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F ö r s amlin g s d, el e g er a ri e

ualde n)r ordfc;rande
De nyvalda liirsamiingsdelegera-

Till ordf. i

valders Carl-Arne Adam'sson och

avböjt

trakts ungdomsstyrelse valdes kyrkoherde Hagnerud och Majbritt
Johansson med Göran Andersson
och Brita Vilgotsson som ersättare.
Till ombud för församlings- o. pastoratsförbundet och ftir pastoratets

återval, valdes Karl-Gustav

Gus-

tavsson, Vårkumla. Till sekr. omvaldes Erik Gustavsson, likaså v.
ordf. Carl-Arne Adamsson.

Till pastoratskyrkorådets ledamöter för mandatperioden valdes
kyrkoherde Hagnerud, Lennart
Persson, Carl-Arne Adamsson.
Valter Oskarsson, Nils Neuman,

Bengt Andersson, Giiran Vingren,
Bertil Broberg och Olof Vestermark.
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Ltftna| Itos
Frökind,s ald,re
Snöt)

pastoratskyrkorådet

de inom Kinneveds pastorat höll sitt
första sammanträde den 29 dec. i
Lokal Frökind, äär till ny ordf. ef-

ter Sven Andersson, som

o.

till v, ordf. kyrkoherde Hagnerud.

Till ledamöter i Falköpings kon-

löneboställen valdes Carl-Arne

Till revisorer för 1977'
valdes Erik Gustavsson, Slutarp,
.Allan Johansson, Börstig. Filip
Adamsson.

Vingren, Brismene.

Den nyvalde ordf.

avslutade

sammanträdet med en önskan om
gott samarbete och ett gott nytt år.

I{an har varit föreningens sekreterare sedan 1939 och ordförande

å,

och kassör sedan 1954. Då'krisen på
hästmarknaden glorde sig märkbar

trodde man ej att föreningen hade

möjlighet att överleva, men genom
statens och hushållningssäilskapets

bidrag till hingsthållningen har den
kunnat göra det.
Valdemar Johansson har varit
mycket anlitad som domare vid
körningstiivlingar. Han har i många
år varit fiireståndare för Kinnevds

Lantmannaförening, ordför. i CP,
CUF, RLF och Kinneveds Skvtte-

förening, där han bl.a. erövrat

Riksmedaljen med diplom, Skaraborgs Skytteförbunds stora förtjänstmedalj i guld. Vid Riksskyttetävlingen i Stockholm.19l9 vann
han 600 m skjutningen med 5? av 60
möjliga poäng. Han har varit Rire85

år fyller den ?jan. f lantbrukaren

Valdemar Johansson, Kinnarp.
Född i Luttra flyttade han tillsam-

mans med föräldrarna 1901 till

Siggagården i Slutarp, där han sedan var bosatt öch verksam fram till

ningsmästare

ståndare

ör en av de största

ar-

dennerhingststationer, inalles tre
st. som tillhörde Kinneveds m.fl.
socknars Hingstförening sarirt hade

en egen hingst, vilka tillsammans
betäckte närmare 400 ston under

ettår.

--_

Centerå,rsrnöten
Kinneveds C*f'har hållit årsmöte på Kinnarps Persionat. Ur årsberättelsen kan nåmnas att 10 pro-

tokollftirda. möten hållits. Vi<iare

har anordnats blomskottsauktion.

naturstig, filmafton, adventskaffe

och luciafest. Vid de sistnämnda ar-

rangemengen upptogs koilekt till
Lutherhjälpen och den inbringade
1.021 kronor. Två studieresor per
buss har anordnats. en till ölånd
och en till "Gammelvala" i Värmland. En studiecirkeL äq avslutad
wh handlade om öland och en påbörjad cirkel heter Västengötlands
flora, båda under ledningfav Roland Nilsson.

Förhandlingarna inieddes med
en kort parentation över nyss avlqd4qme{leq4gq qbe 3 E

4l.Cq.a,

år. Han är heders-

ledamot i flera föreninEar. Valdemar Johansson har delsutom till-

hört Hemvärnet sedan lg40 och är

fortfarande med som veteran. Han
har bl.a. tilldelats Petri..me{aljen.

mitten på 60-talet, då han sålde
gården och flyttade till Kinnarp.

Håistuppfiidning vår ett av hans
många intressen och många ston
har gått ut från Siggagården, vilken
på grund av sitt läge var särskilt
gynnsam för denna verksamhet.
Valdemar Joharsson har varit
hingsthållare under mer än ett
halvsekel och var på 40-talet öre-

i 20

€.

-Det

roligaste är att besöka de gamla, sa Snövit och hjälpte till ait

servera på Frökindsgården'

Snövit. Madelene Bohlin, och'
hennes dvärgar giorde,På freda-

sen sitt sistå framträdande

ååi"å'-ta.."ä

genom

ett

1ör

besök'

hos de äldre På Frökindsgården'
Sammanlagt 6ar de söta flickorna
nio"t .tt 10--tal framträdanden och
äatt publik i alla åldrar På oliku

öl"tr".. På

fredagen deltog inte

lemklövernp. g. afl erabortovaron
under jullovet men Snövit med

fölie biträdda av

trumpetaren

Låt WuntU""g, svarade ändå för
ett fint och stämningsfullt Program.

tAllt har varit jätteroligt sammanfattade en glad Snövit efter
framträdandet. Sårskilt roligt har
Jet varit att sjunga för de gamla'

De uppskattar alltid det vi gör.

Deiiamma tyckte duktige Lars
Wahlberg som trakterat trumpet
för tredjå säsongen i rad och fått
en viss rutin.

-IJet bästa är att sPela fÖr Pensionärerna. De lYssnar och tYcker
om det man spelar,
Zelof Larsson, arrångemangets ailt i allo, tYckte så här
efter 20 års erfarenhet av Snövit:
-Intresset för det här har ökat.
Allt fler vill boka oss och det visar
att Snövii har en uppgift ati fylla.
Det är bara synd att inte arrangemang

av den här

tYPen

sprids över hela året, i sYnnerhet

hos de äldre.

en av pionjärerna i avd. Hennes

minne hedrades nred en tyst minut.
Ny i styrelsen blev Karin Hjortsäter som v. sekr, efter Berit Olsson

sorn flyttat. Styrelsen i övrigt onovaldes och bestån av ordf. ilIargot
Fettersson, v. ordf. Ingrid Olsson,
sekr. Birgitta l"agenshand v. sekr.
Karin tr{jort*iter, kassör Eva Karlstedt, bitr. k Rut Fersson. Styrelsesuppl: Barbro Andensson och Anna
Lindberg. Studiesekr. Inga Larsson och tåvlingsledare Karin Fljortsäter. Revisorer Dagny Silvander
och Inga Larsson,
Efter ftirhandlingarna fiiljde kaffesamkväm gemensarnt med Center-n och CUF. Carl-Eric Gabrielsson informenade om konrnounala
fuågor,.

*

Kinneveds CniF har laaft årsrnöte

på pensionatet i Kinnarp då bl.a.
följande vai ägde rum: ordf. Leif
tennarkson omval, sekn. Elisåbeth
Lagerstrand, omval, kass" Pia Je
hansson, nyval, v, ordf. Ingela Andersson, ornval, v, sekr. Ann-klari
Lagersband, nyval, v. kass. A{ats

Lindberg omval, tiivlled, A,nnrka
.Giiransson, nyval, progr,led, Ingela

Andersson, onnval, supol. Siw
Thorstensson, nyval,^Yngve Karlsson ornval, Thornas Äkerblonr, nyva{.

Ånsmötet hölls tillsammans med
centern och CKF.

"Iulen dansades ut

i Lokal Frökind på iördagen. Atla
intresserade unga var inbjudna av Slutarps IF:s damkiubb. Håkan
Silvander ackomlpanjerade på dragspel till de olikajutlekarna och efter
servering av saft, bullar m.m. kom tomien på besök. Alla barn fick
var sln godispåse.
I
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Prisutdelningsfest på
Tå,ngauallen

CKF- och CUF-

årsmtiten
Kinneved och Brismene Center_
avdelnirtg har hållit g€lmensamt
årsmöte med CKI' och CUF på
.Pensionatet

i Kinnalp.

Ordföran_

den hälsade välkommin och redo_

,gjorde därefter ftir året som gått.
En

tyst minut ågnades åt minnet

Arne Olsson, som avlidit
aret.

e.v

under

Verksamheten under året har
ggq. Tilt ny ordförande efter
:t.it
Dlxten Lrndberg,

som avtöjde omval, valdes Leif Linell. övriga sty_
relseledamöter blev Åke enderi_
son,,r.. ordf., Bengt Nilsson. sekr,
l ord I orstensson. v. sekr. Lennait
Pettersson, kassör och Harrv Lagerstrand,.bjtr. kassör, vidarå valdes Sixten Lindberg och Lars_Olof

.r\orahamsson.

Till revisorer valdes

Lennart Persson och Jan_Erik
T,arss-on. oy'ad beträffar rru.kr..rh*
ten framöver kommei man att

anordna naturstig samt bussresa till
rtrkstinget i Kar.lstad.
_ U."dut kvällcn informerade,

Carl-Erik Gabrielsson från

kom_

mu.nens byggnadsnä mnd. Förutom
Karreserverlng speiade man också

btngo.. Den nyvalde ordföranden
åvtackade Sixten l,indberg och
överlåmrrade blomrnor sarrrt avslutade sammankOmsten.

Kinnarps IOGT-NTO

Kinnarps IOGT-NTO-förening
höll på fredagen årsmöte i NBV-lokalen Kinnarp. Av verksamhetsberäitelsen framgick att årets verksamhet varit god rned fina mötesprogram, tipspromenader och buss,utflykt. Dessutom har {iireningen
deltagit i kretsfåviingen "Karusellen" och rikstiivlingen "Dansant".
Under våren stod föreningen som
värd för distriktets årsmöte. Genom
NBV har det bedrivits en mycket
stor studieverksamhet. Ett

15-tal

cirklar har genomförts under året i
bl.a. vävning, släktforsknirrg,
"örrr
nad av fokdräkter, dans, landskapscirklar m.m. Som avslutning

av landskapscirklarna gjordes en 4
dagars studieresa till Närke. Kassarapporten visade att ekonomrn

varit god. Styrelsen för år 197? fick
följande sammansättning: Ordf.
Sven Andersson, v. ordf. Elof
Rehn, sekr. Maj-Britt Johansson,
kassör Ansy Gunnarsson, studieled. Lennart Sandberg, öw. Ied.
Kurt-Ove Brodd, Margareta Silvander, Ingrid Ahlqvist, John Classon. Studieråd: Lennart Sandberg,
Ingrid Andersson, Ingrid Ahlqvist,
John Lundvall. Revisorer: Harry
Johansson och Arne Karlsson med

Birgit Gustavsson som suppl. Valberedning: Inge Eckerlid, John

Lundvail och Birgit Gustavssor\.
Till ombud vid distriktets årsmöte
valdes Maj-Britt Johansson och

Lennart Sandberg. Suppl.: John
Lundvall, Kurt-Ove Brodd, Elof
och Ruth Rehn.

Kvartetten som tränat mest: Lars-Ola Johansson, Ulf och Stefan Brage
samt Magnus

Lundgren'

Slutarps IF:s Ungdomssektion
hade på torsdagskvällen prisutdelningsfest i klubbstugan på Tångavallen. Det var också upptakten
till årets fotbollspel och ett 3&tal
unqa kom till stusan. Festen inled-

dei med wå te&nade filmer. Så
fö$de information av trånaren Ingemar Ung. Som traditionen bjuder
i de här sammanhangen hade
SIF:arna också korv och festis till

pi17

-at- zr,

alla innan D-juniorerna lick mottaga var sin sportväska fiir sina prestationer (B-juniorerna har tidigare
fått sina). De som tränat flest gånger prisades också och de fuia flitigaste var Ulf och Stefan Brage,
Magnus Lundgren och Lars-Ola
Johansson.
Det var en kul eftermiddag för de
unga, som numera är riktigt många

i Slutarpsleden.

Cigametter

Fondpengar l'l|1'ei'

77

_ AMS har gett AB Slutarpskök,

Falköpins. tillstånd att använda sin
investeringsfond ftir att köpa maskiner för 563.000 kr. Två personer
nyanställs efter investerinden, (TT)

inbrottsbyte
i Kinnarp
Cigarretter och en miniräknare
sarnmanlagt belopp av c:a
7OO kr, sta.ls vid ärt inbrätt i Är.

fti^r^e_tt

vidssons Speceri & DiversealTär

i

Kinnarp under natten mellan
lördag och söndag. Tjuvanra har
ragit,sig in genom att bryta upp
entr6dörren. Tydliga spår skvalirar om atf gärningsmännen blivit
skrämda och lämnat affiiren i pa-

nik.

En _fi_cklampa låg t,ex. på
oeh lyste då inbåttet upp.

g.ol_vet

täcktes. Förutom cigarretterrrr

och miniräknaren har eventuellt
några tvålar slulits. Polisen har
inga spår ännu.

T.7.

iqt?l-n; -Z?

I\Innarp

Hannoverrnassan

AB Kinnarps Kontorsmöbler

och Hermander:s Metallindustri

i Töreboda är de wå

Skara-

b-orgsföretag som deltar i årets
t{annoverrnäesa, världens stön
sta flerbranchmåssa. Den öpp-

ffi m":or#Jtg'*rlt:t"lå3fl
tar. lO8 av ustöllarna
ska.

Tack för väskorna sorn vi fick, säger glada unga SIF:are

är, sven

TRAGEDI I KINNEVET)

FumöUi
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utailrhem

etter rlilllo,hr:a,nd
En familjo två vuxnå och två trarno blev hemlösa sedan deras villa i Fröje mellan
Kinneved och Brismene brann ned till grunden vid l9-tiden på torsdagskvällen.
När elden bröt ut var farniljen tiilfälligt i Slutarp. En hund hade dock lämnats kvar
i villan.

Huset, som

uppfördes

1958 och sorn förvärvades
av nuvarande ägaren 1968,
har under de senaste åren

genomgått en omfattande
inre renovering. Dessa arbeten lar avslutade så sent
som i ftirr:a månaden. Huset

är uppfört i två plan och av
allt.att döma har elden trörjat på andra våningen. En

granne, lantbrukare Leif
Lihnell på Friije gård, såg
från ladugården ljussken
och upptäckte då branden.
Han larrnade ftirst brandkåren i Falköping och rusade
sedan de c:a 250 rnetrarna

ftam till huset. Väl lrarnrne
ryckte han upp dörren till
pånnru[unet och kunde då
konstatera att branden sannolikt icke börjat där.
Falköpings brandkår frck
larnet l9.Ol. På grund åv
all rnan hade c:a två mil att
köra varav sista biten på
smala och hala krokiga vägar var man framme först
2O minuter senare och då
var hela byggnaden öven
dänd. AlIa försök att släeka
bedömdes som meningslösa. Byggnaden brann ned
till grunden.
Brandorsaken är ännu

oklar. Huset har centralvärrne och eldas med vedpanna. Vid l8-tiden hade
farniljen låmnat huset för
att åka till Slutarp och dtrax
innan man for lade. rnan in

ved i pannan. Då var allr i
sin ordning. En timma senare var byggnaden övertänd. Falköpings brandkår
var chanslös. Teknisk expertis från krirninalpolisen i

Skövde skall undersöka
trrandplatsen på måndag
för att försöka få brandorsaken klarlagd. Yissa oklar-

heter råder beträffande försäkringsfrågan.

NÄr brandkåren kom fram c:a 20 minuter efter larrnet var huset helt övertänt och räddnineslöst förlorat.

Vid val av styrelseledamöter för

kin ds-fö re nitr g lcritisk
rnot kornmunala rnyndigheter
F rö

Irökinds socialdemokratiska förening höIl i rnåndags sitt årsinöte på Pensionatet
-Kinnarlr där ord{tiranden Allan Ahlqvist
uttalade sin glädje övei arr .å ,rrå.rg" ;;if"*rr""
mött upp. En del skrivelser trehandlades och bl.a. rÄratr om err anslag ,irj urrs" ö;;;
Skarabo"r'gsdistrikt på kr' 100:-. Av verksarnhersberåttelsen framgick lt]u.
*in h;i;;,
studiecirkel i gång'där studiematerialet bar rubriken "atr möta fr;mddenoo. ",,
Berättelsen gav
också besked om att föreningen var ganska väI representerad i kommunala nåmnder
åh
srl.ielser.
zq lz _E -

tiden

1977 - 78 omvalde! Bireit Ek
och nyvaldes Curt-Ove Brodä. Till
suppleant i styrelsen för samma tid
omvaldqs Ebba Juliusson liksom
, revisorsluppleanterna Arne Andersson och Inge Eckerlid. Kvarstående i styrelsen är ordf. Allan

Ahlqvist sarrit Lennart Karlön

,och

Gustav Gustavssori. Suppleanter är

Elof Rehn och Carl-Äke Ungh,
samtliga valda för-tiden 1976 -'i7 i

likhet med revisorerna Bengt Jutiusson och Gerhard Frisk.
Till kassör och sekr. iii" a" tgZZ
omvaldes Gustav Guståvsson oiF
till studieorganisatör för samma tid
omvaldes Bireit Ek.
Rapporter avlämnades av föreningers örtroendevalda från .olika
kommunala nämnder. Information
lämnades också beträffande, aktuel-

la spörsmål bl.a. det

pågående

budgetarbetet samt mark- och
byggnadsfrågor. En livlig diskussion utspann sig oc\ mötesdeltagande var kritiska i en del frågor.

Man påtalade bl.a. myndigheternas
oförmåga att komma till rätta med

'

rivningen av fallfärdiga byggnader
inom planområdet i Kinnarp.

I övrigt fiamkom många olika
synpunkter på det kommunala arbetet, vilket visar ait den kommunala informationen på föreningsrnöten har en funktion-att fylla. Innan mötet avslutades tackade
or4föranden den avgående styrelseledamoten Gustav Äugustsso-n för
dennes insatser i såväl partiarbetet
som ftirtroendevald

i

i<ommunala

nämnder, under många år.

Kyrkane pensionärer
i Lo:"fl"j!'rökind.
F.å.f"gda_g_ etiermiddeg-Bertil.
kal
Kyrkoherde

.E;dvardsson medverkar..

Familjen Andersson från Kinnarp tillhörde de många_bggQkarna på Bowlingens.dag. Fr.v. mamma,
Elsie,
barnen Benny och Christina samt päppa Gösta. (Fotö: nÅXÅi

R,OWLINGNIYS

I'AG
rlz'fi.

VII,,I(NN SUCCN!
'

-Vilken succ6! Så sammanfattar hallsföresråndaren Kent Kyrk i Falköpings Bowlingcenter den
nyg given Bowlingens dag, som anordnsdes i alla
landets hallar på söndagen. Massor av människor i
de mest skifiande åldrar kom på besök titl hallen
ochbowlingen ffck härigenorn en verkligt lin pR.
-Jag lick nästan köra bort folket från banorna
för att kunna ståda upp tills tävlingsspelandet

började på efterrniddagetr, såger Kent Kyrk. Det
arbet€t måete dock ha varit etr kårt besvår ftir
honom.

Tio instruktörer fanns i arbete under dagen och
man lärde ut bowlingspelets grunder och finesser.
Maskinerna visades också upp, något som givetvie
var mycket intressånt för besökarna.

CEITTRAT OCH
FREDRIKSBERG
DOMTI\ERADE!
Cupturneringar i fotboll inom'hus blir allt populärare och

mästare. Ingela Ekbom, Helene

Berglund, Eva-Karin Johansson
och Lotta Johansson kunde skiu-

sträcker sig allt längre ner i åld-

rarna. Förra helgen avglordes
IFK:s klasscup för pojkar och i

ta straffarna i mål ftir Kinnåp

medan Ann Karlsson och Ulrikä
Andersson straffnätade för 6 a.

onsdags kväll var turen kommen
till Falköpings KIK, som genomftirde sin klasscup ftir flickor. För

KERSTIN AVGJORDE
I finalen mellan ? s Fredrikslerg och 7 a Kyr:keröidröjde det
tills slutskedet innan 7 g kunde

två veckor sedan spelade man
kvalmatcher, i onsdags var det
dags för finalerna i Odenhallen.
Vi kom fram till att Centralskolan och tr'redriksbergsskolan ligger bäst till vad gäller duktiga fotbollsflickor för av de fem årskurserna vann de två var. Av de övriga skolorna var det endast Kinnarp som lvckades komma med
bland guldmedaljörerna. De

.

avgöra. Efter det att

7a

missar en

straff kom Fredriksberg

med

stormsteg och det kan man tacka

Kerstin Johansson ftir. Hon var
snabb och farlie som center och
kom också att aigära den här tillställninqen med två smarta mål.
1-0 gjoide hon i 10:e min och 2-0
föll som en mogen frukt minuten
senare. Det andra målet bredsi-

blev bäst bland slii,tteklasserrur.
Således vann Centralskolan fy-

rornas och femmornas grupper,

dade hon behärskat in i ena bur-

medan Fredriksberg dorninerade

gaveln,

högstadiets deltagande årskur-

z6lz -'D "

BÄRBRO FÖR ENSAM

Den mest övertygande segern
tog 8 c-flickorna på Fredriksberg,

då de mötte 8 a, Kyrkerör. Segern skrevs titl 3-0 efter spelövertag hela tiden. Här finns verkligen många duktiga spelare,.som
redan hänat med FKIK i ett par
års tid. I segrarlaget svarade Maria Walfridsson, - Carina Ögren
och målväkten Marie-Louise
Stridh för många läckerheter,
men strået vassare var kanske
ändå Barbro Gilsell hos förlorarna. Hon kämpade och låg i hela
matchen, dock med ör dålig assistens av sina lagkamrater.

Christina Johansson gjorde 1-0
efter sju minuter och i slutskedet
kom både 2-0 och 3-0 qenom
Carina Öeren.

ser, sjuan och åttan.

STRAFFAR

c och 4 h från Centralskolan
bjöd på första finalen och här
vann 4 c med 3-2. Men vissa be4

'l'';

-

svär hade klassen, eftersom
straffsparksläggning fick tilläm-

pas. Vid ftrll tid stod det 1- 1 efter
mål av Marie Nordin ftir 4 h och
Ann-Marie Samuelsson som vil
bäst i 4 c:s segrande lag. Carina

Hasselqvist och Evy Svensson
gjorde två straffmål ftir 4 c öch
eftersom Ulrika Ekvall i .l h kun-

de få in sin straff blev det
c-klassen.

3-2 bill

LÄTT TÖR 5A
nästa final den mellan Centralklasserna 5 a och 5 c, behövde
man inte tillgiipa några straffsparkar, ytan här vann 5 a ganska säkert. Anette Persson gjorde

I

1-0 efter 8 min och når sedan
Lena Wiggins målade dit 2-0 i

anfallet efter var matchen. avgiord. Anette Persson var denna
gång den mest tongivande spelaren i sitt lag, även om ingen föll ur
ramen,

5-3 för kinnarp
Föll ur ramen gjorde heller inget av lagen i finalen mellan 6 b
Kinnarp och 6 a Central. In$ela
Ekbom gjorde redan i första minuten 1-0 till Kinnarps-flickorna,
qren fem minuter före slut kvitterade Ann Karlsson efter ett kanonskott i nättaket och så var det
dags för nytt straffsparksavgörande. De här lite äldre flickorna

gjorde fler mål på sina straffar än
tjejerna i fyrans final. 6 b misgade
endast en straff och därför vann
man finalen med 5-3 och blev

B kom från Kinnarp och innehöll Yvonne Petters6n, Lotta Johansson, Eva-Kerin Johansson, Helene Berglund, Anneli Ek, Ingela Eksusanne ungh.
6

o:i *l

rdagen den 26 februari

FALKöPINGS TIDNING

BIDRAK TILL AT'T
HÅLLA BYGDEN LEVANDE
Många av de anställda kommer
från Kinnarp öch Slutarp. Fabriken har emellertid "sugif upp.' en
hel del av sina ahställda från lands-

bygden runt omkring. Därigenom
har en del av dem kunnat bo kvar i
sina tidigare bostäder och detta har

bidragit till att hålla landsbygden
levande och till att bostadsbesiånd
fått fortsatt användning. Ett stort
företag i en liten tätort betyder så_
ledes mycket även ftir den omgi_

' uarl hade

Kinnarps.Kontorsmöbler är egentligen ett mycket
unikt företag. Det är ett strålande fint exempel på att
en rörelse sorn startar under blygsamme omständig"heter kan utvecklas till en stor och mycket livskraftig
industri - och detta på Falbygden där det egentligen
inte finns några industritraditioner, jämförbara med
Smålands eller Sjuhäradsbygdens.
För Kinnarps Kontorsmöbler har
utvecklingen verkligen varit intensiv. Fabrikör Jarl Andersson startade rörelsen 1942 genom att köpa
en fabrikslokal i Kinnarp. Med trel'
eller fura medhjälpare började han
I

tillverka mötrler på en yta av

400

kvm.

År

brik i Kinnarp. Fabriken var rätt

år

1976 160 anställda, y'ta 61.000

kvm, omsättning 65 milj. kr. En

ind ustrikom plexet

r - Vi har också törsökthållanere
kostnaderna för administrationen,
alltid försökt få bra maskiner, ftirsökt ta till vara bästa möjliga material, och lära upp vårt eget folk undan för undan, säger Jarl.
Det är inte av en slump som Kinnarps Kontorsmöbler blivit ett av
de största företagen i Falköpings
kommun, det ftirstär man efter en,
rundvandring i lokalerna. Allt är

get, Jarl Andersson satsade soe_
ciellt på kontorsmöbler och det var
' tydligen ett lyckat drag. Genom siit
I

arbete på olika företag hade han
lärt sig möbeltillverkningens olika
moment från verkstadsgolvet och
det kom till god nytta. Han hade
också turen - eller rättare sagt
skickligheten - att få bra kundei,
t.ex. staten.

På 4Gtalet gick det inte att få

byggnadstillstånd, annars skulle jag
nog byggt ut tidigarö, säger hän.
Nu kom den första utbyggnaden
1954, unge{?ir samtidigt som företa_
get började använda de välkända

LANTBRUKARSON
BLEV FÖRETAGARE
Låt oss övergå till hur det börja-

Vad är orsaken till denna exnan-

sion?

Fabrikör Jarl Andersson tvekar
inte: Kan man producera en bra

vara till ett lågt pris då får man lätt
att sä{p. Skulle vi göra dyrue var_
or_däremot går det åt mer arbete
och.pengar på försäljningen. Jag
nar hatt turen att få bra medarbeta_
re. Vi har alltid tagit hänsyn till vad
köparna vill ha och vi brukar sam_
råda med d"T.

"

^

pn gård

i Vartofta - Äsaka -

fyrkantsrören vid möbeliillverkningen.

han

Sedan har fabriksytan flerdubblats vid tillbvggnader unsefrr vaft
i
rionde år. e-ii.i sä'"'{" i,'
n" 1,, äuiir.
"
"" ligger "äEJ"":IX'
hektar.
Företaget
i Kinnarps

har således inget egentligt yrkespåbrå. Men fadärn hade en gårds-

'rerkstad där man snickrade och

;;d

lsmidde till eget behov, och farfarI dern var också en händig man.

1 '- Farfar gjorde vagnshjul

beta i möbelfabriker både i Tibro
och Småland.

norra del och har växt i riktning

och

det var hos honom jag fick lära mig
att håila i en hyvel, berättar han.
- När jag var i artonårsåldern
började jag i en möbelfabrik i Vartofta * lönen första tiden var 5 kr i
veckan. Sedan fortsatte jag ått ar-

!

Det kan tyc\as djärvt att starta en
fabrik 1942, mitt under världskri-

snabb utveckling - det är bara 35
år sedan företaget startades. Och ;
utvecklingen tycks fortsätta. Nu lde. Jarl Andersson är uppväxt på
sysselsätter man omkring lZ0 per_
soner.

nybyggd, .uppftird 1938, och i två
våningar, I)enna fabrik står fortfarande kvar och ser,ganska,uanspråkslös ut' bredvtd det hu[ara;de

I

var man uppe i 22 anställda, fabriksyta 2.000 kvm, omsättning I milj kr. Vi fortsäiter sifferserien: år 1966'66 anställda, yta modernt, genomtänkt och ända14.000 kvm, omsättning 10 milj kr. målsenligt.
1955

således erfarenhet av

yrket när han och fru Evy 1g42 startade eget i en nedlagd snickerifa-

Tapetserare Lilly Andersson, Kinnarp, arbetar med att kläda
stolsitsar med tyg. -Här finns många trevliga arbetskamrater,

;äger hon.

mot Slutarp. Det är ingen överdrifi
att säga att Kontorsmöbler bidrar
till att göra de båda tvillingsamhäi_
lena,till ett. Jarls ftiretag hår betytt
mycket ftir utvecklingen av tätorterna.

vande bygden. Månla av de anställda kommer också från Falköping, dit det är bra väg och ett ganska kort avstånd.
Har du inte ångrat att du inte
byggde i en storstad i sället, t.ex. i
€i<iteborg?

- Nej, det finns många fördelar
med att ligga i en mindre ort, inte
bara den att miljön är behagligare
och luften renare. Vi har bra arbetsfolk här på Falbygden, Vi har
anställda som stannar länge, ofta
o'"tär a" omsättningen av anställda
mycket större. På l95Gtalet hade
det kanske varit en fördel att bygga
t.ex. i Falköping, men knappast nu.
Typiskt är att andra av kommunens
större företag, t.ex. Volvos Floby-

fabrik och Ytong, inte ligger i
kommunens största tätort.

- En ftirdel är emellertid att vi

numera har postadress Falköping.
Eftersom vi har kunder i hela landet var det ibland litet besvärligt
med den för många okända postadressen Kinnarp,
Här kan vi genmäla att just Kon-

torsmöbler giort namnet Kinnarp

känt i stora delar av landet. inte

minst genom de blå möbelbussarna
eller dito trailers som genomkorsar
landet:
I hela södra Sverige, ända upp till
Gävle i norr, levererar Kinnarpsföretaget sina möbler i egna fordon,

direkt till kunden. Längre norrut
anlitas speditionsfirmor för distributionen. Vidare frar Kinnarp en

återförsäljarkedja med ett 50-tal fö.
retag i hela landet. I Stockholm har
man eget kontor sedan ett tiotal år.
! Enelqnd finns också en repre-.
sentant. Möbler exporteras nämli-

gen, bl.a. till England och Danmark.

.(-o{k.

Byggnadstekniken har gått
framåt och det gör det relatiVt billigt
att bygga rymliga lokaler i ett plan,
påpekar han. Man bygger num3ra
högt i tak och det har förbättrats
miljön, luften är bra, liksom ljudmiljön på de flesta ställen4 i lokalerna.
Det dammar inte längre så mycket i
moderna snickerifabriker, framhåller Jarl, och ventilationen tar bort
det mesta av lukten från lackerna.
Det tunga arbetet har övertagits av
truckar och transportband. Dårftir
har även möbelindustrin börjat bii
en arbetsplats för kv?nnor.

i
i

il'i

FLER KVINNOR

.*A"/'""

-l:Iir.,,,;*

I(AN FÅ ÄRBETf,
- Här skuile kvinnor kunna klara många av jobben, säger Jarl.
Visst har vi en hel del kvinnliga anstållda men vi skulle kunna ta emot
fler. Nyss var jag i kontakt med
personalen vid en nedläggningshotad syfabrik och erbjöd arbete men
har ännu inte fått något svar. Är det
möjligen de gamla könsrollerna
son iever kvar?
Till saken hör att Kinnarps Kon-

torsmöbler befinner sig bland de
företag, som ökar personalstyrkan,
närmast ett under i dagens läge.

Fabrikör Jarl Andersson på sin arbetsplats.
STATEN STÖRSTÄ

KUNDEN
Kinnarps Kontorsmöbler kan nu
producera 25.000 kompletta arbetsplatser per år. Största kunden
är staten, andra stora köpare är
Stockholms kommun, föisäkringsbolag, banker. Störst bland privatföretagen är LM Ericsson.

väggar mellan arbetsplatser har
blivt en stor tillverkning sedan kontorslandskapen iillkom.

RIKTIGTANLAGDA

Men vi intresserar oss inte bara för de stora, Vi försöker att lika
bra ta hand om mindre kunder. För
att underlätta möb)eringen för både
företag och enskilda har vi en utställnings- och ftirsäljningslokal här
i fabriken, omtalar Jarl. Där säljer
vi oekså andrasorteringar.
I Kinnarp gör man inte bara möb-

KOI\{TORSLANDSKAP ÄR BRA
På tal om. kontorslandskapen
framhåller Jarl Andersson att han
tycker tveksamheten infiir dem varit obefogad på många håll. Han
har själv sin arbetsplats i ett kontorslandskap i det egna företaget.De flesta trivs nog bättre med att ha
andra människor omkring sig än att
sitta ensamma, innestångda mellan
fura väggar, säger han.
Ett villkor är att kontorslandskapen är riktig! anlagda och inte för

ler för kontorsrum. Man tillverkar
ocksa möbler för korridorer, väntnxn, sammanträdesrum, Skärmvåggar mellan korridorer, vänt-

llrtion, ljudabsorbering genom t.ex.
skärmväggar och ljuddämpande

-

rum,

'*

trånga, Det måste frnnas distans
mellan arbetsplatserna, god venti-

sammanträdesrum. Skärm-.

material. Kinnarpsftiretaget levererar färdiga kontorslandskap och
gör både layout och färgsättning.

Kinnarps eget kontorslandskap

är hypermodernt. Det har t,ex.
rörpost till fabrikens olika delar.

Inom kontoret distribuerar man
handlingar med en annan anlåggning som lägger av "breven" på rätt
plats.
I landskapet finns också terminaler till företagets dataanläggning.
Där ser man också sällbara terminalbord för arbetsplatser, ett bord
som fick st<ir publicitet vid en utställning i Köln ftir en ti{ sedan-

Vi gör en rundvandring i en del
av fabrikslokalerna. Även där har
man tagit datatekniken till hjälp. En
datastyrd lormsåg hör till de mest
avancerade finesserna. Den sågar
spånskivor i exakta bitar med hjälp
av en hålkortsremsa som sätts in i

Just nu har man 1?0 ansällda genom en ökning på senare tid, men
ytterligare några kan man ta emot,

' r'

Bostadsftågan är ett lit€t problem'

för Kontorsmöbler. Stiftelserr Frö-

kindsbostäder har tidigare ökat på
tillgången till lägenheter i samhällena. Men hur btir det i framtiden?
Tänker verkligen kommunen på att

ge Kinnarp-Slutarp tillräckligt bostadskvot i tilldelning, Det är bekvämt ftir de anstälida om de får
bygga nära arbetsplatsen och det är
energisparande om folk slipper resa långa vägar till arbetet, tycker
Jarl.
JÄRNVÄG PÅ TO}TTEN
Man får ett starkt intryck av företagets storlek när man å'ker landsvägen genom samhällena. Ändå är

det bara omkring hälften av anläggningen man ser från vägen.

Den andra hålften år en ungefär li-

kadan verkstadshall bakom den
mån ser och på andra sidan järnvå-

gen. De'båda hallarna förbindes
med en väg under skärmtak. Att ha
en järnväg över inciustritomten år
'inget större problem, det är inte så
oftä det går några tåg numera.

MILJÖHUS FÖR
DE ANSTÄLLDA
En tredje byggnad av intresse år
företagets miljöhus. Det har byggts
för pengar från företalets mitjöfond

och planerna har utarbetats till-

sammans med de anstiillda.
ili:::

..:.:-::,:t

tdfu,.

.",ff

I.mffi-

husets matsal serverar män degligen lunch åt omkring ?5 av de anstållda - en ftjrdel för ungkarlar
och folk som bor på annan ort.
I miljöhuset ingår också en sporthall med handbollsplan 40 x 20 m
samt bl.a. pianer f?ir tdnnis och

badminton. Här finns också en

bordtennislokal. Huset innehÅller
vidare swimmingpool och bastu
samt konferenslokal.
tt

,

, 1, .: i,li,,;i.,,:,:i,ji,i.,:i,i

I miljöhusets lunchrum träffade_FT Göran Gustavsson och Claes Åkesson, Slutarp, samt Göran
Harrysson och Erik Arvidsson, Äsarp. Bra service från ftiretagets sida, tyckte kvartetten'

W

Yattenproblern på Falbygden:

För salt vatten i
Kinnarp-Slutarp
Vartofta "sinar')

Denna byggnad år helt avrpdd
för de anstålldag motion och bivscl.
Den är öppen kvållrtid och åven
söndagar och lördagar, Dc anctållda har egna nyeklar till huset för att
det skail komma till flitig anv&n'dning, Genom automater kan ber&
karna servera sig örfFiskningar.

I

miljöhuset träfrade FT Lam
Holm, Kinnarp, ordf. i tråldustrlårbeiareförbundets verkstadgklubb.
Han kopplade av en ahrnd rrrcd
bordtennis under lunchrartcn. Samarbetet är gott inom förctaget,
behräftar han, Ännu livligarc ran-

Vattnet i Slutarp-Kinnarp är av så dålig kvalitet att
vattenreningsverket idag står inför en ornöjlig uppgift.
Det går inte längre att få bort kloriderna, d.v.s den
höga salthalten. Vattnet är dessutom rnycket kalkhaltigt och osedvanligt hårt.

arbete kommer det bli nu når lagcn

om medbestilrnmanderätt trått i

kraft.

- Det år bra att mi[iön i fabrikcn
ftrbåttrats undan för undan och att
företaget fortsåtter att å'gna inboale
åt den, franrMller Lqru !trffir, tlst
håller med om att kvinrlg- skutto
klaia de flesta arberens

ni lörrta-

get inte'bara på kontoret utrn
också i verkstaden, Tack vare Kon'
torsmöbler har tåtorterna vå$ ut
och en bättre's€rvic€ kan hAltar t
dem.

De nya miljöfondslokalcrna in
vigdes

till julferten l

Sol men an
vändes redan ganska mycket, om.
talar Larg Holm, Dei flnnr en kom.
mitt6 i vilken de fackliga orgenha"
tionerna har reprercntmts? rom
svarar för driften.
Det år i år 35 år redan Jad rtarta.
de sin fabrik och fortfarande hålhr
han själv i många av trådarna, Han

sysslar t.ex, med koruhulrtlonar

och sköter

gtockholmrkontoret
Hang tre s{iner Henry, Aror och
Ola Jarlsson arbetar ockd t 6rciaget, Karaktåren av faml{eföreteg
har bibehållite och förrtårkh trotr

expansionen,

RUNI

Vattnet i Vartofta inger också
.bekymmer.
Det räcker inte till

och vid en läcka eller under
toppbelastning tar vattnet slut i

Vartofta. Någon reservoar för

magasinering av vatten och ut_
jämning av nivån finns inte.
Ett

- Vi har tagit referensprov på
renvattnet i barnstugan i Slutarp-Kinnarp och Kemiska stationen i Skara har meddelat att
det provet är godkänt. Men det
största bekymret är kloridhalterna och allra såmst i det avseendet

bra vatten är ett primärt krav

är den största råvattentäkten. Vi

som

har fyra täkter sammanlagt, säger
ingenjör Haldorsson.
Det är svårt att få bort den höga
salthalten ur vattnet, som dock inte är farligt som dricksvatten.
Järn, mangan och kalk innehåller
vattnet också i stora mängder

trån medborgarnas sida

kommunen måste uppftlla. Situationen blir för Vartofta och Slu_

tarp-Kinnarp alltmer prekär och
allt mer tyder på att enda chan_
sen att lösa problemet är att byg_
ga ut Vättervattenledningen hit.
Ett sådant,förslag finns också i
skiss på gatukontoret idag _ en
ledning till Vartofta och tvilling_
samhällena Slutarp_Kinnarp från
en högvatteru.eservoar meå vät_

tervatten på Ällebergskanten.
_

Driftsingenjör per-Uno

Hal_

dorsson. informbrade tiälsovård-

nåmnden på måndagen om vat_
tenproblemen i framför allt Slu_
tarp-Kinnarp.

men hittills har man lyckats få
bort det rnesta i reningsverket.

Vatten med Sög kalkhalt är

"hårt" och sliter på textiiier i tvät-

ten. Salterna angriper metailer

och kalken sätter avlagringar i

rörledningar. Detta

medför
onormal förslitning bl.a. på hushållsmaskiner som tvätt- och disk-

maskiner.

Fortspå sista

Ätt vattnet är kalkrikt kan man
kanske förstå men varfÄr qÅ eolt?
Nu skall det också framhållas att
Slutarp-Kinnarphorna knappast
m"ärker saltet i sitt dricksvatten. Det

grundvatten som pumpas upp i

Kinnarp kommer från jord-

och

berglager och är mycket, mycket
gammalt; .Kanske miljoner år, tror
ingenjör Haldorsson, och "här-

stammar" från udider-ts salthav.

Påfullningen av grundvatten har efter de senaste åren torka uteblivit
och avsmältningen åv nuvarande
tjocka snölager torde inte ha någon

märkbar eflekt. Tillrinninsen till

grundvatten i ber.g tar lång tid.

- Hela det senaste året har vi
haft svåra problem och vanenre,

ningsverket går för högtryck, säger

ingenjör Haldorsson som underatt ingen i Slutarp eller

_slryker

Kinnarp belröver känna nägon oro
för ati dricka vattnet. Det innehåller ingen hälsorisk. Problemen med
vattnet är snarast ekonomiska med

onormai förslitning på maskirrer

där vattnet går igenorn och på hus_
hållstvätt.

Att avhärda och rena vattnet i

Slutarp--Kinnarp kostar c:a 60.000
kr per år.

Problemen med den ringa vat-

tentillgången i Vartofta och äet dåliga grundvattnet i Slutarp-Kinnarp

fordrar en radikal lösning. Lösningen kan vara vättervattenledning med högreservoar, gemengam

ftir de tre lamhållena, på Åilebergssluttningen. Det är ett lörslag
som man skisserat inom gatukontoret och som man kommer att lägga fram för politikerna så småningom. Men det är err dyrbar lösning.
Floby fick sitt vättervatten ganska
snabbt efter larmet om hös nrrrathalt. Men den gången gallde det
hälsorisk, nu är det svårigheter av J
annat slag som måste bemästras.

sid @
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Fröftirads Gffi V\{;*mr
Fröhinds GDV har haft årsrlöt;:

och årsavslutning i Lokat frökincl.
140 a.: {'rireningens J49 medlernmar
deltog i kvSllens sup6. Årsmötesftirlrandlingarna tedries av K-G .Ahi

och i siyrqlsen skedde den förändringen alt Beltil Helander blev nv
vice ordf. efter Iiune Karlsson. Stv-

reisen har folianrie sammansäå-

ning: ordf. Berndt Reriilsson, vicc
ordf" Bertil i{elander, sek:'. Ber:it

fe{Å,f{ r$rs rwöte

Joelsson, vice sekr'. Gösta Andersson, kassör Vebster Nlartinsson,
kritr. h:rssör Krrrl-Erik Anderssonr
Föreningen bevi.ljade arrslag om
500

kronor vardera tiil Siutarns IF.

Kinnarps I-F och Kinnevecls skyt.teförening till ungdomsverksamhet.
Under verksanrhetsåret har nvböqarekurser i gammeldans pågått
och nu hål.l.er man som bäst på med
lorsiiltningskr.rrs. Vid rre:nsiordrs-

i:iiiili':

i FiökindslJårdeir biöcls ett
80-tal pensionärer på kaffe och tilltugg. Snövit kom för övrigt också
festen
ila

oesQK.

rJirder srip6n avtackades Rrine

Karlsson med biornrnc,r och Berti]

Helander håis+<{es välkommen i
styrelsen av ordf- Berndt Bertilsscrn. Eftersom det var ftireninqens

femte årsnidre h"rde Hilding Våring
se.mrnansliiilt en kcrt historik.

::ii:l

:.:',i. ,, . ,,,,,;,
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i:',,:,'l:i:,1.:;::
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Styrelsen i Fr'ökinds (iDV: Kari-Erik Andersscn. Vebster: frIartilsson. Eerit Joelsson" Gösta Anderss*n. Bertil
I{elander och ordf" Berndt Bertilsson.
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STSTE,R ATfTfl ÅSAR P
frTEN BLÅR OCK flOBBET
Sval, vit oåtkomlig bakom
sprutor och skrivbord - är
det inte så vi ofta förestiillt oss

I

.I:Il

sköterskan, den av yrket kallade?

Men den bilden kan, tack
och lov, vara alldeles fel. Den

blir t'aktiskt oerhöri fel når
man tråffar syster Anrra -med efternamnet Lundh - i
Åsarp. Anna har tillträtt den

ir'"il:y-RtSS

länge vakanta tjänsten sorn
distriktssköterska där.

så

På mottagningen vid pensionärshemmet

finner

man

:

henne i blå jeansrock och po-

1:'1;1

1;t

.ti$

lojumper. Och nog säger.hon
hellre ett beståimt hei än ett

prydiigt goddag. Rusch är
hennes stil, fart och flåkt och

r,iii'

åtkomlig är hon i högsta grad,

*

På småvägarna dår hon vis-

Jio*

tats ute på uppdrag. har man i
vinter sett henne i enbeprövad

Amazon som hittills inte svikit

annat än när snön legat för
djup vid någon vägkant. Har
Anna sagt att hon kommer, så
kommer horr. Även då hon inte har andra riktmärken än
en översnöad brevlåda eller
lagård till vänster att gå efter.
Hon bor i Slutarp och har
haft nuvarande tjånst en månad. Ny i gemet är hon dock
alls icke. Anna har gått "den
långa vågen" inom sjukvården, från biträde i många år
till föreståndare på flera lasaretts avdelningar i Falköping
Sj uksköterskeutbildningen
blev en konsekvens av erfarenheterna inom sjukvården

och på det blev det sedan

självklart att lägga distriktssköterskeutbildningen.

Förutom det nämnda har

Anna vårdat två egna barn
som nu är stora och familien
har i många år spelat en över-

skuggande rol1,

som för

många andra kvinnor.

Bränt barn skyr elden. Men är man bara I år vet man inte att
ugnsluckan är varm. Lilla Jimmy sitter lugnt i mamrna Anna-Karin Lindroths knä när syster Anna plåstrar om.
nads känsla efter en dag i An-

nan kölvalten.
Vi rnöttes på mottagningen
klockan åtta, d.v.s. det klock-

börjar sin telefontid. Trots lokalens renhet
sJag då Anna

och sterila doft fir:ns en hemtrevnad här. I)en beror nog på
Annas blåa rock, tänker man.
Och på hennes fartfyllda förehavanden och naturliga
glättighet. Hon spelar inte rollen av institution och myndighet, och det känns på-något
sätt ovanligt.

*

och hör sig för, ger råd för
mat qch dryck och lovar att

titta in på

eftermiddagen.

Familjen bor centralt, det är
inte svårt att hitta.
Sedan ringer telefonen med

korta mellanrum. De flesta
akuta besvär och sjukdomar,
men'många ringer också och

frågar om polio- och rnässlingsvaccinering, aktuellt i
dessa dagar. I övrigt gäller
samtalen omiäggningar av sår
o.d. som systerskasköta. Kontakter som ska tas med någon
som kommit hem från sjukhus

Nqår llon inne i något av en
andra .andnine och äve.n cm
,*'tiönirimrffiffi;marrar

Telefonen ringer och "syster Anrra" svarar. Det iir err

och behöver tillsyn, och uppsökande verl<samhet bland de
äldre i distriktet.

år det nog hennes livsluft.

rad över sin baby som hostar
och har fel:er. Syster frågar

Vid som gott som alla sam-

så

Det var i varie fall underteck-

urfg ifräniiila .ibrn är 6bl,vnr-

t

tal vill Anna att vederbörande
ska höra av sig igen.

-Det är viktigt ati lölja upp
vad som händer, säger hon till
mig. Det ger ömsesidigt fttitroende och trygghet för både
mig och patienten,
Man blir snart på det klara
rned hur mycket Arrna

ska

hinna med på en föuniddag och hrrr rniinga som behöver

henne. Samtidigt {örundras
rn:rn över hennes oavlåtliga
e[f'ektivilet ,,t'h goda humör.
Hennes förrrråga att intressera sig - på allv:rr för envar
som hon har med att göra.
Hennes ciistrikt har nära 3000

innevånare. Det omfattar
Forts på nästa sid

Syster.

..

något fall är oklart och då får
jag alltid råd hur.iag ska göra.

Forts från föreg sid

Smula, Fivlered,

Äsrrp,
Börstig, Brismene och Kinneved.

*

Förutom den vanliga dagtiden har hon telefonjour en
natt i veckan och heljour var
fiärde helg. De fyra distriktssköterskorna i Falköpings yt-

terområden delar

på

jourtjänstgöringen. Storhelger går man i princip efter
samma schena.
Anna har, som framgått en
heltidstjänst och den avser

både sjuk och hälsovård. Vid

sidan om mottagning och
hembesök liksom barncentral
varannan vecka, ska hon skö-

ta administrativt arbete. Det
innebär att beställa sjukvårdsartiklar, ta kontakt med
hemhjälpsledare, skaffa
hjälpmedel och förbrukningsartiklar och mycket annat.
Trots allt detta undrar man
om inte det personliga ansvaret, bedömningar av sjukdomstillstånd etc. är det mest
.krävande i hennes arbete.
Hur.vet du om du alltid gjort

fätt?

t,.,-Det blir en erfarenhets.dpkr säger Anna. Har man
'dågra år bakom sig och har

sbtt det mesta så är man'inte
så ängslig. Men självklart tar
' jag kontakt med lasarettet
om

;

Annas mottagningstid

är

mellan 9.00-10.00 varje dag.
Denna dag kommer tre patienter, en äldre man som re.
gelbundet får ett sår omlagt,
en kvinna som har ont i halsen och känner sig trött, och
en iiten l-åring som bränt
fingrarna på en ugnslucka.

*

Mannens sår läggs
,kvinnan

oD,

som känner sig trött

får rådet att höra sig för om
delpension - hon har bara ett
år till pension - och den lilles
fingrar plåstras om utan ljudiigare protester.
Efter detta några telefonsamtal till och så är det daes

för utryckning. I en hait

packas vad som behövs i väskan, telefonsvararen slås på

- Anna är tillbaka vid pass
16.00 - och tillika med repor-

ter stuvas. grejorna in i Amazonen. Färden går mot Fivlered och här gäller det att hålla

utkik efter lagård till vänstei
och brevlåda till höger. Det är
nämligen där som vi ska vika
av för det första hembesöket.

Ett äldre par som är sjuk'liga
behöver tillfrågas o* någo.rting behövs.

-Jag är inte riktigt inlärd
på vägarna här ännu, säger

Irblårock och i övrigt ,'civil" klädsel finner man syster
Anna i
Asarp Och det är bara under telefontid som man ser henne

sitta någorlunda still.

Anna. Men man lär sig snart,

*

Syster Anna börjar redan

Karl Roth är en tid regelbunden gäst hos syster
Anna.

I Lilla Maria, 5 månader, finner sig i närgången behandling när
* Syster Anna gör hembesök. Marrima, Maj-Lis Dittmer, år lite
orolig över hosta och feber.

bli en välbekant figur i avkrokarna. Någon höjer en hand i
luften när hon far förbi - sånt

är trevligt, tycker hon. Vid
det andra besöket nära Blidsberg, även det gäller ett äldre

par, händer emellertid något

mindre trevligt. Amazonen
lyder inte utan fastnar med
baken i en snödriva när vi ska

Vid det laget är det lunchtid
och vi åker hem till Annas villa
där en köttbit och lite grönsaker trollas fram i hast. Däref-

låna telefonen och ringa närmaste gård som har traktor.
Vänligt folk finns dei lyckligtvis gott om och snart är bilen
"på fötter" med den rekvirerade draghjålpen.

*

Med detta är klockan 16.00

ter blir utryckningen inte så
lång, Anna ska till pensionärshemmet i Kinnarp där tre

vända ekipaget. Armkrafter
förslår inte och det blir tili att

själv 6ch då får hon en kram
som svar,

patienter väntar.

En

äldre
man har ett besvärligt bensår
som ska läggas om. Det tar en

hel timrne -, en omständlig
procedur.

En äldre dam har ett liknande sår och får en rolrg
pratshrnd med Anna under
omläggningen. "Nu kommer
den här besvärliga människan igen" säger Anna om sig

-

oeh vi far tillbaka till mottag_
ningen. Där ringer redan
teletfT_?
,ig.r: när gag tar adjö.

.rorsr ktockan 12.00 får Anna

sluta för dagen. Jag undrar

nur hon orkar och hinner allt
ult är nog säkert. Man
T:"
rvraste har vitatitet, stort
kun_

nande och mänsklig räckvidd

tör att klara det. EIIer

som

hon själv sammanfattade
det:
-J..9 har sådantjag ska gö_
_
ra, så.dantja6r måste prioriie:t ?:h sådant jag måsre göra

andå.

ASTRI

SlAdparti med, Bonetta och Alex,
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Klart för slå.lfärd med Alex vid tömmarna.

, Kyrkans Barntimmar i Kinne- ett vintiigt, soligt landikap, Kyrved ordnade hånomdan en trevlig kans barntimmar träffas en gång i
och annorlunda utfiird lör barveckan med en ftirmiddags- och
nen. Man bjöd på slädfärd efter

håst, och eftersom våclerguden

var på sitt allra bästa humör och
bjöd på ett strålande solsken, var
ftirutsättningarna de bästa tåinkbara. Och för barnen var det örstås en alldelbs speciell upplevelse, att tvst och fridfullt glida fram i

en eftermiddagsgrupp på vardera
'c:a
15 barn i åldern 4-5 år. och
bediivei en form av lite mera aktiv söirdagsskola på vardagarna;
kanske man kan säja. Och den
här dagens tråff kommer nog att
sitta kvar i barnens minne ett bra

tag framåt. Redan strax efter kl
nio var det förmiddagsgruppens
tur att bli insvept i filtar och fällar
och nedpackad i slåden. och så
startade färden med Bonettas vil-

liga draghjälp, och dirigerad av
Alex Johanssons vana hånd. Bonetta är en av Alex båda ardennerhästar, som han anvånder i
sitt _dagliga arbete hemma på
gården i Hallsäng. Kinnarp. upp-

född som flaskbarn av Aiex.-iå
deras gemenskap med varandra
sträcker sig över många år. Alex
själv är 77 år snart. och Bonetta
är inte.heller så ung. lVlen en släd-

färd roade dem båda. Och ftir
barnen våntade saft och bullar
nir de återvånde. På eftermiddagen var det dags för nästa
grupp av förväntansfulla ungar.

Kinnarp hehåller Thornd3*
Får Kenneth från Ftohy
Lagom rill rräningsmatchstarterr har Kinnarps IF försäk-

rat sig om ännu ett ny{iirvån
till sitt forlrollskag. Det handlar
om-

Kenneth Johansson 22-årig

anfallsspelare från Floby IF.

Kenneth hsr under

senaate

åren giort flera lyckade inhopp
i FlF-gänget och i Kinnarp har

man förhoppningar att

han

skall gå in i A-laget,
Ett annat glädjebud för Kinnarpsanhängarrra år, att centern Thomas Westerberg stan.

nar i laget. Han hsr virir ett
mycket h€rt namn för Jönköpings Siidra och övergången
var m;-cket nära att gå i tås. bet

hela sprack emellerrid på aft
det var evårt stt ordna eti;obb
sorn Thomas ville ha. Han iyck-

{i-

a

er alt hans nuvarande iobb är
trra oeh vill inte byta. öärmed
stannar han också kvar i Kinnarp, dår han verkligen lrehövs
för att laget skatl fortsärta att

varå ett topplag i div. Y.

Slcytte

i Kinttäfp'
"Kon i centrum", Motion
sänts

harr in-

till länsförbundsstiimman an-

gåen{e ilrtlationsbeskattning. på
stamdjur. Medlemsantalet vå vH

ärets slut 100.
Ortnamnsfrå ganblev fiiremå]l

ftirlivlis

tendensen tyder på att"
|"eb,ait. På
ra
clem borttagn€ och efsatta med
nummer, uttalade sig stämman ftir

att våra ortsnamn behälls. Åt

stv_

relsen uppdrogs att bevaka händölserna i frågan.

Hallbergs aniörande
- Efter de frågor
ti'amst4lldes
angående ftire,
tagshälsovården och Lantbrukarnas Borgens AB. Om avbytarsystemat förekom en ingåendediskus.r
slon.

Till avgående Sivten Linciberg,
som i tr4 år varit med i styrehen
samt denna tid, varit avd.-kass<ir
tramförde ordf. avd. varma tack fiir
troget arbete för avd. samt överlämnade en blomma.

Till styrelseledamöter för två år

<rmvaldes Lennart Pettersson. Hailag.. IIarry Johansson, Halsari, Al_

lan Johansson, Alarp. Sorn suppteant under sommartid omvaldes

Kurt

Johans.son, Västorp, Helmer
Andersson, Osterg., samt nyvaldes
Sten-Inge Karlsson, Axtorp bch Leif Lihnell, Fröje. Lennart petters-

!ff*:

#

4ttf'

son omvaldes med acklamation som

avd. ordf.
__Som revisorer omvaldes Bengt
Nilsson, Kotarp, Karl-Erik Anderi-

son, Svenstorp. Till studieorganisatrir omvaldes Rune Gustafsson. Slutr

ary. Som ungdomsrepresentant
omvaldes Leif Lernartssön, Hallag.
Att jämte ordf. representera vid
länsförbundets ståmma valdes

Fem stycken mitt i priek månne?

Skyttelokalen

häromdagen

i Kinnarp var

Lilrnande arrangemanghölls i flol
och då var lokalen fulik-omliet belamrad. Lika många kom inte
denna gång, rnen positivt var i al-

skådeplats för
luftgevärsskytte med Kinneveds
Skytteförening som arrangör.

Bengt Nilsson, Kotarp. Som ombud

till

vuxenskolan omvaldes Margot

la fall att cret var många nya an-

Pettersson, Hallag., samt

sikten som dök upp.
Skytteföreningen vill ju få så
många ungdomar som möjligt intresserade ftir skvtte.,,

_ Till kontaktman med Föreningsbanken omvaldes Verner Grä-.
lund, Vårkumla och Torsten Gus-

Ru-ne.

Gustafsson, Slutarp.

tafsson, Pråstg.

.Till valberedning valdes Sixten
Axtorp, Bengt Vård6n,
Vårkumla, och Inga öustafsson,
_

la)?'i,-o5.r)3

Ortånamn- bch avbytarsystem
dehatterades vid LRF-möte

För tötå""tbadcutten

Ortsnamn och avbytarsystem de- Björstorp orienterade om Fören_
-batterades
vid Kinneved-Vårkumla ingsbanken och hur i.{a"l"e"_ o"i,
LRF-,avdelnings årsstämma på ntl-år.irrgs"u*mo.rr" påvärkade
pe_nsiönatet i Kinnarp. En angenäm bankeni kreditmöilisheter.

öFrökfrnd,

Hur går det,med Frökinde.

bekaljskep utgjorde ombudsman Av \rve dauDerg, sEara, som geltog. I framgick att"""t$L-nui"U..ättelsen
styrelsen har haft fyra
ståmman. LRF-aktuellt, såsom. ut- samriantrååen". Ordf. har ä"ft.giil
byggt-avbytarsyltqTr företegshiil- sa*manträåe., med kommunala
sowård, Lantbrukarnas Borgen. samrådsgruppen, E" tt;;;lrätr

bedet? Ja, Än så långe har in.
genting mer Ekqtt Än atr frå*

gan överförte frdn Isomrnun.'
styrelsene faetighetoutekott rill
det nyinrättade ltommunala
organet - centrala byggnade.

kommitr6n och att

höleo-

vårdenämnden påpekat vat.
tenproblemen eom Kinna4r -

Slutarp har. Vattnet kaneke
inte ekulle räclta till oeh deee

kvalitet är inte heller bre.

Kommunetyrelsene faetig"
hctsumkott aom fick yttrandet
från hälsovårdsnömnden ny.
llgen skickade dock detta vi.

dare till centrala byggnada.
kommittön utsn korrrmenlar.
Kommittån skall nu sköta
byggnad och upphandllng

""
Frökindsbader oeh får alltså
ta stöllnlns till håleovåide.
nömndene yttrande.

AB samt LRF och den kommunala 69r_ aaord;dts gemö.rsain"t med
planeringen var ämnen som han in- SöÅtis, avd. En itudiecirkel. måå
formerade om. Stig Andersson, 12 deltagare har studerat ämnet
_
I

L_rndberg,

Slutarp. Som representant i den

k-ommunala samrådsgruppen ut-

sågs ordf. Lennart Petlerison.
Vidare förekom servering av kaf-

fe, utlottning av hemartiklar
yerktyg till sämmodeltagarna.

och

Med tvekan

tjänligt
vatten I

Kinnarp!
Vattnet i Kinnarp-Slu-

tarp har analyserats av
Kemiska stationen i
Skara oph dår anser man

att vattnet är med tvekan
tjänligt som kommunalt
vatten. Klorid. och
sulfathalterna
är

anmärkningsvärt

högao

i rltlåtandet'
{i7}-as'tr>
konstateradestdet

YILKEIT
SHOW!

t/E->.

FUram,&lp&
taå,mönuter!
Här är tjejen som yet var målet är beläget.
-hon
med önskvärd

Det visade

tydtjshet i
FI$K gick
obesegrade genom flickärnas "-aoa.g",äå
f S-å""?"opp.
Gunilla Westerberg - skyttedrottningeno som i finalen mot Stenstorp vräkte in fyra mål på två rninuter! Det gör ni inte om!

Det^hade räckt med oavgjort
mot..Stenstorp ör FKIK, äen
uunrlla tog det såkra för det

T
I

osäk-

|

mår.

ihop fyra
11.?:lh_,:t*::de
Änoa
glck hon omkring och var
anonym tills det återstoä fem mi_

I

;ffå1*tirrsdetåterstodremmi*" o{,oJ,oJ,...
c^,_

__

T--t

t

t I
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skick
Fotbollsplanerna i fint
u
S-?1
t
T-.!
_ .. .
r . ftt
'-'e

".ffi.:T'i:"'*::::ilT Full fart på trciningsspelet

2-0-målet. (Lisbei Ek hade tidrsa_

resvaratför 1-0). Enminutse"nare rullade hon in 3-0. 4-0 spar-

tåa" t'."

i"i;;";";

;"fr#;
ytterlisare

minut efteråt och efter
td .;[.
;i;
men intensiva föreställning
sitt sista måI, som betyddö

;;il;ä;;i

ry".
nåt

li?;i;
mcd
S-0.

"åi fÄi i.Iå'^"ii#å" - :'e

'.a"srä,;;""r
Fast det är klart - Gunilla är
utpräglad forward och har siort
fyra mål i en och
""*-";ä;'i
förut.
Men
knap"t'ip*uil

Det har varit en problematisk undvikas.
rxn"ä.pvargrusplanenmycket
vinterför"g""iåt[åurile.6rpr.r,"f oii. rå!"t brä redan'i råqjä" åi;;d;ä;;
;ä;;i;;;;;
under snö och is oeh har därmed i vare att man raiit
".tt".t "i'iäL]'täLi-"a"Å*t. varit oanvändbara. a'". c.".pr.";;;iJöe;"#iä;å;
Nu har som bekant väa$; :1*t"_-l närmast perfekt för spel o_ch sa-mmu
varit mycket vålvilligt instaillda till gäller Stenstorpsplanen. I Gudhem
r'ärt';;"b-1,".;
fotbousfolket undei den senasre f,*
"ä;;inte har kunnat t'iu. u*""å.veckan o"rt- nää"""* råu n"t man "r."
eio* pl".r.tt;ö;tä F;g ige' o"h na. Dessa "pp""u*"å"iö ää"t r
n"täfäå*
ä;t rå;; ;tr;å om hela lelgens onsd4gs o"h åft..
matchprogråm skall kunna

på,

den

{!en
::älttf,,:tt"l* ]"{.ni"g
dugrig ör.sper;

T^i^"Jt:,j:tl-urt
vrj, GYmlasieskolan

[|{AP]T":
är snörri' Det har ju varit
1Tl-inte

^" ä1'r' t ," ktankst5
från fotbollshåll
_,",: ":-.:'^1' för att planerna har

f-L"nf:"t:

ju

vi
att om
.:ntj1]:g:litn nu serstabilt
så sätfj:::',:19:rlunda
sina resurser ör att få
speldugliga' Tack för
"tt a""-på"ä $:-T::,t"
geio-*- tararbite är nu även
!l1lt""u
oeri'
ffrllt.acceptabel. Dotoiqsplåne!

i1i."å",'ay]s- ae'trahgqåteibuden

r,rr,

^..a-r:- ^r1 rå ^

.

*qro;dä"g."-"uf t""".

r"rtopi"g-a"

.o;;ä;J

[te

i
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MATS

past rnom loppet av tvä mlnuter.
Gunilla, som fyller l5 i ar. var mect
och spelade hem 70-iaden i Sol
och då svarade hon och Annii<a

Lqqdgre4 l?ir större delen

av

målskörden. Såvisstharhonvanan

inne. Något A-lagsspel har det
dock inte blivit ännu.
-Kanske nåsta år...
Att Gunilla skulle bli en sån hejare på att göra mål kanske inte

är så konstigt, Brorsan Tomas

spelar nämligen i Kinnarp och är
där en icke helt okänd skvttekung, som anses vara en av de
mest lovande i våra trakter.
Men fyra mål på två minuter *
det har han väl aldrig gjort...?

f'otbollsspelarna är gllda ig.",^1Y.".ii.". j".planerna i fint skick. På bilden provar ett par,av Slutarps spelare
underlaget i Kinnarp. Testet utföll till belåtenhet!

Climtar från Frölt'i;d
..

AUKTION

å uerhtadsinuentariel
och biltillbehör m. m.

Go morgonl

, Aven härute har vårfåglarnä
kommit

gch en och annan tåokus
nar
-stuckrt upp en nyfiken näsa,
Lrndströms har krokus som
gtgTT"" .; de! sa det yngre gar-

det

i familjen ftir ett bra tag

se-

Jag vill minnas det var en
kval| när snön yrde kring fönstren...Krokus, snödroppar, stedan._

rar, larkor - ja rapporterna
strorunar in till oss på redaktio_
nen. Vären är här - ör att stanna
återstår
att se.

*

Rödblommiga ungar, som tar alla

chanser att åka skidor

och

snåsvärjande

gTannar sorh tycker att nu får det

snårt vara nog med all snön. Det
är jobbigt att skotta, men man
glömmer fort alla bewär. alla

jobbiga snöskoveltimmar. Vin-

tern 7&?7 blev precis en sådan
vinter som många drömt om, men

knappast trodde skulle bli en
verklighet, En vit vinter är bra
mycket roligare än de vintrar som
vi upplevt under senare år med

.egn o"h äessemellan lite

snö-

slask. som bara irriterat. Det har
varit ett stadigt våder och siadigt
vader ar bra,

*

Enligt de undersökninsar

som

gjorts har vi näst intili uidermå-

ligt vatien i våra ledningar. Och
dessutom har vi lite'vatten. Kalkigt vatten har vi haft i alla år.
men lite vatten var en nyhet. Vi
har så lite vatten att vårt frilufts-.
bad är i farozcnen. Det är ingen,
nyhet att friluftsbadet är i faroionen, men beror det på vattenflödet? Den hiir badfråean i Frökind
har bollats hit och dit så länse nu
så att vi härute funderar. Vi-anar
att den bollats bort - luften börjar alltmer pysa ur bollen
och det
beror naturligtvis på att det inte

*

*

Vi blir naturligtvis ledsna här_
ute över ett nej-besked, men vi
kanske ändå kan bära det. Vi är

irriterade på "hattandet" hit och
dit - nu vill vi ha besked. Sommaren -77 skall badet stå klart.
Det var ett av många bud från
dem som styr och säller. Det har
kostat många kulor att tränsportera Frökindsbadet inom förvalf

Frökinds kommun inköptJ bas-

sangen nu generöst kan överräckas till förvaltningen. Kanske

kan den göra sin tjänst som
"lunchbassäng" i anslutning till
den för några år sedan uppFrda
fontänen från Venedis. 'Ftr

ett
faktum kvarstå,r: balja; äi inköpt
och finns. Den hade funnits på sin
rätta plats i kungliga Frökinä, om
man inte börjat att dribbla.

*

Badfrågan i Frökind har nu
överförts till det nyinrättade
kommunala organet centrala

byggnadskommitt6n. Låt dom
arma stackarna slippa, För det är

ju ingen mening att utreda

och

å Klnnarps Bilservlce, Klnnarp, ca
10 km söder Falköping
lörd. d. t2 mars tgzz kt. fo.ob, ae p.s.;.
;drens upph.

försäljes:
Gassvets, el.svets, rnotorlyft, ett par garagedomkrafter,
tjus_,
instålln.app., däckmonteringsmaskl, balanseringsapp.,

|1dr.
fktann., el.slipmaskin o. dito luftdriven, groptyft,
lyff plåtsax,

bil_

batteriprovare, mutterdragere, dåckpumpare,
glykolprovare, luftdr.hammare,
kompressionsmätare,

vinkelmåtare, dubbpistol,

kam_

tåndinståI;l;;;,.

brotschar,
sladdlampor, div. sortimentslådor,
ai". fra.rå"easkap, rörpolygriptänger, nyckelsats"., aiu.

n.it"rier, vårav
1T:"1nya, kassaapp.
några
"Anker,', äldre kassaskåp, bord, sto_
lar,
elkaffeastomat, o[ior,

stift, Uo*"lrf""glil;;;,

bromsbelägg, kopplingar, o[iefilter, Z g*rg;*,ar
och ett
antal beg. fönster m.m. som ej.här
uppråknå.^
Bllan Demonstrationskörd Skoaa
Xufe, lg?b års,
' gått B5g mil
(ej slut på garantin) och
Volvo p".tt, jgåa_oi.
Upplysn. om auktionsgodset kan
fås per tel. 0515/604 21 Gun_
nar Svensson efter kl. 1g.30.
Kontant likvid såvida ej annorlunda
ärre""nskommits

auktionsfrirråttaren

i god tid fOre auktlonur,_

moms tillkommer på inrop över
auktionens början.

upphandla om det inte finns nåt

med

kr 50:_. övriga""g"a.ag.a
villkor vid

AB r.o. rovPÄrtsl|otlPtt

vatten! Lite vatten, dåligt'vatten
- det är allvarligt nog. Kampen

ftir Vätter-vatten blir nästa fight.

Nu kommer snart vårfloden,
Och det år vi glada fiir härute.

Irnns pengar.

och

SoTnqt iram till att der blir inget
bad i Frökind.

ningen i huvudkommunen.
* J-ag t-ycker ått den av gamla

Det har varit en kalawinter.
Vintern skall vara sån. Mvcket
snö. Blöta vantar i heh kbkät.

skridskor. Och

gen öve-r viktiga projekt

Är det inte bättre att tala i klartext och säga som det är: "Det blir
inget bad i Frökind. Vi har räknat
fram och tillbaka och kommit rurderfund med att den här investeringen klarar vi inte,'. Den Hla
badbaljan i Frökind är snart uppe
i en milj.onanläggning. I stads_
nlr.skorrrdoren säger man så här:
vi har viktigare projekt än en bad-.
,anliiggningi Frökind.
Gå irt och säg så här istiillet: Vj
har för länge sedan sorterat i hö-

Vi vill ha sik och röding i rören.
Vi härute blir Falköpings Waterloo?
Det finns all anledning att återkomma till det här med vatten. Vi

Tel.

0515i 113 ?s, 109 ?s

FALKöPING bost.tel. 0SI5/il6

kommer igen. Tro inte att ni får
någon ro. Får vi inte bassäng -

I(innäilö"""'

kommer.vi att slåss för Vätter-vat-

ten.

*
För alla upp.,muntrande tillrop,
lQr a.lla brev till "glimtarna,', och
"..

föralla telefonsamtal ber jag att få

tacka. Det är helt fantastiskl med

denna kontakt, men om ni sett

starar,.lärko-r, gäss, krokus, ama_
ryliis eller afrikänsk krukväxt så
ring gärna, m-en helst ltire 4 på
natten. Det är lite bökigt att sorle-

ra kamera, blixtar, pappör och
penna så dags. Mor i huset und-

rEIr - ungarna undiar, Karusellen är igång.
, Och på.. m-orgonen när jag

kommer till affärn undrar Maiv-i
vad jag gjort i natt. Hon tror irite
längre att jag fotograferar kro-

kus.

Nu snarkar mor. Och
.Go katrcn.
mgrgon
BÅS-SE

?5

får vakta
vid bus.$&lL"
Det har Iånge varit bekym-

mer_med av- och påstigningen
vid
-bueshållspla-tsJn i St"ti .
Sko-lelever
från Slutarp åkår

med den reguljåra

SJ-buesen

till skolan i Kinnarp men uppför sig inte sånskitt r:rankeekårr.
Skolstyrelaen diskuterade för*
hållandena vid aitt skoletyrel.
semöte i risdags aom hölls i
Kinnarlr. Men eftersom eleven
ns id_te är skolekjursberättigade

- till det är averånder dli ftir
kort - är det i prineip inte ekolans sak att anrvara ftir dem.
Akte de med gkolans ecna skolbussar vore saken ann-ortunda.
då kunde rnan ändra örhållandena vid hållplatsen, Men nu år
det SJ:s reguljära llållplats.
Eleverna har allrså inte rätt

till skolskjuts

men. chauffiiren

m€når att det år såkrare att ha

dem i bussen ån framftir sig på
vi_gen. I bakgrunden liggir
alltså de besvårliga trafikför*
hållandena i Slurarp-Kinnarp
över huvud taget, med Bemen-

- genomfart.
Skolstyrelsen ekåll nu be art
Hem och Skola hjölper rill med
tillsyn vld hållplarsen.
sam skolvåg

4- l-vann

Kinnarp hade inga större pesvar
med Aspered i går kväll, då lagen
träningsspelade i Kinnarp. Hemmåsegern kunde skrivas till 4- L
{2-0) och det var siffror som helt
motsvarade händelserna ute på
planen.

Tomas Westerberg gjorde både

1-0 och 2-0 i örsta halvlek innan

Benny Carlqvist tog vid målgörandet. Han gjorde 3-0 och 4-i efter
paus. Lars-Erik Isaksson sköt in
gästernas rtröstmå1.

Hela laget gjorde bra ifr{n sig,

men extra plug till mv Arne Ekbom
och Conny Qvist.

Kinnarp ser ut att gå mot en bra

säsong även.i år, även om skadelis-

tan just nu är lång. Tony Persson

har en utgiutning i låret, Berne

Svensson en spricka i tån och dess-

utom är Gösta Ek och ',Blecka"

Georgsson inte helt kuranta. Inqen
av skadorna är dock allvarlig. -

Domare i gårdagsmatchen var
Petter Gustavsson. Falköprng, som
svarade för en bra insats.

Årt stcimmu med R/('folk
I{inneuedsskvttarna

':|::|:

t:l;t) .,:,i

I

',ii'i:,;

.

'l',:;

:::ll:ll::t:l

:)::':

ti.::::'.:

::|::1:::|):
:|::||:

,'.::t:ltiit:,

J

på å,rsmöte
Kinneveds Skytteförening har

haft årsmöte på p€nsionatet i Kin-

narp under lednine av ordf K-G Ahl
och^sekr. Claes Å-kesson. Det blev
inga ändringar i styrelsens utseen-

de vilken består av

ordför,ande

by. ReviSorer: Harry

Johansson

Karl-Gustaf Ahl, sekr. Claes Äkes, son, kassör Hans Centerstig, vice
ordf. Gunde Johansson och vice
sekr. Dan Simonsson. Suppl.:
Stig-Olof Berglund och Ulf Stens-

och Elon Lalsson, suppl. Gpnnar
Claesson och Harry Göransson,
På mötet beslöts att föreningen

skall introducera skjutning pred
korthållsgevär på föreningens

skjutbana för att på detta sätt försöka stimulera skytteintresset hos
håktens ungdom Medlemsavgiften
beslöts vara oförändrad l0:- för
juniorer och 15:- för seniorer.
Medlemsantalet var för året 113
därav var 64 berättigade för statligt
anslag. Medlemma.rna var uppdelade i följande klasser: 14-16 år 12
st, B1 7 st., 82 24 si, 83 5 st, 84 4 st,
E}5 2 st, B vet 10 st och luftgevärsskyttar 49 st. Antal till RF och Fritidsnämnden redovisade sammankomster med ungdomar mellan
12-25 är var 122 och med.ungdomar under 12 år 58.

Under tränings- och

de-!9y styrelsens'försarnlad till planering
!n
Brita
Wilgotsson t.h.

Kinneveds Rödakorskrets höll

sin årsstämma på Pensionatet i
Kinnarp i xindags under ledning av
ordf" Göran"Andersson och. sekr.

Brita l{ifuotgron, Till nya ledamö-

ter i styrelsen efter

lingsskjutning med gevär har lossats 16500 skott och med kpist 1450
skott. Föreningen bildade under
året en ungdomssektion, som i huvudsak skall planera och genomöra föreningens luftgevärsskvtte.
Styrelseledarnöter i ungdomssektionen blev följande: Dan $imonsson, Svante Wilgotson, Margaretha
Brodd, Benny Brqdd och Gunilla

Westerberg. Föreningers jubile-

umsfåltskjutning genomfördes söndagen den 28 mars, där 212 skyttar
kåmpade med den hårda vinden
som gjorde tävlingen ganska svår.
Till tävlingen skänktes ett stort antal hederspriser från såväl företag
som enskilda personer, vilket föreningen var mvcket tacksam för.

På skjutbanan genomfördes en
jubileumstävling för föreningens

medlemmar där K-G Ahl segrade i
seniorklassen och Tommy Berglund i juniorklassen.

Lagtävlingarna mellan Vartofta,
Karleby och Kinneveds skytteföre-

ningar genomfördes på Vartoftas
nya skjutbana med seger för Var-

tofta och med Kinneved på andra
plats i såväl senior- som juniorklassen.

Vidare kan nämnas att Tommy
Berglund i kretsmästerskapet för
iuniorer blev 8:a i klass 14-16 år
och gjorde i finalen en strålande
skjutning och slutade som 3:a.
Lennart Blom glorde senare på
hösteq en fin insats i kretsmästerskapet med luftgevär för juniorer
och segrade i sin klass, meri hade
inte rätta turen i finalen och slutade
också han som 3:a. Dan Simonsson
lyckades inte heller den hår gången
att segra i skol-DM men kom på en
hedervärd andra plats.

Anna.Greta

Oskarsson med 7 års styrelsemed-

täv-

verkan. och Astrid Andersson Ax-

På föreningens jubileumsfest som

genomfördes

med

prisutdelning
supe och dans och blev enligt deltagarna en mycket trevlig tillställning, tilldelades K-G Ahl och Claes
Äkesson Skaraborgs Skytteförbunds ftirtjänstmedalj i stora silver
av förbundets ungdomsledare Hans
Jensen.

torp, 13 styrelseår, valdes Astrid
$ndersson Vårkumla och Signhild

r'rå"41,

-

_

Slcolan

ö

I{inno;rp
hAggs ut
Kinnarps skola skall byggas

andra utrlrnmen. Detta föreslås
nu av kommunstyrefsens ap5ets-

utskott och kostnaden uppgår

till l.l65,0OO kr. Kommunen

Iär bara 96.000 kr i statstridras
för detta skolprojekt.

;t Kinneveds CKF-are stod i lördags kväll för värdskapet på en faI miljefest i lokal Frökind dit alla in, tresserade hade inbjudits. Erland
I Högemark inledde programmet
en redogörelse för landstingets
I med
; arbete lrämst sjukhusfrågorna och
| åldringsvården. De nårvarande
;I fick ställa frågor och man var intresserad av bassjukhusets framtid,
men hr Högemaik kunde ju inte
här ge några definitiva svar.Efter kaffepaus blev det underhållning av familjen Nolegård, Hjo
som spelade och sjö.ng på ett mju-kt
ocn unt, satt, som glck hem hos ta_
miljepubliken. Efter detta program
var det Rune Göransson, Vartofta,

kumla och Asbid Andersson. Axtorp. Några arbetskommitt6er tillsattes. också. För de. äldres resa
valdis Valborg Claesson Brita Wilgotsson och Qiran Andersson. För
valborgsmässofirandet valdes Rut
Persson, Inger Karlsson, Astrid
Andersson Axtorp Edvard Johansson och Göran Andersson. Och för
pensionårsträffen enade man sig
om Inga Nielsen, Barbro Hermars--

son och Gurli Siöbere.

I
-enlighet mäd.st5ielsens förslag
anslogs 2.000 kronoi till Röda Korl

sets Katastrffond, 600 kronor till syföreningens faddrbarn i Syd-Koråa

500

kronor till Indinesien och

500

kronor till lhdien,
Efter att de båda avgående sty-

relseledamöterna avtJckats med
blommor blev det så snåningom
{ags för ståmmans avsltning och

gemensam kaffedrickning,

ji):r"rre*i

i C;;i;;t;dff
I

ger Johansson, Inga Nielsen,
Brodd, Astrid Andersson.

Akerblom, Axtorp. Till ombid för
distriktsstämman i Hio valdes Brita
Wilgotsson, Valbort Claesson. Gurli
S_jö!,erg, Aina Andersson och Inger
Karlsson. Suppl. för dessa blevln-

ut med tre klassrum plus några

Två skyttar har under året skjutit
sig godkända ör banskytteiklass 5
och två skyttar för fältskytteklass 5.

l\11-

av framiida aktiviteter, Åed ordf. Gtiran Andersson och sekr.,
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På Rogestorp år 1911
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I han Johansson, Good,":T,T:
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Svensson, Evald
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Hitding Svensson, Ragnar
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ström oeh Gunnar
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Äu""" rill Rogestorp var vid
tid lektoi Beif*::*
*:*
; också ägde gårdarna jti:.hoJm
-.*
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M-a1a-rn'
Lcktor
LeKlor
Belinder
öerrnder
'rronurT'
het i Kinneveds kyrka lgl8
Belinderl0.o00krrillenfond
lgl8 Belinderl0.OO0krtillenfond
Viharfåttlåna
viharf,åiltån*hitrt--.-triliII ombesörjde
art Patriotiska Säll' .""a.r.;å"ra." sex ansrällda, för utdelning av biblar till konX]]T:
1
spaak
i
| ; skanets medalj för lång och däribånJ Augu;t so"rr""o' på lirrnander f"år, du."r gårdar nåmnde ""noor.3ttiil
Augusr Ä-rilH#:"}|
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storvann
Ki"l"t^p är målfarliga, de har de

vrsat

träningsfotboll, och

-l _vårens
på påskallon
kom ytterligare

ett

* ltitrl-at. pa
Vid ett inbrott i Kinnarps lagerl
.lokaler_
natten till långfreåag,
skrämdes tjuvarna på flvlter, ö
tjuvlarmet. Förövarria fti;sökte ta
sig in genom att krossa en ruta,

men försvann så snart larmet uilösj
tes och hann inget tillgripa.

b_evrs på detta, då man slog tillbaka
Halvor,storp med hela 8-2-(4-l) på

Ekedalens plan. Halvorstorp har
y3"ij. på träningsläger i tidaholm,
oarror spelades matchen i Ekeda"Blecka,, Georgsson var
ltä""*
bäste
1rålskytt i Kinnarp"med
fura
ullträffar. Kenneth -Johansson
f

eigr{g tva medan Benny Carlqvist
och Thomas Westerberg

giordd"ii

.. I ett reservbetonat Kinnarplag

II

skötte sig inhopparna överlag tra.
I)e som var nya i laget var målvak.
ten Gustav Eckerlid, backarna Steve Carlsson, och Rune Torstensson
samt Roland Moberg och Bengt

t-ersson.

Skolun
öld.önrn,o;rp

byggs törl
Komrnunstyrelsen föreslår

t777:AW
Roger ledde

Slutarp

l. l6^5.00O beviljas. Skolsryrål-

sen
i sin budget för näeta år
-lär pengar
Degara
till inr.entarier.

till

ttommunstvrelsen godkände

.
vr(lare
torrl&get till ändring och
utvidgning av byggnadspfanen

storseger

rgl,stutarps och Kinnarps sam-

Andersson- ledde Slutarp
.,,,R:gu..storseger

Ittj 9n

vid annandageÅ

i Kinnarp.

Sapy8smatch
tet
b-lev^ 7-3 mot Friscopqikarna
el
3. 2 i p_aus. Roger
för
ler
,9- a" måtn, medan svärade
Håkan Antrgrs:on och Tommy Erlandsson
grorde de övriga.
Resulta_

-givetvis
ocksa klart
..R9g.. var
,oasre
spelare

i Slutarp,

alt lullmäktige ger centrala
byggnadskomrnirt6n rillsrånd
:,T b]'gga om och till skolan i
:u- lg"-p och dr en anslag på

men även

U,lf Karlen samt
Tily_1k!."
Äartsson
vat bra.

rnge

natren'

tiv/-ov- 0v
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nare surnrnerår
ItlJ?-<1lt,.o:Y
30- munnutr upp e tt techen_
SIu tarp51gii
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o

pu utt ui dr på gång

slutarps fotbollstrupp poserade

Kristianstad (FT) - Vi kom_
mer väl förberedda till årets seriespel och har inför comebacken
i div VI inte lämnat nåeot åt
slumpe-n. Det säger Slutarpstränaren Ingemar Ung, som på aila
sätt försökt att få iina spälare i
form inför seriestarten i slutet av
månaden. Inte mindre än 26 seniorspelare och fura ledare har
la.lrrat upp på träningsläger i ett
St(åne-land. som i varje fa.ll på

söndagen

-

- den sista Egerdagän
visade sig från sin bista sida.

Solen flödade från en molnfri

himmel och alla kunde gotta sig
åt vårvärmen.

-*-

ör

ha en bra position från start. Det
är grabbarnas och min målsättning. Det säger också tränare

uns.

_
I.träning är-*nu runt B0 senior_,

spelare,. varav cirka 15 bildar
A-_g_ruppen som det ser ut idag.
.Vi som såg laget i,tränirrs-öch

match kunde kon-statera
mycket positivt nåtts under

att,
vå-

ren. Roger Andersson verkar

mer wältränad än på många år

och Bengt "Buileri" Andeisson
visade en imponerande skottstyrka.
- Det finm mycket positivt att

o

Lgen

FT-fotografen i anslutning till ett träningspass.
pgka på., men-låt mej bara säga så
här: sedan i fiol har flera spölare

växt _ ut och fått styrka. - Tony
Skoglund, Inge Karlsion och Hå-_
kan Andersson är tre av de unga
som nu också fått tyngd över sitt

Andersson_. Nårmast stundarpåslt_-

möte med Friscopojkarnj

hemmamatchen går mot Mullsjö,
om nu.inte den sena våren lörie. nar seriestarten. Slutapsgrab_,
kom hem till ett snötyngt
.På söndagskvällen kom Slut-- Darna
Falbygden, där planerna foitfä_
arpsspelarna åter'till hemorten.
rande iir snörika. De hade gärna
Möra i benen efter träningspass
tagit med sig Skånegräset till Slut-,
och _match på förmiddagå, då
arp,
Balsby svarade ör motitåndet.
Det fiirstod vi på resonemang_
Det blev stryk ftir Slutarp med et..
ageraflde.

- *':

4-2 efter en bra första lialvlek

som gav 2-2 efter mål av Roger
Andersson och Bengt "Builö',

. -. Det har varit mycket givande dagar härnere och iae är im_
ponerad över det intreslJsom vrsats av såväl spelare som ledare.

Vi har i lugn och ro kunnat lägga
grunden till det lag som vi tjinkär

mönstra i vårens matcher. Men vi
har också kunnat bjuda spelarna
träningsmöjligheuer på grås. Som
jag ser det är alla vältränade och
genom lägret har också en del
grabbar, som av olika orsaker inte varit med om grundträningen,

konditionsmässigt fått sig rejäla
genornkörare.

-*-

Ingemar Ung har kört intensiva
pass. Direkt efier ankomsten oå
fredagen bar det iväg ör en ftirsta genornkörare. på lördasen
yqr passen två och trots att reg-net

föll kraftigt stundtals gav

barna allt

och

sedan Ardala. Senieitarten sker

mot Folkabo borta och ftirsta

gfab_

något som jäg trör de
kommer att göra även i fortsätt_
ningen. Det har så att säqa tänt till
rejält och blandningen-av unga

-

och något äldre spelare tror jag
SoTT:.. att betyda mycket för
ror[sattnlngen.

-*-

- Det stråmmer i spelet så bra
redan nu att jag definitivt tror på
en framgång under kommande
säsong. Vi kommer i varje tall inte
att dansa oå linan i sexan. Vi ska
Tränaren Ingemar Ung instruerar sitt manskap.

amhällsfö reningen b ehandlade
flera vikti ga Slutarpsfrågor
S

Slutarps SamhåIlsförening höll i onsdags sin ordinarie.åtsatämfta, som denna gång var förlagd till
Lokal Frökind och var vålbeeökt. På dagordningen etod flera frågor som berörde kommunens ageran'
de på flera områden och styrelsen gavs i uppdrag att tillskriva de kommunala myndigheterna för
åtgärdande av vissa saker.

Ordf. Evert Sand6n

nu har ett vatten med goda värden. ^^Y{:try:lpåpekade-s de faror
som barnen var utsatta.för genom
Det nuvarand"
klara ko;-;;J; ohämmad, f,gmfart åv vissa bilistrlr
dock inte kunna"att..ive"keiiå'rää
behov av vatten och fra" d";;Vatl inom samhället. Styrelsen lick åven
rer-vaunet,,komma in i UiiäLn'['ii"_ ]3r.. upndSaeet att på något sått

hälsade

stämmodeltagarna välkomna och
innan förhandlingarna påbörjades
erinrade han om de mediemmar

som gått ur tiden sedan förra årsstämman och deras minne hyllades
med en tyst minut. Att leda dagens

som i Vartofta, där det är vissa

ppq-

ar8äroa

rå$an'

Evert Sandån avslutade

sat intresse och hoppades att de be_

resultat

qvist.

Av styrelsens årsberåttelse framgick

bh.

stäm-

man och tackade deltagarna för vi.

slut.som fattats skulle ge positiva

blem. Frånvaron av reservoar gör

förhandlingar valdes Allan Ahl-

drag till Slutarps IF på 1.000 kr att
användas till ungdomsverksamheten,

if ? Lövi g*

.-

följande: Medlemsantalet
till totalt 81 .

under året uppgick

Kassakontot har balanserat på

kr. Från Falköpings komi driftsanslag erhållits kr.
för skötseln av parker och

11.681

mun har
6.000

lekplatser. Tillsammans med Slut-

'arps IF anordnade man

under
aug. en loppmarknad. Den 31 okt.
firade föreningen med en enkel
festlighet sin 45-åriga tillvaro, då
bl.a. redaktör Claes Astin medverkade. Under året har också samhällsföreningen övertagit skötseln
av den isbana som idrottsftireningen anlagt och tidigare haft ansvaret
för.

Till

Styrelsen
styrelseledamöter för en tid

av två år omvaldes Karl-Evert
Skoglund och fru Ingrid Pettersson. Kvårstående i styrelsen år
Evert Sand6n, Bengt Samuelsson

och Sven-Olof Johansson och som
suppleant Gunnar Hellström.
Till revisor omvaldes Gustav Gustävsson och scim suppleant
Lars-Gunnar Claesson, Kvarstående revisor och suppleant är Gunnar
Clauson och Bror Gertner.

Bättre vatten
Driftsingenjör Per-Uno Haidorsson var inbjuden av föreningen att
vid stämman redogöra ör den aktuella vatten-situationen inom tätor'
ten Kinnarp-Slutarp. Vid en paus i
förhandlingarna gav han en bakgrund till orsakerna varför vattenkvalit6n varit mindre god. Nu
rrar man lyckats bemästra de svå-

Påtryckningar om badet
Styrelsen gavs i uppdrag att tillskrrva kommunen om iordningsstål.

;

'

FRöKIND

lande av vissa grönområden och
den förra året anlagda lekplatsen
var också på tapeten där man be-

,,GIFTTUI{1\ORNA"
KVAR I SLUTARP

gärde åtgärder till ffirbättringar.

I enlighet med styrelsens vid
sämman framlagda,ftirslag beslöts

att göra påtryckningat angående det
planerade friluftsbadet och stvrelsen fick i uppdrag att följa upp frå-

gan.

Fortfarandeo mer än två år ef-

ter trranden i Slutarps möbler

-

plasrfabrik. ligger

några

tunnor med kemikalier kvar på

tornten. På hålsovårdsnämnden
är man medveten om ått tunno111a
;[nns ,kvar" men efter-

som man

latt DesKed rran

srreu

att innehåIlet inte är miljöfarligt kan rnan inte ingripa. Flyttar nämnden tunnorana kan det

bli egenmäktigt ftirfarsnde.
Någon fara för vattentåktlfinns
knappast är'en om innehållet i

tunnorna skulle komma ut,

Stutu riu t fcir s ciso/lgei

rnTj,a*'^

et'

righeter som varit kända sedan

länge och de prov som tagits de sis-

ta tre månaderna utvisar att man

Kursdeltagare oCh kursledare: .Ann-Britå',Johansson, Gerd,-Östberg,, Eva Claesson; Kari! Nilsson,.Evy Martirrson. Kersti Martinsson, Barbro Torstensson, Karin Johansson och Ntraria Gyllensvaan.
tt::,'

En 60-timmars vävkurs meil åtta
deltaeare.h4r Dåqåt! i Slutarp. Arrangor tor kursen har varit Medborgarskolan och vävstolarna har
varit utplacerade i stiftelsekällaren
på Backagatan. Kursledaren Maria
Gyllensvaan berättar att en nv kurs

kommer till hösten då det ges nya
chanser att väva löpare, dukar,
gurbbatäcke och munkabälte.
En av kursdeltagarna,Karin Johansson har diktat inför kursavslutnirlgen. Vi citerar en vers som
låter så här:

Vi varpat, vi spolat, vi skedar trätt.
Att göra riktiga r'ävknutar var inte
alltid så lått.
Vi vävt i kypert ch med
varpeffekt.
Så oeh tuskaft och munka.

bä11.

var hakorn inbr

iK

sffittrxyNr{I,annn Foft
xgd}.dp80 f,{tB B,o.l3TA
Skinnplagg till ett utförsäljningsvärde av
120.000 kronor har tillgripits vid ett in-

Iyckats undvika att sätta larmsystemet i

brott i Kinnarps l-agerförsäljning AB i
Kinnarp under natten till rnåndågen. Foli-

funktion. För drygt ett år sedan gjordes
också inbrott i affären varvid kläder för e:a
90.000 kr stals. Efter det inbrottet, som

sen är övertygad orn att det är durkdrivna
tjuvar sorn varit i farten bl. a eftersorn de

ännu inte är uppklarat, installerades tjuvlarrn.

Så sent sorn under nåtten
till långfredagen var oc!<så
.någon inne i lokalerlra, rnen

då utlöstes lar.rnet oeh
skirämde vederböran<Ie på
{lykten" Det karr tånkas att
del är $arruna gärningsmän
som nu har återvänt oeh då

tyåligen vsrit rner för,"iktiga.

För

Bo Ivarsson och

Karl-Gustaf .fohansson som

äger affären innebär inbrot-

tel en kännbar förlusl även
orn försäkringar täcker inköpsvärdet av de stulna
plaggen.
- För att örsöka förhind-

ra ytterligare inbrott kornmer vi nu att kornplettera
larrnsysternet så att det trlir
lOO-procentigto säger Bo
Ivarsson och K-G Johansson

rill FT.

Tjuvarna

polisen är

övertygad orn att de är rninst

- har tagit sig in i affiiren genorn att skära upp ett
håI i den västra väggen och
två

har då arbetat under och i
skydd av en e:a 50 cm hög
lastbrygga. Ilålet har tagits
upp intill en provhytt och
sannolikt har man använt
sig av ett borr. Väl inne i affären har tjuvarna arbetat

på ett sått som tydligr
skval.lrar orn ått de var väl

förtrogna med tjuvlarrnet.

De har på ett utsttrderat
skickligt sätt plockat till sig

plagg efter plagg som legat
omedelbart utanför lartnzonen.

Sammanlagt är det drygt

300 placg sorn

saknas.

Forts på sid

8 O

Dessa består av jackor,
trlazers och en mindre
mängd kappor av senaste
mode. AlIa plagg har tjul

lri:::::::ii:+r

iirii

vårna plockat ned från

,hängarna.

'

Gärningsmännen har haft
god n1'tla av gånlagens snöoväder som effektivt raderat
ut alla spår. Polisen har
dock lyckats säkra en del

värdefulla ledtrådar inne i
affären.

-o-

Vid den operation "hus-

knackning"

som jorhavande

kriminalpolis gjorde i går
framkom inget av värde och
polisen år därför tacksam
för alla tips från allmänheten sorn kan leda till att inbrottet blir uppklarat.

(r'/t,'

Det var under och i skydd av den här 50 cm höga lastbryggan sorn gärningsmännen lyckades
borra uf-p eit hål i väggen. Bo Ivarsson t.v, och K-G Johansson kan tara konstatera att
tjuvarna lyckats även om det varit trångt.

,-,KII\ITARP I TOPP

att till slut dribbla bort sig i stället
{tir att passa - och så rann dom
chanserna ut i sanden.

LÅTTARE I ÅR

Kinnarp var ett topplag i fiol
och blir det.i år också. Man hade
en järnn uppgörelse med skyhöga

favoriterna Falköpings BK förra
året och i år blir Fröjered främsta
hotet. Men jag tror att KIF får

lättare att vinna serien i år. Ldeet
är utan tvekan starkt.
Benny Carlqvists inhopp betyder utan tvivel allra mest. Mittfältet med Benny och "B1ecka" Georgsson i spetsen är rutinerat och
dessa två herrar kan verkligen
mata den unga. åregiriga kedJan
med fina bollar. Längst fram-finns
Kent Bengtsson, .Thomas Westerberg och Kennet Johansson samtliga farliga i sina attacker.
Och på centerhalven får vi inte
glömma Tony Persson. som ju
aldrig gör en dålig match.
.lisst får Fröjehed det jobbigt i

FIN PLÄNTSKOLA
Vartofta har i år tappat sin bäste spelare, Jan Johansson och Leif Gustavsson och utan dessa
kommer laget att få det svårt. Det
märktes i lördags att mittfältet har

fått lida. Det stämde inte ails.
Bäst var nu Conny Johansson.
.$an kan dock inte göra annat
än att beundra VSK, som är mästare på att vaska fram lovande
'.förmågor. Inge och Tomas Johanssgn, Mikael Sandahl och
Claes Stefansson finns num.era i
IFK Falköping. Janne Johansson
i FBK och Leif Gustavsson i Mullsjö. Med dessa fina spelare skulle
la$edgrinna femman!

Här år beviset! Thomas Westerberg avlossar stora kanonen, bollen touchar på Gunnar Sandbloms
smalben, ändrar riktning'och dalar in i Vartoftas måI. Göran Pettersson har slängr sig förgäves i andra
höman av målet. I -O till Kinnarp och'Thomas Westerberg har startat seri€n på det gamla vanliga sättet

-

med att göra mål!

5e upp för de här två
herrarna i Kinnarps IF.
De komrner att slå hål på
de flesta försvar i årets
div V-serie!
Thomas Wesrertrerg - iika

målfarlie som någonsinl Är rrors
sin ringa ålder, 20 år, en rutine-

rad målgörare i Kinnarp. I

il,oen ö,å,r

Benny Carlqvist - rutinerad

dags dominerade han mittfältet

hela frirsta halvlek på

Ströms-

borg, då hans lag vann med 2*0.
* Men kom inte och säg att vi
gjorde en bra match, ber han. I
andra halvlek var det ju bara
höjdbollar från försvaret till kedjan. Då kom mittfältarna inte med
i spelet alls.
UTSPELNING

Ännat var det dock i första

haivlek, då Kinnarp spelade ut
Vartofta totalt. Benny gjorde vad
han ville på mittfältet och Thomas
Westerberg var inte sämre han.

Han startade serien på

bästa

tänkbara sätt:

Redan efter tio minuter slog

han till med sin.specialare. Från
vänsterkanten vek han av in mot
mitten och från strafflinjen avlossade han stora kanonen. Den här

ANDERS

I .riil

ls.Tt.

1ör-

rnittf;iltare, som spelat div III:fotboll för IFK Tidaholm i många år.
I år återfinns han i Kinnarps färger, vilket kan betydajackpott för'
laget Fam på höstkanten. I lör-

d,et

slr,o,llB,ernlrrly oe|n.
T|notno;s se töUlt

dags blev det två smarta strutar,

då han egenhändigt sänkte Vartofta i serieprerniären.

-

gängen hade hån dock en stor portiontur. HansskotttouchadeenVartofta-försvarare, ändrade riktning
totalt och ställde Giiran Petters-son i hemmaburen mahtlös.
- Om skottet inte touchat nå-.
gon hade det fiirmodligen gått utanför, sa G'iiran efteråt. Det höll

Har Slutarpi lF:s

Thomas med om.

blåvita änglar
fått vingaf

2_g l{1garr
i 20 min blev dock

2-0-målet

mer "äkta". Efter hörna, fick

Thomas helt ensam stå och ladda
någon meter från mål - och ett
sådant läge missar han inte i ftirsta taget. Han klämde till på volley och Giiran Pettersson 6lev än
en gång satt på mellanhand.
- Men den här gången fanns'

det inget att göra,

menade

VSK-keepern.
Kinnarps seger är odiskutabel
och kunde blivit ännu större med
tanke på alla chanser i första
halvlek. Vartofta kom igång lite
bättre i andra halvlek och kunde
fått in ett reduceringsmåI. Inge-

mar Sandblom hade bl.a.

ert

stolpskott. Dessutom var Ingemar
! friläge två gånger, men föredrog

Svar

I

dag

kl.

15 på Tångavallen.

PREMIÄR mot seriefavoriten Mullsjö
Ull år
SIF:s
burlelon.
I dag ryter
han mellan
kl. 15 och
17.

IF
Knattematch kl. 13.30
Falbygdens Magdsburgate kl. 14.30
Väl Mött tiII VARPREMIÄRI
Söndag kl. 11:
Missa inte B-svänggänget mot Vartofta

l7:! i oä-:

>

l'll] -eg-qj

FROKINDS fIoS

BAgg bo,d,et!

Nu har oökså Frökinds Hemoeh Skolaförening gått till ak_
lion lör arr Frökindsbader skall
byggas i enlighet med fullmäkii-

gebeslurer den 18 juni 19?6, I
en skrir.else till kommunstyrel-

sen- och" kommunfullmäktige

ställer föreningen deua krär.

och skrir.er också bl.a. att man
inorn föreningen får känslan att
vissa krafter inom kommunen
törsöker förhala och nrotarbeta
kommun[ullmäktiges heslut.
rorentngen anser alt badet är

mycket värdefullt för

mundelens inr.ånare.

kom-

Barnen

skulle slippa dagliga -resor rill

sunundenisning i Falköping

samttdrgt som de ;-ngre.lrarnen

lår slörre .möjlighet art tidigr
laraJig umgås med uatten, skrli-

ver toreningcn.

"Hempdpekår

och Skolaföreningen
_ att den byggnads-

kommitt6 för bader som iillsat-

Det var inget stort hål som tjuvarna behövde för.att ta sig in
genom via en provhytt. T.v. Bo Ivarsson och K-G Johansson.

dersokningar på den tilltånkta

tl;- ggnadspla tsen. Ga

lukgntoret
har drågit fram ledningal för
latten oeh arlopp till traäet och
angränsande tomler. Förenrngen skrir er r idare:

...- \u kan man läsa att den
trllsatta
tr.r.ggnadskomrnitt6n

Vilken Slutarnsveclca!

IUy

gfrer fullmäkrigebeslutet
:..
har .bl.a. genomfört markun_

orättvisa

att de båda

stannade i hemmalågret

poängen

åt"r o*

3*l-fullträffen korn- under Trä-

dets bästa period i andra haivlek.

Matchen hade två ansikten.
Slutarp hade grepp om händel-

serna.i första halvJek mep..ly.ck.ades lnte nä mqr än 1:1.. Efter
rasten blev det mer av Trädet
med bland annäd'en iad farliea
hörnor som dock storspelande U"lf
Karl6n i Slutarpsmålåt lade beslag på eller också diregerades de
bort av ett stabilt bakre försvar.
Over huvud signerades bra insatser av SlF-spelarna men vi kanske ändå skall plocka fram några
toppar. Backen Dan Ola Sandön.
mittfältaren Tonv Skoglund och
anfallets Roger AndersJon.

Torbjörn Ivansson var dominant i Trädets bakre försvar.
Framåt var Claes Westermark
och Ulf Berglund farliga men riktigt på anfallsbettet var väl inte

gästerna som tråcklade i onödan
många gånger. Westermark gav
Trädet 0- 1 efter fura minuter öch
sedan dröjde det till en halvtirnma
innan Roger Andersson elegant
frispelade Stefan Ekamn till l-- 1.
Fin träff med skallen fick Tony
Skoglund när han efter siutton

någnt mer hänt med badet?

Hur länge skall det

av

Frökinds

inköpra nrarerialet
!1"-T,:l
ngga I tonarf
.H"vreskostnad*. fö. materi-

alet uppgick 1976 rilt l.S0O kr.

omtalar föreningen i skrir elsen

och man påpekar r.idare att der
i pressen tålets om en koppling

mellan badet och skoluibl,gg-

naden - att frökindsborira
skulle få rälja. F,iireningen

unelrar också r.em som lrar räil
-- den som säger att t.attentillgången är dålig eller den sonr

menår all r.ailnet gott oeh

Tidigare har Slura"ris

Sum_

hällsförening i en skriielse rill
konrmltnsl\felscn, kornmun_
fullmäktige. länssll.relsen m.fl ,
tagit upp frågan om Frökinclsbadet. som i rlen kommunala
planeringen skirrtirs rrå framtiden. \'id mårrclagens iultmäkrigesammanträde i Falköping
dår frågan om Frökindsbaclei

togs upp i samband med
KELP:en - den kommnnal-

sade man då.

minuter i andra halvlek gav de
sina 2-1-ledning.

Itf t -o5:"a|

Dagens gladaste SIF-spelare
var Marin Lindroth som halvmi-

HoS-förenin {t'

tivt sänkte Trädet med en 3-1

O@elcsrils|r,e,r

nuten efter att han bytts ln defini

boll som han ruchade in mellan
stolparna.

Conny Pettersson, Fa.lköping,
hade matchen under fin kontroll,
ett femtiotal såg på i regnvädret.
Kvällens framträdande av kristna
gruppen Verkiigt Liv regnade
bort. Däremot spelade Slutarps
knattar moi Trädet och vann me4
3-0. En fm kväll för Slutarp således.

!ril/--o5-iri

r.äl

råg.ker för en hadanläggning?

återremitterades den till kom.
munst-'_.relsen. Det är rintligt, af r
ortsborna först får' ge sin mening rill känna inför kommunst;-relsen och dess arbetsutskott

öT&lr,gu.d,erbgt
fredagen med en ny seger nämligen mot Trädets IF på Tångavallen. På en plaskvåt ärena s-krevs
segern till 3- I efter oavgjort 1- 1 i
paus. Blåtröjorna_gjorde en ny
Ilgnterlnsals så det var ingen

nad efter den 28 iuni 1976'?
\-arför _har rlet annars gått så
lång tid efter beslutet ulan att

ekonomiska femårsplairen

seger ögrf',r

onsdagens fullpoängare
- Efter
för
Slutarps IF, i Folkäbo kom

begärr sitt entlediganele. Av ril_
lren anledning b+gär man sitt
arsked? IIar fullnrikrise fanår
andra-lreslrrt ang. badets hygg-

BÄSSE

ölf.inrrlo;rpr
för slcolbolrrr.
Frökinds IIem- och Skola-förening kritiserar i en skrivelse
till kornmunstyrelsen trafikförhållandena vid skolan i Kin-

nårp, - Det år ett stort risk-

rnoment vid i- or.h urstigningen
för skoltrarnen. Skolbussarna
är hänvisade att backa och vån-

da på parkeringsplatsen bland

bilar, cyklande barn och

vån-

skolgården. Planen år ofta

blockerad av parkerade bilar,
varutransporter och dyligt.
En ny vändplats för bussarna

med rundkörning år enligt

uppgift från gatukontoret planerad vid den nya tradanläggningen men innan den kommer
till stånd krävs stadsplaneånd-

en relativt

tidsödande

tande barn. Chaufförernas

procedur.

och krärt åtgårder omgåendeo
skriver föreningen, som vill att

förs senast till skolstarten i hösr

skyddsombud har också uttalat
skarp kritik mot förhållandena

en provisorisk våndplats io-

rdningställs.
Föreningen skriver också följande:
- Det är meningen att bus-.

sarna skall vända vid bespis_
ningsbyggnaden och barnen
sedan stiga på vid grindarna

till

Föräldraföreningen yrkar nu
att en provisorisk vändplats ut-

och anvisar också plats för
åtgärd - ert område vid
idrotLsplatsen skulle kunns

planeras och grusas.

Föreningen påpekar också
att regnskydd behövs i anslut-

ning till busshållplarsen. Barnen har ofta länle väntetider
och får inte vistas i skollokalerna under tiden.

