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Fabrikör Rutman berättade om företagets princi-

per och gav

marknads-

mässiga synpunkter på
driften. Firman har en god
andel av marknaden
samarbetar medandrafa
rikanter inom köksinre
ningsbranschen. Man
ingen egen försäljning
men många återförsäljare.
Störst av dessa är Electrolux.

Gästerna fick också se
"utställningen av köksin:
redp-ingar.,

lanordnats
inom firmans väggar.
Köksskåp och bänkar med
olika slag av fan6r är för
dagen en stor vara. Företaget importerar all fan6r,
exempelvis ek, ask, valnöt, bok och mahogny.
i !änet oeh representanter från löntagarsektionen tog intresserat del av

,:

.::

Våra politiker har alltmera insett vikten av att
komma i kontakt med väljarna direkt ute på fältet.
Detta gäller inte rninst i

valtider. " Alla partier

iillverkningen i Slutarps Kök. Här håller Göran Grairn på att behandla fan6r.

industrier,

inrättningar
och myndigheter fått besök av politiska grupper
som vill informera sig om
förhåilandena direkt på
platsen.

ligt göra studiebesök på Lennart Rutman som violika företag och arbets- 'sade den runt på företaget
platser och den verksam- och inforrnerade om tillheten har nu intensifierats verkningen av köksinredinför valet. Den här gång- ningar. Gästerna tog inen medföljde också lands- tresserat del av de olika
tingsledamoten Solveig momenten i trähanteringJonsson och ordföranden i er, hur köksskåp och
Falköpings komrrrunsty- diskbänkar tillverkas från

.sor,n.

,

Deltagarna i studiebesöket träffade också arbetarna under rundvandringen och informerade sig om

förhållarrdena på arbetsplatsen.
Atgärder har vidtagits mot starka

dunster från färgtunningsmedel,

framhöils det, men ytterligare förbåttringar kan säkert göras när

tekniken får fram ännu bättie
skydd.

På eftermiddagen gjorde

cen-

ter-gruppen ytterligare ett besök,
Slutarps Kök hade På
skicka.r riksdagsmän och
nåmligen
nämligen på Volvo i Flobv
Floby dår man
äv
cerl.
besök
torsdagen
också träffade företagsledningen
andra valda representanoch representanter för facket.
ter på arbetsplatsbesök terna riksdagsmän i länet
I studiebesöket deltog, förutom
rnontering
och
..grunden,,till
från
relse
representanter
Erikåndersson.
plus
de namngivna,
namnsivna- riksdagsmännen
riksdassmännen
och studieresor runt om i
Gunilla
lia Ändr6.
Ändr6, Benet
Bengt
Böriesson,
Böriesson.
Hos Slutarps Kök mot- yibehandling.
.Bengf
landet. I Skaraborg, som i centerna föntagarsektion.
Ingemar Hallenius - och
Fofts på sid 6 @
kontinuergruppen
brukar
fabrikör
Dessa
togs
av
Kindbom sarnt från löntagarsektiöandra län, har åtskilliga
rila.. t** i)"8
nen Elis Andersson, Rag'nar Blom-

i

gren och Olle Darheden. Ombudsnrannen för centern i Skaraborg,
Erik Kvarndahl, deltog också.

IOCT-IYTO -a,re
O f ..

I ..

IDA I'ACffiOfeSQ,
IOGT-NTO-föreningen i Kinnarp
har anordnat en trevlig , utflyktsre.
sa för sina medlemmar med familjer, Reseniirerna samlades tidigt på
röndagsmorgonen oeh äntrsde
bussen som rulladE i väg mot Fel.
köping, Skara, Lidköping till Läckö
slott, Där besågs Rörstrands 250år.
sutetållning samt textilier och hemslöjd som Borås hemslöjdsförening
utstållde qch försålde, Vid Vånerns
strand dracks elvakaffe.
Besan fortsalte sedan via Våsterplana, Medelplana och Gössäter
till Forshems Gästgivaregård för
middag, Nästa anhalt var Torsö dår
Asta och llugo Jerenvik mötle vld
fårjan oeh guidade runi ön, Vid be.
sök i Torsö kyrka beråttade Hugo

om ön och dess befolkniqg. Efter
detta biöd familien Jerenvlh på haffe i sitt trivsamma hem. Don trevli.
ga samvaron blev en fin avgluhlng
på resan qch värdfolket avtackades
med en "Ällebergsryttare' ,
.

Tältoffenelven

l Kinnarp-Slutarp

Den pågående tåltoffeneiven under rubrihen "Josus lever", samlar
fhr och fler lysenare. Denna veckan inleddes med "Onskeeångernas
kvä11", Den rymllga tältkyrkan fylldes till sista plats. Temat för kvällen
blev gamlat kring en av önskesång-

erna "Bud ifrån ditt hem", Eivor

Sigfrldsson medverkade med solo.
sång och undor Roland Johangpons
ledning ejöng sångarna, Pedor Kjell
låote dagens bibolord,

SAnggruppen Conturen medverkade också och allsång blev det då

alla de föreamlade qiöng med I
offenglvkören "Min Jesw lever",
ooh paator Luthersson sjöng solo i
versarnBi

Pastor Luthbrsson samlade

sin predikan undor temat "Bud

ifrån ditt hem", Under stillhet avelutades kvÄllen med solosÅng av
Konung

Eivor Sigfridssqn "Min

kommor". rg,16- ö.?-.fu
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FrisparlcsmåI, två straffar
avgjorde fcir Kinnarp
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finns det nÄgot sta.
bilt över Kinnarp, Det gäll-er inte
minst förevarsbiten, dår "Blecke"
_ lV1en ändå

!r
$mqd, men där ochaå Jonny
Karlsledt våxer
par
Ett
tAnaglar
för varje match, Göeti Ek hairu-

lig metch. Icke heller Conny Qvist
och Kenneth Palmqvlct,

Tror att

Bollklubb_en kan å belrymrner
mod att kliittra förbi på reiteran,

de höstmatcher.

-*-

Vartofte }obbade' 6nf mot ge.r
rieledarna, Finns kvalitd ockrA i.
det hår gånget ochJag tror att alla
8l{ortor var genomblöta efter g0
minuter, Tror lnte att många pro.

test€rår om jag utnåmner Jan Jo.
hansson till planens båste rpela.
re. Han besitter eA gedigne- foh
boUskunekaper ett hÄn J Ukgom
Thomag Wi Kinnarp - egentli.
gen år överkvalificered ftir apel i

femman. Båda klubbarna

åkaU

vara glada över att ha sådena här
lirare. Over huvud imponerac

Typilkt

-

fibr matchcn på Strörnrborg

mål på frispark,

"Blecha"

rllr ttll. Hlr ctt av do tvl rtralLnlbn.

Han

jofit ocril.(r

talag. Men så hånde det att Kin-

f4fffl:tl:L$mä'gi'ffiff;
ttrt attaclreradies

u;1;g"o:tl'åx['ff

Jl:td:l

nili:älie:ii,tT,fi,:i';ll

var under slutdelen av matchen
J' -VSK-spelare
.
.ev .tre ,)SiäilaäåäKiniariocht,o.m. på våg att resa sig ur Vartofta'
-1
vid genomororr
rÅ-oo *,,.;å"t"åäåf"i-'Uåil;.
Sreppet.
I slutade med att Thomas
;htul;t siit spelövertag
*
t-aet ä;;ä
*"ä
! ne' innanför straffområdet,$o,r{eg
i1fll,]11".irieiä;,a;;hrlrt"(
fallet b^ehövde inte straffen iiii,'1iiriÄif,,'.'åir,'iliå'-itiai*
I $'
ftiranleda några.som helst diskus- iiffirää fl"G.""
uran- "Blecka" och thomas i KIF får
II sioner.
"Blecka" Georgsson"som litäTil;;;;iiu"-i111ai-ntUo*.
"ntingen
naturligtvis.rina. t]ålg inriståde i
sA elegant plic.ka! in straffboll

"TIOiräf,åViäk
förtro- ;äffi;;å;G;;.

bestämde Kin- fq ayrijort den här ma-tchen,
"Blecka" intog mittplats
i försvEi.försvEmän soelövertaget "Bleckäl'
-;;r;Lb;"för skadade
ined det eöm ret som ersä-irare
"";;äft;;"ään-spetUvertaget
1 chans för VSK-målvakten.
ääfrJfiäiliöi.s
Tony Persson, Med de bollkun*
numrner.eit,. fick. förnyat

ende och
slog in
bollen utaYr
utalr
9ch__;!9e
ir-r lollen

-

-

:
I
II
:
I
f
f

Ji ;;iäH grepp. Alla man på Kinnarps Iöril':'åj;;r;J ]oil'il;'h$';"ä
d"n qiorde eila tre Xif-mÄLn, svarshalvq.
-* t;t öi snå* i stroitet och knep.

!
I

;,'Kh;*"Iåuiäi-:iåfu"r.a"

ror.t"

6i;ftrhaäeunder20-25minui""ar" halvlek, Då handlade
:
det nåm.ligen om ett marhsnt

halvlekens mål
från t"t
-iil.päi['
rrinn*nchÅ'
pg eJ"--J- .- .
Kinnarpshålt tkom
^h ^r
och vem var skvtt?

man över den pAfyllning'underil'rån * juniorleden * som eker i
Vartofta. Det dyker varje år upp
unga killar som snabbt blir eiä.
blerade, Eddy G Är en av dem,

-*:

'ff narp lick straff och den situatlo': nen som fiiregick suaffen, med.
f ftirde med all rått diskussioner i
r Vartoft.alågret. Fahtum år att
I domaren Ingemar "Slomnan"
I Stridh i den hår sutuationen'kom
snett. Kinnarps hungrige anfallsI= spelare Thomas Westerberg
rr ryekte till sig bollen frAn schab.
blande Vartoftaförsvarare och
I gick till angrepp mot målet. Utru] sande Gtiran Pettersson vräkte
I sig mot bollen, men fick varken
I! tåg i bollen eller Kinnarpsspelaren. Thomas kom dock ur balane
I och dansade ner pA VartoftqiorI den. Så såg vi håndelsen från vår
I utkikspunkt och fick den överåt
"Blecha'r Gcorgmon ooh lhomas lfloderberg avglorde 6r l{IF
I veqilierad - det var ett ftirhastat
av den i övrigt duktige
I domslut
Stridh.
"slompen" sdiåi.
|I ;Sil;Å"'i
orgsson-Thomas westerberg, I spel blev det lngen etor metch.
- * I
skäll vi också såga att det -var Men det blev en kamp, dår Varg!. Matchen av[iordes hår. Kvar Thomas som "fixade" [nlqq5en
tofta bjöd serlieledarira strid på
;ilt'"" rälldes av en vsK'kille' kniven' Laget kan inte säga att äe
f d-"iili;;åä;il-;i";i;"h
ftill på ett omdiskutera! airaf{lnål
-* ***Ceft 39i minuten av den.h{r

I
IfI

och nu spelade bäst i anfallet.
som långt ifrAn var bra den här
3-0dan.

tin i massor och gör aldrig en då-

3-0 ftir Klnnarp på bortaplan
Ir
mot Vartofta - det år över.
siffror, men
I tygande
matchbllden
inte
II ger
råttvisa. Det var nämllgen så
I sorieledarna var riktigt illa uto vld
*j+ s8Unhgen l*0 och pressados
'l-'
under 20 minuter i andra halvlek
'I helt
tillixka av ett då alert Vartof-

.F.

log ge Kent öengtsson ett
tång höstastrer. Också en sAn dår
allroundhille, aom spelar överallt

J-qg

nÄgåt
*ftirått eorå p{loräfr,å[i
1 ,past
CO"an.
atfftrffuianaeä Uifa.ti

Ge,

skaper .herr Georgoson beritter,
spelar det ingen roll var han
pla'
[qn placeras. Han, var duktig, Thomas
fordrar alltid bevakning, rycker
snabbt - hugger som en kobra men.lörsvlnner också långa. stund"l_l"lr. y:"T:9t],Y:n,når det
oear hett är han med i bilden' Och

det år huvudsaken. Annars vill

$hickligt mittenförevar i Vartofta år i dag Göran Allanseon och
Jan"Christer östman. Dorn var
bra I lördaga, Bra i VSK ockrå eller kenshe snara.r€ strAet vassare ån medtåvlarnå * våt Bo Tör.
neling och Ingemar Sandblom,
Det var som nämnder mycket
en kampmatch, tåt och inteirgiv i
många närhamper. Vi har diakuterat straffen. Vi skail också såga
att domare $trid miesado en avvaktngrg på Jan Johansson, då
ut! qlål på ''nAgon meters sv,
stånd" hångde i luften. Men hsn
kunde ändå åka hem till Skövde
med ett konto Bom stod pA plus,
Dettror jag även,ett slage[ Vartfota vld nårmare eftertsnke ekriver
under pA.

l,f

)d-oyet

BÅssE

Tipspromenad uid Karbo

7o på, KinlfafpÅfåUy

14
"ii'

,,',,,,

sit"

s

l"

r

Ronny Karlsson och Monica Johansson funderar över skiljefrågan' Vid
fr:nktionärsbordet: Inga Larsson och Ingrid Adamsson.

Praktisht prov med bollar: Lennart Karl6n, Slutarp, siktar in sig.

Ki'narps IF aoch

dess

damiiibb

s. sid. itelefonkatalogen 19?6är64.0

;."ä: il;'i:rniska bereckningen
l-:,11.:*lg'3p,1ry9e$rcu
Drråry med /u-raler cteltagare.
. - . fiir Kalcium är ca. ?. 40 tim arbätsbhy__cxista -ts'td:it,
;;ä'ä;;;ä re?6. 8. Det örra
nangsqara med I J rart av.zu trågor Kungabrölloppet var l7g?. g. Den
=-IbFg
-OomLyrtan

Kinneveds Center och CKF-avd.
anordnade i söndags tipspromenad
vid Skogsltrnd, Karbo. 75 personer

gick promenaden i strålande

Gus;;;il."aae
B*p* ;ylt;?;
;;tr;irJ;:lo. u..rar"r", Jf,otu,
ii1 tii;;i
snippen. 11. Thord
f7 ii*i""ä"'r.i."
q""tr 50 poäng. Här avsjorde
"i1L
tk$9f"åg1tt,
"iå!,ni";Ltt";:
12. Björkarnas
stad är Umeå.
^ 1x2. -212- llx tx?, 2x2 dion.
Riitt rad: 12x
iS. K;a"'dmma skriver Fibban.
1'
och 51 poäng. Tvåa kom Lisa

tåvsson, Stutarp och _te,a

ades två r4ed, nämligen Hjördis

Torstensson, Slutarp,_båda m9d

Od6n och Verner Granlund. Skiljefrågan fick sedan avgöra den inbördes ordningen i prislistan.
Man skulle gissa vad sumnan
blev av mynt i olika valörer som låg
i en glasburk. Summan var 21.58.
Närmast på skiljefrågan var Katarina Hjortsäter som bara gissat fel

'o'Ski5.f"åg., AvståndetElil rlag- 14' Femte budet är Du skall icke
dräpa' lS Bilden förestiillde
Silvia'

gan:

sol

och fin terräng. Det gällde att tippa
rätt på tjugo frågor och detta lYck-

._ y83 m och 53 cm.
16. I stop är 1.3 lit. l?. Laber bris är
l. rJanosKapsDlonunan vår-tlår- Htt
vind. lg. Klaustrofobi är cells_
2.
Den
vita
valen
Moby i;ä"|.'iå.
iedalen.
iö'UiU.au, 1g98. 20. EtS._
Tturgviktsmatchen.
qlck ;i" i\.;.br-; hstbitschaufför.
}gk.
1961. 4. Största sjön var Nordsjön.

oå 9 öre.

De rätta svaren på frågan var: 1.
Panamakanalen x, 2. I silvermedalj

x, 3. Ekoxe 1, 4. Ekorre x, 5. 1921 2,
6. Sven Vollter | 7. Förtjusande 2,
8. Hardangersöm x, 9. Sven Andersson 2, 10. Staters vägverk x,
11. Harr x, 12. Gunnar Falkås 1, 13.
Ask 1, 14. Slöta kyrka 2, 15. Gul 2,
16. Verdi x, 1?. Symbol nr 1 1, 18.
FlygsoldatBqm 1, 19. Sidensvarsx,
20. Råg 2.

Resultat: 20 poäng: Hjördis

Od6n. Trädet. Verner Grarrlund

Vårkumla.
19 poång: Rut Persson, Slutarp,

{Trtt

11'16"o?-oi'

Blecku ordno,d,e seger ignn!
Kinnurp en poring fr;re fBK
Ska Bengt "Blecka" Georgsson
bli mannen, som ftir upp KinnarP
till.division'fyra i höst? Mycket talar ftir det. Förra helgen nätade
han *amtliga gånger, då Vartof-

pamatch de signerade. Skönspelet fick komma i andra hand, men
det är saker som måste accepte-

3-2 mot

trakt skall ordnas.
Det ramlade inte in någon poäng fiSr Valtorp i söndags och det

ta åkte på 0-$diing.
I söndags gjorde han

Kinnemo-gästerna ValtorP när
siu minuter återstod och fixade
därmed två viktiga poäng till sitt
KIF i den hårda toppstriden. Betvdesefulla mål av seriens meste
lirare, som kan bli.tungan på våqen i de återstående höstmatäh"rna - kanske framför allt i
den mot F BK om två veckor.

I och med söndagens seger
drog Kinnarp ifrån i tabellen

eftersom FBK endast nådde 1- I i
Norra Fågelås. Leder nu med en-

poäng pius en mycket bättre'
målskillnad - i praktiken alltså
två poäng,

*

Annars övertygade Kinnarp inte alls som serieledare i söndågs.
Man kom aldrig till tals med avstigningskandidaterna, Valtorp'.
som in i det längsta stretade emot
och ska ha all heder av den käm-

ras nu i nerviga hösttider, då
poängen måste ramla in med
jämria mellanrutn om nytt kon-

var dystert ftir laget,

eftersom

grånnarna i botten, Sandhem,

Norra Fågelås och Stenstorp noterade 2 segrar och en oavgiord' I
de närmaste matcherna väntar
två svåra nedflyttningskonkurrenter, som båda ligger tre poång
före i tabellen - Vartofta hemma
och Fågelås borta. I de matcherna är laget piskade att ta pinnar i
massor annars kommer läget att
se

kritiskt ut.

*

Det var inte utan att man tyckte
synd om Valtorp. Inte ftir att laget

spelade bra och kul fotboll, nej'
men Kinnarp var inte ett dugg
bättre denna blåsiga söndag och
var inte alls förtjänta av'dubbel-

poängen. Deviser som "bra lag

ska ha tur" och "det är starkt att
vinna även när man spelardåligt:'

hör hemma denna gång.
Kinnarp är ett bra lag och spelar en underbart rolig fotboll i sina bästa stunder, men denna dag
stämde det alltså inte. Det må faktiskt vara örlåtet.
Tycker man synd om Valtorp

ska man också tycka synd om

Håkan Thorell, lagets högerytter
som både ordnade 0-l och 2-2
och länge såg ut som en poängiräddare.

*

gjorde Håkan på straff i 14
min. Brorsan Jörgen krokades

0-

1

upp innanfiir straffområdet

och

dä[ ledningsmål som Håkan tofflade in chockade de flesta Kinnemo-besökare.

Thomas Westerberg var dock

inte sen att återsälla ordningen

i anfallet efter
sprang han sig fri på vänsterkanten och på känt man6r giorde han
på torpet. Redan

ur specialvinkeb:r 1.. 1.

2-1 ftir hemmalaget kom shax

innan pausvilan. En frisPark från
samme Thomas W kunde inte
'Bengt Andersson i gästernas bur
hålla. På ieturen höll sig Kennet

Palmqvist li'amme tryckte in ledningsmålet.

En kvart av andra halvlek var
spelad, då Håkan Thorell slog till
igen. En nick förbi utrusande Arne Ekbom gav 2-2.
Vi började ana ett oavgiort resultat ända tills sju minuter återstod. lvlålvakts-Eengt tvekade
något på en boll, varpå "Blecka"
kallt nrllade in 3-2 och segerbollen i måI"

"Blecka" var en av dem som
höll sin vanliga klass i hemmalaget. I mittenftirsvaret saknades
Jonny Karlstedt, som dock Conny
Qvist ersatte förtjänstfullt.

Valtorps gamla rävar på mitten, Owe Lind och Nisse Lundh,
kom'mer och mer ju längre matchen led mot sitt slut, men det
märktes att Lars-Erik Svensson
var borta nu igen. Han betyder
mycket. Nu fick Harald Högberg

ta på sig det mesta jobbet och det

klarade han bra, men tyvärr var
han alldeles ftir ensam. .
Ensäm var också domaren Erland Persson, Hjo, men han klarade sig bra ändå,

.

ANDERS

wt>Karin Hjortsäter St' -Risa' oden
-Ilof
iiiGto"" KinnarP, Maria

iäi*srg'i*'fi::B+it
Ragnhild Granlund
å;:ilil;

va.t"mt.' i(nut Östberg Kinnarp'
Fröje' Adamsvanni av Ingrid
Hjortsätei och Gun

Lihnell
Asta
"i"tte"i"t

""i]"'iäi"
Palmqvist.

Kent B tvårnålsskytt då
! Kittnarp vann på nytt
Kinnarp konsoliderade
sin eerieledning genom
att vinna toppmatchen
på Enevi rnot Blidsberg

t1.]6.-4B,ö å

"RyHäffde))
lekplats

blir kvar
i Slutarp

KommunstYrelsens arbet+

utskott av;log vid sitt sam'

manträde på tisdagen en

framstållning från ett antal

villaägare i SlutarP omJlYtt'
ning av en nYanlagd lekPlats

i närheten av villorrra. An'
ledningen till framståll'

I med

3-1.

Det var vieeerligen en
; match mellan två av se; riens topplag men något

I

i toppspel presterades
! sannerligen inte. Kaneke
I berodde det på planens
dåtiga beskaffenhet.
I
! Kitrtta"p t'ann på att man bäthe
f kunde utnyttja sina chanser men
spelmässigt var matchen jämn
!; kanske med ett visst iivertag ftir
I hemmalaget i andra halvlek.i En tråkig olyckshändelse inI träffade fem minuter öre full tid

I

1

son krockade..med Kinnarpsmålvakten Arne Ekbom. Gustavsson
ådrog sig en elakartad ansikisskada och inftirdes till Borås lasarett där han fick stanna kvar.

Kinnarp hade en ypperlig kedjespelare i Kent Bengtson som
giorde två påpassliga mål och var

ytterst svårstoppad fiir hemmaftirsvaret. Däremot imponerade
inte Thomas Westerberg som

blev ordentligt nedtagen av den
snabbe och frline BlK-backen

Egon Andersson.
Gtista Ek warade ftir ett ypperligt backsppl. Inte ett misstag på
hela matchen. Bengt Georgsson
år en fin speluppläggare som

var-.. målet är beliiget,
Kenneth Palmqvist är mycket arbetsam på mittGiltet men genom
sitt opolerade spelsätt drar han

åven vet

på sig många frisparkar.

Förutom Egon Andersson var

då hemmalaSets llåkan Gustavs-

'

ningen var att lekPlatsen låg
fiir nära tomterna och sand
ryker in i trädgårdarna.

Men arbetsutskottet ansåg
inte att detta var skäl nog
ftir att flvtta lekPlatsen.

Tor-Leif Carlsson samt bröderna

Kent och Gerhard
bra i BlK-örsvaret.

Samuälsson

Kinnarp tog ledningen

i

37:e

minuten då Kent Bengtson slog in
en målvalctsretur. Om det föråta
målet var litet billigt så var det
andra desto vackrare. En minut
fiöre pa.us slet sig Bldcka loss på
högerkanten och slog ett inlägg
snett bakåt där. Kent Bengtson

dök upp och skärvade bollen i
mål.

Efter S0minuters spel giordeen, f
Kinnarpsftirsvarare en varsinnig !
bakåtpassning som BIK:s tlåkan I
Gustavsson snappade upp och

re- i

2: i.
Två minuter fiire full tid skru-

ducerade

611

vade avbytaren Thomas Jansson

in en ftispark och faststållde slut-

resultatet till 3-

1.

f,lomare: Bengt Karlsson, Bo-

rås.

lct)(,-e>7 "
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Extrautrustning
värd 875a1651å

orndukoperenny
Renaultfore 30/9!
köps

tillkommer.
Dessutom får du under"
samma tid oförskämt
bra betalt för din gamla
bil i inbyte!
Välkommen in!

ORENAUTT

ABBIL&M OTOR
Slutarp
Tel. 0515/333 30.
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Det är den här Saharaöknen som villaägare i $lutarp inte är glada

"Varftir
oeg emå

tae ingen hänsyn

till

m{nniskor - det är vi

eom kallas grÄsrötter

- arbeta-

I
I
I
I
I

åt'

I

,"1

rioder ekett oeh. når

högar,"sork och jordråttor. De ågarna.
I
".*"i.
:Vill.äg."rr"
det i etort står fdrdigt,":h-ade-de
på en bättring och
h"i
dot
i
området
1
"drrut
förryäntar sig att det. skulle dig- de . har trori på en löening Men
a" b.."it rrll;;
!
'Jlc;ii;
poner-ae så ell-vettigt-eätt. Så de her fur.rrit att, kom,munen handlar ot
omgivning har lnte
,'gräsrömen
har icke skett. IstÄllet ha1
3ran helt nonchalerar
Äi nrrrg möj- |
;ffä;;k;;i*.

re och villaågare hår i Slutarp
når ni beslutar och lårer era
exp€rler anlögga en lekplats anlagt.en.Saharaöken Sllflles nattochinteenevelaidiskutera tigt.rr,,rattaiill-i..--l-,,,"rmittemellanvåratomrgrönserså gräne i gräna med bostadsl'aE enaltornativlöening.
an alltfiir ,r"r. L"rä.å?l'å'..
att vår boenderniljö blir för- tisheter.
- Vi hade förvåntar oss ett k;;;;;":-M;jiil;;;J-rii;
r0o0,k11dra1ne11
störd".
- "Cirka
riktigt, arberar grönområde - kan der bli ett uppsirität grå:
så skriver och så
reislutarppåettproblemosom ter, in på våra arten-er
9"h g-i iör;* eom bor i nörheten av ockeå utveckr"..r, l
'de ftirt vidare till kornmunen, våra krädstreck med yar1. vi
iäioi"o... Det ffnne och har råde, dår nu"t
men kommunen har sagt att ksn inte längre gå ut och njuta t
"o# Tj'"åä
alerrrativa

r
I:

eer,,l,::: Hi"åX1,"i"';:l*äjäI *:"T,l"iJ;".,H*n"*;:n futd;,ä:,f":XT;ll*
I
il;'

tiden funnite

peneionärer o"h

,rräi"

;fiil

!
I

äl**i::ä"""1il;"il;'-' ääT"fiiJi!:;öä:il:,il! 1;ll,:"ålmi:**a1;;il 3äflil".,*ä':illt,"-_., !
nöjda?
stund - ökensa,nden har blivit
o-"aå"r oeh inre. alldeles e* grönområd" ,n" L|Jiä"i# I

varför år ni inte

de
om
stationen - har långe vöntat på
att något skulle hönda med det
srönområde som ffnns inplanterar i bygsnadsptanen. Ei vise
uppfyllnad av områder har i peNybyggarna i Slurarp som bor i området väerer

t*t1t, f1r
1se! . eamling vil'
,-3 ::T-1
som-tl_enig
beröre
:t,"u:d,pl":
l**t": l'e Kanner
3rg Kranxta t
",ttT::'
llt,Tq"llg,td. De harväntat
11 :i::,*19i,"T,"1.-_.{,_""
.1-1:"
lordrag
med arehancla skrap'

"lii'i
inrill

romrgråtiserrra. Över hu. å"t"- a.r beryder mycker. Allo
vud verkarinte planeringen av ;1.--;;,
,ti,
lekplateen genomtänkt. Det he behörer irrt"
"rJ"-"-"alä

la handlsr om ett grusupplag.
Yi'hade sårna kunnat se en
gräabemxen lekplara med inslag av grus här, säger villa-

T
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""rrtoli.'";;;äi
huvudorten.
-D;;ir"{.r många villaÄgare I
- :
I
både i dlurarp
""frki"".il-nÅsst I
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rr----J
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Ledarskifte i fernrram
FBK vann FHNÅH"HIT

stängning
av gata

i Slutarp

Thounas J i hmvmdrffiIn
Det blev ledarksifte i div V
Skaraborg på söndagen.
Kinnarp ftirloräd-e nämFgen
S_ödra

hemma på Kinnemo mot Falköpfrrgs Bollklubb med uddamålet
av tre och diirmed är FBK:s rödtröjor - för dagen gröna - ftire i

protokollet med en poäng. 800
personer bevittnade den här se-

riefinalen som i ltirsta halvlek
t'ördes i högt tempo oeh stundtals

riktigt bra spel, främst då från

Bollklubbens sida. Ser man till
chanserna var det dock ingen
orättvisa med pausresultatet l- 1.
Betydligt mer avslaget blev det

efter vilan, tempot sjönk, rnen
trots detta var passningsspelet
långa stunder osäkert från båda
håll.

Matchhjålte hos Bo-llklutrben

blev Thomas Johansson, sorn var
planens i särklass båste spelare,
även om han vid nåerä tillftillen
överdrev bollhållandet.

*

Något överraskande tog Kin-

narp ledningen i matchen efter 20

bra FBK-minuter. Det var "Lo1-

Io" Jansson som skruvade en
frisparksboll över FBK-buren

och en förvånad Tony tr'redriks-

son mellarn stolparna.

Glädjen blev dock inte långvasenare-såg
Thomas.Johansson en hrcka 'i
Kinnarpsörsvaret och vi som ha-

rig. I'em rninuter

; de fin vinkel, kunde folja Lroilen
Sån tillslaget tiXi fullträff bakom
. Kinnarpsmål vakten. Det var ett
rappt skott och inte mycket att
göra åt för unge herr Ektom.

Hrlivlekens sista fem minuter
bjöd Li! två utsökta målrnöjiigheter. FBK:s Kent Samuelsson stod
genom inspel mot centrum för
den första. Där blev målvakten
.helt överspelad och "Sula" Carls-

son slog på skott rnot nästan iom
bur - men Ekbom dök upp och

slajdade bollen över rnåirlbban
till hörna.
En kalabaliksituation fiamför

FBK-målet några rninuter senare
avslutades med skoii i ena stnlpen av Kent Bengtsson.

*

Andra lialvlek trlev mer stållningskrig och egentligen var det
inte mycket mer än målet som
hände de här' 45 minuterna. Det
kom efter 16 m.inuter. I.Iasse
Karlsson svarade fiir mycket fint
uppspel med passning iill Thcmas
Johansson. Den pigge anfallar-en
Thomas gjorde ett par snabba

dragnrngau och fick Kinrrarpsförsvaret att öppna sig - rnålskott och 1- 2.
Vi skall väl också säga att Tony
Fredriksson i FBK-målet rvrneades till en jättaräddning några
minuter senare på ett rejålt Kin-

narpsförsök, Men så mvckel. rrrer
farligheier blev det inte och 1*2
får betecknas som en rättvis utgång av den här finalen.

*

Än är dock inte serieseqern i
FBK:s hånder. Två svåri matcher återstår: Vartofta hernma
och \Ialiorp borta. Två iag som
strider för nytt kontrakt. Inte hei-

lcr Kinnarps avshrtningsprogram

ser lätt. ut: Asarp borta och Sandhem hernma.

*

Kinnarp kom tiil spel utan Tony

Persson och det betydde att
"Blecka". Georgsson lich inta
hans sopperplats. "Blecka" var
bra, men hade behövts i rolien

som uppsarnlaLre-spelfördelare i
en sådan här finai. Under mat-

Byggnadsnåmnden

ning av rralik på Skogsvägerii

Slutarp är motiverad. Det ör en

matargata och en traftkmår.
ning har viEat att maximalt 200
bilar paeserar pÅ gahn per
4ygn. Det är för lirea anral äeh
kan dörf<ir inte föranleda etr

chens slutskede fich han den rollen, men eftersom FBK-ltirsvaret
var mychet alert den här dagen

gars inte Kinnarps forwardsspelare någon chans att sticka upp.

Såluirda raderade Ciaes-Göian

Ha_llberg genorn närmarkering
heit ut Thomas Westerberd
I{allberg kan Westerherg eftär
åtskiliiga duster de här unga herf€rt']la emellan.

Över huvud bra FBK-örsvar.
Aven mitifältsdelen var stabilare
ån Kinnarps. I glansroll: Hasse
..

Karlsson. Och i kedjan som sagt
myckei Thornas Johänsson, som
också fick pris som lagets fräinste
speråi"e.

Motsvarande Kinnarps;pris gick

till Gösta Ek. Han var duktie

backspelare och pådrivare. Ek,
"Blecka" och i någon mån palmqvist och Bengtsson - det var
annars inte Kinnarpsspel på topp
den här gången - var KIF:s säk_

raste kort.

Mycket ciuktig domale var Roland Ekvall. Tidaholm.
BÅSSE

SLT]TARP STORVAI\I\
Slutarp hade inget besvär med
som

fick vända åter från besöket på
Tångavallen med l-8 i baken.
Det var endast under en period i
början av matchen som man kunde bjuda motstånd. I fortsätiningen blev det en kamp mellan deras
örsvar och hemmalagets kedja.
Målen duggade in ganska regelbundet och ställningen , var
7-0 innan gästerna fick tröstmålet. Roger Anderssrn svarade ftir

sådan åtgäqd1p'gnrdrr, nämnden
och skickar"tleridet tidare rill

kommunsty&ri.

Dessutom
kråvs en planändring för en av-

Thomas We-sterberg i Kinnarp duellerar med sin bevakare Börje Näsström.

tre måI, Håkan Karlstedt 2 samt
mittlältsspelarna Tommy Erlandsson 2 och Tony Skoglund 1.
Man kan väl inte dra ör stora

växlar på den här vinsten,därtill
var motståndet

ör

svagtomen det

klaffade bra i hemmaelvan där
ingen svag punkt kundemärkas.
Målskyttarna var de som syntes

mest inte bara på grund av målen
utan även i spelet.

. t716'o7*{'l

CESON

stängning.

Inbron i Kinnarf t116'dt?"Öi
Ur en parkerad personbil i Kin-

soll

ör

sammantaget 1.400

Är villaägare kring

^,Det
Skogsvägen
i Slutarp som kligat över Btark genomfartEtralik
..

narp-har under de senaste dagarna
också stulits en kombinerad bandspelare och radio, Dessutom saknas
en kamera,kasettband och en kon-

och därrned olyckerieher för
lekande barrr i omnider.

kr.

Slutarp vann stort

. Slutarp förbättrade sin rnå]

att besegra Vretens BJag

i Falkö-

ping aneer inte qtt en avstäng-

_

skl.llrad ecn{)m storvinst över Träoet-rcse.rver-na i söndagsmatchen

pa öJorkvatien i Börstig där siff_
rorn^a skrevs rill T_ I i gästfavör.
_ Håkån Karlstedt inledde med
I U tör gästerna innan Leif
svensson med ett äkta '.hat_tric,,
9-T.9"_ pa rill 4_0 yarefter
4lell-Uve Gustavsson tröstmålaoe lor neirfiralaget vilket gav 4_ 1
l paus. -Koger Andersson ökade
på till 5-l och Håkan Karlstedt
Sorde.sitt andra mål strax elter

päus^vltan och i mitten av halvle_
ken tastställde Tony Skogiund till
t- L.
Matchen ägdes i stort serr av

gästerna vars avshrtninqar var
betyd_ligt vassare. BrödeÅa Kjell
och Håkan Karlstedt var fina li[_

gångar.i laget. som för övrigt inte
naoe nagra svaga punkter,

Målskytten Kjelioue Gusrav-"-

son jämte Anders Westermark
och Claes Fröman var de främsta
I nemmalaset.

l,tll t*<t"t :.ärl

GEsoN

Prieka'.

Pricku
TOPP-

vid stundande prov

att
Pricka skall gå upp i topp.
När Svenska Drever klubbenupprättadedenhär
listan tog man hänsyn till i
första hand tikarnas av-

TIK!

komma och hur

dessa

vid såväl utstiill:
ningar som jaktprov.
Pricka, som Torbjörn
lyckats

Elvaåriga drevertiken

Övergård köpte som valp
av en god vän i Herrljunga
för elva år sedan. är unik
så tillvida att den kull på
fem valpar som hon lämnade 1969 resulterade i att
samtliga fem erövrade första pris i jaktprov. Fyra av
samma kull erövrade
championvärdighet i jaktprov och utställning och en
'av valparna från 69-kullen
blev dessutom både norsk

Pricka från

Hallsängs
Kennel i Kinnarp är ön av
de tre bästa drevertikarna

l $verige genom tiderna!

Det framgår av den "20 i

topp-lista" som Svenska

Dreverklubben nyligen
upprättat. Pricka ligger
alltså på tredje pla ts med
49 poäng.Toppar gör en tik
från Sätila med 59 poäng
och på andra plats kommer en tik från Högsäter i

och svensk champion.

Dalsland, Men Pricka har
alla förutsättningar att
avancera ytterligare i den
exklusiva listan. Hon har
nämligen valpar som i höst

Det var tydligen en fin
årgång!
Dessa

jörn Övergård - är övertygad om att hennes avQ)

dreversammanhang un!

Pricka på 20 i topplistans övre del.
De valpar som skall göra jaktprov
.
i höst har ansvar som ftirpliktar!
, Torbjörn övergård i tidigare

och Prickas ägare -- Torb-

lcomma skall lyckas så bra

i

ka fuamgångar har i hög grad bidragit tiU att ftira upp mamman

skall genomgå jaktprov

Forts på sista sicl

..

Torbjörn Övergård med drevertiken Pricka
bästa drevertikar genom tidern a.

- c,r irv S'reriges tre

l'i)a"-öel-

ki

bosatt i KinnarpJsarnhälle --har
varit intresserad av d.iur och natur
sedan barnsben och-speciellt har
hans intresse knutits krine hundar.
För ett 10-tal år sedan böiiade han
med uppfödning av drever och
strävhårig tax. I samband med att
han flyttade till Hallsäne för Le år
sedan blev hans uppödning inregisterad som "Hallsängs Kennel,,

Kollisi;';i

Ö?"åt

i Kinnarp
,

"

Tä'if-,il:? i"""7

",?|r,ä."":il
Eondagen
med en personbil- i

ä'"ä[?"fi i,,i l*1,i,1'f ;.
prng dar man dessbättre
"Ii-Fl,?ä
kunde
Konstat-era att skadorna var lindomplåstrins fick yngITl. Ilt.r:r
rngen
åter"rända hem. Olyckan

orsåRades

- enligt uppgifter från
al alt;-nglingen skar
en ku.rra. Sikren i ä""-rkt"*li"
Dursten

Korsnlngen år mycket dålig.

64,^är handelsbiträde vid lCA-hallen i Stutarp och trivs med
S::F:-9::j.fson,
han r kassan när Inger Sandberg med sonen Rickard, 4 åi, betalär sina varor.
Orr<Ar.+.\

delpension. på bilden siuer

l'i)a

p

-

öi- -t.8

.r

nvnrit e ruÅr BEHÅttiVIlrGEl[

Korreffirunen

-ffi346.1".56

I DERB YT ÅSINP - I(II{IY ARP
Prvdlisa mål, fin stämning och
lasom tä1 derbYfight - det var
drabbil';;t"" av löräagens
Äsarps IP, som gästarrde
"i"i-pa rättvist vann meq o-r
KinnarP

i"f6.l"å-tt

200 perso-ner'
-matchen

liken attgjordes

I p.rak-

i slutet

ä"-farstittalvlek med två Kin'

i snabb följd' Det går
i"*"Åiit
'i"T"-åh
rr ånkänna dät gästande
'
bättre stYrka ån
KinnarPslaget
^Gralbarna var snabbare
Äsarp.

visade röntgen ingen. allvarlig

skada utan Rent är med i leken i

avslutningsmatchen.
In kom'Thomas Carlsson och
han gjorde för fortsåttningen en
bra insats'
mvcket
'Tonv Pe"sson fanns åter med i

Kinnarps försvarsbild och gav
stvrka åt mittenförsvaret där
oökrå Cotttty Qvist var duktig.
Bengt "Blecka" Georgsson sPe'
hdi på mittdelen och gav till-

matchen,
åu"t ottt det inte handlade om total! grePp om händelserna'

*"mmäns med i första hand Kenneth Palmqvist tyngd åt attackerna framåt. men oj vad fina chan'

den bästa - undör inlödningsskedet av andra halvlek då .man
till 2-1 och fakJJkså

Fråqan är för övrigt om inte

J

tloilen och förde

-Åi".i,'hade en bra Period -

""dt"".tde
på såns till2-2, men^då
;;klvar
*"tt" Känrieth-Palmqvist i gång
åiit n*"a" 3-l-ftirsPrång som
också senare skrevs till slutresul'

I tatet.
:*
I Kirrrt"p hade-,oturen att få
20
I X""t Beågtsson skadad efter
I äi"utut' IIan kolliderade med en
I -tie
Å"åt"tto"t reochfickensåkrafsitati över ena knäet att han
|f
dagen' Dessbättre
t- "å bo.ta för

t\76-e'- ås

Tuå, c-listor
dll kvrkoual
./

Knaopt har det ena valet klal'ats
au förian man samlas till nominerinssstämmor för nästa' Nästa mätt"" vi nämligen kyrkofullmäk""å
tigeval och redan nu har eenterpar-

11)(

ser herr Georgsson sumPade.

Kennäth Palmqvist var dagens Ii'
rare på Åsarps lP, Han gjorde två
snygla mål öch slet, Passade och
stod i hela tiden.
Smidige Thomas Westerberg
och bitvi-s "Lollo" Jansson giorde
att Kinnarps anfallsdel var vassa'
re än Åsar-ps, där Ulric Gunnarssolltrots trogen uppvaktrung' var
bäst.
'Noterade

de två ess den här dan: Ingemar
Pettersson i ftirsvaret och Torbjörn Seveborg På mitten.

sin framgångsrika
*miriuter. d-ag.med 1-3

elter

Det blev en tiit match och de

son. Borås.

två poängen bärgades med vissa
besvår. Blidsberg inledde starkt
men spelade fränt i överkant hela
matchen. Roger Andersson och
Håkan Karlstedt, som var kedjebästa, kunde ordna ledningsniålet, där Roger var sist på bollen.
Matchen blev lika intensjv efter
pausvilan och här fick SIF-målvakten Ulf Karl6n göra flera

Råttrad:x12

re-jäl

i

rnatchen.

I

fCr övrigt hade gott grepp om

I

*.

Äsarps kristna ungdomar medsom r
verkad-e såväl före matchen

"å"iäJ
ipiir.ältåi

xxl xx21l2

och musik' Ett

ta"g
i.'tå.

BÄssE

Falkög:ringle kommun

kornrncr ått hos regeningen begära att den

åY

SJ avieeracle trafihin'

slcri-inkning riom drabbsr
Fioiil , hlc'lerirorP, SlutarP
och Åsarp ttcn 22 mai
1977, inte skall verketäll
las. Kontnrunen aneer ati

ra Leifler, Torstqn Gustavsson,

inga ytterligarö in'
ekrärrkningar bör görae i
väntan på att 1972 åm

ta Johansson. 2: Sven-Erik Hagne-

med sitt arttete.

dersson, Carl-Arne Adamsson, Ty-

Astrid Pettersson, Äke Andersson,
Assar Karlsson, Ingrid Olson, Bri+"-

rud, Carl-Arne Adamsson,.Göran

Andersson, Ivar

Johanssort,

Maj-Britt Johansson, Alex Joharrr;
son, G,tiran Andersson, Crunnar
St/ensson, Ann-Britl Göransson.
Ruth Persson.

KinnarPs
Danrklubb anordnade tipsprolne'
nad i söndags. Skiljefrågan avgjor'
de. Dert var 19 kr 92 öre, l) Marga'
reta Brodd" 2. Helene Persson, 3'
Majvi Öhman.
Råittrad: v"21722 11x l1xx.
Rått svar: 1) I 2) Håstar. 3) Lars
Green. 4) Visby, 5) Sofiero. 6) No'
lor, 7) Cigarretter, 8) 19$2' 9) Si.
ames 10) Evie Tornqvistr 11) 4. 12)
Rumänien.
Barnfrågan vanns åv Tony Lars'

serlen.

Med en

gr

träff såe han till så att margina-len
mellanäe två lagen blev den elter
soelet mest rättvisa. Fem varninear delades ut av domaren
K-d Torstensson, Skövde, som

3 hade l2 rått når

vinst, då man på lördagen besegrade Blidsbergs reserVlag med
2-1, Därmed blir Slutarp tvåa i

trafikutr*rlning blir klar
SJ vill lägga ner stYok'
egodstrafiken i AsarPt

Ftoby och
..

StenetorP

s&mt lagnslasttrafiiken i'.

Slurarp. Vidare föreelår
SJ att Åu""P och FlobYe

stationer avbemannag
medån fesandetraliken

ekall vars kvar ännu en
tiel i StenstorP. Men re'
sande som atiger På tåg i
StenstorP får i fortsätt'

ningen lösa biljett

hoe

konduktören.

Det är ytterligare

en

förevagning av järnväg-l
strafiken etenom kom'1
munen som SJ föreslår.i
Det blir den nya rege'i
ringen som kommer attl
ta ställning till de före''
slagna nedläggningarna!

och om det kan

snaos!

försvarligt åst SJ verkli'i
gen vidtar deesa åtgär''

prakträddningar. Ledning med
2-0 blev det också efter ett välo-'
lacerat långskott av Tommy Ei-

der.

landsson. Gästerna gav emeller-

tid inte upp, vilket medförde eit 'I

reduceringsmåI.

tionsradie medan kedjan hade sina båsta i parhästarna Roger Andersson och Håkan Karlstedt.
GESON

Palmqvist avslutade

l'iprp"o{lu?Jå aen i Kl nnarp

femte raka

TruTE
rumng

"i"tnämnde
i nät från närhåll'
bollen
- -Kenneth

namn. Båda listorna toppas av kyrkotrerde Sven-Erik Hagnerud,
medan andra namn På den ena är
Göran Andersson.ocir den andra
Carl-Arne Adamsson. De båda har
också tredie plats på var sin lista.
I)e {tirsta namnen På listorna: l:
Sven- Erik Hagnerud, Göran An-

Ctt
Jtu[arp
[or tog sin

nAfrG

fall kom Åsarps-reducer.ing efler
? minuter i ändra halvlek' ljlle
och Zäta var inblandade och den
bredsidade till slut

två listor, båda uPPfagande 20

f..

oa

landaåe bollen På rätt sida om
mållinien.
Eftei flgra försök i samma an-

veds församling. Man går fram med

F,pmte raka

Ulf Karl6n i målet giorde nog
sin bästa måtch hittilb och Kjell
Karlstedt dominerade . furbacks
linjen i Slutarp, på mittfältet hade Tony Skoglund en stor ak-

Thomas Westerberg och 0-2 etter 39 minuter genom Kenneth
Falmqvist. Via två ribbstudsar

tiet fastställt sina listor för Kinne-

-oi -:e

Slutarp

i övrigt att AsarP ha-

Det lossnade som sågt för Kin'

narp i slutet av första halvlek'
o- i kom efter 36 minuter genom

!3

i::

SANDHEM TOG POÄNG AV KINNARP
l\1t-lö--cs-

i avslagen l{innemoavslutning

Kinnarps chans i slutomgången
i. div V låg ju i en seger över

Sandhem på hemmaplaå., samtrdigi som Falköpings BK skulle
tvingas notera en poängförlust i
sin match. Men Kinnarpsgrabbarna lyckades inte ens i, uor"
på båda poängen i matchen på
Kinnemo, och därmed hade ju la-

get försatt sh möjlighet tifi

rieseger.3-3 var det
siutresultatet.

se-

rättvisa

Nå, Kinnarp skall kanske inte
vara alltför ledsna över den ute-

blivna seriesegern. Som min spelade i avslutningsmatchen mot
Sandhem kan man vara glada
över att man får vara kvar ätt år
till i femman. Det behövs.
Trots att chansen fortfarande
fanns kvar till serieseger, var det
svårt att finna den tär riktiga
gnistan hos Kinnarp. Sandhem,
som inte hade något att spela för,
gjorde en hyfsad insats och var
väl värda den poäng man nu fick

med sig i seriens sista match.

Specieilt i första halvlek spelade
Sandhenr piggt' och duktigt.

*
Kinnarp är alltså inte riktigt

mogna för ett steg uppåt i seriesystemet, Laget är ännu en
aning för ungt, åtminstone en del
av spölarna men som helhet är
laget inte helt stabilt äri. Kanske

nästa år, och då blir Kinnarp favoriter till seriesegern.
. Thomas Westerberg. Roland
Jansson, Kent Bengts,ion, Thomas Karlsson och Arne Ekbom.

Där har ni några av

de
på väg att

l9-2O-aringar som år
biomma ut för fullt. "Biecka'-Georgsson, Gösta Ek och Kenneth

Palmqvist finns med i bilden med
sin fina rutin och dårtill kommer
då ett antal "medelålders" erab-

bar, av vilka Conny Qvisigått

liamåt mycket i år. En fördel nred

Kinnarpslaget är också arr spelarna är mycket allroundbetoira-

de. Flera av dem spelar lika bra i

lörsvar som

i anfall. Det rr,åste

vara drömmen för en lagledare.

*
Sandhern. då? Ja. det var faktiskt första gången jag såg det Iaget den här säsongen och man
måste säga att det var en positiv
överraskning. Der verkar som om
Sandhem har kommit fram till
femman för att stanna, även om
man har det alltid lika svåra andra året framför sis.

Sandhem har ett säkert försvar, som inte blev sämre av att

båda ytterbackarna

saknades

den här gången. En av ersättarna

Göran Jonsson på vänsterbacken, raderade nästan helt ut Kent

_Bengtsson

i första

halvlek.

Kjell-Ake Thur6n och Chrisier

Andersson biidade ett fint mittlås
och längr e fram såg man mest av
Jan Elf på mittfälte1 och Jan Da_
vidsson i anfallet.

Så.går vi in på rnålens historia:
tog rärtvist ledningen
zr n)lnllter rn på matchen. peter
uavldsson sJog en frispark .som
datacte ner liamför må|, där Jan
lJavic{sson så småningon, kuncle
peta bollen I måI.
'Blecka" Georgsson svarade
^_ två
lör
r'erkligt fina solomål : den
här matche,n. Det första gjorde
han eller 36 minuter och cGt be_
tydde 1-1. Han fick bollen vid
mrtten, avanceracle mot strafflin_
ien, där han sköt tätt invid stoloen
flan chans för Tommy Lillersilog

^
örtad..hem

stolpen och in. Detta hände etter
zJ mtnuter.
__.Fyra minuter senare återtog
Kinnarp.ledningen och nu ,.ar del
uonny.evrsl som var målgörarc.
rlan ntckade in ett inlägg från
'Ihomas'Snabbis"
Karlsson.
Sex minuier före slrrtet kom så

Sandhems kvittering. Åtu.,s.n

var Jan EII' målskvrt. Han sköt
lrårt invid srolpen.äch Arrre Ekborn hann inte ned.

. 3-3 slöt alliså denna något avslagna höstavslufning på Kinne_

mo. Doma.re utan större bekyrn-

mer var Per Erik
Skövde.

,

Johansson,

MATS

-i n -'i'3

Frökindsbad
på plats
rned infart
vid skolan
Byggnadsnämnden i Falköping gav på torsdagen klartecken för foflsatt arbete på
ändring och utvidgning av
byggnadsplanen ftir Kinnarp-Slutarp vad betrå{far

Frökindstradets placering. Man
kommer nu att inrikra sig på att
behålla den lrån hörjan avsedda platsen för själva hadet och
ftirlägga infarten till dena från
gatan mellan skolan och vattenverket. I november kommer

länsstyrelsen pröva planfrå gan
och planen arbetades om. Platsen för badet flyttades nörmare
Lokal Frökind och barnstugan
och tanken var att man kunde
samutnyttja p-platser. Illen
grundftirhållandena var inte
sådana att en placering på det
sättet var möjlig. Man stötte
t.ex. på berg,
I den nu aktuella planen har

*
Efter en kvart i andra halvlek
det dags iör "Blecka.' iqen.
tlan rann igenom från högerkanv.ar

och rullade in bollen f bortre

hörnet. Därefter var det slutspelat

badet plaeerats på sin ursprungliga plats och skissen
upptar också en grusad bollplan och ller p-platser intill

ror-dagen. han gick ut för vidare
betordran till Stockholm.

Nu trodde man väl att Kin-

narp_skulle kunna hålla matchen i
sina_händer, men så blev det lnte.

tstället kunde Jan Elf kvittera till
2-2 pä ett jätteskott som sick i

rG

nämnden att ra ställning till
förslaget för utställning.
I ett tidigare skede ville inte

l li tndhemsburen_

_ten

ploroslcisJl

skolans nuvarande.

ffå:,;;?t::5ilf:nn:."

var tvåmårsskytt i sista matchen mot sand-

117e'r*-t;-r

^r
Sltrtarpsgata
avstängs ej

De.boende.vid Skogsvägen i Slu-

tarp har hos kommunen beeärt av_
stä.ngning av gatån på grund av enlrgt deras upplattning - för stark
genornfartslrafik. Många barn

.i

området leker vid gätan. Men

byggnadsnämnden soå haft ärendet på remiss

oc_h

mätt trafikintensi

teten avstyrkte framsiällningen om
avstringning och inte lieller kommunstyrelsens arbetsutskott finner
en avstängning nödvändig.

rr-r-

Fr-r---r

i

irr

rrrrr

I

EN ÖTCMV SOM BLEV FISI{ELAGT,

I

I Sandstormen över Slutarps
I ni'bveqarland har bedarrat. Ni
! uät åir"routtde kring nya lekplat'
I sen i Slutr.rrp haft. stoia beliymI mer med den Saharaöken som
I anlagts alldeles intill fastigheter I det har varit minst sagt sandstorm
I över den här Slutarpsdelen unI der långa tider i sommartoch På
I förhösten. Fortfarande är fastigI hetsäeare förtretade över så
I myckät sand på "cleras" lekPlats
! o"h hopp". till våren på en för
.l dem angenämare li)sning av just
r sandproblemet.
t ueir senaste tidens regnande
att sanciöknen begåvats
I har.giort
I med en sjö - SlutarP har alltså
I fått en egen liten ökensjö. Vågar
Ir vi kalla det en raritet. .. ? Hur som
helst så har nu mammornas kaföknen kringI fef,qra, som finns iDet
kan ni se
I e,ärdats av vatten'
f [a Uitaen och en bild den ljuger
I aldrig.
I Leklystna unga har bYggt en
kan
I bro och i .degsa höstdagar
I man se samhällets allra yngsta sitI ta och snacka ute i ökenhavet. Vi
I har också hört att en del av de
I allra yngsta funnit ett rcgnvatten
I år utmärkt badvatten' Det år inte
I alla mammor som tYcker det. Det
I har vi också hört. I dagarna har
, I omgivningen kring Sahara blivit
)' I ett"objekt
fÄr kommunens
Lnmmrrnenq för'
för^+t ahi-lr+ för
I valtnins
valtning - den förbereder en
I r buskigippsnyggningvidtomterna
i I i den allra närmaste omgivning'

I

e,t,

.sl

.

:
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.. i. r,{. rl., ::
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Slutarps sandöken

-

delar av den år numera "fiskeläge",
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I STALLSTNÖ
I Vi kan åter leverera torvströ
I och torvmull i stora lantbrukst balar. För höns har vi en sPeciI alkvalit6.
I KARBO TORV
I Kinnarp - 335 40
t
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i:å.gårde-n minns-jag särskrlt Nt-

Gtimtar fr å,n Frökind h'"lii'i
rfie{ill:,'å*åT
Min
över
hand
i
noga
granne
Karl6n

H.from.dqg frck iae min
Om ni läste er FT riktigt
pttä"""itä^Ä""
förra veckan fann ni ett uiia""åp en litenskrift'

häcken

k"'::lt Det var
hans farfar'
r.u.lå"rLll innehåusrik"tsaräpäil;öp;-zii T*:h"t'
komm'n kommande oTi:å: iffi:"P."q6'.qt1;illl',1'"å-,* åtlli:*i.!lfi"oi**'.yei:k
gä:åxöIi:3"iff,i,t.Å:å?,,?!
;å.'is.'d;.;ä"1*#rå:snå::
åäTp$$i,::,l,rtäi",
stammar från

över dem som styr

*r;j ivggen"
i*o:[o:'ii*""Tiä;
:#,"1T
*
i::''ld'11 iqTr[:i:t rs-*'i
vidare

om Gubll?: åffå'"""\'",?i;:??.;'öf .,ä *lll,,l""
ba-Gustav' Gutt-Amanda'
'äsa Lallera
;:P't'ot..,iTill'å1fl:il*,;s1;
är nu sämst
jnabböverbil-k;ä rt{:iq::Liå'irän"'i'iät"riu
ra. pet ger en""prur"rru."a'T,"llF?N^9^.',c.1":'^l:ti::"*i:.1i,*'H i""t*a""i",Tiå;""'5;ll1*:f;
l?l'""åii""lGil,f,;i;n;;a;r=* "" 'ad a"å"" som hörde hemma
åil;ff*';ÅH:
Hf$ilt1'i1numera
uvDa!! ' git":::il?-,"t"1
var.rl #fL-'
,flliiä: ;ii'
är. deltidsrör övrigt
som för
knallar liom
;:i#ä-i ö"il- "1,'li*.å:ili;::.'f"tåY':if;å;
"SJuhär.adsb-ygdens
'.
l,:l,':..ö++v
tåj_?ti*',"*i:il ;fu:,Jä *x"ä, i,1å,:::'b';" "ni:n

SA

M H Å L L S F O RET\T/ATGtrT\T

I STT]TARP TT]BILE,RAR

jubileum i Lokal Frökind
slutarps samhällstörening markerar sitt 45:e verksamhetsår med ett
historia skall bli en
på';"d;;ftåi*iJa+.--'nåir.il" ai 't, a:l Fä. rnilstolpen 'i föreningeps
inom det här områälddta
afFalbygdens
fcir heia f"-1il"". Sl"tlrp, Su-naUtförening
'trivselfest
två i livet, nämligen
,
finns
Av initiaffvtagåinå en äprildad ie31
ä;;ää"ä;ä";;'k;i*'r.tie.
år vice sekr och
några
under
kassör,
åren
tio
förå
de
Evdrt Sand6n o"rr oror NirrrNn, Eiert var
som han än i dag svingar'
ordförändeklubba
den
om
hand
tog
1953
nu.,
in.r"r,
i
år
åtta
sedan sekr
ö:äNil;;;;J; idr.r,6" åren vicä sekr, och blev sen kassör under hela 25 år'

.

,

",,""u$ftiä

den här "nyheten" för en tid se- 'J"?:"å:Tå; åä'riiå äåtåä'åi" noteringEr. och^de här noter-ingvarr' 6r
ICA-ny- y-*i:
gil", också släkten varifrån
-1''-'-JTb;å;ä;;;;;
dan. I senaste
senaåte numret av ICA-nvvarifrå-n
1t,I^tLJ^1L..*r^n-^. mor 35na.gäller
"tn"
fi"iur iig".. C"stav en halvsida. P1*11it::f,1".,'.nuroa stammar. Den behandlas
har funnit och en del utvikningar från KinVem h". ,r.rf it 10.000? Det I '"iäiå"iil.;ffirholm
o-"1
uel
4r6srq6'|E!
"ä:$"?'"?ttl*ti.Tti€,?-","0""n
:;;"-';;;;;;aurid när "en
tisslas och tasslas alltid
och bruk i Kirureved och
tissras
-_Seder
Haga-Karrssons berätterser om

"en "iq"'"e":iit:li:l:-"^qi*:
I'f-"f':Tif"*läflx;;;""t;;;

liflfl;tf?ät'H:"'ir$;
penningrotteriet i Visby,. rtl åil | äff;'{o;t";;;;!**lt**'.;
*X:
"n:f ;S"i',fidiil,1:l
om JärnväBsbv.'
il#":?ä"ä;i;"#L";ii;,; I'" T,od "'" Till'" srant kan in- "''iY'
li1iil:1 ;':l$ål*o'"r
i:k*::ritni..****i
-- i*tn'*$lltri och förvisso
|
de[ vär Samuelssons .ffa-."r., |
köpins. och diverseha"aåii

t

t"eäåntt noterinqar
ä' denna u]lt trttiri'"ååät ått tått

t+l ''Iä: i"g

far till Falköping från

å'fåä?":il*tJii.i"f',x:ii:l
io"t""-tr'a"aJtiKinnarp. iå::"ls:**:li*{qmt
ljfii:ätåSå 0", får veta "11 ogtar.möjuigtattae;n;sdn;;i
Hösren kom fi, ,.oo"o ,"*äiä::*"Gutt, hersutt
tidist som den kom till Fall
-ö'";iå?i lllilffå: *rm:'-,n:3:]"ff1f
så

tidn.ingskorega __karade

åh,åå

ffiäffi;*ä"äfr'

fattaren-qäger i sammanhanget

tidigareliä;
har vi placerai risgryn' mellan
iilstren. ftir att öä"it^- fO.
mycket "dimbildning". öåt iäi'
,vara bra det säger dom;åio;,tukåt K"orr"n i !t"d"n. i]tt;ien
snabbare än nåqot år

Bdta-mos for sin kos.
stod ve sliinga-let å såg

!:l',YIj]:"'ä.*S-"
111.11*i
1J:'--.!*'
rrars*rrF pågnstor'
rudclammar'

.l\ansKe
made rudorna. som tanns I bru- Lallera stut å Tömmersa knut.
av 1800-talet' Å dar tog de slut'PTI'.TiT-:,::lutet
inplantering under klos- (sen kori omskällebåck och

til
::
tertiden'

I

Alt frukt rasade^..i
kom
truur olägligt.
urdSrrJåu'
^-::*;^T)an
nÅoor äldre Slutarpsgeneslrrtarnsn".r.Den något
backen - det blev nästan _tor rationen forr.,*"" ihåg Hluläa -

g!änsenmotlutera)

I

i

|
*
.,"..,.Iij:ql1-Tli v'i-.i;l;'t..'- j B.",,do-,minnen, uppreverser
f,."ffi f,L'rfiuni,ilttl"]f;$tå1
-'ii
;;l;'t";;ii,"aasa"". vr* i n
ii*i:åT,'\ii6$'p"-:L:t;';
,3;:*'1;:l;r*:,y'åå'ff:
Ei
gör '-"
gjorde
vEU BUr
r'ssl' .Det
Btorqe mest'
den här återgiviiri-å."
alla fall hör till
l'l ::'::;
1t-tt-dl äiå"r.Ji-r,0.
i?å"
kenhistorie3krivnine. men kan_
leon i'i"
"om
Jas tvcker inte om hösten,.men-i
"i""r.rivnins.
;;cJili;;. il-ulda beräuar
räi" åi.i,iäi,åä,ä;'ä'litä'il.äallä fill ktippte jag gräset för ststa
;äil;; i 'åi och" rr,,q"\,"iå,: 5,i!liiH";{.ä,'tr Tåi,::;?,$ l::*s:å::-""1"rå1x."älrr',il;

o- opo*Jr,'o"T'-.k-.ä"k. ,ääJJåt."r'insar om livet i den
::räöå?ii{t"T:e[t1å:]å*:
krog på vilken l$läöf::ii"ftr.,sffj*j".l
Men är intre det hår en^[tån bit på
Sen kör{e jag ,,sk1,, till stan. lllrgl-f111f .en
n' Il:lti:^T*'*-tf.l:
g::-r,::"
g"\
skall sanninge,, r,"- r.ti.a'u ä?i- funnits en i "'ll*L-o""t"111
DKaIsannrnS'e'rrar'nuruc.srul
Kinnarp också..'
ftir lifvet ?t\q:"j::
i dän har
landasvågern med "redal.<!Örn öå-f,-'äa,'"a"1t"rr-"ått-N_å"t"" ldoiör"lsu
genom åren?
il;.,";;delen
I
'------på lasset. Sommarens. mrdsom- ;;
iå,
vid Liska- I
i*
";;i"i;åtläf';; #äiliöä"#;;äi:
ff!,::-"1?q"';lansattvidl,iska'
(Liskängen""tt
vet ni väl var ' Go morgon säger vi till er alla,
ror o"näiiåi-

E::ll-:ft::=11..".119"'.r:l^
åi,'lp"aäii.iilå;ä;;;;,.

berarrar

'

grenar, hoprafsade
Jie annan bråte forslade.

!::L":
den är)

"rör't i Nag."n ]l?äd,"1'i:"Xåäo'Hif;;$i'i?F:J
sordater. backstuserork, och
öå":äftöffå+.I-irp:'.1
qågd1 ,t å"y,f i,r.j"iiäir.ä,
$ål_:,*ffi:5ioå3,,åi ilåät",i _r,:ldt l^.bf:kstugefork,
5}::å:h"å: å:lll1';'ruti::"-3'::'.xälåi
*ä ;*i+*:,'"i*q-"fi1
:n'anä.ffi{':n**ifri
äldre och yngre' som hjälp!.e g-s.s iamnet .- Ingvar med alla- watlår man väl inte far torl'?ä
ten, Karl6n öv-er håcken, och alla
gtånsen.
{å9"f

*

antingen ni bor på

Sarrfiältsföreningen har genom
åren ',årit av stor betydelse för Slutarps frtveckling. Det har vali-t en.
gaÄer{"ng i stora och små frågor.
Det cåntrala under en lång följd av
år vaf belysningsfrågorna, som var
ifokrJs tör föreningsarbetet till i mit'
ten * 60-talet. Under 30 år svarade
föreåingen för samhällets solrllnarfestijr. som lockade folk i tusental.

har fö1jt andra engagqmahg: parkanläggningar, lekPlat-

Ja, rsedan

serr och mycket, mycket annat har

anlagts och vårdats. Föreningen

har spänt över ett brett register' och
värnat om stora och små samhälls',
medborgare. Vi på FT skrev.1971 40-årsjubileet - så här: Samhällsföreningens engagemang är ett viktigl led i. kommunef s arbete för
trivsel och gemenskap för invånarna. Det håller åven nu fem år senare och det torde hålla i framtiden.
Familjefesten på söndag får besök av Skaraborgs röst i radion Claes Astin, som genom många "Go
morgon"-program fått fin kontakt
med lvssnarna. FIan kommer att
kåsera under rubriken Med mikrofon i b6ida och han kommer att visa
en del ur sitt bildarkiv. Vi kan redan på förhand lova att det här är
en programpunkt som ingen bör
missa.

Samhällsföreningen i Slutarp 4Fårsjubilerar på söndag' I karusellen
på lekplatsen träffade vi häromdagen Evert Sanden, Sven-Olof Jo'irurrså,
Elof Rehn, Lennart Karl6n och Bengt Samuelsson som utgör
stvrelsen.

fron0eras med "Glimtar från Frö-

Yneve Johansson med döttrar
från Sköritorp är en annan av
eftermid.laqeni höjdPunktär. Så

har redan börjat skriva alla julekorten.
Intill dess vi ses igen.
Ha det så bra
BÄSSE

t';14-l-4!-*.-

ni åndra sorn då och då

kon-

kind". Ett särskilt "go morgon"
riktar vi till Ingrid på Posten: vi

PS! Från och med nyår finns P-G

Granehed från Börstig i fullmäktigegruppen. Då blir de två som
representerar Frökind. Rätt ska
vara rätt.

,'åi3

blir det bar"nftlm. Och det blir kaffeservering och förhoPPningsvis en
trivselstälmninq i en lokaj som dagen till ära ptydt au affischer från
festligheter genom åren.
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Kinneveds kyrkekatt

Kyrkskatten i

Kinneved blir

oföråndrad nästa år - 50 öre Per
skattekrona, enligt kyrkostämmans
beslut. Budgeten omspänner
406.867 kronor. Stämm-an beslöt
också att anskaffa termostater På
elementen i prästgården för att
spara energi. Frågarr om en gödsälvårdsanläggrring ska uppfiiras
vid prästgården bordlades tills vtdare.

i

i

LJ,fil5

Ir ra. Som assisterande Präster
tiänstsör församlingens kYrkoHa-gnentd och
| fie"dJ Sven-Erik
I d. i pastoratet tjänstgörande
I prästerna Erik Malmensten och
I bertit Edvardsson samt kon'traktsprost Tor-Arvid Broman'
I Assistärar gör också församiingr ens kyrkvärdar Carl-Arne

i

l
i

finns och. d
I nin-gsplatsersten
som är delar av
I o-eetts av
I den-eamla kvrktrappan, som beIr varaG för ati vid lämpligt tillftille
användas. Och nu kom det lämP-

!'*#in'å::
] -Pa tora.e invigs kYrkogården
Helge Brattgård'

i

::i"+,,täiii

kyrkvärd Göran AndersVid meditationsplatsen på Kinneveds kyrkogård: kyrkvaktmästare Assar Karlsson,
Adamsson'
Carl-Arne
kyrkvärd
son, kyrkoherdå Sven-Erik Hagnerud och

Adamsson, Göran Andersson,

Majken Johansson och Olof Nilsson.

Kyrkokören under lednmg av
kantor Margareta Thor medverkar också i den här invigningsIII

IIIIIII

höeiiden

har
i Kinneveds 1100-tals- pvn" ; lv-S,e\on'centrationen
inte. skett kring kvrkan' Nåsta

il?d. il "å**äå" rrvggaåi t"";iå;;ä;;iåÄiäEit""*ro'
åärä'[.uvtää1.;]rå;;å-sä;i
vecklinsen varlt seclan

.;;;'k;;

..

projekt som står på tur är omiags"i"g av...kvrktaket - det är
oöså .ågetig-et för detta gaml'a

:,'":'glJ-gig - iT"- r:r g ts=;iE - -

n**rn\iiö'l,i"?d

B-lag nyhet
när A tog
steget

rill

clivision VI
Slutarps IF har haft årsmöte i
klubbstugan på 'Tångavallen. Till

ny ordf. för kommande verksam-

hetsår valdes Bo Johansson, Omvalda i styrelsen blev K.-8. Lundin
och Tommy Forsberg. Kvarstående år Gustav Gustavsson och Bengt

Stenqvist. Suppl,: Leif Svensson
(omval) Jan Ekman (kvarstår) Beslut fattades om att föreningen åter

skall medverka med reservlag i
årets fotbollsspel dår A,laget nu
åler igen finns i div. VL
Övriga val;

Fotbollssekt.: K.-E. Lundin, B.
Stenqvist, Roger. Andersson samt
nye lagledaren Bengt Lindroth
och trånaren Ingemar Ung.
Ungdomssekt.; S."O. Johansson,

K.-8. Lundin, Äke Schön, Bengt
Andersson, omvalda. samt K,-8.
Nyberg, nyvald.
Rev.: Bengt Samuelsson, Reidar
Sanfredsson med Arne Setterbere

och Arne Persson sonr suppl-

samtl. omval.

Vaktmåstare: Lennart Karl6n

och Gunnar Karlsson, omvalda.

Biljettförsäljare: Bror Gärtner

och Lennart Karl6n, omvalda.
Matckassör: Mats Andersson,
ömval.

Ekonomi : Evert Sand6n. K"-E.
Skoglund, S.-O. Johansson (sammankallande) L.-G. Ciaesson samt
Äke Schön.

.Samhällsföreningen i

"Med mikrofon i bdjda" presenterades i FT för nå-

gon vecka sedan. På bil-

Slutarp firade på söndags-

och visade dessutom vack-

eftermiddagen sitt 45-årsjubileum i Lokal Frökind.
Populär gäst var radiomannen Claes Astin, som
kåserade under rubriken

är

den samtalar han

en

Samhällsföreningens ordf.
Evert Sand6n, Mer om iubileet på sidan feml

ra f;irgbilder. Claes
duktig fotograf också
han har bl.a. vunnit

klasseger i Falköpings Fotoklubbs vårfälttävlan som

med

Claes Astin populAr gcist
på, Slutarps-jubileum

FRöKIND

t'.i)6- lt -&*

E

tr3l('oulstöom
ö Lo|rco,l Frö/r;önd,

Fyra av de unga sångarna.
Vid kaffebordet ser vi bl.a. Olof Nilsson som var med redan vid öreningsstarten för 45 år sedan.

Slutarps
Samhällsförening
45-årsjubilerade på söndagen med
en familjefest i Lokal Frökind. Föreningers ordf. sedan många år tillbaka, Evert Sand6n, - han var
också en av föreningens stiftare

-

hälsade välkommen och överlämnade ordet till radiomannen Claes

Astin. Han kåserade om

sina

många roiiga upplevelser som radioreporter uti bygderna och berättade om händelser i samband med
sitt Go morron-progråm. Kåseriet
illustrerade han med att bjuda lyssnarna på bandade avsnitt från en
del händelser. Han läste Jönn som

inledning och avsiutning och han
visade egenhändigt tagna vackra
ftirgbilder. Tacksamma applåder
följde från en välfulld Lokal Frö-,
kind.
Så var det dags för Yngve Jo-

Det var mycket folk i Lokal 9"5,kind på torsdagskvällen när Kinneveds RK-krets höll sin årliga auktion Bästa birdet, 330 tto"å., [o*
på en av Maria Kisch virkad duk.
Över huvrrd taeet blev det ett gott

var Sven i Lofsgår'n, som också läste dikt av Jönn. Föreningens ordf.
Giiran Andersson.hälsade välkotnmen. och tackade srnånuggom också bl.a. medverkade sånf;gruppen

från Kinnarp - klämmiga ilickor

netto, men sum-man är inte klarån- med gitarrer som spelade och sjöng
nu, Ropare på vålkänt skickligt
* sätt under ledning av sin lärare Roland
Johansson.

hansson med fiol och döttrarna Gu-

nilla och Marita, gitarrer, att bjuda
på vacker musik. Skörstorpstrion,

som förekommer i många stiftande
sammanhang på bygden kom igen
efter kaffesamkvämet. Och senare
bjöds också film för barnen med
Thomas Pettersson bakom projektorn. En i allt trevlig eftermiddag
för samhällsborna.

Atskilliga lotterier såldes under kvällen.

D ^_-_,t)erne
Svensson

t7]4-lt_ls

till Kinnarp
Det börjar röra sig på fotbolls^
lronten
runt om Falköping I går
blev det klart att Folkabo IK:s
mittfältsman Berne Svensson. 23
år, från och med kommande soe-

lår skall representera Kinnaips
IF. Berne har bosatt sig i Slutaip

Vad tittår de på? Jo, i Lokal Frökinds källarvalv fanns a fhscher från
den gamla goda tiden med fester som lockade tusentals. Claes Astin
och SämhallsfOreningens ordf. Sven OlofJohansson vandrade runt och
fann att många kändisar gästat Slutarp.

,, ,r. ,, . O,

och dårför är det naturliet med elt
klubbvte.
-Vi ar nöjda med både förhandlingarna och lösningen, säger Kinnarps IF:s ordlörande
Gösta Andersson till FT. Vi tror
att Berne är kvalificerad för att ta
en mittf;iltsplats hos oss.
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också anlag för kastgrenar ocrr
1939 började frildrottandet på allvar för Harry. Han giorde sin fiirsta tävling på Ekvallen i Floby dtd
året. Det var i en klubbmatch och
hans resultat blev t2.49. När han
samma år ryekte in tili militär liånstgöring började lian tåvla för
ilA 1. Klubbytena blev täta under
tiden i Sockholmstrakten. Nynäshamn och Westermalm hade
I{arry i sina led innan han återvände till hemtrakten omkring

tr,,,.,r,, *,,.t

:t::::l::l:!i.tijlitl::::::ii\:.t:.::::

1943.

Hans resultat ftirbättrades sakta men såkert under de lrär åren.

i941 började han närma sig

14

meter o. under Nynäshamnstiden
var hans bästa resultat 14,20. lSM.

då harr återkomrnit till Kinnarps

Ill

ökade han på till 14.82 och när
han sedan blev FAIK:are 1945

var resultatet 15.18, som skulle bli
hans personliga rekord. 1945 var

han ocksf över 15 meter vid en

tävling i Äbo i Finland under. ett
besök i srannlandet med FAIK.
'I'rots dessa iina resultat .tick
han vånta eft år på FT-skölden.
1945 gick den iställei, till Ingrid
Johansson sorn var mycket framgångsrik i gång vid den tiden.

i946 blev det emellertid Hanvs

tur att a skölden efter att ha håliit
sin fina klass även det året.
Fyra gånger medverkade Harry Arvidsson i svenska landslaget. Två landskamper blev det
1945 mot Finland och mot f)anf

mark.

Harry t.v. och Gösta t.ii visar upp några av sina priser och utmärkelser. Diplomet Gösta håller är FT-skölddiplomet.

Många FT-sköldar har utdelats

$enom åren, men endast ett
brödrapar har fått utmärkelsen.

Det hände 1946 och i948, då de'
framgångsrika Fiidrotisbröder:na
Harry och Gösta Arvidsson tilldelades FT-skölden. De båda, som

kommer från Kinnarp, en trakt
som de fortfarantJe är trogrra, vår

under 1940-talet rnycket frarngångsrika

i framförallt

l<ulstöt-

ning, rnen även andra gtenar stod
på deras program. Harry var ex"
empelvis också en mVcf et,duklig.

löpare, en nagot ovanllg Ko{nornation, åtminstone sett rned dagens ögon.

Harry Arvidsson har trunrrii" bli
56 år garnmal, han är ansiälld r,id
SJ och är bosatt i Brisrnene. Gös-

ta, som år t'em år vngre bor och
verkar i Kinnarp, där han bedriver en egen a{'ftirsrörelse med eti
myckei ithialgt sortiment.

Gösta framgångsr.ikast.

Harry började 1939

Som helhet val Gösta Arvids_'

son den_ framgångsrikare av de

två bröderna. Hanssäsons

1g4E

innehöll bl.a. ett svenskt rekord i
kula, en fenrteplats viri OS i London sami, ett SM-tecken. IIan
gjorde stora frarn--.teg under den
säsöngen, bl.a. förbätirade han
sitt personbästa med en hel meter.
- Harry och- Giista--ät ftiad, i
Äsarp, men flyl.tade lili Ki,)na}P
år 1931. Idrottsintresset {anns förstås redan tidigt och fråmst var
det, precis som med dagens ungdom. fotbollen som var roligast'

Men bröderna Arvidsson

hade

1946

blev det en

lands-

kamp och 1947 deltog Harry i den
s.k. Nordiska landskampen mellan Sverige, Norge, Finland,Danmark och Isiand.
1948 som ju var ett olympiskt år
med massor av svenska framgångar, hl.a. för Gösta ArvidsSon,

var' 'let nära att Harry blivit

OS-deltagerre.

Han fanns

med

bland kandidaterna, rnen eftersom kvalgrånsen var så hög som
15,90 hade han ingen riktig chars
att ta en OS-plats.

Efter deita började han trappa
ner sitt täviande och det blev ist?illet broder Gösta som fick stå för

farniljen Arvidssons framgångar.
Harry har dock tävlat senare än
Gösta.

I början av 1960Jalet

tog han

del-

i klubbmatcher för Fal-

köpings AIK.

lt(h
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&ista Arvidsson med OS-diplomet. En ståtlig sakl
Gösta Arvidsson i stötartagen någon gång på 4G,talet.

N(t
tN- Harry

Arvidsson var inrc' bara
F en duktig ktrlstötare.Han var en

_

I9'18 - Göstas stora år
1948 blev Gösta Arvidssons

allroundidrottsman av format

stora år. Han gjorde egentligen

meter med 11,1.I diskus bläv det
ca 42 meter som bäst.
Efter att ha avslutat sin aktiva

att han tidigt på säsongen gick

med br.a. ett personbästa på

100 :l]nT.:_i'ar5:,

;å*:å"0;'iå

över l5-metersgränsen Det verk-

karriärsomfriidrottareharHarrv

liga genombrottet kom sedan när
FAIK var i vänorten Hobro och
tävlade. Då kliimde Gösta i med

mest ägnat sig åt sportskvtte-.
Även där har- han varit Sam15,72 vilket var rekord,Det rehory.
gångsrik, han har varit'distrikt*
det blev dock inte gammalt för
mäsrere på pistol ett antal gångredan några timmar efteråt (täver. Så

nog

re42
Harry Arvidssons
Giistas

.Når

Arvidsson
idrottsman.

åir Harry

en mångkunnig

tur

,

{ram- ll

lingen i Hobro gick på eftermid-

dagen) passade Gdstas vårste

hiil5$f?'s?å*f,å*id;ä'.fl"Jc:9
träffa Göstas notering. RolancJ

började komNibson kom sedan övei 16 merer,
mavacKr,esrorstasocksårlllbr-orsan | | vilket Gösta aldrig lyckades med.
II
Gösta; intresse ftir den hiir idrotts-',{
Däremot lyckaäes Gösta bättre
|
.-C1eite;1, 7942s-atteå::e*banigång, lJ än Roland iLondon.OS, vilket
' har en alldeles sarskil,l tristoriå,
hiva
jv?g
den
tunglklumpen.
1t!
Första-tävlingen var i tr'a[<öpings |I
som Gösta skalr få berätta om här
1943 då Giista tävlade ftir Kin- |
' nedan.
Bånq.a1 me$. kuJan

0lympiern

sortr aov

Vart tog då Roland Nilsson vä-

ll,l nå l0O rnett:r

|"
|
.,..
Göota0S-femma
samhet, precis öm på rhånga lf
^..
Arvidsson kom med till
andra plaiser på Falbygden. FÄ- |
^9Ö:tt
i en svensk trupp, som på
OS,
IK:are blev Cltista 1946 öch då ha- [
grund av kriget -var vida överde framgångarna börjat komma.
lägsen många andra länders. Det
var egentligen bara USA som.
Två junior-SM 1945
kunde hålla jämna steg med de
1945 vann han både kula och
tu:ll.tTF',
diskus vid junior-SM i örebro. Ku,
ftsta blev
alltså överraskande
lan flög i"'ag l+,is
"
i kultävlingen_efter trre
^.å;-ä;J;- , femma
.u" tåriaåa.-+ifö-t"äiirtL""öiLiamerikanare, varav -Ihompson
sen. Detta var den förstä Jioia i
vann'ocn en polacK' ! rnalen var
framgången för Gösta och den I
skul6 fafias av fler.--''
'[ mvcket. ojämn, segraren hade
L7.12 och hans landsmän var inte
Eftersom Giista eiorde militär - \
$änst 1946 blev inte*den säsongen lå-ngt et'ter' Fedan kom polacken
ei. meter efter sämste amerikan
så lyckad för honåm -"" fa[t*
blev det 194?, då han giorde 1 och tätt efter honom kom Gösta
Arvidsson på 15,37. Ja, de båda
SM-debut.14.5ti i kula och iö me- |
ter i diskus räckte inte till guld, I hade till och med fftrnma resultat
men väl till framskjutnr plu""l | -tl polackens bättre andraskit
avglorcle'
ringar som visade att Gösta var en I
lovande idrottsman.
narps IF, som på den tiden hade
en mycket livaktig hiidrottsverk-

I

gen? frågar vi Gösta.
-Jo, han försov si! berättar vår

svenske femteman. Han skulle
stöta i den andra försöksomgång-

en (själv Stötte jag i den"första,

som gick på förmiddagen)n men
tydligen hade ledarna inte klart
fiir sig vilken tid Roland skulle
stöta. Sent omsider vaknade han i
alla fall och gav sig iväg till sta-

dion, Men eftersom han var dåligt

förberedd kunde han inte göia
sig själv rättvisa, kom inte över

kvalgränsen 15 meter lph åkte ur
tävlingen.
I5,92 personbästa
Efter Os höjde Gösta sitt personliga rekord till 15,92. På det
resu{tatet vann han SM i kula
1948. Han försvarade mästerskapet 1949, men då på ett sämre resultat,. De närnnda 15,92 kom att
bli hans rekordn otering, och det

gäller fortfarande sorn

distriktE

rekord för Västergötland.
1950 deltog Gösta i EM i Bryssel
och blev femma där, precis som i
OS. Samma år vann han också
två landskamper, dels rnot

Frankrike och dels mot Fin-

land"Äret efter började han trappa ner tävlandet och träningen.
Den sisia landskampen kom mot
Norge 1951. Egentligerr ville inte
Gösta ställa upp, eftersom han var
dåligt tränad. men iväg kom han

och tog en andraplats.

Denna

andraplats gav honom också de
sista värdefulla poängen på Stora
Grabbarrs märke.

Ring i rrädgårddn
Gösta har dock irrte helt kunnat

sluta med kulstötningen. Hernma

i trädgården i Kinnarp har han

byggt en egen ring, som han ofta
använder. I århar det ej blivitnågot
stötarrde, eftersom han varit skadad, men så sent som förra året

hivade han iväg kulan 13 och en
halv meter. Starkl!

Roligt med träning
Många idrottsmän är inte särskilt positivt inställda till träningen, som de ofta känner som ett
nödvändigt ont. Så var dock inte

fallet med bröderna Arvidsson.

Så

här säger Harry:

-Det var alltid roligt att träna,

oavsett hur vi tränade. Vi arletade i skogen omCagarna och trä-

nade på kvällarna. Då det gåller
själva kulstötningen gick den
dock alltid sämre på träning.

Harry och Görsta har dock insett
att den tidens träning inte var riktig för en kulstötare:

-Sprang för myeket

-Vi

sprang för mycket, menar

Harry. En kastare behöver inte
ha en massa kondition, eller rättare, han ska inte tråna kondition

alls. Det tar bort den explosiv.

itet som man måste ha. Jag tror
att Gösta sorn var mycket Jxplosiv, hade kunnat stöta 20 meter

under dagens förhållanden.
Halry är också medveten om
att en kunnig tränare hade gjort
bröderna ännu bättre:
-T änk om vi hade haf', en riktig trånare. Nu lick vi träna för
oss själva och efter våra egna metoder. Det visade sig också att vi
pa satt och vis tränade fel. Två kilorneters löpning före stvrkepassen var absolut inte nödvändigt
oss som kastare.

alltså sina synpunkter

.!q.
"D.rranlng
pa
och visst verkar de
lömulliga. Det är bara att hopr:as
att dagens kastare tar fastå'på

detta. och inte gör samma fel. öå
lransk e det kan bli en olympisk fem-

reptats,
Da[re.

..

eler om möjligt

ännu

MATS

#
va" det på lördage" r- 3f#,k-*en i Kinnarp..Mycket
Försälining av terapialster
f;T
handla'av de arbeten som pånsionårerna,tillverkatll!:l

f"k t";;Jä pttittFtt"t au
11"t.:l.!tl*l
och lVIairdo;;;;r;-iJåii"Grturat"aare Mqj-Britt Johansson,-föreståndare Lennart Johansson,_Greta
Pettersson, Som
Margot
Anna
Eriksson
och
samt
Håkansson
Annika
;;:i;"i".;åiil;å;;. ilt;;i"ardinnaä
ny föreståndare för Frökindsgården tilltråder i dagarna Gunnel Gunnarsson, som närmast kommer från
Falbygdons sjukhus.

Pnohlem rned,vattnet

Kälkhalten''för hös!
Vattnet i'en del kommunala grundvattentäkter frdmför allt i Slutarp Kinnarp, har vållat en hel del bekymrner. Vattnet där har en ovanligt hög
kalkhalt och det knappt ett år garnla vattenverket ärr inte byggt för att kunna
reducera en så hög halt - fi'ån nära 32 tyska grader - en mätenhet på det här
området - till det idealiska 4-6 srader.
Därför blk vattnet i Kin-

irarp-slutarp mycket hårt, det

fordras en rejäl mängd .tvättmedel och tvål vid rengöring, men
vattnet är för övrigt ofarligt.
- Det nya vattenverket har in-

te tillräcklig kapacitet på avhärdningssidan. Vi visste att vattnet i
Kinnarp innehölI ganska mycket
kalk men att kaikhalten skulle bii
så hög hade vi ingcn aning om, säger driftsingenjör Per-Uno Halldorsson.
Den höga kalkhalten ger också

avlagiingar i ledningar och kan
r'ålia besvär även På'det sättet.

Vattnet har tidvis också höga halter av mangan och jåm vilket kan
ge utfälhingar och - om det vill
sig illa - förstöra tvätt. Men hela
tiden måste ett filter användas i
reningsverket f-ör att motverka
detta. Eftersom råvattnet fYsikaliskt-kemiskt sett är dåliet til1sätts kemikalier som ,drar stora
kostnader.
- Vi har ett försiag till en lösning för att kunna avhärda vattnet och kommer att lägga fram
detta tili kommunstYrelsen, säger
ingenjör Halldorsson.
Vattnet'i täkten vid gamla meieriet i Vartofta var vid Provtagning med tvekan tjånligt. Bakte-

Slcolb usse/n, st g,no'f,{fl,r &,I)er
aöd Sluto.,r1rs hil,A,s,ePr'e rilng
På måndag kan skolbarnen
åter stiga på skolbussen vid

Lindströms billackering. Från
föräldrahåll har man protesterat {ienom namninsamling i

varit den att det vic! hållplstsen

Yid möte med föreningens styrelse på torsdagskvällen - varvid även rektor Bengr Kjell

barn att uppföra sig ordentligt

Hem- oeh Skola-styrelsens regi.

ström från Kyrkerör deltog beslutade man återgå till tidigare ordning.
I går sa Bengt Kjellström så

riangrepp har också konitaterats i ieservvattentäkten vid
Gläntan, Men detta år enklare

hår till FT:

problem att iösa än avhärdningen
- man klorerar och vattnet blir
godkänt. I Vartofta finns f.ö. två
andra vattentakter som f.n. har
god vattenkvalitet.

och med måndag.
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Anledningen till att skolbus-

stn under den gångna veckan
kör't billacheringen förbi har

- Jag har talar med SJ or:h
att stanna vid

bussen kommer

billacker'ingen igen redan från

Vid styrelsemöter diskutera-

des också möjligheterna att få
en säkrare skolväg mellari Slutarp och Kinnarp. Ett önskemål
är att det kommer gång- och
cykelvåg bakom bebyggelsen så

att barnen, och även vuxna,

slipper den trsfikerade riksvägen.

varir txåkigt, men det,är

en

förhoppning om bättring och
att föråldrarna vädjar till sina

virl hållplatsen.

Påsrignings-

platsen vid Samuelsson f.d. affär kommer som tidigare att

finnas kvar och det står alltså

var och en fritt att stiga på vid
önskad hållplats.

Riskerna är alltid srora {?ir

otryckor vid av- och påstigning
och i går' diskuterade str<olfolk'
med SJ-representanter orn de
problem som finns på parke
ringen i anslutning lill skolgår-

den i Kinnarp. Den är failig
och en olycksrisk,

- En vändplats på parke.
ringen så att bussen aldrig be höver backa, år den bästa'lös-

ningen, menar rektor Kjells-'
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idrottsf,iireningar som finns i vår orngivning.

Initiativtagarna till hildandet av Kinneveds Skyrteförening var
folkskollärare "f,P. Kjell6n, kyrkoherden Sven Borell, soldaten
J.P. Kindlundo lantbrukama Otto Johansson, Klas Kjell6n, Wilgot

I

I
I

Johgnsson och Werner Adamsson, En del av dessa invaldes också i
fiireningcns första styrelseo sorn i sin helhet hestod av Alfred Karlgrerro Klae Kjell6n, J.P. Kjell6rr, Wilgot johansson och Wemer
Adamsson.

T

t

Duktiga orelfiiranden
Föreningen har haft flera duktiga och ambitiösa ledare och ordföranden. Förste ordföranden hette Alfred Karlgren, viiken innehade
p,osten åren f901-1907, då han efterträddes av C.H. Kinnander som
satt kvar fram iill 1914. Därefter har föreningen haft följande ordföran-
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den: Erik Andersson 1914-' 1916, Erik Gustavsson 1917, Ragnar Gustavsson 1918.-1923, Valdernar Johansson 1924-1.927, John Karlstedt
1928, Valdemar Johansson 1929-1932, Julius Karlsson 1S33-1941J,
John Karlstedt 1944-1946, Julius Karlsson 1947* 1956, Stig Karls:ron
1957-1959, Giista Larsson 1960-1974 och Karl-Gustaf Ahl 1974 oclr

I
Kinnevefls Skytteförenings nuvarande styrelse: Fr.v. t{ans Centerstig, Claes Åkesson, Dan Simonsson,
Georg Johansson, Kari-Gustav Ahl, och Gunde Johansson.

frarnåt.

Julius Karlsson är kanske den av de nämnria som betytt mest {ör

Kinneveds Skytteförening

: qa" var ingen större skytt, men ha_n lade ner heia sin sjä1 på
-ledarskapet,
ninns Georg Johansson, veteran i ledningen fOr iOren-

ingen. Det var han som kämpade för ati vi skr_rlle få anlägga en ny
skjutbana i slutet av 1930-terlet. Efter många besvärligheter iyckadei
han också genom enträget skrivande till myndighetelna att få sin och
föreningens vilja igenom.

Tre skjutbanor
Skjdtbanor, ja. Den första banan som föreningen anvånde sig av var
den i ingressen nämnda, alltså den som tillkom virl föreningens bildande 1901. När denna ansågs otillräcklig efter L-tt antal år, började man
att artreta påntt få en ny trana tiil stånd. Först planerade man att
anlågga en skjutbana vid Smeagården med skjutriktning mot Vårkumsonr protes-
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skytten."

en kiimpe
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Så lyder inledningen till en jubileumsskrift f,ör Kinncvetls Skyttelörening, då denna år l94l fyllde 40 år. Nu har ytt*rlisare 35 år:
gått och på fredag kvåll år det dags för föreningen att {ira ?S-årsjubileurn. Kinneveds Skytteförening är med dettå err av de äldsta

julius -
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"oEn vinterdag år 19Ol samlades några unga rnän i Rossbaekens
skols i Kinneved ftir ptt diskuter:r möjligheren av bilclandet av en
skytteförening. Resultatet hlev erckså att en förening hildades. dr'
betet med inrdningstållande av skjutbana sattes ornedeltrart igångo
och redan den I maj samrna år var densamma fårdig ått tas i bruk,
Förcta skottet skulle soldaten J P Kjndlund avlossa, många intresserade hade infunnit sig för att bese invigningen, men när Kindlund skulle skjuta hlev de flesta rädda och $prang ett långt stycke
från skjutvallen. Man trodde ått risken för art bli tråffad var stor

även om man stod på sidan om

t
I

Valdemar cluktisasr
Många duktiga skyttar har avlossat sina skott på Kirrneveds banor.
Den mest framgångsrike anses vara Vaidemar Johansson. Han är nu
84 år, men fö1jer fortfarande skyttet nied intresse. Han har cirka 20
inieckniqgar i 1901 års pokal, som får en inteckning varje år, och det
bör vara ett gott t'evis på hans skicklighet. Brodern Gustav var en
mycket jämn skytt, som också nämns med respekt hos Kinnevedsskyttarna. Andra starka namn har värlt Bertil Engdahl, Georg Johansson
och Gunde Johansson. Idag är man starkast på ungdomssidan, där
flertr goda luftgevärsskyttar kommit fram.

or

gdomsverksarnhel idag
Det är alltså bland ungdomarna som Kinneveds Skytteförening har
sin huvudsakliga verksarnhet just nu. Man stärtade luftgevärsskyttet
1971, alltså i samband med ?0-årsjubileet. Då inledde man lite trevande
i Kinnarps skolas gymnastiksal. Där höll man till i två år innan man fick
Sl
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också viktig ur ekonomisk synpunkt, eftersom de kommunala bidragen

är baserade på antalet medlemmar. I övrigt finansierar skytteföre-

T

ningen sin verksamhet som de flesta andra iöreningar gör, t.ex. genom
lotterier. Tåvlingarna kostar inget i form av avgifter, utan dessa 1är
skyttarna betala själva. Föreningen står dock ftir resoma till ungdomsgår startavgifterna
tävlingarna. Då det gäller de egna
^rrangernang-en'
ut i priser, så där har ftireningen ingen ekonomisk vinning. Det myck-

T

na frivilliga arbetåt är givetvis också en indirekt inkomstkälla. Det

I

skulle ju aldrig gå att ekonomiskt ersåtta de ledare som arbetar för
klubben.

un

Dagens styrelse
Dagens styrelse för Kinneveds Skytteförening har följande utseende: Ordf. Karl-Gustav Ahl, sekr. Claes Äkesson, kassör Hans Centerstig, vice ordf. Gunde Johansson, vice sekr. Dan Simonsson samt mate-
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1913 arrenderades dock mark på Kyrkogårclens ågcr, och här anlaE
I des en ny bana, Den användes fram till 1939, då den nuvarande banan
I tog" i bnrk. Planer på denna fanns redan 1927, men de mötte stort
E mätitana, vilket o-ckså slea*ae na-i-*å" börFde-5ygåäar;";1$3,
! Därftir avbröts dessa arbeten för att inte återupptas förrän 1939, då
! Allan Gustavsson, Göteve,åiog sig ir:rdningsståillandet för en summa av
! 1.075 kronor. Banan invigdes så den Sjuni 1g39.
x
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loh.al, men från och med våren 1975 fick man ytterligare en och har nu
relativt gott om utrymne. Det var når man {lyttade till de nya lokaliteterna sorn ungdomen började strömma till och nu är snart sagt alla
ungdomar i Kinnarpstrakten på ett eller anrrai sätt mecl i skytteverk-

T

75-årsperiod ftjr Kinneveds Skytteförening.

Medlernsattalet har också ökai mvcket snabbt sedan ungdomsverksamheten tog fart. Man var 27 medlemmar i föreningen innan luftgevärsskyttet startade, nu är man uppe i 148. Denna ökning är givetvis

döma av dagens intensitet och framåtanda i klubben.
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IF nr. hållit avslutningsf'est i Lokal Frökind. En
hel del oriser?elades ut. precis som sie bör i en frarngångsrik förening.
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Kavlert demonstrerar en diabild för de försa mlade. Kyrkoherde Hagnerr.rd med fru Margareta och bl5'ga

a,3år,iförgrunden.

A-lagsspelarna erhöll plaketter för sin andraplacering i div V, Tony
Persson fick pris som bästa A-laqsspelare och Steve Karlsson som
bästa B-laessoelare. Arets överrasi<niirg blev Thomas Karlsson och lör
detta erhö'il han ett pris. Träningsligan toppades av Thomas Westerberg och Steve Karlsion, som båda ffck prislillsammans med ytterligare ett par träningsvilliga grabbar. Lagledarna för A- och B-lagen samt
tränare S-E Bliicher fick också priser och Pal Seidler, som efter många
år som ungdomstränare nu lägger '-rpp , erhöll löreningens standar.
Bilden: Jonny KaSlstedt får träningspris av ordföranden Gösta Anders-

son'
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I aila fall om man skall

samhcten-.

Pf,iVS f O IY Åft

SÅG HOSyBILDHR

Stig-Olof Bergiund.
Det är alltså dessa herrar som skall se till att föreningen på fredag
kväIl får ett minnesrikt ?5-årsjubileum. Förresten, det kanske inte bara
blir ett 7S-årsjubileum, det kanske också blir en inledning på en ny
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