Trots konkurrens med slutse-

tet i TV-tennisen mellan Björn
Bors och Yitas Ger:ulaitis kom
det 150 personer rill vänskapsderbyr i fotboll mellan Slutårp
och Kinnarp på T'ångavallen i
torsdågs kvåll' Det blev också

en riktigt trevlig uppgörelse,
där div l-lJager SlutarP öven

raskade med utmårkt spel mot

äldsta kvinnliga
Här är hela restruppen samlad vid Hovsnäs gård. Hon med blomrrta ti.ll vånster är resansKarl Thörn' Med
deltagare
deltagare Edit Andersson."iitirr r-rag.. r"u -ädilo-*o. """".r, äldste manlige
Jr.g.-pa på magen ses Gunnar Carlsson och med fiol Kul Thornemar'

serieledarna i div V' Efter en
rnåIlös men ärrdå chansrik första halvlek vann Kinnarp till sist
med 2-1, Målsiffrorna kunde
mycket väl stigigt i höjden' om
man ser till alla chanser som
skapades. Kinnarpstränaren
'oSotarn" Blucher sa så här efter matchen:
- Med det material som Slu'
tarp haro måste det baia vara en
tillffillighet att laget över sommaren ligger i-hqtlpn på seranLaget rFfrm-er ju flern jåtreduktlga spelare, inte minst
'mittbacken Inge'oKioskenoo
Karlsson och reslige målvakten
Ulf Karl6n. Vi saknade visserli'
gen ooBlecka'o Seorgsson och
Benny Carlqvist, men vi får inte
stå och falla med två spelare. Vi
kan ju i seriespel komma i den

situationen att en eller båda
saknas och därför rnåste vi ha
ett 'fullgott resenmaterial att
tillgå.

I Slutarpslägret var

ROLICT tÅXCEDERBY:
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man

också nöjd med matchen och
uddamålsförluslen. Helt utan
kvir&ringschans var inte heller

e'| .0å,

hemmapojkarna, som bl.a' i
slutskedet hade en utmärkt
möjlighet genom Roger Anders"on, som i friläge brassade

eeKeoskertee bii'st på' plo;n
Slrr,ltolrgl öaercuslr,o;nde
rne,tn lf:öntR;G;r,p 2 - l'ucl'urt'

-

trollen över nät.

Det var fart på spelet och Slurano hängde trra med i tempot.
Mvcket kallt gjorde Håkan

Karlstedt l-0 för SlutarP fem
minuter in på andra halvlek'
Han rundade rnålvakten och
slog bollen i nät trots att attackerande backar hångde ho'
nom i hälama. Kvilteringen i
2Oze minulen stod "Lollo"

Jansson för och segerskYtt blev
allerstätles närvarande (}iista

av
Ek når sju minuter återstod
o'LoImatchen. Gösta var brao
lo" var också bra tillsammans
med Kenneth Johansson och
'f oniTeimn-ssonl)iir har ni Kinnarps främsta i derbyt.
Ulf Karl6ns målvaktsspel var
glädjeämnet hos Slutarp och i
ett stabilt försvar spelade Inge
Karlsson till sig betyget bäst på

plan. I öwigt var det ganska

jämna prestationer med kampglöd från alla hålt.
Juste och trevligt på banan,
giorde att domaren Arne Nilsson också hade en angenäm af-

ton och dömde lugnt och säkert
hela tiden ledsagad av linjedo-

marna Douglas Jansson och Ulf
Leijon som ingrep när så fordrades.
BÄSSE

Ulf Karl6n - Slutarpsmålvakten - awårjde många Kinnarpsangrepp Som här'när Thomas
störtar fram.
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Ärets mateh'på-Tångavallen
iiÅrets
I
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FT-boltr åt

lmönurlolrp ö d,erbgt?

I kväll handlar det om derby på
i Slutarp. Slutarp
loch Kinnarp har bdslutat att
I återuppta utbytet i fotboll och göI ra det till en tradition. I år valde
lman Tångavallen sorn spelplats,
lmen båda lagen står som arranI gör. Kinnarp har giort er: fin vår'
I såsong och toppar sin div.

,
I

Tångavallen

t
I

V-grupp. Slutarp har giort llera

starka vårmatcher. men ändå har

Kinnarp

inte poängutdelningen blivit den
väntade, Laget finns i sexans botten, men där är det jämnt så det

finns förhoppningar för

hösten
om en placering högre upp i ta-

bellen.
Båda lagen mönstrar sina bästa
mannår och det blir säkerligen en

öppgn och trevlig match. Faiköpingsdomaren Arne Nilsson svarar ftir matchlddningen. Här är
lagen:

I tisdags delade FT-sporten ut len för, är ju siffror som taiar sitt

ännu en FT-boll och för andra

gången denna vårsäsong tillföll bol-

len duktiga Kinnarps IK. Kinnarp
verkar vara helt outstanding i södra
Skaraborgsfemman och 7-l mot
Norra Fågelås, vilket man fick bol-

tydliga språk. Att tillägga är också
att detta var Kinnarps sjäite boll
genom tiderna. Ett målhungrigt lag
således och som till nästa vår'är tillbaks i fyran igen...?

Kinnarp:
1.

Arne Ekbom

2. Thomas Carlsson
| 3. Tommy Fredriksson
| 4. Berne Svensson
1 5. Kenneth Palmqvist
| 6. fonv Persson

,

I

z.

''++::'..:,:.i::t
..

nenit Georgsson
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t9. Connv Ovisth
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Jonny Karlstedt
;'8.
!
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Westerberg

,if

11. Gösta Ek
12. Kenneth Johansson
13. Bengt Persson
14. Leif Ekbom
15. Roland Jansson

Samling Tångavallen

18.

Sluterp
1. Ulf Karl6n
2. Thomas Rehn
3. Kjell Karlstedt
4. Inge Karlsson
5. Dan-Ola Sand6n
6, Tony Skoglund
7.

Tommy Erlandsson

8. Christer Stenqvist
9. Stefan Ekman
10. Roger Andersson.
11. Håkan Karlstedt
12. HåkanAndersson.
13. Åke Brandt
14. Roger Pettersson
15. Bengt Andersson

IF samlade runt sin andra FT-boll ör säsongen. Fr.v. Kenaeth Palmqvist, Johnny Carlstedt,
Thomas Westerberg, Benny Carlqvist, Tony Persson, lagledaren Uno Carlsson, Thomas Carlsson, ftsta Ek,
Conny Qwist, Kenneth Johansson och tränaren Sven-Evert "Sotarn" Blåcher.

Kinnarps

Kinneueds

II

Samling Tångavallen 18'

CIG .på resa

ztlb_t.

Kinneveds CKF har gjort en
lyckad bussresa med 45 deltagare.
Första resmålet var EGO stengodsverkstad, där deltagarna fick se hur
det går till att göra stengods. Tillfälle till inköp fanns också, Därefter
intogs medhavd matsäck i gröngräset. Nästa mål var Rörstrands museum där många vackra porslinssaker kunde beskådas och beundras. Efter middag på hotellet i Kvänurn var det dags för studiebesök
på Junga Verkstäder i Jung. Där
fick deltagarna se de olika momenten i tillverkningen av tvättmaski-

ner och diskmaskiner. Det var en
imponerande anläggning väl värd
att

se., men värmen, bullret och de
stora ytorna tog musten ur många
av damerna. Mycket intressant
ilEi tröttsamt. Så s*iilaes taraen

till Larv där en vacker trådgård besågs. Nästa mål var Fölene kvarn

dår kvällskaffet intogs.

Därefter

sälldes färden hemåt. Ett tack

framfördes till reseledarna Inga
Larsson och Karin Hjortsäter för en
vålplanerad resa samt till busschau.
ffören.
Kinneveds CKF har i vinter läst
om Våstergötlands flora under ledning av Roland Nilsson, Floby. Under våren har flera botaniska exkursioner giorts bl.a. till Kinnekulle
där guckuskon beskådades samt en
mångd andra arter. En utflykt företogs till Plantaberget och även dår
sågs många olika blommor. Sista
gången gjorde cirkeldeltagarna en
botanisk utflykt på hemmaplan då

de fick lära namnet på

många

blommor som är vanliga, men som

man kanske inte tänkt på vad de
heter, Under Roland Nilssons sakkunniga ledning har denna cirkel
varit givande. Han avtackades vid
sista sammankomsten varmt av del-

tagarna genom Inga

"r""roti;.n.
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Att gå igonom en huluskcippu
" Br or i hu a,rn a, " k un
. I tisdagens FT beråttade vi om
en hembygdSafton i Göteve, varvrd spr$kforskgren Johan Gtit-

d, et

(i*:i^d,?
I'ltt- oT-e

S

en halvskäppa" var det väl inget

märkligt.

.

.

Det var irämligen så att vi sam-

Det frestar på ryggen

blev vål ganska duktiga med tiden. Skäppor hade vi, bl.a. för
tullsäd, som var den tidens system (betalning) för utftirt arbete.

I
1
I

*

Bror springer som en yngling i

I
I

kvarntrapporna än i dag och naturligtvis frågade vi om inte vi
'Klar ör start

Huvudet i baljan

linds film om slåtterabete i Back-

lades ganska många ungdomar i
kvarnen på kvällarna. Vi roade
oss med den här leken och en del

I

or, Göteve, visades. En av

medverkande

de

i filmen var Bror

kunde få ett smakprov på det här
med att "gå igenom en halvskäp-

-

Jag har inte gått nrnt i skäp-

bara hittar så kan jag väl försö-

ka...

Johansson i Slutarp, som på den
tiden - 1937 - imponerade på

som var bäst. Och utförde sedan
konststycket nåstan lika smidigt
som ftir 40 år sedan. - Det trodde
jag inte att jag klarade av i dag.
Den här leken frestar på rygg"aden och förr hade jag skavsår på

en

halvskäppa'i

Bror Johansson är

identisk

med Slutarps kvarnägare, "Bror

Kvarrra'Vi for dit.

*

Vi hittade två. Bror tog den

ortsbefolkningen genom att utfö-

ra konststycket "Gå igenom

Bror och skäppan
pan på över trettio år, men om vi

i

hela ryggen efter ävdntyren

Bror minns

193? och berättar

att Johan G'iitlind ringde från

halvskäppa rymmer cirka 20liter,
en helskäppa cirka 40 liter.

Uppsala och frågade om nån från
"kvalna" stiillde upp i bygdefil-

I men om gamla seder och bruk.
1 - Jag var 19 år då och eftersom vi
I oftaroade gssmed "attgåigenom

t- -

i"

baljan". FT;s nårvarande vittne
tog en hel serie med bilder. Vi
visar er några. FOTNOT: en

En bra bit På väg

Skall jag gå tillbaka genom skäppan nu?

Text och bilder:
Bå,sse

o
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MANGA

Seriefinalen korn av sig

rnÅr

Kinnarp fö r överlägset !
VILKEN REVANSCHI Ja, det
överlägsna ledarlaget i div. V,
Kinnarps IF, gav verkligen berah för gammal ost vid söndagens returrnöte med Stenstorps

IF på Kinnemo. Med siffrorna

4-0 segrade hemmalaget. som
nu har skafft sig en ledning i
serien med fem poäng ftir när.
maste lag, Det rill alltså till
mycket för att Kinnarp skall
missa avancemanget till div. IV.
Det talades om seriefinal på Kinnemo i förhandssnacket. Iiinnarp
och Stenstorp parkerade ju på dä
två första platserna i serien över
sorilnaren och i våravslutningen
tog ju-SIFarna som hittills endalag
en tvåpoängare rnot Kinnarp genom 5-2 på Sportvallen.
INGEN SERIEFINAL
Men det här med seriefinal såg
man inte-mycket av. Stenstprp kom

aldrig igång, utan Kinnarp kunde
fritt föra spelet.

FIN INLEDNING
Det var kanske också den fina inledningen med 1- 0-mål redan i den
sjunde minuten, som avgjorde matchen.
Och vilka stod för de, ofr inte paret "Blecka" Georgsso-n. Thomas

Westerberg. "Bleckä" svarade för
förspelet och i en tilltrassladrsitua-

tion framför målet kunde Thomas

slå in bollen qedan Stenstorps-målvakten Jan Äberg kolliderat med
en av det egna lagets speiare,

SNABBA MÅL
Även vid 2-0-målet, som föll sex
minuter in på andr? halvlek, var
Thomas och Janne Aberg huvudfigurer. Thomas fick en fin, löpboll

gch kom ensam med

,utrusande

Äberg, som hade oturen att se bollen fara mellan sina ben i Itirsöket
att mota skottet.
Efter ungefär -en kvart föll så
3-0. Gösta Ek pangade på mot
Stenstorps-buren efter en hörna,
och bollen gick in innan eh försvarare slog den i stolpen och ut.

T]TYISNING
Oroligheterna kulminerade så efter cirka 20 minuter, då Stenstorps
Stig Kariström visades av banan efter ett av de värsta raseriutbrott
som skådats på en fotbollsplan.
Han fick en hård boll mot sie och
motade den med händerna. känske
oavsiktligt. Domare Ekvall tyckte
dock ati det var avsikil.ig hands och
plockade fram det gula kortet. När
Karlström såg det blev han helt rasande och plockade fram en hel del

mindre väl valda ord. Istållet för
gult kort blev det r<itt och det var
bara för honom att vandra av pla-

nen, ledd av medspeiar:e, fortfarande ganska upprörd. Osnyggt!
Shax därpå fastställdes så slutresultatet till 4-0 och det var mat-

chens vackraste måI. Kenneth

Palmqvist fick ohotad skjuta från 20
meter och bollen for upp i Äbergs

nättak.

l

PALMQVIST BÄST
Uteförsvaret i KIF redde fint upp

Andra halvlek började bra rdr
KIK med ett stolpsktit av Jan Jo-

Kättilstorp och Slutarp delade
p-oängen,_

det som hände. Benny Carlquist
tolr nu hand om fibLroplatsen.

medan Tony Persson flyttades ui
på högerbacken. något som ytterligare bidrog till att stärka de bakre

ieden.

Allra bäst den här gången var
dock Kenneth Palmqvist, som

äterkommit på mittfältet. Hans irr^
ledning fick många lovord och han
krönte också sin fina match med
det snygga 4-Gmålet. Framåt

handlade som vanliqt mest om
-

i lördagens match

p'å

Holmavallen, 3* 3. Det var lite nervöst från båda hållen, rnen så i den
åttonde minuten lossnade det för
Slutarp, genom att Roger Andersson gjorde 0- 1.
_ I 23 min kom Morgan Alden på
högerkanten, rp"ut g if.ån Siutarps-försvaret och sköt hårt i måI,

'

mål för Slutarp och strax stod det

2-3.

l-1.

Båda lagen hade många chanser
och i 31 min blev Jan Jonsson fälld

innaniiir strafforrrrådet. Jan Joi mål odh 2*1

hansson sköt säkert
till Kätti.lstorp.

,

Thomas Westerberg.

I 16 min fick Jan Johansson en fin
passning från Olle Gustavsson och
så stod det 3-3.
Bra i ett kåmpande Kåttilstorp,,
som innehöll två r^eserver, var i fyrbackslinjen Per-Åke och AndÄrs
Johansson, på mittfältet Morgan

Ald6n och Hans }lelander och i
kedjan alltid farlige Jan Johansson

SVÅRT FÖR STENST0RP
Stenstorp
kom som sagt efter
f5ån
början. I målet var Janne

Aberg lite olycklig på första

hansson, men Slutarp fick minuten
efter en frispark. vilten Roger Andersson säkert sköt i mål --och så
var det 2-2.
I 10 min artackerade Tony SkogJund målvakten, vilket slutade mecl

med sina h.årda skctt.

I Slutarp mårktes mest Dan-Ola
!aqd6n, Tony Skoglund och Roger

oöh

andra målet, men gjorde även flera
goda räddningar. ['örsvarets bäste
var Christer Green medan mittf;ilt
och kedja var osynliga mest hela

I

Andersson.
_ Bra domarb var Bo Segerfeldt,
Steristoro.

trclen.

Mycket säker domare på Kinne-

Inre lösöreauktiom

mo var Roland Ekvall, Tidaholm.

MATS

kommer att hållas fredagen den 19 aug. 't977 kl. 1$.S0 då
Gustav Andersson, Axtorp, Kinnarp, låter försälja:

l\?')-rt?-XS

SÅ HÅR
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I rÅN S/(OLA
r

solen har väl knappast skinit så varmt på hela sommaren som den
fcirsta skoldagen i torsdags. Men är man nybörjare gör det ingenting.'
Då tycker man nästan alltid att det är skönt att sommarlovet är slut
och att man äntligen, äntligen börjar skolan. Så tyckte de nybörjare
vi hälsade på första skoldagen, 1 b i Kinnarps skola.
ft/{h.

Soffa,Karl-Johanstil, sliänkar, byrå, skrivbord, salsmöblel,
soffgrupp, :rskåp, kökssoffa, stolar, sängar, slagbord, klaffbord, vävstoi, spinnrock, smörkärna, piedestal, bänkspis,
dammsugare, symaskin, mangel, mattor, 2 st. Kungatavlor,
Höganäskrukor, kommoder, kafTekvarn, glas,porslin, glasskå-

lar, bringare, NS & RF, taklampa, fotogenlampa, linne &
div. dukar, div. träföremåI, 2 st. strykjärn, äldre kamin,
kokplatta, stormlykta, kaffebrännare, trädgårdsmöbel, takrännor, oxsele, småhuggen ved, .Jrädgårdsredskagr, div.
handverktyg, stege, damcykel, gräskiippare, m.m. Ito1ttant
likvid.

,r^
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SWRIGE FASN

FöREN I NGSBANKENS FASTGHETSBYRÄ
Storgatan 5 A, Falköping tel. 0515/170 25

:li:::r,:

Nybörjarna och deras
fciräldrar välkomnades av
"fröken" Elisabeth Hen-

BILDEN:
Så hår känns det att sitta i
skolan, säger Kalle till fotografen medan han och

hanskamraterilbiKin-

narps skola gör sin första
teckning.

deby. Sjuåringarna fick

provsitta bänkar, rita
med de nya kritorna, se
sig om i skolan och fick
förförsta gången på riktigt
äta skolmat. Och det var
ju gott! Korv och mos är
bra mat att starta terminen med för det tycker alla nybörjare om.
Varför börjar rnan terminen så tidigt i Falköping, har många föräld-

-rar undrat de senaste dagarna. För kommunens

skolor börjar tidigare än
de flesta, i Skövde bödar
man t.ex. inte förrän nästa veeka och det gör man

inte heller i storstadsom-

rådena. Men alla går lika
länge i skolan och Falkö-

pingsbarnen får något
längre jullov än de som
startar höstterminen senare,

Itrgen do ffiä'åekorn
Lennart Thorsorr 64
plockade frarnpipan
Det är 14 år sedan Lennart
Thorson i Slurarp glutade sin

ades ockeå ragga upp en domardräkr och enart var 64.åri-

karriär som fotbollsdomare.

ge Slutarpsdomaren redo för

lan Slutara B och Folkabo B.

hans insats.

Häromsöndan speladee det reservforboll på Tångavallen mel-

Når matchen skulle börja' kom
inte domaren från Ulricehamn.
men Lennart T., som gårna kollar Slutarps-matcherna, fanns
naturligtvis på plats. Man lyck-

comeback.

Båda lagen var nöjda över

- Han dömde lugnr och bej
hårskat matchen igen,
Det s+ .en åv ledarna till

FT.sporten.

I
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Polisronden
Under natten mellan torsdag
oeh fredag i förra veekan utsåttes
]Iac bensinstation tid Trekanten

för ett inbrottsförsök.

*

för cra 1.000 kr
åstadkoms under natten mellan
fredag och lördag på en bensinpump rid Slutarps Bil & ]totor.
GÄrningsmannen har krossat gla.
eet till bensinpumpen och sedan
Skadegörelse

förstört räkneverket med

en

ekruvmejsel. liågon bensin har
man dock inte kommit ör'er.

De jubilerande konfirmanderna tillsammans med kyrkoherde S:E Hagnerud,

Följande deltog i träffen: Ruth
1917 års Kinnevedskonfirmander
firade på söndagen 60-årsjubiieum Desaix (Arvidsson) Tidaholm, Ella
av sin konfirmation. I procession Fast (Josefsson-, Trädet, Adela
gick de in till högmåssan i-Kinne- Gustafsson (Gustafsson), Slutarp,
veds kyrka, där kyrkoherde S-E Signe Gustafsson (Johansson)
Hagnerud predikade och talaYe tiII Svenljunga, Alfhild Kumler, Falkonfirmanderna. Efter nattvards- köping, Berta Lai"sson (Andersson,
gårig samlades konfirmanderna vid Kinnarp, Ingegerd Persson (Franssin konfirmationslärares - prosten
Gustaf Bjerkander - grav. Av ursprungligen 27 konfirmander deltog
12 i jubileet. Fem var förhindrade
att deltaga och tio har genom åren
avlidit.
Konfirmanderna samlades senare till lunch på Svarta örns-lokalen i
Falköping, varvid skedde upprop,
psalmsång och ytterligare tai av

son), Falköping, Greta Samuelsson

(Andersson, Falköping, Gunnar
.Karlsson, Slutarp, Anders Johans'son, Borås, Hilmer Nilsson, Göteborg och Evert Sand6n, Falköping.

kyrkoherde ltragnerud, som tillsammans med träffens kommitt6rande, Alfhild Kumler, Greta Samuelsson ocli Evert Sand6n, fick var
sin blomsterbukett.

S.egershyttar
Kinnerps flicklae dominerar sin
grupp i fotboll och tog på söndagslörmiddagen åter en seger. lfen här
gången vann laget med 5-0 mot
gästande Stenstorp. Marina Ahl var

för t{JF
lyckosam skytt med fyra fullträffar.

Matchens tredje mål giorde Caroline Carlsson. KIF förfogar över ett

jämnt och

bralag.

ril t..*.

Fyramålsskytten Marina Ahl tillsammans med enmålsskytten Caroline
Carl<sÄn
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Kinnarp-Falköping
Några platser finns till följande kurser i Kinnarp:

Vävning
Batik
Folkdräkter
Klädsömnad
(dagtid, start 26 okt.)

iFalköping
Veg. matlagning
Släktlorskning
Upplysning och anmälan

Tel. 331 72,

333

00,

113 59,

136 42

Kinnarps Bil och Motor har fått ytterligare ytor att exponera sina bilar på. Och därtill en modern automattävtt
vid vilken ses de båda fiiretagarna Gösta Andersson och sven-olof svånsson

De elektriska installationerna
'

har utförts av

I]IIGVAR GUSTAFSSONS ELEKTRISKA
Falköpingsvägen 7 - SLUTARP - Te|. 0515/333 69
Kinnarps Bil- och Motor har i da-

garna sin tillbyggnad klar. Det
handlar om en bil- och tvätthall om

totalt 617 kvadratmeter. Tvätthallen upptar en yta av 9x13 meter och
i den frnns en "datastyrd" auto-

mattvätt som de båda komPanjo

nerna Gtista Andersson

och
Sven-Olof Svensson är mäkta stolta
över.
Kinnarps Bil och Motor har från
en blygsam start i bröd. Larssons

lokaler i Kinnarp

1960 utvecklats

genom åren. Det var 1964 som före-

taget och de två kompanjonerna
etablerade sig i.Slutarp - de fick

sig tilldelat en tomt där vägarna
från Floby och Vartofta ansluter till
riksvägen Falköping - Ulrice-

hamn. De byggde reParauonsverkstad och bensinstation som

upptog en yta av 470 kvadratmeter.
1969 var företaget moget för en

första utbyggnad. En fristående
bilhall på 160 kvadratmeter upp-

ördes och en av anledningarna var
att Bil och Motor två år tidigare blivit återörsäljare för Renauelt. Ti,
digare hade de två öretagarna
handlat med begagnade bilar av
olika slag. 1972 giordes en tillbygg-

nad på 400 kvadratmeter i direkt
anslutrriirg'öill' reparationsvqrksta:.,
den. Det är $en bilhallen, som nii
utvecklats ytt€rligare. Därmed har
man 1000 kvadratmeters yta att exponera bilarna på.

- Det mesta kommer nu unoer
tak och vi räknar med att ha 65 bilar
inomhus.
Någonstans mellan 400.000 och
500.000 kostar den senaste utbyggnaden.
- Vi har valt att inte bygga lyxigt
utan praktiskt för såväl kunderna

,DEL I(tIPER FIIR DYRT
ANDRA I(OPER HOS
AB L Gustafssons möbelalläi
EN

$lutarp tel. 331 Zg.
Etter 27 jobbiga men roliga år kommer vi att
lägga ned vår attär.
Vi börjar vår slutförsäljning fredagen den g/91
och fortsätter lördag och måndag.

som oss.

För ett och ett halvt år sedan arrenderade Gösta och Svenne - de
kallas så i dagligt tal - ut repra-

tionsverkstaden och bensinstatio-

nen. Tre av de

anställda

Karl-Åke Ung. Kenneth Rehn och
Christer Johansson - tog över och
därmed fick Slutarp ett nytt företag

i och med att firman Slutarps Bil

och Motor bildades.

skor för hela familjen
även läderstövlar
Passa på nu
alltid till låga priser

Sko Huset KinnarP
öppet månd-fred 11-19 lörd

9-

Sotfgrupper finns:
1 st. Chippendale
(soffa, 2 fåtöljer och bord)

{ st. Chesterfield

Höstens nyheter
inkommet

15

tel. 0515i 331

0PPet [;:ä och måndas e-1e

80

(soffa och fårölj i skinn)

80-talsbord
i olika prislägen och 80-talsstolar.

1 st. mappskåp
1

st. förtjusande

vitrin-skåp i rokoko
Bordslampor m.m.
En del möbeltyger för 10:;/m.
ALLT TILL BETYDLIGT NEDSATTA PRISER.
VÄLKOMNA!

GALVANISERAD

€>€> <> @oo<

FRöKIND
€I

.€>€P€>€>€)<

I.ADUGANNSINREDNING
Vi tillverkar alla slags ladugårdsinredningar
TILL KONKURRENSKRAFTIGA PRISER.
Begär oltert - det lönar slg.

Halsängs Reparationsuerkstad
KINNARP

-

Tel.461 64.

r

a
s/rc'})'

@e

* ,D

REPARATI0N och

,,m=äE[ällbh"'ffi,llf
Vi har också tillbehör:
iä-rn; elektroder, bult och skruY.

'' Slutarps Svets
och Mekaniska
Donald Martinsson
Fabriksgat. 3, Tel. 0515/33608

GLAUSONS
Tel.330 93

Eldningsoljor
Bensin till lågpris

Kinneveds RK: kretsuau

i

tisdags sin årliga pensio-

närsträff. Den här gången hade man förlagt samkvämet till Kinnarps
pensionat, dit ett 50-tal pensionårer hade infunnit sig. Där bjöds de
förutom på kaffeservering även på underhållning av d! lyra syitrarna
. Andersson från Falköping som sjöng och spelade gitarr. På bilden ses
systrarna Linn, {s, Elisabeth, Marianne och Ulrika i full aktion.

at/g'fr.

KOM OCH SE HöSTENS NYHETER I GARDINER

såväl kappor som längder. Till lågpriser.

$lutarps Kvarn

LAKANSVAV

BROR JOHANSSON' Tel' 331 03

Ett parti mönstrad väv till påslakan och underlakan. Jättebilliet.

AI-LT rön ufurBRuKET I
fodermedel, utsäden, gödning, fröer'

FUR VÄVNINGEN

RENSNING OCh FöRMALNING
. av sPannmål m.m.

KINNARPS FABRIKSNEDERLAG

Mattvarp och mattrasor för vävnlngen.

Tel.0515/331 86
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två ettor i kors, då
blir det ett krvss.

Att förorterna

Slutarp-Kin-

narp på senare år påverkats av
grannskapet Falköping kan man

se på invandring och byggnation,

men betyder detta att förorten
uppslukas av centralorten o. blivit
en sovstad? Ingalunda, det kunde

man som utsänd aktivitetsletare
snart konstatera vid ett besök på
ort och ställe sistlidna regniga tisdagskväll. Med tyngdpunkt åt
Kinnarpshållet finns det flera lokaier sorn är lämpliga att samlas i
för allehanda ting. Lokal Frökind

är den största samlingslokalen,
men aktivitetetshuset vid Kontorsmöbler är också rejält tilltaget. Elmestrands kiosk är en av
samlingsplatserna liksom kondi-

toriet, och i källaren under

gurd finns en

Si-

luftgevärsbana.

NBV har sina lokaler och missionshuset var denna kväll öp-

pet, en kväll som det regnade så
mycket, att hade man bara stållt

ut "stora badbaljan" så

hade

r,"ckorna lässer

"Rakskanka hit och rakskanka dit fOr har dansät ä-Uo,,, eil;
var det vals denna gång som Alva smith och Rune Arvidsson

k;G

rår ut

till

badfrågan lösts på ett billiet
sätt åtminstone när det gäller vai-

ten.

*

Men Frökind är inte bara sam-

hälle, dår finns en omgivande
landsbygd och första besöket blev

Siggagårdens ladugård, där
kvällsmjölkning och andra bestvr
höll på under ledning av närvarande gårdens folk Ingrid, Bengt
och Maria.
Den rymliga ladugården innehåller allehanda djur från katter
till hästar och kor och här hade
tre flickor kommit till för att hiälpa till och roa sig med djuräns
skötsdl. Ann gav kalvarna och

Monica och Lena höll på att torka
hästarna torra. Två hundar, Ärtan och Perita, hjäipte till att hålla ordning på katterna Grynet.
Sotis och Ingenting. Att barn och
djur hör ihop kunde man sannerligen se och numera är det ju status att lukta lite måttligt av ko och
häst.

%..''..,........'...,.....'...'.,......lwsj#i|ii]|]j:.i:.].:,.::',:];j.:i,i*m
"Donna" får sin vård för kvällen av Monica Svensson och Lena
An_
En annan skara ungdomar var

samlade i Missionshuset till

UV-möte under Iedning av kår_
{helen tso !'reden och pastor per

ritzon. Av de ca 25 medlemmar_
na var väl de flesta närvarande
på kvällens möte, bibelstudium
med frågetiivling. För övrist står
vildm_arkshajk. mörker. spårning
.t

och hobbykvällar på p"og".-_

met.

. På konditoriet var många av

bygden jägare församlade för att
diskutera, en avkortning av jaktti_
den för rådjur. den gångna-svåra
vintern gav fog för detta.
I skolans slöjdsal fanns åtta f1i_
tiga damer som under lärarinnan

Margareta Karlssons jednins
pysslade med finklänninsen til'i
julta.laset; kjolar. väsiar, åräkter
ocr. långbyxor, allt efter vad mo_
detkräver..

x
I Lokal Frökind

svängde det

om gamla och unga som tränade i

rivbörjarkurs i gammaldans under ledning av Alva Smith och

Rune Arvidsson, Karl-Erik Efra_
imsson och Bengt Dolk svarade
för musiken på de Z kr,ällar som
kilrsen varar och i takt med mu_
siken hördes knäppar från oträ_
nade senör och leder när de g0
deltagarna svängde runl i polka
ock nambo.

6lro-T)

w

*
My
'Min Frökindskväli

avslutades

med besök på "tisdagsklubben"
en samling med distingerade

herrar som regelbundet

samlas

för att tippa, inte hurudant vädret
skall bli i fortsättningen,.utan hur
fotbollslagen lyckas i sina inbördes kamper. I Lillagårdens kök.
satt Ingvar. trygg i sitt goda sällshap som består av Bengt, Gunnar, Bror och Äke, när sällskapet

Lös in'dina
värdecheckar nu så får du
en present direkt

är fulltaligt finns även "Bror i
Kvarna" och Harry Lagerstrand
rned. Vad de senare sysslade med

denna kr'äll var inte bekant men
kanske Bror tränade för Falbygdsmästerskapet "Gå igenom
halvskäppan".

*

I trettio år har de som varit med
längst av herrarna hållit på och
tippat en gång i veckan med uPPb-

håll fttr jul och midsommar. 8l',
rader till ett pr-is.40:50 blir det vartipsvecka, men vinsterna har
inte helt täckt uteifterna under de
gångna åren. lrlåi utdelningen vid
ett gott tillfälle kom upp i 400 kr så

je

omsatte Bengt i Siggagården
dessa pengar i två kalvar, vilka

sedan inbringade sådär en 4000: när de var fullväxta, men då hade

han kanhånda fått släppa till lite
foder för egna medel.

*

Man lever helt

i

Fålköplng

-

Floby

-

l(inBarp

-

Mullsiö

-

Såndhem

- Slcntlotp

celibat under

dessa tipskväliar, men en enda
gång pr år släpps kvinnorna in i

kretsen, det är när man har

kräftkalas. Inte ens katten fick
denna aktuella kväIl vara med,
han spann belåtet i en stol i rummet intill tillsammans med husets
kvinnor som kanske stickade når
skrattmusklerna lagt sig tillrätta
efter "Albert och Herbert".
Säkeriigen hade mer funnits att
berätta från denna gedigna del av
Falbygden - där oskördad
spannmål står och gråter i höstrusket, medan harar och räven

Fabriksförsälining
SKRIVBORD,'SKÅP, BOKHYLLOR

OCh

STOLAR föT hCM

och gårdskontor.

SÄIJES DIREKT FRÄN LAGER.
ÄVEN LAGERSKADADE MÖBLER UTFÖRSÄIJES.

Kinnarps Kontorsmöbler
KINNARP Tel. 0515/333 70.

drar ut på fodersök - men en
kr'äll räcker inte till mera och
snart släcks ljusen och man söker
en natts vila för att orker med nästa dags glädje och sorg.

J.J.

DAGENS LUNCH
Varje dag serverar vi dagens

JUST NU!
c

SÄNGTÄCKE extraPris

59:.

'iT,','-;;:;

GARDINSTUVAR
och GARDINER i
övrigt (nYinkomna)

rätt fiir 11:50.
Och då ingår varmrätt, smör
och bröd; måltidsdrioka, kaffe. Vi har även andra småråtter eller smörgåsar.

ANrrS

FEST

a RESTGARNER i bra
kvalit6er och till

kan vi
Firar ni bröllop eller födelsedag har ni firmafest så

,

verkligen humana.

goda Priser.

KINNARPS
MANUFAKTUR
Tel.331 34

Våra priser åri
servera middagen, hos oss eller hemma hos er'
'

KINNARPS PENSIONAT
INGA'NIELSEN . TEL 332 40

8/r o; D

olto

-X

'

GöR SOM ALLT

FLER
ocrl

FLER
Ar ttn
rtlåren med

LilGRE
PRISER
'"

"Som tiderna ärgäller det att tänka på vad
manl<öper för bil. Nya Renault 14 lovade att den
var åttiötalets förstabil. Ooh jag tycker att-den
aiaet. Oen drar lite bensin, är mycket rymlls,och
vätdigt rolig att köra. Den går så tyst och m;ukt'
Sen

gillar iag folmen På clen.

öPPETTIDER:

Vatd. 1l -19

Lö$. 9-15

när det gäller sport,
fritid eller motion.

och Renault-service
6ssd):bensin
\----l
-en dei är inte våra omkostnader

Till låga priser!

heller.

-

Därför kan det löna sig med ett besök hos oss

T.ex. bra gymnastikskor i storlek
kr 20 och i storlek 39-46 kr 22'

=:///.{\\\

K
\Z

)

AB BIL & M0T0R
sLUTARP - ret. o5t5/333 3o

Ju mer du vet om bilar
Desto hellre kör du en Renault

.!AB SLUTARP
H
OpoRr
,SKOGSVÄGEN
SLUTARP - Tel.335 92

dutardlk
FÖRSÄLJES GENOM TRÄ OCH BYGG AB
OCh FALKöPINGS BYGGHANDEL AB
SLUTARP _TEL 333 90

FIIRSilLJNING

Trl. t32 Ct

Allt du behover

Hos oss finns också:

Vi a" irrtå så stora

KINNARPS
LAGER.

28-38

t*- o. Fr't,otront*
öppet: Månd-lred 9-18

'

Lördagar 9-13

ÄrnonurrspönsmBrr

.$

M14

.$
NU Staftäf

trodulcionsp{9,29-950kr

AB BIL & MO"TOR

s-agotanterna sin verksamhet med en ny termin
för örsta tråffen i Kinnarp, dår

t t g^5r-tunen. I går var det dags
IYX:o:
blblrotekarie Kerstin Gustävssn

och sagotanten Ann-gritt Bertilsson
g.,rpp på 20-2b bar_n, som man s'ysselsätter en gång i;."k;;-i
Itg...r
biblioteket. Det är förskolebarn det gällei, och
-.., .yril"r"--a Jä"_
läsning, en del puzzle och så ritar mä octså. gii"L.i
lånar man mä
hg*
under.veckan,
och
byter
till
nya vid nåsta träff. på bilden visar
:.iF
lura.Anna-l(arp IJlrn upp sin fina teckning för sagotanten Änn-Eritt
öertusson medan hennes kamrater i bakgrunden gör ftitigt bruk av
kritpennorna.

st-uTARp TEL 0515/333 30

r.7.

_

Slutarps IF fick rejäl revansch Iör vårens bortanederlag
mot Brandstorps IF"4-O blev slutresuhatet efter 2-O-siffror i paus. Roger Andersson hade en stor dag och'svarade
för' tre av hernmalagets fullträffar. Den 27-årige anfallsstjärnan år en stor tillgång för SIF och skall rnan vara
riktigt ärlig är han "överkvalificerad" för den här selien.
Möjligen kan'oBoggiet'Johansson i Ekedalen komma upp i
Roger-klass i sina båsta stunder.
Över huvud har Slutarps fotbollslag "bytt ansikte" under hösten och vårens futtiga fem poäng
har nu blir.it florton och en säker
tabellposition. Det var ingen som
den här segermatchen föll ur ra.men, men det var flera som spelade till sig höga betyg. Toppar,
utöver Roger, var backen Thomas Rehn - som med rejål satsning på fotbollen blir en m6nsterback - och Tony Skoglund - en
iekniker, som gör raden av roliga
och effektiva saker.
Brandstorp var avslaget i för-

av Rehn p" sitt. sätt och
pekade på straffpunkien. Kjell
Pettersson sköt dock bort chansen - långt bort förbi målet.

Islället kom minuten

senare

1-0 till Slutarp genom Roger Andersson på en frispark. Roger
prickade in 2-0 på straff efter 20
minuter sedan Tony Skoglund
vid genombrott välts över ända.

I andra halvlekens 17:e minut

hållande till mötet i våras. När
SlF-försvaret fick grupp om Len-

avslutade Janne Andersson med
3-0-mål efter fint anfall Roger
Andersson- Håkan Karistedt och
så mål av Janne på målvaktsretur.
Punkt och slut för dagen satte

.kunde belasta Slutarpsmålvakten

ingen vinkel alls

nart Andersson gick luften mer
eller mindre ur laget, som inte

Roger senom 4-0 i näst sista
spelminuten. Ur praktiskt taget

Ånders Gustafsson med nåsra

fall ut så från åskådarplats -

svårare bollar.
Det började annars illa för Sluta-rp. som fick en straff på halsen
efter tio minuter. Domaren Bengt
Löferen - bestämd och rutlnerad
- tolkade en glidtackli

-

det såg i varje

prickade han in bollen i nättaket
och såg därmed till att han själv
också fick en fin position i FT:s
skytteliga.

BASSE

[il?_o1-ao

I\tnnarp tog d,en
..

Det var Rogers dag
på Tångavallen

7

7

..

augorand,e poangen
med 0 -0 mot Tomten
Serieledande Kinnarps IF gästade på lördagen Gudhems IP för
match mot Tomtens IF. Gästerna

i stort sett klara serresegrare före matchen, men det fattades en poäng för laget, och den

var väl

nu hem i lördagens
uppgörelse vilken slutade 0-0.

l:ärgades

Det blev en intensiv och tät
match, med snabbt och bra spel
av båda lagen.

Slutresultatet 0*0 kan väl betecknas som rättvist, men det hade inte varit någon orättvisa om
Torirtarna tagit båda poängen, då
de i flera perioder av matchen
hade övertag i spel - Speciellt då
i första halvlek då flera farliga situationer spelades upp framför
Kinnarpsmålet. Kinnarp kontrade emeliertid vid några tillfällen
och de var också nära nätkänning. Men första halvlek gick
dock klart till Tomtens IF: både
ifråga om spel och målchanser.

I åndra halvlek var Kinnarp

mest på alerten och hade ett visst
övertag i spel i en halvtimma av

perioden.

I

28 min.

var Thomas Wester-

berg igenom, men blev bryskt
fälld av Mats Folkesson iTomten-

försvaret. Mats fiek fullt riktigt
rött kort av domaren för sitt ojusta spel i det läget, och med utvisning som följd.
Nu trodde man lite till mans att
Kinnarp skulle avgöra matchen
till sin fördel, men lstället kom
Tomten med en man mycket

starkt igen, den sista kvarten av

matchen och dominerade

då.

matchbilden igen.
En tråkig olyckshändelse inträffade någon minut efter utvisningen, då två Kinnarpsspelare
skallade ihop och Gösta Eek blev
så illa skadad att han fick föras
från planen med ambulans till lasarettet, där man konstaterade
hjärnskakning. KIF-spelaren fi ck

kvarstanna för observation till
söndag middag.

Kinnarps IF, 5om nu är klart
för fyranspel näs-ia säsong, hade
en mycket bra målvakt i Arne'
Ekbom, och suverån mittenbaek
var Benny Carlqvist. För övrigt

var hela laget jämnt och bra.
I Tomtens IF var också målvakten l7-årige Kenneth Rehn verkligt bra emellan stolparna. Mats
Pettersson som mittenback var
banans klart bästa spelare. Mats
Folkesson var också bra, synd
barai att han skulle förivar sig vid
ett tillfälle i matchen. Eje Lihdgren spelad'e säkert på sin backplats, Göran Karlsson var stark

på mittfältet och Tommie Fihn
gladde med piggt forwardsspel.
Domaren Tommy Sturesson,

Lidköping, hade matchen helt i
sin hand, och får ett klart överbetyg för sin insats. Att Tomtens IF
har en trogen publik, kunde man
återigen konstatera, då det fanns
135 betalande åskå{3re på plats i
det kyliga höstvädret.
S-PAN

_

. r?Jl -to-"v
;LJUS
over
SLT]TARP
Kinnarps - Siutarps Vägfören ingfkommer inom kort att påbörja ar-11
beten med byle av belysning på

g"-ll

torna Parkgatan, Af{ärsgatan ochrf

Kvarngatan

i

S)rrtarp. Föreningenl

I

far anläggningsbidrag inom ramerjl
för arets budget. cirka 25.000 kro.ll
nor. Det handlar om akuta årgärder

I
och resterande b5'ten på bl.a.l

Backgatan. Hallagårdsgatan, Viila-

|

gatan. Fabriksgatan och Falkö-l
pingsr'ägen kommer att ske inoml
naräasifo5ande är - alltsä 78 ochl

I dag gratulerar vi KinnarPs IF,
som sed:n eIr tid tilibaka är klart
för uppfll4tning titl div lV-fotboll.

Hår har ni merparten av de sPelare
scm figurerat i A under året nåmlieen i ii.,-crsta laden Gösta Ek.

Bengt "Blecka" Georgsson, Thomas Carlsson, Kent Bengtsson,
Conny Qvist, Roland Jansson, Leif
Ekbom, Bengt Persson, JonnY
Karlstedt, Stewe Carlsson, lJno
Carlsson (lagledare).

Kinnarps IF ls flieklag

På knä Gustaf Eckertid, Kenneth

Palmqvist. Benny Carlqvist, Thomas Westerberg, Arne Ekbom'
Kenneth Johansson, Berne Svensson, 'Sotarn" Blucher samt Torbiörn Äkesson.

har svarat för en fin fotbollssäsong och vann sin {lickgrupp. Här ser

ni segerlage{Övre raden: Caroline Carlsson,,Marina Ahl, iagledaren Sven Ahl, Maria Martinsson, Liselotte
Johansson, Anneli Johansson, Susanne Ungh, Marie Centerstig, tränåren lrttz Hofbauer, samt Annika
Johansson, På knä: Yvonne Pettersson, Eva-Carin Johansson, U11a-T,ena Gunnarsson, Lena Johansson, Laila
Hofbauer samt Katarina Åk.sson. b fi6 - )7

-o

Slutarps höstspurt
gav fjärde plats
gjorde så Kjell Johansson II i
25:e minuten, Båda Folkabo-

I ösregn och därav fiiljande
såphal spelbana lann Slutarps
IF på lördagen seriens avslutningsmätch mot Folkabo med

fulltråffarna i andra halvlek

föranledde pr0tester, om än
milda, från Slutarp, Och visst

5-4 efter paussiffrorna 4-2.
På det hala underlaget blev det
chansartat, men vi t-'-cker'nog

såg det ut som offsideförspel
båda gånger. Frånsett en viss
osäkerhet på just offsideo var
dömaren Kent Andersson, Falköping, ganska vål med på noterna i en matcho där Folkabos
Lrästa'var försvarets Jan Allreman och anfallets. o'Sågain"
Andersson. Tongivande i Slu-

att målsif{rorna i Slutarps favör

var helt riktiga,. Dårmed satte

SIF punkt för en m1'cket framgångsrik höst med tretton poäng av arton möjliga och som

slutfacit en fjärdeplacering

i

serien,

Här får ni en målkavalkad,
Efter 5 minuter kom l-O på

tarp var Tony Skoglund, Roger

Andersson samt Håkan Karl-

som

eaav

?l:ro-or

o

Aakortad r&diur#lnlst
rekommend,ero,s

blandning i flera SIF-nå!.

ar

Håkan Karlstedt. 2-0 följde efter tio minuter genom Håkan
sedan Tonl' Skoglund svarade
för' bra förarbete och inspel,

r:

':--#

stedt. inte minst för sin in-

sjährnål innickat av Folkabos

Kjell Johansson efler inlägg
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nickmåI. 2-1 kom.ett

par minuter senare genom Ake
Ästrerg oeh så följde 3- I i 28:e

minuten genom Håkan IGrlstetlt. 40:e minuten gat 2-3

genom ffnt spel mellan Leif Bore och Inge "Sågarn" Andersson och bara minrrten före paus-

signalen gjorde Bengt "Bulfen" Andersson 4-2.
Efter en kvarts spel i andra
halvlek reducerade "Sågarn"

till 4-3 och sen kom

dagens

prestation genom Tony Skoglund, som efter solorush från
halva planen slog

Tuå

in 5-3. 5-4

flickor och en potatis

Jaktvårdsföreningens ordf Sven-Olof Friberg och sekr Lars-Äke
Brodd ser nöjda ut med kvällens beslut.

När Kinnevede Jaktvårdeförening i tlsdags kväll var sam.
lad på Kinnarpe pensionat för att diskutera rådjursjakten,
hade trettiofyra pereoner lnfunnit eig. Jaktvårdsförenlng.

en hade tåglt initiativet till att föreelå en avkortnlng av
jakttiden på rådjur med-15 dagar, alltså decemberJakten.
Motivet till detta var den svåra vintern eom gått illa åt rå{iurestamrnen och givetvis var den föreslagna atgärden en
uppföljning av de etora etödårgärder aom gJorte under vin.
tern med utfodring. Det är glvetvle inte meningen att man
skall utfodra rådJuron för qtt binda dem till en bestärnd
plats'för att lättare r\iuta så många rom möjllgt homrnande
eäsong.
Diskussionsirdägg för och emot
förslaget förekom. Det största bekymret var att få naturliga grånser
fdr det smråde som fredningen
skulle omfatta, Givetvis ville man
ha ett så stort område som möjlig;t,

men detta drar då med sig ändå
större "gränsfall" och en del av de
samlade jägarna var inte beredda

Den här
-potatisen-presentades

Horisonten häromdagen av två
,unga Slutarpsflickor, Lotta och

Helen, som talade om för fotogra-

nt+

fen stt potatisen löreståller

en
gubbe som kör bil och stråcher.ut

handen för att wånga...

(o o6

ått avstå från decemberjakten av
den anledningen att det fanns jaktgrannar som kunde fortsätta,
När man så småningom skulle
besluta var det emellertid 19 röster
för, I emot och 14 nedlagda röster,
varför det bestämdes att rekommendera en avkortning av rådjursjakten med de sista l5 dagarna. De
som kom överens om detta repre-

senterade den största delen av
Kinneveds församling, stora delar
av Vårkumla och Brismene samt i
stort sett Hög-Vintorps ålgjaktsom.
rÄde, Man beslöt att söka påverka
dem som ytterligare gränsade intill
dessa marker, eller hade jakträtt
inom den. att avstå från de nåmnda
dagarnas rådjursqjkt,
Givetvis kan man inte förbjuda
decemberjakten, men mötets be.
slut har åndå ett stort psykologistk
vårde, Man jagar väl inte för kötthungerns skull, utan den överens-

komna avkoitningen kommer nog
att respekteras av llera än dem som

på mötet uttalade sitt gillande för
saken.
e

lB a,a 28 slcolhUöUå*bortl
Lötehopp tör fd:önrr,a;rp.
23 ekolbyggnadsprojekt hade länsskolnårnnden
för 77-78 aeln 78-79. lB sv
de projekten försvinner, enligt ett meddelande från

sått upp sorn angelägna

Skolöverstyrelsen som vid en genomgång av aktuella skolbyggen funnit att det inte finns ekonomiaka
förutsättningar att genomföra alla de projekt man
planerat ute i läåen. Bland de fem byggen som är
kvar finns inget av de aktuella skolbyggena i FalköStatsbidraget för Kinnarpsskolan rör sig om cirka 90.000,

alltså inte särskilt mycket

pengar. Man kan bygga utan
statsbidrag och får man vänta
alltftir länge på statsbidrag är
frågan om man inte vinner på
att bygga ändå, med tanke på
de raskt stigande byggkostnaderna,
Dåremot ser det nog mörkt
ut för Stenstorp. Finns redan

är man
kallsinnig från departementet
i en tid då det viktiga år att
alla elever får tak över huvuprovisoriska lokaler

det.

-Jag är ändå

försiktigt

optimistisk, säger länsskolinspektör Nils-Gunnar Em.rich. Det tränder varje år att
det blir fler byggen än man
tror, En del kommuner bru-

pings kommun, Stenstorpsakolano tillbyggnaden i
Kinnarp och Mössebergsskolan. När det gäller Kinnarp finns doek viss ehans att man får bygga ändå.
Läneskolnämnden har nämligen ekickat in aneökan
oeh hoppas att skolan kommer med på den s.k.
provisorieka kvoten, som är något sämre ur statsbidragsynpunkr rnen där det finna möjligheter att
planera in mindre tryggen.
kar hoppa av från listen och
då blir det pengar över för
andra.

I våras gav regeringen SÖ
order om att hålla sig inom en
investeringsram på 660 milj

när det gäller nya skolbyggen. Skolöverstyrelsen har.
dock endast kunnat skärd ner
1,000 milj.
Provisoriska lokaler, av det

till drygt

FRöKIND
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På trdff i lfinnurps
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slag som var vanligt på 50- och

6&talen och utökningen av
skolskjutsarna är ett par råd
SÖ ger till kcmmuner med lokalbrist.

De fem projekt som blir

kvar i lånet är den nya vårdskolan som landstirlget skall
bygga i Mariestad, en högstadie- och låg-mellanstadieskola
i Skövde och två låg-mellanstadieskolor i Skara kommun.

Koppartak

I.T)Drlsrnenet^>

skol,u

Brismene församlingo 147
själar,lägger koppartak på sin
kyrka - anbud åntogs nyligen
och förtreredelserna år i gång.

Entreprenör år
firma
Gertsson i Slutarp. Samtidigt
komrner kyrkogården att ut-

iirr::I
t,iii::l

vidgas med 3O gravplatser. Arbetena kostår 85.00O kr varav

AMS bidrar merl hälften.
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I lördags kväll var det klassfest i Kinnarps skola. Inga Håkanssons och Bengt Kjellströms elever födda

1946

hade sanllats för att prata minnen under några timmar. Initiativtagare till träffen var Ann-Charlott Oman och

övriga som deltog var Britt Fransson, Sien-Börje Setterberg, Anders Åndersson, Karin Thor-Aellig, Ulla-Britt Einarsson-Wilhelmsson, Ingela Bäcklgnd - Johansson, Gudrun Andersson, Torgny Johanssor',
Kent Jansson, Barbro Sai:l6n-Bernehäll, Lars-Äke Sahl6n, Lisbeth Oskarsson; Marianne Olsson - Johansson, Claes-Göran Sandahl, Margareta Wilgotson - Jonsson, Curt-Ove Brodd, Briut Marie Ingvarsson Ebenhardt, Berrgt Hermansson, Lennart Eckerlid samt lärarna Bengt Kjellström och Inga Håkansson. De
som var med på träffen har gått i såvål Kinnarps som Vårkumla skola.

tq ?l -
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RK-auktion i Lohal Fröhind

Hem och Skole,mcite i Kinnarp
,j

'

rl'ii.i.

RK-ordf. Gtiran Andersson fick en pratstund med några Kinnevedsbor
innan det var dags för Sven Andersson att börja auktionen.

Kinneveds rödakorssyförening
hade

i

Skicklig ropare med stor humor

tisdags sin sedvanliga auk-

tion i Lokal Frökind inför en talrik
publik, Kretsens ordf. (liiran An-

dersson välkomsthälsade och berörde arbetet och hjälpverksamheten inom kretsen, Anette, Marie-Louise. Katrin nnh Carina r'-derhöll med trevliga sånger till ackompanjema}g av gitarr och.piano'

var som vanligt Sven

Andersson,

Lofsgården, som snabbt lockade
fram buden på mängder av virkade
dukar klockor, blommpr och bröd-

kakor. Auktionen inbringade, tillsalnmans med lotterier och kaffeförsäljning 7.723 kr. Dessa medel
går oavkortade tiil nödlidande och
välgörenhet.

Uppvaktade för sina insatser under det gångna året blev kassören
Rilån Thor. ledamoten Astrid Pettersson och ordf. Bengt Klingstedt.
Hem och Skolaföreningen i Kinnarp gästades under torsdagskvällen av Pippi Långstrump och'Polisen, den förra andligen på den film
som underhöll barnen medan ftiräldrarna förhandlade och den senare lekamligen genom polisman-

Bengt' Johansson som undervisade
ocb demonstrerade reflexer.

Arsmötet hade att välja styrelse
och denna fi'ök följande utseende
att sedan inom sig vålja de olika
funktionärerna: Inga Larsson. Rita

Skog, Janne Brissbo, Valter Gus-

tavsson och Bengt Klingstedt, samt-

liga omval samt Monica Kjällberg
och Berit Joelsson nyvalda.
Under kvällen var det livlig diskussion om aktuella skolproblem.

Man beslutade bl.a. att köpa in reflex6r till alla barn i mellanstadiet,
ordna med luciakaffe i skolan samt
att tillskriva kommunen om att få
en cykelstig parallellt med landsväeen men bakom skolan.

Samling kring kaffebordet
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Lena - rlksdagsprTo
Riksdagen äi kanske inte så
känd scm pryoplats,Om inte UIf
.Tode hade pryat där förra året,
hade jag inte känt till att möjligheten fanns. {illkoret ftir ati få prya
där, var aif man hade släktingar

Lena Persson

-

riksdagspryo,

att bo hoil Eftersom jag hade det,
var det'bara att hoppas på att få
kbmma dit. Jag blev glad når jag
fick höra att det var ordnat, men
på åget var jag nervös. Vad hade
jag gett mej in på? Tänk om jag
bara skulle vara i väsen?

I

där tn.iick upplysnlngar orl lhsdagsledanöternas löner. pensioner och ersättningar. Eflermiddagen tillbringades på upplysningstiänsten, dit riksdagsmännen vähder sig när de vill ha upp-

gif_ter och statistik. Vi fick hjäifa
till_ med att skalla upplysningar,
--

och det gick rätt bra.-

På onsdagen gick vi runt med
riksdagsman. Sven Cliista
Signell, från Skövde. Tyvärr hade han mycket att göra sorn inte
vi fick vara med på. men han

"vår"

hann

med hans sekreterare, och såg en
votering om arbetsmiljö. Dagerr
avslutades med att vi följde Signell när haq visade en skolklass

runt,

o

gick vi runl. lite,
{ager med
. var massvis
aul
rum, dörrar
o"lt hissar,,så det var inte lätt att

L

I

r

qer ryra rlx, Iran
Aurrsa.
,p,a vä'
av landet' Men det
q:g
-1lgT
v€r mest jaq och rina som gick

i alla fall förklara hur en

-o-

På torsdagen var vi hos riks-

dagstenograferna och den tekniska. Servicen. De senare ser
bl.a, till att voteringstalian ff.rnge-

rar, ,Eftermiddagen ägnades -åt
karrimarkansliet.'lTjejen" som

hade hand om oss svarade på frågor från ailmänheten. Vi var även
en stund hos vaktmästarna i

kammarfoaj6n.

-o-

Den sista dagen besökte vl det
socialdemokratiska partikansliet.
Vi iärde oss en rnassa om hur ett
parti år r:ppbyggt, och efter en
stund gick det runi i huvudet på
mig av aila styrelser och kongresser.

-o-

Jag valde att pryå på riksdagen, för att jag visste för lite om
hur det fungerade. Nu vet jag en
hel del. Jag är nöjd rned min
pryo, alla har varit vänliga, det
har varit både intressant och rotiCt.

PRYON LENA

