVICE
GunnarSvensson

-

Tel'051 5/336 10

$lutarps Kvarn
03
BROR JOHANSSON' Tel' 331

ALLT FöR LANTBRUKET I
fodermedel, utsäden, gödnlng, fröer'
RENSNING OCh FöRMALNING
av sPannmål m.m'

AB Bil & Motor
SLUTARP Tel. 0515/333 30

aukt. återförsåljare för Renault'
bilar
Vårldens största tillv. av framhj'-drivna

som sköt för fullt under
i Kinna-fp samlade i går månge intresserade'
LUftgeVäfSskyttet
ahl var också där och i veckan dyker
ledning av Benny B.odd .ch Da. SiÄonruo.. rr.å "r.iitålläi.i?ä"a" r:c
o"irå i.tu."""rrGeorg Johansson upp söm instruktör'
n'] e. O å -_j,ti

o

(*) i Asarp och Frökind
hcill årsmöte gemensamt

Iil/YI|{ARPS IOGT-]YTO
HAR NÅrrlr ÅRSMOTtr
Ett livliet studiearbete

Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen har 63 medlemmar samt haft 3 protokollförda möten och 3 styrelsemöten. Kassabehållningen var vid årets slut 22.579
kr. Föreningen har under året mistat två av sina mest hängivna och

genorn NBV och

bedrives

blir för va{e år

allt mer omfattande

en

verksamhet,
under året har ett tiotal cirklar slutförts. Under våren gjordes en tvådasars bussresa

till Skåne som kur:

avrlutning. En

studieupptakt

intresserade medlemmar, Sten anordnades under hösten på FröAhlqvist och Sigvard Gustavsson, kinds lokal varvid studiematerial

vilka varit kassör respektive revisor sarnt förfärdigade kursalster visamånga år. - Vi minns dem med des som utstållning;dessutom bjöds
tacksamhet och stor saknad, säger på "Alkoholfritt" och sång av Falköpings sångsällskap.
föreningen.
Till styrelse för år 1976 valdes,
Föreningen har under året deltagit i frågetävlingen Pumpen samt ordf. Sven Andersson vi ordf Ingrid
kretstävlingen Karusellen, repre- Ahlqvist, sekr Maj-Britt Johansson,
senterat vid krets och distriktsmö- kassör Ansi Gunnarssr,n, studiel.
ten. En naturstig med samkväm har Lennart Sandberg, UI. Kurt-Ove
Brodd. Övriga led. Ingrid Andersvarit ordnad i Halsäne.
Till instruktörsgåvan hade ansla- son, Margareta Silv;:nder, John
gits 500 kr och till kretsverksamhe- Classon. Revisorer Harrv Johansten 100 kr. Förenineen har tre ande- son, Arne Karlsson och suppl. Birgit
lar i distriktslotteri,et R-tolvan. IO- Gustavsson. Studieråd Lelrnart
GT-NT O:föreningen 1099 Falköping Sandberg. Ingrid Ahlqvist. Inqrid
har under året sammanslaeits med Andersson, John Lundvall. Ombud
till kretsmöte i Floby: Ansi och Arne
r*,;d--r^
' Gunnarssor-r sami Harry Johansson
Ombud till distriktsmöte i Kinnarp:

i

Y15r""'P

E-

John Lundvall och Arne Guunars-

son, suppl. Kurt.Ove Brodd och

Ordf för (m) i Äsarp Alf Nilsson t. v. och (m)-ordf i Frökind Ivan Gustafsson sittande. Bakom dem. står sekreterarnå i .respektlie fSrggi1g:drm
Åseskog t.v. och Sven Andersson.

'

Moderaterna i Åsarp och Frökind höll på måndagskvällen sina
årsmöten gemensamt i Lokal Frökind och under god tillslutning
av medlemmar. Förutom förhandlingarna talade kornmunfullmäktiges ordf i Skara Sten Svensson som är andra namn på
moderaternas riksdagslista i Skaraborg. Närvarande var också
ombudsman Lars Svedlund. Ett drygt 50-tal medlemmar från de
båda föreningarna hade mött upp.
När det gäller Åsarps (m)^blev det Winggren, Ingrid Browall och Inomval av hela st;n'elsen. Ärsmötet gvar Johansson,
beslöt dock att minska antalet leTill förbundsstämman i Lidköping
damöter från {tta till sju i och med i april skall Frökinds (m) represen-

att Lars-Ola Äkesson flyttat
orten. Därmed sitter Alf

från

Nils,qon

teras av Ivan Gustafsson, Filip
Winggren och Kajsa Erenius.

kvar som ordf. V ordf är Karl-Äke
Efter förhandlingarna blev det
Larsson, sekr Jan Äseskog, kassör kaffeservering.
Stig Johansson. Övriga ledamöter
blev Rolf fvarsson, P-E Abramsson

och Berndt Gustafsson. Årsmötet
beslöt vidare föreslå Alf Nilsson,

John Classon.
Mötet beslöt att även i år lämna
ett bidrag till kretsen å 100 kr och till
instruktörsgåvan 1000 kr. Dessutom
beslutades att skänka 100 kr till

Årtmöte med

KII-:s damer
Kinnarps IF:s damklubb har haft
årsmöte. Föreningen, som har 36
medlemmar, har under året haft livlig verksamhet. Av verksamhetsberättelsen framgick att 10 möten hållits. Bingo, utflykter, demonstrationer och cykelturer har stått på pro-

grammet. En hemlig resa gick till
Sommen och Ydre hemslöjd. Tipspromenader har anordnats för allmänheten
Föreningen, som i huvudsak har
att stödja ungdomsverksamheten
inom Kinnarps IF, skänkte under
våren väskor till 3O-tålet pojkar. Vid

årsfesten med KIF skänkte damklubben 2.000 kr till ungdomsverksamheten. Det blev smärre föränd-

Saxenborgsvåge n.

En resa kommer att ordnas för

medlernmarna

till

Saxenborg

i

au-

gusti. Mötet beslöt att undersöka om

söndagen är bättre mötesdag ärr
fredag då tillsiutningen varit dålig,
j varför nästa möte
.blir den 14 rnars
Ialltså en söndag. A-rsmötet avslr.ttaldes med kaffe oclr en frågetävlinq.
I

ringar inom styrelsen - sekr. och

vice sekr hade avsagt sig. Omvald
blev ordf. Berit Joelsson och även

vice ordf Gun,Britt

Westerbere.

Nyvälda blev sekr. Linnea Arvidj-

son, vice sekr Kerstin Claesson.

lii::

Stig Johansson och Hans Larsson
som föreningens representanter vir
förbundsstämman i april i Lidköping. Äsarpsmoderaternas nomineringslista till kommunfullmäktige
spikades också och namnen blev, i
f,rrr och ordning, Alf Nilsson, Jan
Äseskog och Per Erik Abramsson.

Även Frökinds-moderaterna,
vars medlemsantal under sista året
ökat kraftigt till drygt 60, omvalde
hela sin styrelse som dåirmed fick
föl.iande utseende: ordf Ivan Gustafsson, v ordf Helge Olof Karlsson,
sekr Sven Andersson, kassör Lars
Eckerlid. Ovriga ledamöter blev
Ivar Gustafsson, Torgny Johansson,
Bengt Samuelsson, Olof Westermark, Lars Ax och Jame Brissbo.
Till ny revisor efter Tage Andersson, som flyttat från orten, nyvaldes
Gunnar Wilgotsson medan Egon
Johansson omvaldes.

Nomineringslistarr till kommunfullmäktige diskuterades och fastställdes och fick följande namn:

Ivan Gustafsson, Bengt Samuels.
son, Torgny Johansson, Barbro

En

OlyCkSfallkUfS
i Kinneveds Röda-kors-krets regi avslutades på tisdagskvällen i Centralskolan. f)en har omfattat 20 timmar och deltagarna har uppgått till 14, varav åtta nu också är vägsamariter. Tidigare
har i Frökind utbildats 9 vässamariter. Totalt 17 i kretsen är en fin siffra. Kursledare har varit utbildninssledare
Justus Rosenqvist, Stenstorp. Bilden visar deltagarna och kursledare samlade kring skadade Berit Bertilsson
vid en av avslutningsövningarna.
i t ]6^ r';" tru,.

Kreaturs- och lösöreauktion
kommer att hållas lördagen den 13 mars 1976 kl. 11.00 då

Eldor Anderssons dödsbo, Lillegården, Kinnarp,

tel.

0515/330 54 på grund av gårdens utarrendering, låter ftirsälja:
16 st. nötkreatur: därav 1 st. ko, 3 st. amkor,2 st. tjurar 1 1/2

år, 2 st. kvigor

innebrännas
Feqn personero tre vurana

och två barn, var nära att
innehriinnas vid en brand i

ett tvåvåningshus trähus i
Hallsäng vid vägen mellan'
Kinna4r och Grolanda vid
03.110-tiden på liirdagsrnorgonen. Tack vare att en

kvinna sorn är' i il0-årsåldern vaknatle av att det
slrrakade i köket, sorn ligger lrå antlra våningen,

är. Svin:3 st.

Maskiner & redskap: Ny skördetröska Volvo BM S 800 ej
körd 1 års garanti, traktor Ferguson 135 1g?2 års körd ?b6
tim., löspress Velger

kunde ltön'larma och därrned sannolikt förhindra
en katastrof. När 'ki-innan
upptäckte att tlet brann i
kökstaket runt murstock-

450

nästan ny, piog Kverneland Steno-

mat 2 skär, 2 st. f.harvar 15 & 22 p. för hydr., lättharv,
spannmålskärra Tim 4 U2 ton,3 st. gummihjulsvagnar varav
2 st. med håvor, slåtterskära Aktiv 6', sidoräfsa JF, konstgödselspridare Svingo, stallgödselspridare, radsåningsmaskin 1T
bill., balvagn m.nät, 2 st räfsor ör hydr., ringvält, potatisupptagare, självbindare, motorsåg Huskvarna, 2 st värmelampor, 2 st. vattenpumpar, kompressor, dieseltank
m.purrrp, betongblandare Blixt g.hjul, snökedjor, släde, grisningsbur, kabel, schaktblad, ett parti korn & hö, m.m. Log-.

en r'äckte hon sin man som

snabbt l;-ckades släcka elden trots :rtt <len fått så gott
fäste att lågorna "ätit" sig
igenom laket rrpp till vinFcrts på sid S

1Il2 är,8.st. ungdjur tl?-l

suggor med grisar & 2 st. suggor högdr.

inventarier: el.motor 10 hkr, spannmålsskruv,

@

_gripklo,

gröpkvar Nirvana, säckkärra. tröskverk, halmfläkt. m.m. Till

säkre kände köpare lämnas 6 mån. kredit mot ägande-

den. Mannen tog sig upp
till vinden och lyckades
genom att hälla hinkvis
med vatten över eltlen få
lågorna under kontroll. Då
hade elden dels "ätit" sig
igenom kökstaket upp till
vinden och dels genom
väggen till ett angränsande
!'um där makarnas två
barno tre och sju år, vanligtvis ligger på nätterna.
Natten mellan fredag oeh
lördag låg dock barnen, i
ett annat rum.
Brandorsaken är ännu inte defini-

tivt fastställd men man misstänker

på sannolika grunder att den beror

på överhettning av murstocken.

Det aktuella huset, som uppför-

des i

trä

1938, hade byggts så att

det

bärande bjälklaget mellan köket
oeh vindsutrymmet låg direkt intill
murstocken.
På första våningen bor ett äldre,
par, tillika slåktingar till familjen på

andra våningen. Under natten till

lördagen var mannen bortrest.
Tack vare att elden upptäcktes på
ett tidigt stadium blev de materiella
skadorna relativt lindriga. Köket får
dock anses som totalförstört. Huset
är fullvärdesförsåkrat.
Brandkåren i Falköping larmades
och larmet inkom till lånsalarmeringscentralen 03.55. När brandkåren anlände var elden redan släc|t.

Vid Kinneved.Vårkrrmla LRF:s
årsstämma framkom kritik 'mot

nuvarande system med bokföringsvärde för djur, som på grund av in-

flation stiaer för varje år och hur
den höjning beskattas som inkomst.

Då det kan bli avsevärda svårigheter att få fram kapital för erläggande
av skatt på sådana inflationshöjninsar bör en ändring ske.
Å-t styrelsen uppdrögs att till länsförbundets stämma insånda en motion i frågan.
Av styrelseberättelsen framgick
att medlemsantalet är 98' En studiecirkel med 11 deltagare har varit
i verksamhet.
Avd, har varit representerad vid
LRF samrådsgrupp inom kommuner då den planerade utbyggnaden av Ranstadverket behandlades.

rättsförbehåll. Övriga villkor vid auktionens början.

ItA:,- rtjj- e"J"

Slutarp - Värsås l-3 (l-0)
Slutarp gjorde en fin örsta halvlek och
kunde ta ledningen med 1-0 genom Roger Andersson. Den andra halvleken
blev tyvärr sämre och gästerna kunde

#srryRlcn

FAsn

vända matchen.

Kinnarp - Ulricehamns IF l- f (0- f)
Thutnas Westerberg giorde Kinnarpsmålet och hade också chansen att göra 2- 1
på en straff, som han dock missade Bäst
i Kinnarp var Leif Ekbom, Jonny Karlstedt och Bengt Georgsson.
-''-!_
i Skara angåVidare vid konterens
snds undsrhållet av det lokala vägnätet i länet. Till Statens Vägverk
har $orts framställning om ett för'
båttrat underhåll av vägarna inom

avds. verksamhetsområde.
Som styrelseledamöter omvaldes

"Gustafsson,

Prästg' Åke
Gustafsson, LYckorna, Lars Eckerlid, Hallag. samt Jan-Erik Gustafsson, Glaskulla.
Till suppl. omvaldes Holger Kållen. Sträneg. Harry Lagerstrand,
Marbog. G-unnar Hjortsäter, Fröje
samt Inge Josefsson Backg.
TiU a;d. ordf. omvaldes Lennart
Pettersson, Hallag..
Till revisorer omvaldes Bengt
Nilsson, Kotarp och Karl-Erik Andersson, Svenstorp.

Torsten

Till ;tudieorsaiisatör

nYvaldes
Som

Rune Gustafsån, SlutarP'

ungdomsrepresentant nyvaldes Leif
Lennartsson, Hallag.
Att jämte ordf. rePresentera vid
länsförbundets stämma valdes Verner Granlund, Billholmen.
Som ombuci till Vuxens-k.rian'iåides Rune Gustafsson och Margot
Pettersson, Hallag.
Till kontaktmän med Föreningsbanken omvlades Verner Granlund
och Torsten Gustafsson.
Ät styrelsen uppdrogs att under
året anordna en bygdetråff o Tnivselkväll.

Hälsovårdsindendent Rolf Asp-

lund, Falköping höll föredrag

om

"Miljövårdsanläggningar för lantbruket". Härefter diskuterades och
frågades kring problem som upp-

står med vatten och gödselvård i
med
"t diurhållning
förekom
.]rä'.ä'rl't
"å-ähemartiklar
sedvanlig utlottning av
samband
""ö;il;

och verktyg.

Innan förhandlingarna

började
överlämnade styrelsen en ordförandeklubba som gåva till avd. Den
var inköot och tillverkad av Evald
Andersson, Åsarp.r^ , .

, il+..4-

lj

Storgatan 5 A Falköping tel. 0515/120 25

.

f T--

I

17.
i l(inneued

lockade

kyrka
fullsatt
Guds-

-...
L ng gudst7cinst

.I

söndags kväll var bn Ung

kande äch härsade dem välkomna
tjänst anordnad i KinnevedJ[y1[3. tillbaka till Kinneved. Som av-.
K^y^rkan var fylld till sista plats. ca slutning på gudstjänsten sjöng hela
av både unga'och äld- kyrkan"'koå rorj
?90,p_.-"_.919.
-"a ,ni! tiri J.t
l_u,loT",*l,lF.bor.och även e-n del land. en glad sång om det*himmel_

iT;li:.TiJäiii",lilTJ*X1"å'"?H

ska

kyrka. Temat för kvällen var 'Ett
kärleksbrev till Dej'. 'Om någon fin-

ner temat lite förbryllalnde så hoppas Jag att vi lär svar på vad som
menas med det i den här gudstjänsten' sade ungdomssekr. Gunnar
Götlind när han hälsade alla väl-

komna och då särskilt vände sie

till

Kyrkans Ungdomsorkester Trån
Stenstorp, ett tjugotal ungdomar,

he

mmet'

f | | 6 . r, 5- i -t

Brandlarm i Kinnarp

Under kompletteringsarbete med
sprinklersystemet i Kinnarps kon-

tärsmöbleis lokaler

i Kinnarp

och past.adi. Gudrun Eilansson medtre fordon. p'U"€rJ-ll
från Dala. Efter den inledande
sflgen.'Låt oss med varandra,
s;unga bedja lova vår Gud' som
också_ sjöngs i kanon tillsammans

med törsamljngen bads en bön

se_

mensamt. Psalmen 51g sjöngs Jch
ungdömörkes_
tern, Kristina Wahlström och Litian
Olofsson. Iäste valda bibelord med
kommentarer. Hela församlineen
stämde in i refrängen 'Bibeln sä"ger
sanningen' och Gunnar Gdtlind
sjöng solo i versarna. Därefter följde
textläsning ur Joh. 4:?-21 och predi_

två medlemmar i

kan av Gudrun Erlansson. Fs. Bl

'Så älskade Gud världen all att han
utgav sin ende Son'sjöngs och kol_
lekt upptogs till Svenska Kyrkans

lekmannaskola

i Sigtuna och

in_

bringade 300:-. Tillåmmans med

församlingen sjöngs också 'Jag behövde en nästa'. Pastor Erlarisson
förrättade också altartiänsten som
inleddes med en förbdn, samt se_

mensamt Fadervåroch Välsiqnelseln.
'Tacken Herren ty han är göd, sjöng

man llllsammans och efter en upp_

IlnjlC att'Tjåna Herren med glääJ,e sJong ungdomsorkestern .Vi har
tunnit'. med text och musik av Gun_
nar Kampe, känd.präst i Giteborg.
trn rlagnerud tackade de medver-

på

onsdagsmiddagen bar det sig^ inte
bätrre än att det larm som går till
brandstationen utlöstes. Larmet inom själva fabriksbyggnaden påverkades inte. Brandkåren ryckte ut

Skottå,rstrciffur

i Kiruneued,

ffiffi

Tre gånger Ahl, Brigitta, Karl-Gustav och sonen Peter bildar eget
lag i korptåvlingen,
sorn sedan skjuter me vantrga
Om någon till äventyrs skulle
--cl
skyttegevär blir det med
anled-

undra vart en stor del av ung-

domen i Kinneved tar vägen fem

kvällar

i

veckan så är det bara

att gå till till pensionärslägenheternq runda Sigurds hörna och
gå ned i källaren för där finns
dom och inte bara när det är
"skottår". Från oktober till mars
tar Kinneveds Skytteförening
hand om ungdomar av båda könen till luftgevärsskytte. Det har

man hållit på med sedan 1971
och under tiden ökat medlemsantalet från 40 till 148 beråttar
ordf. Karl Gustav Ahl som just
skottdagen den 24 var iourhavande när vi besökte den livak-

ning av tiireningens 75-årsjubi-

leum en stor Iiiltskjutning över 7
stationer den 28 rnars till vilken
Skaraborgs och Älvsborgs Skyt:
teförbund inbiudits. Man
hoppars på 400 deltagare och
mån hoppas även att våilviltriga
intresserade skall skänka priser
till denna stortävling.

Genom gruppkorsband till
hushållen håiler Skytteföre-

I
I

ningen bygden underrättad oin
sitt program och sin verksamhet
och hoppas även på detta sätt få
det önskade stödet för en
prissamling till 75-

I

I
t
I

tiga föreningen.

Här under pensionärslägenheterna finns tre rum för förel-

ingen ett att prata i, och två att
skjuta i och man har tillsammans
8 banor som man kan skjuta på,
på en gång. En 25-30 personer
brukar infinna sig var kväll och

I

I
t

I

under sportlovet kunde man
vara ända upp till 40. Under

I

skjutningen finns det alltid någon äldre instruktör med som

,l

hjälper tillrätta och efter skjuten
serie kan man veva till siB tavlan
så någon har aldrig anlediing att
gå framför skyttarna, vilket be-

:f

I

t
I
I

tyder mycket 1ör säkerheten.

Jämfört med fotboll och andra

sporter är just skytte ganska fritt
från olyckor r:ch skador på ut-

I
I
I
I
I

öv 'rrna.

Nar vi besökte

skvtteföreningen hade de flesta I de nio
korplagen i familjekorpen skjutit

tre gånger. alltså i tie u.ci.o".

ramtUetaget består av tre prso_

ner varav en skjuter med itöd,

I

err rned remstöd och den tredje
staencte. Aven ont toppkonturerna kan skönjas så är dät ännu
osäkert vilket lag som tar hem

J

I

t

segern.

Kinneveds Skytteförening har
inte mindre än nio 1ag i Skaraborgs Iuftgevärsserie och har
även tävlat i iio- och tjqggfyramannalag I'ramgår det av skyt-

POnnyfidning

Ls[z-n.

och,i Naglarp, Kinnarp,har varit populära_utflyktsmål för
skollovsleåiga ungclorrraii l+rokind. I torsdags hälsade vi på hästar och ryttare på Liden' Hästerna heter
Peggy, Pyrät o"h Py."tt och de unga är Maria, Mimmän, Maria, Kjell-Äke, Eva-Marie, Stefan och
Ronnv.

teprogranmet och kommer att

avsluta

på Liden

I
I

luftgevärsprogrammet

den 11 raars med mästerskap
och festlisheter. Men för dem

trr

E r EE-Er

rrr[f,irrr

rrlrrrn

r rrrrrrrirJ

I
I
I
I

sbl.pe ttsssstrdtt

('

as' t s

r,T'

I\tnrturpsseger t
sexornas tciuling
I torsdags avslutades årets klass-

cup i Ibtboll för flickor med klass 6,
som då sr:elade sina sista matcher,

Slutseerare blev klass 6 B, Kinnarp, som i sista matchen säkrade
segern genom att besegra 6 C Central rned 3- 1.
Kinnarps samtliga mål gjordes av
Ann-Marie Johansson, som också
vann skytteligan för sexorna med
sju mål.

TORSDAGENS MATCHER
6 h Central-6 c Central 2-O
Helena Hermansson blev matchvinnare genom att göra båda målen. det första på straff. I 6 c var

Yvonne Klaar dulttig, men laget
,,^^:a--+
vo, *:^,.+
rrdtiuL uJdrrrrr(.

tlentral-6 Yllestad 0-l
Pia Wallin gjorde ett mycket
(i c

snyggt mål med direktskott efter inlägg. Annika Suni hade flera fariiga
skott och var nära att öka på Yllestads ledning. I försvaret var Sune
Gustavsson cluktig. I och med segern gick Yllestad upp i ledningen i
tabellen.

Mösseberg-6 a Central 5- I
Detta blev inte mycket till match
beroende på att 6 a inte fick ihoP
lag. Två spelare uppgavs vara ute
och åka skidor. Tråkigt för 6 a, som
hade stora seqerchanser. Med en
6e

I{inneueds
RI{-hrets

har hållir

och Lennart Karl€n omvaldes liksom suppl. Karl-Erik Eriksson och
Karl-Erik Torstensson Förrådsför.

årsmöte

mer på planen xunde 6 e vinna lätt..
Annika Qvist och Maria Anderssop
var duktiga i 6 e och gjorde två mål

vardera. Det femte målet svarade

Marie Carl6n för. Tröstmålet för 6 a
gjorde Joana Kero.
6 c Central-6 h Kinnaqp 1-il
I årets sista match skulle segra-

ren koras. Om Kinnarpsllickorna

klarade minst oavgiort skulle laget
vinna. Det gick vägen för Kinnarp
som vann såkert med 3*1.
Ann-Marie Johansson gjorde alla
tre målen och vann sexornas skytteliga med sammanlqgt sju måI. Bra i
Kinnarp var också Anette Torstensson och Annelie Johansson. 6 c

tröstmålade genom Marita Lindh

och Yvonne Klaar hade flera farliga
skott och visade fin bollkänsla.

Vi gratulerar 6 b, Kinnarp till segern och tackar samtliga lag för en
spännande avslutning på årets
klasscup. Välkomna igen nåsta år.

Slutställning, årskurs 6

6bKinnarp 6 3
GYllestad 6 3
6hCentral 6 2
6aCentral 6 2
6eMösseberg6 2
6cCentral 6 2
6f Mössebers6 0

3 010* 3 I
215-3
B
3 \ 4-3 7
3 1 5-6 7
1 3 9- 7 5
0 4 8-11 4
2 4 0- 8 2

Kinneveds Rödakorskrets har
hållit årsmöte, vilket öPPnades av

ordföranden, som hälsade alla välkomna. Därefter överlämnade han
ordet till Sirkka-Lisa Karlsson som
inledde med att förevisa oiika grönländska klädesPlagg och även nä-

sra ord om hur

man tillverkar

äessa. Med hjälp av många vackra
bilder gavs publiken en fängslande
utfrågning och denna i grönländskt

folkliv. Efter talet blev det

en

valtare: Valborg Clatson och nYvaldes efter Inge Eckerlid' som undanbett sig omval, Martel Johansson. Ledare för sYföreningen, som
tidigare Valborg Clauson och Brita

Wiläotsson. Valberedningskommitt6 Inge Eckerlid och Lennart Pers'
son.

Det blev oförändrad årsavgift för
1976. En resa för äldre, ett samkväm för Pensionärer' valborgsmässofirande och en klädinsamling
i vår skall anordnas' 2.000 kr anlogs

till Katatroffonden och

2.000

kr till

Guatemala. Vidare beslöts att till
distriktsstämman i Tidaholm d. 12l5
sända 5 ombud och välja 5 suPPl.
bordet.
utses av
Årsmötets förhandlingar inleddes för dessa. Ombuden skall
-Årsmötet
med parentation över avlidna med- stvrelsen.
beslöt också att föres1å
lemmarna Tvra Thor och Sten Ahlkretsarna
otist. som uÄde. e. mångfald av år distriktsstämman att
även i fortsättningen skall få behålbetytt mYcket för kretsens verk- la
rätten att bestämma årsavgiftens
samhet.
'storlek.

stunds utfrågning och denna utfrågning fort'satte även vid kaffe-

Verksamhets- och revisionsberättelserna godkändes och styrel-

Årsberåttelsen

sen beviliades full ansvarsfrihet'

Av kretsens årsberättelse framvar ordf. Göran Anatt klädinsamlingen i maj förra
dersson, soå fick fortsatt förord- sår gav 675 kg kläder och skor som
nande. Efter Lilia'n Andersson' som året
klädförrådet i Göteborg.
flvttat från orten, valdes suPPl' S! såndes tillhar
anordnat resor och
eiid Brodd. Genom lottdragning Kretsen
för äldre. Riksin6lev det omval på Brita Wilgotsson sammankomster
gav rekordsumman
och Anna-Greta Oskarsson' i övrigt samlinqen
fr och kretsen konr På 9:e
består styrelsen av Astrid Anders= 3.478
plats
i
länet. Syföreningen har haft
Hulda
son, Barbro Hermansson,
en livlig verksamhet med gott resul- '
SjöGurli
Brodd, Valborg Clauson'
från auktionen.
berg, Inger Johansson, Rut Pers- tatUnder
året har anslagits utöver
son, Inger Karlsson.
beslutade anslagen
årsmötet
de
av
Brodd
Som-suppl. efter Sigrid
500 kr till
Koreabarn,
till
kr
500
lottning
valdes Insa Nielsen. Efter
och 200 kr
Kambodja
och
Vietnam
omvaldes- Birgit Andersson, Val- till synskadade i kommunen. Hemborg Larsson, Bengt Vård6n' värnssamariterna har fått två hopKva-rstående suppl' Arne Gustavs- fällbara sängar och 14 gamla och
son, Karin Samuelsson. Inga-Nils- sjuka uppvaktades till julen med
son, Torslen Gustavsson. Lydla blommor,
Sand6n, Ingrid Olsson, Karin
Kretsens medlemsantal vid årets
Brant, Gun-Britt FiliPsson.
vnr 560.
I tur

at1 avgå

Revisorerna Bengt Samuelsson

slut

t'j1t- os-åt

Kreaturs' och lösöreauktion

kommer att hållas onsdagen den 7 april 1976 kl' 11'00 då
lanibr. Gustav Gustavsson, Smediegården, Kinnarp' tel'
jordbruket' låter
0515/330 15 på grund av upphörande med
försälja:
43 st nötkreatur: därav 14 st kor, 10 st kvigor varav 4 st bet''
13 st tjurar & kvigor födda 1974-75 samt 6 st kalvar'

Det segrande Kinnarpslaget: Främre raden fr.v. Laila Hofbauer, An'
nelie Johansson, Anette Einarsson, Katarina Äkesson. Bakre raden
fr.v. Anette Torstensson, Laila Ceder, Ann-Marie Johansson, Annica
Johansson.

Ski

utvarning

z%)t

Maskiner & redskap: traktor Ferguson 135 1969 års' plog 2
skär Delfin' plog 1skär, fj.harv Hyringa 23 p', lättharv' kultisidoräfsor' hästvator, spadrullsharv, slåtteskära Aktiv 6" i st
räfsa, gr.rmmihjulsvagn, balvagn, håva' konstgödselsprida.","t.tiUi""g.t Ti-, tjä1'"bittdttt, breddningshiul' stocklyftare, vattenpump, snökedjor, mjölkningspump för traktor'
lastmjölkmaskin Alfa. grisningsburai:, dieseltank m' pump'
Loginven'
rn'm'm'm'
mrr',
8
ny
m.
vaier
135
hölinor,
tryggt,
1'2 & 10 hkr''
tariurt.pu.t.rmålsskruv, 6 m', 3 st el rnotorer
tomhackelseverk'
våg,
Nirvana 5, tröskverk,

lrOpkvarn

säckar m.m.

Tiil säkra kända köpare lämnas 6 mån' kredit mot äganderättsförbehåll. Övriga villkor vid auktionsn början'

I Kinneved och Jäla

I

l

Skjutning med skarp ammunition äger rum sönd. den 28/3
1976 mellan kl. 08.00-16.00.
Farligt omr.: Ledsgårdarna i Axtorp, vid äigbanan Lunnagården 4-5 och Nycklaberget gårdarna nr 1-5 och 1-6 i
Halsäng, Fröjegården, Granet samt Killingen i Jäla.
Kinneveds Skyttef örening.

EäSWRIGE

HASTIGHEISR

rOnef,U HGSBANKENS FASfl GH ETSBYRÄ
Storgatan 5 A Falköping, tel' 0515/170 25

Frökinds soc. dem förening
har haft årsmöte och omvalde

då Allan Ahlqvist till ordförande
ftir tiden 1976-77.

Styrelseledamöter för samma tid

blev Gustav Gustavsson och Lennari Karl6n, båda omvalda. Kvar-

i styrelsen innevarande år
är.Birgit Ek och Gustav Augusts-

stående

son. Till styrelsesuppleanter omvaldes Elof Rehn och nYvaldes
Carl-Åke Ungh.

Till studieorganisatör omvaldes

Bireit Ek och till kassör och kor-

responderande Gustav Gustavsson'

Ä"

verksamhetsberättelsen
framgick bl.a. att mötesverksamheten riarit livlig och att man under

våren avslutade cirkeln "Energi
-75" samt att man under hösten
påbörjade cirkeln "att möta framtiden".

Vid mötet lämnades också kom-

munal information från
nämnder.

.

fil/s-

t.iJe,.Q;f qt^

mål
-Slutarp kan inte göra
Silfu har fleå gånger under våren'
råkat ut för matcher, dår man inte har
lÅLl go"" några mål trots speldomiSE".i a.ii to"d"g", då Vedum var
"*".
oå besök. Gästerna vann med'1-0 efter

^t{--ot

I(innarp

I
slog
rfl
I ornten

ä-*åäir"-li"r"ua.

- Kinnarp 5'2
Kulsborg avglorde den

Karleborg

hä-r matchen

på de sista tolv minuterna' då man gick
Låt e-z titt $2' Kinnarp stiillde upp med
flera reseryer, men gjorde ändå en bra
insats'

Thomm Westerberg giorde !å{a må;

men len för Kinnarp och tillhörde de bästa i
Gösta Ek och
k;J; ft;-lt-- hllen i måioch detta sitt lag Kedjekollegorna
jobbade ocksa lrnr'
straffade sig åt andra hållet i den 24:e Thomas Carlsson
Gutav 9ckerminuten, dd Lars Kempe sprang ige- Bra var också målvakten
lid och backen Roland Jansson' Mittfälmatchen.
ocfratgiorae
no*
'l-bil;;;*
lagdel'
*e[ Karlstedt bra i ftir- tet var för dagen KIF:s sv-agaste
svaret. Christer Stenqvist bäst På mitten
och Roger Andersson topp i en relativt
Slutarp hade det mssta av spelet'

Tomten mötte på onsdagskvål'
len Kinnarps IF på Gudhems IP.

Kinnarp vann med 3-2 (Paus
2-0 till Tomten) Målen KinnarP:
Gösta Ek 2, Thonas Westertrerg

1. Målen Tomten: Gunnar
Åstrand och Lars Lundh I var.
Bäst i Kinnarp: De båda målgörarna ssmt Leif Ekbom i bakre
försvaret. Bäst i Tomten: mittfiil'
tets Göran Karlsson, anfallet.Lars Lundh.

i

hygglig kedja.
Målvakten Sture Petterson var bäst i
Vedum.
Bra domare var Kenth Anderemn'
Falköping.

olika
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I dagens FT presenterar vi åtta sidor
Jordbruksaktuellt. Vi
har gästat Slutarpsbonden Leif Filipsson och hans familj

tittat
lite närmare på meierihanteringen i Göte-

-se bilden - vi har

ne ocll

Falköping.
Lantbrukaren och utbildnin gsrnöjligheterna

utgör vidare en del på
de här specialsidorna,
hästkarlen och pre:

VM,

rnieringsbasen

Jordbruksaktuellt.
Väl mött på insidor!

Indebetou.
111{. -

o;-"tt'

C-G

Plöjar-

bevattningsanläggning i Göteve
och gödselvård i vårt

Filipssons på, Sruturps

f ,i4f*

Iunthruhure i tukt med, tid,en
Leif på Liden i SluterP, d.v's'
Leif Fllipsson, 3? år, är en ung'
modern oeh driftig lantbrukare'
GÄrden Liden drivs som familjejordbruk - den inköPtes 1930
av Leifs PaPPa Johannes Jo-

hanlson, som brukade den
fram till 1965, då sonen Leif tog
över sorn arrendator. 1974 köPte Lelfgården' sQm i dag är På
114 tunnland eller omräknade i
hektar 5?. Den brukadejorden
uppgår till 80tunnland - resten
är bete. Det finns ingen skog till
jorden och det ser väl ägarna,
familjen Filipsson,som ett litet
minus.

*

Det här skall alltså handla om
en helt vanlig ung lentbrukare
j"",

'

på Falbygden, en ung man som
alltsedan han slutade ,skolan
satsat på jordbruk.

- Direkt efter folkskolan
börjsde iag jobba hos mina för'
,åldrar och och var med undantf* fdr kortare Perioder ansfiilta pa gården fram
dålag blev arrendator.

till

1965

Liden satsar På mjölkProduk-

tlon och har i dag 35 rqjölkhor
och lika många ung{iur, Leif

har utvecklat jordbruket På
föräldragården till att bli ett
låttskött företag, I takt med ti'
den har han automatiserat så
mycket som möjligt, Utgöds'

llngen år helautomatisk oeh vad

gåller kraftfoder sker utfod'
ringen också på automatisk
våg. Och naturligtvis har Liden oekså rörn{ölkning

'*

Det här med autornatisk

utfodring är mycket Praktisht.
Om jag har jobb ute På åkrar'
na. kanjag be någon ev barnen
fixa så att automatiken drer
igång i ladugården.

Det år en enorm utveekling
som skett på jordbrukssidan

bara under de senaste fem
åren, Arbetet i ladugården
behöver inte långre vera så
tungt som tidigare, "Ivl6kekår-

rans" tid

iir förbi -

bonden

Leif, Eva"Marie oeh Annika'
Fami{len Filipsson samlad i stalletl fr,v, Kie[-Åke, Gun'Britt,

* Aven om det ske*-Gn

snabb utveckling på maskinsidan inne i ladugården, tror jag
att den maskinellc utvecklingen
bare år i början ved gäller "hösidan", Dår har redan hånt
nryeket, nnen det -kommerJör-'modligen att håndE myeket mer
inom en snar framtid.

*
Det är inte så kämpigt längre
med höet som förr. Det hsr vi
ftirstått oeh det understryks av
Leif. Det år få bönder som fsrtfarande hänger sitt hö. Nu
pressar mån samman det i balar * det gör automatiken,
Bonden s'ätter sig vid sin trak"
tor oeh kör till ladugårdshissen'
Oeh i båsta fall har han skull"
tork, som medför att höet inte behöver vara så clår exemp-

tan ha pä sig bästa gåbortkos.

lariskt torrt,
Leif har utveeklat gården Li
den * det år barc så, Han har

.tymen, crn det nu inte vore för

lagt ner myeket arbete för att få

luktens skull förstås. . , För luk.
tar gör det fortfarande i ladugårdarna - fast det är egentli.

rationell drift inom sitt företag'

ilå:

gcn

ff

ffi i.:, llff 'ff i"l,:
:

e.11 ganska behaglig doft. , ,

:

han har förstårkt maskinparken, han har nyodlat på sina
marker, han har gråvt ner
stenmurar, hen har foreerat
fram som en vilde - fast i en
uositiv bernärkelse,

1961 gifte han sig med
Gun.Britt, oekså hon driftig
jordbrukare I det här familieföretaget som oekså rymmer ber-

nen Annike 13, $jell"Äke

lt'

Eva-Ivlsrle 10, två hundar, flera
hattor oeh hästar,
* Håstarna år en hobbY och
en etimulerande aYeaelsåttning
för våra ungar. Vl år glade över
att kunna upPfoetra dem i den
här lantliga miljön' De behöver
inte kånna någon isolering
eftersom tåtorten llgger strax
bakom stugknuten.

*

Gun-Britt och Lelf trivs som
bönder.

- Även om bondene liv
handlar om att varä jour dYgnet
runt, så har vi åndå friheten att
kunna göra lite som vi vill. Frihet under ansvar. Jag kan gå
och jnga en förmiddag eller en
eftermiddag, jag kan ta mej en
stunds ledighet och åka på eauktion. Det är värt

mYcket,
Kanske lika mycket som en riktig långsemester.

Dags för mlotknilg,

.N,

{rrth'

*

skall det bli ordning och reoa
på bondens "skit".
- Vi skall få 25 procent i bi-

Leif är ödmjuk inör sin upp-

gift. Han ser nöjd och glad ut
och på det hela taget ger han en

drag från staten i form av "miljöpengar", industrin skall få 50
procent. Det är väl lite snett. . '

ljus bild av tillvaron.

Ett och annat orosmoln finns
där. Han tycker illa om statens*
pålagor och instämmer i den
Leif
som sagt nöjdl
Annars
är
kritik som riktats mot nuvarangår
på
studiecirkel
han
nu
Just
de system med bokföringsvärde för djur, som på grund av med rubriken "Kon i centrum".
inflationen stiger för varje år. En framsynt, ung lantbrukare
Den höjningen beskattas som måste'förkovra sig. Han vill vet-l *.:r om. sitt jobb, precis som
inkomst.

*

vi alla vill veta mer om våra
]'ffi'roUrgt*'entt-"har lsl,äkt

ko går till Sträng.
Orosmoln nummer två - det
är lantbrukarnas ekonomiska
medlemsföreningar.
- Jag tycker det är fel med
de här alltför stora enheterna,
Vi enskilda jordbrukare får på
det sättet inget att säga till om.
Mindre enheter borde vara
bättre och en konkurrens skulle stimulera.

Var

15:e

Orosmoln nummer tre. Det
gäller gödselhanteringen. Nu

forshat. Kommit fram till att re-

dan på 1?00-talet fanns Liden
som gård, Där fanns flera går-

dar. Dagens Liden-barn tram-

-

par samma stigar som förfäderna. Anfadern var också han ett
barn av Liden.
Leif och Gun-Britt håller traditionen vid liv.
BÅSSE

Skaraborgs IOGT'I\TO
har årsmöte i Kinnarp
Som arangör för

Skaraborgs

UNF - Ungdomens
Nykterhetsförbund och IOIOGT-lil"IO,

i Kinnarp idag och

I
I
I

på

söndag står IOGT-NTO öreningen

Kinnarp.

Ordf. i Kinnarpsföreningen är
Sven Andersson som också åir distriktsordörande. TiIl årsmötet år
S0-talet ombud från IOGT-NTO

I
!
t
I
I
I
I

föreningarna anmålda oeh till
UNF:s d-årsmöte 30 ombud och till
Juniorernas 50 ombud. På kvälg
samkvåmet som också kommer att
irara i Lokal Frökind beräknas 175
deltagare.

Vid förra årsmötet i Skara beslöts
ungdomsinstruki .tiir och såölev också fallet. I augus:l
*ti 1nårraf, anställdes Jan Almqvis

om att anstiilla

Sven Andersson ordf. i Skara- |
borgs IOGT-NTO-distrikt och i i

lokalf<ireningensilfinnarp,

.. .,., !

t

som närmast kom från Örebro.
Hans arbetsuppgifter blev att arbeta med ungdomsverksamheten
främst bland Junior och UNF. Hans
arbete gav under den korta tid han

I

An- I
dersson framhålla de aktiviteter som går under benä.nningen :
friskvård och syftar till att i större I
verkat ett mycket gott
Dei
utsträckning få ut människor ftir I
"e"irttai.
har bildats 5 nya Juniorfiireningar
och antalet juniorer har ökat med motion. Denna aktivitet kommer :
givetvis också att gälla allmåinhe- I
över l0Mo till vid årsskiftet 610 st.
IOGT-NTO distriktet hade vid ten. KreLsverksamheten kommer ;
årsskiftet 49 lokalföreningar i Ska- ytterligare att utvecklas även detta ]
raborg, UNF 12 och Juniordistriktet år med någon tävlingsform mellan I
kretsarna.
12 med ett sammanlagt medlemsanI
Medlemsvärvningen "Attack a
tal på något över 2.700 medlemmar.
r
presentekommer
att
Skaraborg"
Kretsverksamheten har under
året intensifierats o. den kretsvisa ras under hösten. De smågruPPer I
frågetävlingen "Karusellen" sam- som skall i första hand bearbetas ,r
lade mycket folk, mellan 250-350 blir familjemedlemmar till redan
anslutna, fiireildrar till ungdomar i I
personer varje gång.
De alkoholpolitiska aktiviteterna vår verksamhet, NBV-deltagare, f 1r
har ör övrigt stått i centrum ftir di- d deltagare i ungdomsverksamhet
striktets och lokalföreningarnas os.v. Klretsarn. ko^-u" h:ir att I
spela en stor roll i värvnin8en av
verksamhet under året.
;
nya medlemmar. ,
distriktet
IOGT-NTO
Angående
z
-.: t
arbetsplan

för

1976

vill

Sven

r4i*-a"f

-oll

Kreaturs- och lösöreauktion
kommer att hållas onsdagen den 7 aprll 1976 kl. 11.0G då
l4ptbr. Gustav Gustavsson, Smedjegården, Klnnarp, tel,
05i5/330 15 på grund av upphörande med jordbruket, låter
Leif hälsar på hästarna i hagen'

I
I
I
T

GT-NTO:s Juniorftirbunds distrikts

:årsmöten

i

ftirsälja:
43 st nötkreatur: därav 14 st kor, 10 st kvigor varav 4 st bet-,
13 st tjurar & kvigor födda 1974-75 samt 6 st kalvar.

Magklner & redskap: traktor Ferguson 135 1969 års, plog 2
skär Delfin, plog 1 skär, fi.harv Hyringa 23 p., lätthaw, kultivator, spadrullsharv, slåtteskära Aktiv 6',2 st sidoräfsor, hästräfsa, gummihjulsvagn, balvagn, håva, konstgödselspridare, kombivagn Tim, självbindare, breddningshjul, stocklyftare, vattenpump, snökedjor, mjölkningspump för traktor,
mjölkmaskin Alfa, grisningsburar, dieseltank m. pump, lastbrygg., hölinor, 135 m, vaier ny 8 mm., m.m.m.m. Loginvenlarler: spannmålsskruv, 6-m., 3 st el'motorer 1,2 & 1b hkr.,

gröpkvarn Nirvana 5, tröskverk, våg, hackelseverk, tomsäckar m.m.

Till säkra kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot äganderåttsörbehåll. Övriga villkor vid auktionsn början.

n-]-SIryRIGE FASNGHETER

pÖnrn I TGSBANKENs FAsfl GHETSBYRÄ
Storgatan 5 A Falköping, tel. 0515/170 25

l1,ie -,1.1^Cil

..

..

.

Aprupa eu Sluto;tpsmötes
II

Evert Sand 6n veteran
i 45-årig förenirg

Intresset ftir Samhällsöreningen

synes öka, det framgick inte minst

och skriver till kommunen om ga-

tornas bedrövliga tillstånd.
av det välbesökta årsmötet. Klart
Vid årsmötet beslutades också att
står att ftireningen lätt än mer be- ftireningen skall kontakta Hem och
, tydelse efter kommunsammanslagSkola för att om möjligt påskynda
ningen, Föreningen fungerar som uppsättande av stängsel vid Centen mellanhand till kommunen och ralskolan i Kinnarp, delen mot
det är till ftirenihgen och dess sty- stora riksvägen. Gång 6iå gång
reilse som samhållets invånare vän- hamnar bollar från skolgården ute
der sig i många frågor.
på riksvägen och tillbud saknas inFöreningen har i vissa frågor re- te.
dan samarbetat med den vägöreLekplatsen öster om järnvägsstaning som finns i tätorterna. Vägfti- tionen i Slutarp skall iordningstållas
reninqen har i skrivelse till kom- av kommunen under året, Sammunei meif ilärpa un<iörstluiiit hällsöreningens medlemmar fann
kommunens nonchålans att icke as- det angeläget att få ett visst inflyfaltera de nybyggda och färdiga ga- tande på utformningen av den. Stytoma i tätorterna. Nu vill åven relsen skall hålla kontakt med
samhällsföreningens medlemmar kommunen.
att denna fiirening agerar i saken
Beslutades också att föreninsen

j76-ry_ 0g

onster

Krossa(le

i Slutarp

Slutarpa,Samhållefiirening har haft årsmöte i Stiftelsens
samlingseal i Slutarp. Evert Sond6ii' sorn tillhört styreleen
eedan starten fiir 45 år sedan' omvaldes som ordförande för

23:e året och kan alltså när mandatperioden går ut fira
jubileum som 25-årig ordftiraride. Bengt Samuelsson ornvaldes som aekr oeh omval blev det också på kaseöien
.Sven-Olof Johansson. Lennsrt Karl6n nyvaldes i styrelsen
refter bortgångne Sten Ahlqvist, Kvar står Elof Rehn. Sty'
relsesuppl. S-G Helletröm, nyvald. o-ch kvar står Ingrid Pettersson och Karl-Evert Skoglund. Som revisor ornvaldes
Gunnar Clauson, kvar står Gustav Gustavsson. Som rev.
suppl omvaldes ,krders Anderssono kvar etår Bror Gärtner.

,

Det gamla stationshuset i Slu-

tarp - Kinnarp har som bekant

gjorr sitt i SJ:s tjänet. Byggnaden
skulle dårför först rivas men €tt
senare beelut siiger att huset i
stållet ekall säljas. I awaktan på

eventuella spekulanter står
byggnaden öde och under veckoslutet har några - troligtvis
ungdomar - roat sig med att

Evert Sand6n - veteran i Sam-

hällsföreningen.

Han har

rit med sedan starten

till

1931.

va-

Fram

-41 var han kassör och sedan

sekr. 44-52 och från -53 ordförande, eri post som han fortfarande bekläder.

skall överta skötseln av isbanan vid
Skogsvägen., Den har tidigare

skötts av idrottsföreningen. Isbanekommitt6 blev: Elof Rehn, sammankallande, Rolf Karl6n, Sune
Svedberg, Jan Lindström och Leil
Bergman,

Enligt tradition skall loppmark-

nad anordnas tillsammans med
idrottsföreningen. Den går i år av
stapeln den

12

krossa samtliga glasrutor. Sammanlagt är det ett 30-tal ruror i
varierande storlekar som tjänstgjort som måltavlor för ungdo-

marnas stenkastning.

Träffsä-

kerheten har varit god!
Polisen misstänker på sannolika grunder att det är ungdomar
som ligger bakorn skadegörelsen
och vänder sig nu till allmänheten för att få tips som kan leda till
att vederbörande blir fast. Skadegörelsen torde belöpa sig till
c:a 1.00O kr.
AB Kinnarpg kontorsmöbler

har fått AMS tillstånd att ur sin

särskilda investeringsfond använda
90.000 kiT6-r iirköo
- av brandlarms-

,anordning,

juni.

Föreningen fyller i år 45 år. Jubi-

leet skall firas med ett samkväm
under hösten.

Vagfareningså,rsmöte
Kinnarps - SlutarPs Vägöre-

ninE har haft årsmöte i Lokal Frö-

Ald,re såg bild,er

kinä. Föreningen har under året
haft glädjen konstatera att efter lång
väntan blev gångbanorna genom
tätorterna ett-iäktum' I samband

i Lokul frökind,

med anläggandet av dessa

har
kommunen På vägföreningens beeäran låtit byta ut den äldre belysiinEsanlägqningen från Lokal Frö-

kinå till BiI oc[ Motor. Sammanträde har i oktober hållits i Stadshuset i FalköPing med vägföre-

ninqar och samhäflsföreningar aneåeäde skötseln äv grönområden
inom kommunens mindre tätorter'

'Inventering av grönområden och

Tornas på Baeken
har hittat vål 'ns första tussilago.
De presenterade han FT:s Fåkindsreporter håromdan. Qå nu
är våren kommen även till

Frökind:

i dessa tätorVägföreningen har hos kommuns-iwelsen begärt att vägföre-

lekplatser har giorts
ter.

ningens grusvägar skall asfalteras
efte;som motsvarande bostadsomraden {?irdigställts. Asfaltering har
ä.i..rto* bägärts av de s k' "'ingarna på SkJgsvägen och del: av
Bäckedalsqatan'

Årsmötesftirhandlingarna leddes
av föreninqens ordf. Bo Johansson'
som också-omvaldes för kommande

verksamhetsår. Sekr' Giite Grahn
hade undanbett sig återval som

Kvrkoherde Sven-Erik Hagnerud tog som vanligt alla pensionärerna i
hånd vid månadens träff i Lokal Frökind'

Kyrkans pensionärer i Kinnevedi församling hade. sin ordinarie
månadstråff på fredagen

i Lokal

Frökind. Kyikoherde Sven-Erik

Hagnerud beråttade om gotländska

slaimålningar. vilka är unika för

Sverige, oÄ visade en bildsvit med
motiv från olika altartavlor i landet.
Han benättade också intressant

om den kristna konsten alltifrån
qammal tid fram till våra dagar. De

åldre uppskattade livligt framfö-

i synlrerhet då de vackra
bilderna som var i färg,
Kyrkoherde Hagnerud avslutade
sammankomsten, som f.ö. också
innehöll keiffe med doPP, genom att
hålla en kort andaktsstund.
Nästa månadsmöte sker den första fredagen i mqi då Gunnar
Karlsson och Nils Sanfridsson underhåller med sång och musik. Det
år också bestämt att man den 4 juni
ska anordna en utfärd med hemligt
randet,

mår' n?a-aLt-d3

länsstyrelsens representant i styrelo"h som dess rePr. nYvaldes
"en
Elof Rehn med Sven-Olof Johansson som dennes suPPl. Inge Eckerlid omvaldes som kassör och kvar i
stwelsen är Evert Sand6n'och Arne
Andersson. Håkan Silvander omvaldes som suPPl, och Alvar Olsson
ar.
nvvaldes,
-Arne båda På tvåErik
Svensson
Persson och
omvaldes som revisorer med Olie
Nilsson och Thord Torstensson som
suppleanter. I valberedningen omvaldes Bengt Samuelsson och Nils
Johansson'

FRöKIND le-^v-ro
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E
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Ingen hamfiring
av soporna!
Per-Gtiran Crranehed i Börstig så avsides belågen fastighet' säger
har i en skrivelse till kommunen kommunstyrelsen._
begårt att få utnyttja den kommu- Möjlighel finns for fastighetsägasinp husnah sophämtningen. Kommunsty- ren
transportera
hansportera sing
"tt*siatu
"it*.jatutill container Asarps
relsen säger emellertid nej till fram- i^äu"läpäi.,rii
hållssopör
ställningen, eftersom Graneheds ss
samhålle.
fastighet ligger inom ett område där

;å-;;ä i Å.*p'

kommunen fått dispens från hämt-

-,

ning av sopor. Enligt ett tidigare sg?Il^ll
^^, slutarp
med omgivKinnarp och
"
tramTning
L-;;T"t k;å;t
";.ä;;; ningar var under set tim.mar på
ä*"åå".
ske även inom ett
"aa*]
inte gälil-Gr;- t91s$sp-1-stlimlöst' En ellednine
b"t f.^n
..

;öil'i: yl4, Algp- !:9-"- -s3ttDrrax
:j^:.df;-lig
rore Kr
extra ?1tg:i^pf.i"-Tjnen'
ning där skulle innebåra en
-d;l;i;
vånt till de
r.a'it"å"r.' pa ro m. D"t
"-"ffertid
k s, e ft ersom
nehed anser

vara

1l hq",iF:-'JI*T"""
rimligtätt hämta sopor från en clrabbade nusnallen'

Syföreningsauktion i Slutarp
Slutarps Kyrkliga syförening har
haft sin årliga försåljning. Kyrkoherde Hagnerud höll en gripande
andakt över ämnet: bönen Fader
vår och det dagliga brödet. Kyrkoherden hälsade alla välkomnadärefter kaffeservering. Sedan vidtog
försäljningen då klubban sköttel
skickligt och vant av Sven Andersson, som med hjälp av en talfift p1-

blik fick goda priser på de vackra
alstren.

Efter auktionen och dragtring av
lotterier tackade kyrkoherden ropare oeh de medverkande och svföreningens medlemmar och för alla gåvor som bidragit,till det goda
resultatet, brutto 7.490 kr. vilket är
nytt rekord för föreningen.
1975 års medel har fördelats på
följande sätt. Kyrkans mission i.4b0
kr., K5n'kan o samerna 50, Juden-

domen 50, Sjömansvården 200, Gbe
K. sjömansvård 100, Gbg Stadsmission 200, . Stockholms stadsmission
100, Lutherhjälpen 1.100, I.M. 300, i
Stiftsgården Flämslätt 300, Folk-.
högskolan Hjo 300, De Blindas förening 100, SSKF 50, Spetälska
barn 50 och Församlingshemsfon-

den i Kinneved 200.

Dessutom

blommor och tidningsprenumerationer till Frökindsgården.

ril6'åY-B

Palmsöndagens gudstjänster

i Kinneved och Vårkumla.
Vid familjegudstjänsten i Kinneved medverkade förutom flickkö-

ren, som bl.a. sjöng introitus, Gunnar Ciiitlind med juniorerna. Till
Gunnar Giitlinds gitarrackompanjemang sjöngs flera sånger vari
även hela församlingen deltog. Un-

der offergången, utfördes

sången

Kinnarp -Komberga 5-2 (f -l )
Komberga överraskade och höll
stången mot storfavoritema Kinnarp i en

halvlek I andra halvlek märktes det
dock att det skiljer en division mellan
lagen så till vida att Kimarp marecherade direkt irpp till 5-1 inmn Konberga
faststållde slutresultatet till 5-2.
1-0 för Kinnarp giorde lengt Persson, men Bertil Skogh var snart framme
med kvitteringen och då hade vi htrnnit
fram till paus. Sedan börjadeJ<monaden
Westerberg
klämde in 2-1, Gösta Ek 3-1, Tomm
4-1 och Gtista 5--1. I slutirinuterna kom
reduceringen genom Telio Tauru.
Kinnrps bästa var tvåmålsskyttarna
Giista Ek och Tomas Westerberg samt
"Blecka" Georgsson i förevaret. F6rsvarefolket Evert Johansson (mv) oeh
Anders Lindh övertygade mest i Kors-

mot borta-målet. Tomas

- f1t6-''tt-|å

berga.

. Slurarp-Lerdala O-B (O_g) . . . .
lör.dagsdust. mot L"aata pa
slöt med en kla 0:l.n;rlÅi
":..TTtp_l1l
ener.0-?i!aus. Slut"rp fick intä
sitt sfli
q*.o e a aån håra" bnsten,
p, C..1 IIåkm Kalstedsfrånvaro.
:,ur"
ruvudroltsmnehavare
blev nu i stållet
rnge llarlsson
_- duktig mm i ftrbacks

".r^1I11"

:lft-i.

unJen. - samt Tony Skoglund,
.å.
rade ror_ett fint jobb på
"u"_
mittftiltet.

_:...o.,,. spelarte tulft och hårt

och
deua vuenda närkamp.
ITl.,ill- *","
också till fotbollskunnmdet

i.C:: "*

.welrag:et sina värdar, så resultatet är
rnget
att snacka om_

t.""^*:"Jrget var Jonny Ljungrerg, tvåmålsskytt som han va.
"^_t:"t.
Det
tredje
.målet prickades dit av LO
Dromqvst.
Bra domare

"Dela med dig".

va Bengt

Johansson.

l.ile.a.l- tJ

Predikan hölls av kyrkoherde

Hagnerud och kyrkan var fullsatt.

Som postludium sjöng ungdo-

marna "Han på korset han allena".
Offret till Lutherhjälpen blev
7.230 kr vilket är absolut rekord i
Kinneved,i $ol inflöt ca 4.500 kr.

Även i Vårkumla var gudstjänsten välbesökt och offret här blev
2.060 kr, vilket måste betecknas
som ett svnnerli-gen goii resultat i
en församling med 125 invånare.

otl'If,-

Ti-p-spromenad tf t6Kinnarps IF:s Damklubbs tips_

promenad på annandagen samlade
250 perso^ner. Sex prömenerande
lycKactes tå tolv rätt och av dem hade Boel Lind, Falköping, och An_

Lindrot. Kinnarp, bäst på

".":$q.i"
skiliefrågan.
__

Barnfrågornå vanns av Carola

Kerlsson. Rätt rad: I x 2 I x 2 I x
2 I lx. Barnrad: xlx 1 l2 xl2 x

2x.
Såntguderjängr i Lokel Fröklnd

spEctAlvlsltnc löRDAG 10 -15,SöttOlC

10 -13

Vi bjuder på kaffe och
saft. Ballonger till alla

barn.

Den ekonomis*å sportcoup6n
med plats för 4 vuxna. Välufrustad. T.ex. rullbälten lram och
bak, Yårvräknare, gttrdeldlkk,

nacksttH och halogonuu3.
1

årslabriksgarantl,

6 års rostslyddsgaranti.

på provköp

SKODAS basmodell 100 L

ar en av sveriges mest

prisvärda bilar.

Pris'16.500:-

lokaI.

.Missionsörsamlingens sdngare trån
Asarp sjöng under Rolan-d

Johansso.ns.

ledning. Roger Wern_

myr spetade ett musikstycke på
trump€t.. Anders Sigfridsjon bjte
en. btbeltext om händelserna pA

SI(ODACoUPI

Säljes med

_ !Älqlre{aggns sånggudstja;i i
Lokal Frökind samhdäen iafyffa

KINNARPS BILSERUICE

l*tC.ata: samt knöt några tankar iill
9.,,putofd"l: rnger.och Kurt Rydberg
s.lön8i duett. I avslutningen höll pasl
pr
en appeliom koÅets
aratr"pq$b-erg
rril tiälsning. Gudstjänsren avsrurades
_av sångarna med soloinsrag av Mrijam Runesson.

Bör:tig-Briamene.Röda kon.

krets
har en vårfest med paketauktion i
öorstigs.Bygdegård i morgon. Fa_

AruT. And"ersson, Falköping
11!11
lt1nger andliga sånger.

Flickforboll
Tf .
r' r\lnnarp
,.,1å:i:å1fl"1i,"::"lx?':åf

f#å;

3?alg" Kjnlarps IF träning vid
iääff:f,.,".jx,: ftir nickor ödda

lllt,- o\ .."t \

LiL--inuigning
. T,7.

r I\tnnarps
missionshus

@@@@@@@
SLUTARP

påskvellen hölls UV-invigning i
-_.I
Kinnarps
Missibnshus. Under mu-

F d stationshuset jämte ca 2200 kvm tomt år till salu' Intresse'
rade spekulanter inbjudes att måndagen den 10 maj kl 12'30
på platsen avge anbud på fastigheten.
Byggnaden innehåller 1 lågenhet om 3 r o k samt tjänstelokaler. Fastigheten är ej avstyckad. Hela huset disponibelt ftir
köparen.
Centralt beslutande nivå vid SJ avgör om högsta bud skall'.
antagas. Köparen skall på SJ:s anmodan inom 15 dagar från
översiint avtalsliirslag erlägga en handpenning av 10 procent
av köpesumman.
Ytterligare upplysningar kan erhållas per tel 03Uf? 55 00 14 44 samt av banmästaren i Limmared, tel' 0325/710 22'

sik tågade UV-kåren in med fanbärare i täten. UV-sången "Unga Viljor Kristus kallar" sjöngs varefter.
Bo Fred6n växlande lösen. Barbro
Johansson liiste ett bibelord och git-arrgluppen spelade och sjöng under Roland Johanssons lednine.

Invigningen förrättades av kåreÅ
kaplan Kurt Rydberg, assisterad av
Birgirta Alfredsson. Fvra UV-ar in-

vigdes, dessa var: Karin Eckerlid,
Charlotte Pennerhag, Claes Lagerstrand, pch Marie-Louise Silvan<ler. EftF invigningen '- ftiljde
"stjåirnfallet" dtiLr, följande erövrat
stjärnor.

Ingemu Ung är mannen som skall
föra Sluiarp tillbaka till div. VI.

e' nq -;'Y

l'1 7
Sfutarpe
ramlade förra året ur div. VI och år
nu finna sig att spela i B-reservserie tillsammåns med div. V- och Vl-klubbars
B-lag. Som helhet verkar det som om
Slutarp är på.gång igen. Det har gått bra
i träningsmatchema, åven om det bara

IF

1:a Stjärnan: Carola

Clemens Hofbauer.

2:s Stjärnan: Katrin Arvidsson.

Camilla lvarsson, Carola Carlsson.
3:dje Stjåirnan: Caroline Carlsson; Nicklas Eckerlid.

blivit två vinster och mm har lått tre
spelare, som inte filns med i fiol, att
sälla upp till spel igen. Det är lllf Karl6n
som nu vaktar målet, Dan-Ola Sand6n
och Bengt Andemson. Ett "riktigt" ny:

ftiroän har mm

Tomy

oci<så

fått, nåmligen

Erlandsson från Falköpings BK.

Han har varit mycket lyckosam hittills
och väntm bli en tillgång i SlF-laget'
Arne Ekbom, målvakten som ifiol hade en mycket otacksam uppgift, men
som klarade av den bra, har nu lämat
skutan för Kinnarps IF.
Ingema Ung har iagit hand om trä-

,

narskapet i klubben, och enligt lagledaren Bengt Stenqvist har hm lyckats bra.

För att få dansen till en snar

BAND|STRIKTSCHEFEN tt).1 r - n.*_ dt?

Carlsson.

Bio-elmärket: Laila Hofbauer,
Jan-Olof Övergård.
SAM och Elitmärketr Ann-Marie
Johansson, Annelie Johansson Ulla-Lena Gunnarsson.
..Pastor Rydberg höll en kort predikan i anslutning till påskbudikaper. Fögtiden avslutades med sång
och musik av gitarrgruppen.

114A- eq-&tt
Kinnarps IF

.

gör nu sin andra såsong i div. V efter
llqdfiyttlingel från ffran. Det lick trg i
biirjan på fioHrs$songeri men på txisten

gick det knacHgare och laget slutade

fyn. Man hr inte några st<irre ftirhoppningar att koma tillbaka till div,
IV nurlfta1191a9u. ilrte om man får tro
taSg$qn44 tkrcCukcm, som m.eB6r, att.
som

taft*g$#l+Fökå [o:nma

mitteri äv tabellen.
Uno är ny lagledare

i

någo4stans

i

Kinnarp efter

l\fiarthelr Johansson, som arsagt sig upp-

draget. Trånare är, liksom
Sien-Evert Bltcher.

i$ol,

,.

Kinnarp har haft problem med laget i
träningsmatchema. lilånga spelare h'a
va4it skadade och det är också osäkert
om ett par av dem kan medverka i seriepremiären mot Sandhem.
,Arne Ekbom, målvakt från lokalkonkurtenten Slutarp, år det enda spelarfiirvärvet,som KIF kan visa upp. På minussidan:3itår tre av fiolårets AJagmktuella spelare. Det är Bo Melander och
Staffan Sivefelt. som återvänt till Falköpings BK samt Tohmy Pet0ersson, som
gått över till F'loby.
Uno Calsson tror, liksom många andra lagledare, ati det blir Falköpings BK
som tar hem serien. Valtorp blir farligaste konkurent. menar Uno.

co-

me-back i div, VI, måste Slutarp hamna
på övre halvan i serien, och det skall

mm också göia, menar Bengt Stenqvist.
Som favorit till seriesegem håller hm
dock Kinnarp, som i flera år har hållit sig
med ett fint reserolag.

Själva har Slutarp inget BJag

i

år,

men till nästa såsong är det meningen att
de många Bjuniorer som finns skall vra
med och bilda ett resewlag.

Kinnarp Slutarp
VAREN HÄ|-SAS

med valborgsmässoeld vid
Tångavallen kl. i9.45. Vårtalare Sven Andersson. Sång
av kyrkokören och ungdomskören. DäreftersamkvämiLokal

Frökind med kaffe. Allsång

Håkan och ,Erik

Andersson, StenstorP, tar oss med på
sin jorden-runt-resa i ord och
bild.
Altra var,rnt välkomnal
Kinnevedg Röddkorskrets

För en förfallen ladugård

o"h a.,d.' uthusbyggnader på en slutarpsgård inom ptanlagr

område måste ägaren enligt byggnadsnåmndens beslut betala riite på 2.000 kr. Vitesföreläggandet skall
,överlåimnas till åklagaren för utdömande sedan ägaren inte företagit någon åtgärd mer än'täcka över en brunn
med tunga stenar. Vederbörande - en fastighetsltirmedling - har tidigare fått påstötning av byggnadsnämnden och ett vite på 1.000 kr. Byggnadsnämnden har medgett andrum men trots detta har ingenting skett. Nu
skärps tonen och vitet utökas med en tusenlapp.

t7l4-elt-L7

Prishrnd,ar

från

Stiiiå:f;- x

De 'tre hundarna på bilden är
verkligen något för sin ägare, Anneli Lindroth från Slutarp, att visa
upp och vara stolt över. Vid den
stora hundutställningen i Borås under helgen fick alla tre verkligt fina

utmärkelser.
Hunden liingst t.v., den som sit-

te| i Anneli Lindroths knä. heter
Ana och är en ett år Eammal
dvärgschnauzer. Ana ficli första

I pris i ungdomsklas: och samtidigt
vldare lorsta prls I ungI nedersprls.
hundskonkurrensklass, andra pris i
I segrarklass och så certifikatkvali-

hundskonkurrensklass och tredje

pris i en annan klass men samma

namn (!).
Hunden till höger har fått namnet
Saltsjöboos Diana och är moder till
den så framgångsrika Ana. Diana
år två år gammal och hennes ,,meritlista" ser ut så här: Första pris i
öppen klass, ftirsta pris i segrar klass, ftirste pris i bästa tikklass,

samt certifikatshederspris, certifil
kat championatsinteck-ning och så

var hon bäst i rasen.

Anneli Lindroth har i många år
genat sig åt hunduppftidning,
främst har hon arb-eiat .rä
Den stora hunden i mitterr är dvärgschnauzer. - En mycketjobArabessa, en ettårig riesenschnau. big hobby, är en
hennes kbmtetshederspris.

zer. Hon tog hem ftirsta pris i ung-

mentar till sysselsättningen.

Gräsbrand i Kinnarp
Barns lek med eld misstånks vara
orsaken till en gråsbrand vid Kinnarps Kontorsmöblers fabriksbyggnad på lördagen. Ett område
på 100 gånger 100 meter sveddes av
innan brandkåren lyckades slåcka.

Anneli Lindroth med sina tre prishundar fr.v' Ana, Arabessa och
Saltsjöboos Diana.

200 hcllsad,e uå,ren
uid, Lokal Frökind
Våren hälsades traditionsenligt i

Frökind På

r1?f'{tj

d}{

draqspelet lockade till allsång'

KoåÅunstyrelsens ordJ' Erik AnLeJså*lirig kring majbrasan invid dersson, StenstorP, kåserade searrangemangen
valborgsmässoafton

Tåneavallen. För

darj med hjälP av bilder kring sin

som vanligi

Kinneveds
Ri<-krets. Cirka 200 personer hade
samlats vid brasan' Kyrkokören in-

;;J

Jorden-runt-resa

ledde med Vintern rasat ut ocrr
fårtsatte tillsammans med flickkö."" -"a Alh Fåglar kommit ren' O

I

l

tB rrr sedrrrr

I

Derbv

-,

ro

11

rä[t: Barbro Hof bauer och Katari'
na Åkesson, KinnarP'-

Skiljefrågan 277 makaroner'
ää"i'ååiz2 x x 1 x xrz x L2

2

xz,
--

12 ,ätt, Markus Thor' KinnarP'
fftum"t Thor hade också 12 rätt
men skiljefi'ågan avgjorde'

\ Pensionärsträff

På fredag

i AxtorPs fö-r-

""å"å"".
rååfi"ett"i, KinnärP' Gäster är
ä;;;;; Karlsso n octr Nils Sanfridsson.

i

nemma"'u'r'

samlade 102 startande Rått rad: x z

?rtåå,.ö,lzFrii,k, v"toft",

Kinnarp AsarP

premiårvann^ -i k;1yr favorit -i deni här^mat23 års uppehq'ia-t q"t ^ Kinnarp
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Tiepromenaden i KinnarP
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KinnarpsrF
l"'" i[r"-

*1" m';#,.?nlTu*3;l,Tålä:
var del_ju

T,"lX-Lu*,;"1"',"""å

L.if Ekbom
Thomas Karlsson
f.kti"kt
-"itl.så, atr Kinnarpssp-elare
i
ner.,
varYl io.fF..."ot
,läBre
"äTommy Fredniksson
cerie ibland giek till '{sarp'
No är det förhållandet alltså Kent fiengtssot'

"II ;;;;*:'g."'rå'nu
:"'T" ff:*i'*;ruff"."'A;i;"'inledde div v-soelet
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Karl'Erik
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Lothsson
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Dan-Anders Spångsjo

Jan-OlofTuresson
Leif Zackrisson
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sören wilgotsson
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Roger Nero
Bengt Persson
fi"i-"i"a en l-0'sege" -9-"9r
LuÅ Karlsson
I
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ViLggenera,l,en,

p& err,öllot,ihgolre

I samband med sitt
besök i Falköping som

första maj-talare gjorde
generaldirektör
Sven-Giiran Olhede en
rundresa på det efter.
satta"vägnätet i södra
komåundelen. Det ut-

gör del av ett

oosrnal-

spårsnättt som sträeker
sig vida på ömse sidor
orn länsgränsen. Del
vindlar i både höjd- och
sidled och vägarna korsar varånn lite oöver-

skådligt. Någon i ut
fiirdsbussen samman-

fattade dagens utfärd så
här: ooVäggeneralen på
villovägart'.
Så kan det sägas. De
vindlande soekenvä.
garna i området är pittoresks utflyktsvägar
rnen irriterande vardagsvägar. Vad är att
göra? Generaldirektören gör så gott han kano
och han kunde inför de

medresande förtroendemännen utlova att
sträckan Slutarp- Göteve-Floby skall bli dikad
och grusad i år. Oljegrus kommer, möjligen
före 1980. Dikad i år
blir också sträckan
Kärråkra-Börstig.
Men utöver detta
ftnns inget av de rnånga
sockenvågsmilen med i
någon aktuell plan. Yägen
Slutarp-Göte-

ve-Floby har en genomsnittlig belastning
av 3OO fordon pr dygn.

Där ligger gränsen för

att vägen

ttlönssmtoo

skall kornma i fråga för
beläggning. Men - före
denna väg ligger många
långa mil än mer ollönsarnrnao beläggningsobjekt, i pengar räknat
sådana för 1,5 miljarder.

Därför får man

vägen Slutarp-Göte.
ve-Floby blir ett dbfinitivt lönsarnt beläggningsotrjekt, det vill säga när det på sikt blir
kostsammare att sköta
den utan beläggning än
att asfaltera deno så får
den i alla fall vänta.
- Det är den fattiges
dilemma sadö våggeneralen. Han kan inte
göra den investering
som på någon sikt blir
det billigaste alternativet. Han måste stanna
vid de mindre rnen fortsatta investeringar sorn
han rår med för ögonblieket. De blir på sikt
stii,rre.

nog

räkna med att även när

Inspektion gv..del €roPiga vägsn Slutarp-Floby där åtgärder utlovas. Fr.v. ledamoten av KS Bo
Ericsson,
Srren-Giiran Olhede, ledamoten av KS Eiland Eriksson och ledamoten av lokaltrafrksty;;G"

å:L":?t$|-e^!p:
uustal Gustalsson-
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