" Torsdagöö den 7 januari 1982
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Kinrueaed,sskyttets

75-ÄRS P0KALEN: 1) Tommy
Berglund 144, 2) Per, Hermansson
143, 3) Anders Hermansson 142, 4)
Bosse Johansson 141, 5) Ola Hermansson

facit 79BI

138.

FRör|ND
Skidpropaganda

FONBUNDETS

VAND.

RINGSPRISi 1) Claes Åk.rson
121.2) Karl-Gustaf Ahl ll7.
JAKTVÅNDSFÖRENINGENS

VANDRINGSPRIS: l) Joakim
Winggren 91, 2) Roger Carlsson 89,

3) Tommy Berglund 88, 4) KarlGustafAhl

17s2

På-söndag blir det skidpropagan-

da i spåret i Slutarp. Start sker
n{ellan l0 och 10.30 vid Bäckedalsgatans förlängning. 3 sträckor: 2.S
km, 5 km och 10 km. De som är intresserade av 24-timmars kan anmåla detta till Anders Pryssander
eller Rolf Gabrielsson.

86.

FALTSKYTTEPOKALEN:
Claes Åkesson ?8

träff,

2)

1)

Karl-Gus-

taf Ahl 65, 3) Roger Carlsson 64, 4)
Per Hermansson 62, 5) Anders
Hermansson 57, 6) Tommy Berglund 56, 7) Lennarth Blom 53.

ÄLLEBERGS RYTTARE:

1)

Anders Hermansson 98, 2) Per
Hermansson 95, 3) Per Brissbo 94,

4) Tommy Berglund 93, 5) Bosse
Johansson 92. 6) Lennart Blom 91.

Skidpropaganda qh-gL
lockade

120
Tillkomsten av skidspåren i Slutarp har ökat intresset för skidmo-

tion i Frökind. Vid söndagens
skidpropaganda deltog 120 skidakare i alla äldrar. I morgon, söndag. blir'det en nv omgång. Start
rnellan kl 10'-10.30. Vallainstruk-

(ion erbjudes.

Rcsultat 3 jan:

NORMAS VANDRINGSPRIS:

l) Per Hermansson l4l, 2) Airders
Hermansson 130, 3) Jan-Olof Övergård 128, 4) Joakim Winggren 128.

GUSTAV

JOHANSSONS

VANDRINGSPRIS: r) Anders
Hermansson 143, 2) Roger Carls-

son 140, 3).Tommy Berglund 140,
4) Per Hermansson 139, 5) Jonas
Hjortsäter 137, 6) Hans Centerstig
136.

CENTERSTIGS
VANDRINGSPBIS: l) Per Hermansson
115, 2) Tommy Berglund 114, 3)
Per-Ola Berglund 111, 4) Ola Hermansson 1ll, 5) Roger Carlsson
r10.

2,5 km

1l Christer Kannius 12.20; 2) Lotta Alvdn 13.25: 3) Jerker Malmgren 13.30; 4)
Tommv Siöstrand 14.55;5) Nina Kannius 15.10:6r Anna Samuelsson I5.25; ?l
Tomas Eriksson 15-30; Harald Eriksson
15.30; 9) Marie Gabrielsson 15.55; Ulf
Emanuelsson 15.55.

l)

5km

Yngve Alv6n 16.00; 2) Anders Pryssander; 3) Christer Stenqvist 21.00; 4)
Urban Svedberg 21.15; 5) Conny Johansson 22.47; 6) Roland Moberg 23.05;
Ulf Karldn 23.05; 8) Per Eriksson 25.23:

9t Inger Svedberg 26.00; l0) Fredrik
Nyberg 26.07.
l0 km

l) Kjell-Åke Ferm
63.22; 3) Gunilla

44.58; 2) Roy Björk

Björk

64.40.

ERGE

En

au .

de senaste årens bd,sta Kinneued,sskyttar iir

Cloes Äkess on. Vid B}-å.rsjubilönt fa,
iia seåan fi.ck
han bl.a. 1907 års oand.ringspris, som"nhiir öuerlömnas
au ordf. Karl-Gustau Ahl.
STATSPRIS klass B vet: l)
Kinneveds Skytteförening har
Åke Brodd 105. Klass B 5r 1) Claes
under 1981 firat sitt 80-årsjubileum.
Åk""son 129. Klass B 4: 1) Gunde

Vi kan hår också presentera jubileumsårets resultat för.föreningens
vidkommande.

mÅsrnnsreP BANSKYTTE
senior: l) Karl-Gustaf Ahl 158-p, 2)

Claes Åkesson 150, 3) Benny
Brodd 111. Juirior: l) Per Hermansson 194, 2). Joakim Winggrbn
185, 3) Peter Ahl 178.

uÄsrnnsxap rÄr,rsttvtTE: 1) Claes Åk.s"or, 53 träff,

2)

Bosse Johansson 47, 3) Roger

Carlsson 46.

MÄSTEnSKAP KORTHÅLL

senior: l) Per Hermansson 201 p,
2) Joakim Winggren 195, 3) KarlGustaf Ahl 189. Junior: l) Pqr
Brissbo 94, 2) Peter Ahl 89, 3) Jessica Winggren 8?.

Johansson 124, 2) Karl-Gustaf Ahl
123. Klass B 3: 1) Benny Brodd 75.

Klass B,l:

1) Bosse Johansson 146,

FRÖKINDS GDV:S VANDRINGPRIS: 1) Anders Hermansson 143, 2) Mats Sanfridsson'140, 3)
Roger Carlsson 137, 4) Bosse Johansson 136, 5) Joakim Winggren

133, 6) Tommy Berglund 129,
Jan-OlofÖvergård 128.

7)

' KOMBINATIONSPEISsenioT:
l) Karl-Gustaf Ahl f24. Junior: l)
Roger Carlsson 129, 2) Anders Her-

2) Per Hermansson 143. Klass B mansson 126, 3) Tommy Berglund

123, 5) Jo17: 1) Anders Hermansson 138, 2) 124, 4) Bosse Johansson
123.
akim
Winggren
Joakim Winggren.l37. Klass B 15:
1) Roger Carlsson 141, 2) Ola Her-

KORTHÅLLSPOKALEN:

mansson 131.

T)

Per-Erik Joelsson 88. 2) Joakim

ÅBS VANDRINGSPRIS:

1) Claes Åke""o.t 86, 2) Karl-

Winggren 8?, 3) Jessica Winggren
85, 4) Per Brissbo 84, 5) Feter Ahl

Gustav Ahl 82, 3) I.ennarth Blom

83.

r9O1

81. 4) Gunde Johansson 71.

DAMERNAS SKÄNKTA: I)

BRÖDEBNA

LARSSONS

VANDRINGSPBIS: r) Anders
Hermansson 96, 2) -Tommy Berglund 94, 3) Claes Äkesson 93, 4)
Lennarth Blom 92, 5) Roger Carlsson 92, 6) Jonas Hjortsäter 91, 7)
Bosse Johansson 91.

GEOBG

Gunde Johansson 48, 2) Per Brissbo 47, 3) Per'Hermansson 46, 4)
Bosse Johansson 46, 5) Joakim
Winggren 45, 6) Anders Hermansson 44, 7) Jessica Winggren 43.

SKYTTEMÄnKEN: lägre årtalsmärke

JOHANSSONS

i silver:

Claes Åkesso,

Hans Centerstig.

VANDRINGSPRIS: l) Karl-Gus-Banskyttemärke i silver: Benny
taf Ahl 186. 2) Cunde Johansson Brodd.
184, 3).Anders Hermansson 184, 4)
Banskyttemärke i brons: LenLennart Blom 183, 5l Claes Äk- nart Blom, Ronny Claesson.
esson 182, 6) Roger Calrsson 181.

Juniorskyttemårke

i guld:

Hermansson. Mats Sanfridsson.

Ola

rRöKIND
Slutarps kyrkliga
syförening
i
har under det gångna året lördelat
medel enligt följande: Sv. kyrkans
mission 2.050 kr, Lutherhjålpen
1950 Sv kyrkan i utlandet 250,
Stadsmissionen i Gbg. 250, Stadsmissionen i Stockholm 250, IM 450,
Stiftsgårclen Flämslätt 350, Folkhögskolan Hjo 350, Kyrkan o samerna 150, De blindas förening 150.
Dessutom har lör hjålpverksamhet
till Polen bidraeits med 1.500 'kr.

Inom äen egna församlingen avsättes 2.000 kr till forsamlingshemsfond och 3.000 kr till kyrkans prydande.
Frökindsgården har ihågkommits med tidningar och. .julgrupp.
Det blir tillsammans 13.250 kr en
aktninssvärd summa av den lilla
livaktiga syföreningen, som under
året har öakts med flera nva med-

lemmar.

j7S,i.nr..f1

SKIDPBOPAGANDAN

Skidpropagandan

J"Wster med
Bröd,ernn, Djup

i Frökind
Skidintresset håller i sig. Denna
gång deltog 8O-talet skidåkare i alla

åldrar. Yngve Alv6n svarade för
fin skidåkning genom att åka Skidbanan fyra varv på 29.58. En tid
som således år gällande banrekord

på denna distans. Vid varvningen
noterades Yngve för 7.20 för ett
varv och 14.55 för två varv.
Skidpropaganden fortsätter nästa söndag med start kl 10. Fler
skidintresserade i Frökind med

omnejd är våikomna att deltaga.
Till sist, glöm inte att fylla i skidkort och lägga i blå lådan efter
skidturen. Denna finns uppsatt vid
Båckedalsgatans förlängning.
Resultat

10

9.20; 2) Fredrik Nyberg 10.13; 3) Tomas andersson 10.50; 4)
Jan Josefsson 11.07; 5) Anders Ceder
11.20, 6) Jan Ekman 12.10; 7) Tommy

Socialnåmnden bjuder pensionårerna, personalen och andra som
hjälpt till på. något sätt på ålderdomshemmen på små julkalas. På
fredagen var turen kommen till
Frökindsgården i Kinnarp och Elvagården i Vartofta. Och på de båda stållcna medverkade bröderna

Djup med sitt sång och musikprogram.

Vår'utsånde var med när brö-

derna Diup med lie, råfsa, dragspel och gitarr tågade in På Fnökindsgården. Och här "rev de av"

sin repertoar iförda

bonnaklära
och med lite löskehår och andra attrialjer för att förhöja stämningen.

8) Kerstin Eriksson
9) Ricky Ahl 14.55; 10) Tomas
Eriksson 15.42: 11) Marie Gabrielsson
Sjöstrand 14.22;

så,

14.41;
16.

l8;

"Vi ä ingen relischöser grupp sa
de, men di fleste har tålt ve te höra

1) Rune

på oss".

der

Och nog tålde di åt allti; i Kinnarp å alla djura di hadde må sek,

tuppen, katten, hunden, grisen,
hästen, sön å koa, ute på landet.
Når Ivan Gustavsson tackade av

underhållarna påpekade han att
"ett gott skrätt förlänger livet, men
det vill nog till inat också".
Efter julmaten höll past. adj. Alvar Lindman en andaktstund och

Bertil Johansson avtaekade å pensionårernas vägnar.

{?gprtr.,6J

r'r'

5km
Alv6n

17.10; 2) Anders Pryssan-

18.07; 3) Conny Johansson 18.50; 4)
Sune Svedberg 18.54; 5) Roland Moberg
19.22: 6) Ulf Karldn 20.50; 7) Lennart
Helmersson 20.59; 8) Urban Svedberg
21.02:91 Waldemar Svensson 21.25; l0)
S-O Johansson 22.18:. 17) Lotta Alv6n

22.40; L2) Sture Lodh 22.47; 13) Mats
Andersson 22-52; 14) Göran Grahn
23.12; 15) Per Eriksson 23.35.
l0 km
1r Yngve Alv6n 29.58. 2) Kjelt-Åke Ferm
39.31;3) Rolf Wallin 44.52.

hga- ot"t&

ERGE

Julfest hos

IOGT.I\TO

Hembygdsårsmöte

i Lokal Frökind
Hembygdsintresseet i Frökind
har ökat betydligt under senare år
och under 1981 lades grunden till
bildandet av en hembYgdsförening
i Kinneved vars första årsmöte interimstyrelsen kallar till på fredag.

CKF-årsmöte

qlz

Platsen blir Lokai Frökind och till
mötet kommer Berit Hange-Persson. ordf. i Våstergötlands Hembygdsförenign samt Helge Andersson, museiechef i FalköPing.

studieresa "Vättern runt" har an-

ordnats. Roland Andersson och

-tu

i Kinneved

Verner Granlund har medverkat
vid genomgång v förslag till Centeirns kommunala handlingspro-

flåä"?il*.,*ä",äff;,

Vid ett välbesökt årsmöte med den har bjudits på kaffe, då flickKinneveds CKF.avd. fick stvrelsen ören medverkade med sång. Förs-

ta söndagen i advent bjöd avd. enligt _tradition på kyrkkaffe i Lokal
Frökind. En..luciafest har anordnats i församlingssalen, Axtorp, då
p-astorsParet Birgit och Göran
sjöng "Tomten" av Viktor
Barbro Andersson.
Sarlsson
Av
verksasrhetsberättelsen Rydberg, ett mycket fint inslag i
framkom att någå månadsmöten pro-gråmmet. Behållningen från luutgiörts av studiebesök, bl.a. på . titf:ttt* samt kollekten från ad' 4 ventskaffet, tillsammans med 1.305
Polishusret' Falköping, Alphems k" h., sänts till Lutherhjälpens poförnyat förtroende och'besiår av:
Ordi. Ingrid Olsson, v. årAf. a"t"ia
petterssån, sekr. Karin Hjortsäter, .
v. sekr. Birgit Göransso", r."*.
Birgitta Lagårstrand, bitr. kass<ir

I
en l,j-""'

Arboretum, Floby och Fageråsa- I i;";;;r;[*stugan. Åsarp. En naturstig och

nart Helmersson 18.46, 4) Urban
Svedberg f9.4f, 5) Sture Lood
21.10, 6) Karl-Erik Johansson
2r.23.

l0 km: l) Sune Svedberg 38.01,
2) Rolf Wallin 40.05, 3) Kennet Johansson 41.01.

Skidpropagandan fortsätter söndag 10. Start från Bäckedalsgatans
förlängning i Slutarp. Alla intresserade skidåkare välkomna att deltaSnöstjärnan försäljes hos Marga-

l) Bengt Sjöstrand

Bröderna Djup heter Pelle, Gunnut och Jonas och
har ile meil si.g sastersonen Ingemar Arelsson.

Bo Dahlstrand 12.16,6) Jerker

Malmgren 12.50.
5 kmr 1) Bengt Sjöstrand 17.57,
2) Conny Johansson 18.02, 3) Len-

jan

km

2.5

Resultat från skidpropagandan
.den lTjan:
2,5 km: 1) Eje Josefsson9.46, 2)
Per. Eriksson 10.21, 3) Jan Josefsson 10.39, 4) Lotta Alv6n ll.16, 5)

Uppå Källarbacken klingade

glatt från Lokal Frökind när
Håkan Silvander och Yngve
Johansson spelade till dans
kring granen på Trettondagsafton då Kinnarps IOGT-NTOförening hade julfest.
Trots det kyliga vädret kom
ungefär 125 vuxna och barn dit
för att ha en trevlig kväll. Uno
Steen, utlånad från huvudorganisationen i Stockholm,
såg till att det var full fart på
ringlekar och skämtlekar.
Sång- och musikgruppen

reta Nyberg, Bäckedalsg 6, Slut-

"P'

l?9.{-,ei-,,t"J

FRö]{lND
SKIDPROPAGANDA I
FR,ÖKIND
Resuitat från den
2,5

Tomte måste det finnas på
en julfest och han kom utifrån

kylan med gottpåsar till barnen. Mellan danser och underhållning smakade det gott med.

kaffe och Festis och senarö
också med fruktsallad och
glass. t)Så.- at- y1
,

jan"

1) Tomas

Pettersson 12.14,2lMag-

nus Lagesson f3.05, 3) Gösta Andersson 13.06, 4) . Carina Wallin
14.f4, 5) Gunvor Andersson 14.39,
6) Ulrik Pryssander 14.43, ?) Kerstin Eqiksson 14.56, 8) Mattias Lagesson 15.53, 9) Helen Lindström
f8.40, 10) Annika Svensson 20.12.

5krn
1) Sune Svedberg 17.08, 2) Tord
Torstensson f9.32, 3) Urban Svedberg 21.11,4) Inger Svedberg
22.41, 5) Elof Rehn 23.42, 6) Harald
Eriksson 25.30, 7) Bengt Stenqvist
29.08. 8) Tomas Eriksson.4l.28.
10 km
1) Roland Moberg 35.27, 2) Allan
Andersson 46,04,

Skidspåren är

i

skrivande stund,

välpreparerade. Det har även
körts upp skidspår som ansluter
Kinnarps samhälle vid Björkängsgatan och skolan. Glöm inte av att
efter skidturen fylla i ett deltagarkort och lägga i blå låda vid Bäcke-

-,1|

NBv

rRv\ Hl""

Treklangen underhöll med julsånger under ledning av Gulli
Falemo. Senare under kvällen
svarade musikgruppen också
för dansmusiken.

24

km

i Kinnarp
GÖR DIN EGEN OST
24 tim. Lördag f.m.
Ledare: Göran Andersson
Pris: 85:-

JAPANSK SÖMNAD
tim. Varannan måndag
Ledare: Margit Jbhansson
Pris: I l0:30

Anm. o förfr. Ingrid Ahlqyist, tel. 0515i333 00 efter
kl.

17. ic"t*;-4,i*

Arbetet igörng med,

$lr-tL.

atte nl e d,nin g e n
tölJ S I u to;rp.I*itwrolr p
Y ötte r c

Vättervatten till Slutarp-Kinnarp kommer det
att bli någon gång fram
på försommaren i år. I
onsdags i förra vepkan inledde gatukontoret gråvningarna för ledningen,
vid Luttra, på Slutarpssidan av jårnvågen. 6.926
meter ledning är det som
ska läggas ner i marken
och via den ska det kunna föras fram maximalt
72 kubikmeter vatten per
timma till de hår båda orterna.

kvar.
" Två man som lägger, plus
en man på grävmaskinen, är

hela arbetsstyrkan än

- Längre fram kommer vi
att sätta in ett grävarlag till
för att hinna gräva oss över
de diken som finns på sina
håll, längst vägen, säger KarlErik Landgren. Det är bra
om det kan vara avklarat in-

nan det börjar rinna vatten i
dem på vårsidan.

o Backgården
En grävmaskin, hur stark
den nu är klarar inte så lätt
meterdjup tjäle. Av den an-

Siutarp-Kinnarp har nu vat-

ten från egna täkter - vatten
som räpker för behovet i stort,
men vars kvalitet inte är den

ledningen

Med tjugo gubbar "Dynamex" som sprängämnet he-

Landgren på Gatukontoret.

är

som bestämt hur mycket vat.ten som ska kunna tas ut i Slut-

arp-Kinnarp.

.

Genom Luttra
sommar

i

Redan förra året när man
drog ledningen till Vartofta
passade man på att borra hål

under järnvägen

'för den
kommande vattenledningen
söderut. Man lade in ett
skyddsrör genom vilket själva
vattenledningen nu på vårsidan ska dras.

Grävningsstarten

i

förra

går

till sprängning

för att komma igenom framfartsvägen till Backgården i
Luttra (söder om järnvägen).

För hårt vatten och ganska
järnhaltigt, säger Karl-Erik

Han berättar att det

var man i

tvungen att ta

man önskar.

brandförsvarssynpunkterna

så

länge.

Kenneth Olofsson, Gatukontoret, laddar med Dynamer
för att sprtinga tgenom tjtilen på Baclqå.rdens framfartsuiig i Luttra, dtir utittensattenledni,ngen ti,ll SlutarpKi,nnarp skall gåfrqm. (Foto: Suen lhs).
veckan inleddes på sydsidan
om järnvägen vid Luttra by.

Biten genom Luttra - som
för övrigt följer gamla vägen
genom byn förbi kyrkan görs
först senare, fram på vårsidan, när tjälen gått ur jorden
där.
Cirka 200 meter ledning ha-

de man fram till i går hunnit
Iägga ner. Den löper fram på

160-170 cm

djup.

Där det är snö är det inga
problem med tjälen i marken.
Den är där bara 20-25 centi-

meters tjocklek. Där blåsten
sopat marken bar är den däremot mer än metertjock. Det
sistnämnda var orsaken till
att man inte som tänkt kunde

börja direkt intill järnvägen.
Istället fick man börja en bit

längre bort där snön

1åg

ter, var det lätt

avklarat.

Kenneth Olofsson från Gatukontoret ombesörjde det.

Våttervattenledningen till
Slutarp-Kinnarp kommer i
hela sin sträckning att löpa
långst östra sidan av Ulricehamnsvägen. Framme

i sam-

hällena kommer anslutning
till det befintliga ledningsnätet att ske vid Kinnarps Kontorsmöbler. Någon pumpstation för vattnet behövs inte
utan det kommer med självtryck från vattenverkets tre
reservoarer på Mössebergssluttningen.

GLENN WELANDER

Frökindsnatta

I{ernbygdsförening n: o 26
tilllcom i Kftmeved

- skidfest föa

hela

familjen

Nu planeras det som bäst för

skidmotion i Slutarp. Slutarps IF
nar beslutat att satsa på etr arran_
gemang som vänder sig till hela
gamla Frökinds kommun
- Sluf
arp, Vårkumla, Luttra, Brismene

Men Rune Lennartsson
som ordförande och Kinneveds Hembygdsftirening
som namn, startade i fredags kväll kommunens 26:e

och Börstig. Fredagen den 1g febr.
skall Frökindsnatta köras i spåret i

hembygdsförening.
Det var vid ett möte

i höstas sorn planerna på en
hembygdsförening tog så

24. Familjelag, kvarterslag, före_
.tggstaS, byalag, skollag och för_

detta det första årsmötet.

Om det fina vintervädret håller
sig. kan det bli en verklig folkfest i
Slutarp. Slutarps IF:s damklubb
ståller upp och sköter serveringei,

Slutarp med start kl lg och mål kl

eningslag av olika slag är vålkom_
na att motionera i ett av marschal_
Ier belyst spår.

fast form att en interinistyrelse bildades. Denna styrelse har nu noga förberett
stadgar. målsättningar och
styrelseval att antagas på

uppmUntringspriser kommer atr

Medverkade gjorde ordf. i Våstergötlands hembygdsförbund,

delas ut tillskidåkare. Deltasandet

.,

i motionsåkningen sker på g"n
risk. Från och med måndag kan in_

Berit Hange-Persson, som berättade att det

i

tresserade anmäla sig till Samuels_
':sons affår, där anslag

Sverige finns en

halv miljon medlemmar i hembygdsrörelsen. Dessa personer

är

samlade

varav det

i

1.500 föreningar
finns 250 föreningar

med 40.000 medlemmar

inom

Västergötland.

rOm
fornminneslagen
Under kvällen

medverkade-

åven intendent Helge Andersson
från Falköping och beråttade om
"hallonflickan", stenåldersfyndet
från Luttra, om fornminneslagen
och annat som år viktigt att veta
för den som gör fornfynd. Han
gladde sig även åt att Falköpings

kommun

nu sannolikt var

den
"hembygdsföreningstätaste" i länet.

finns. An_

ders Pryssander och Båsse

Tomas och Rune Lennartsson bekantar sig med Berit

,

mindre stärtavgift kommer att tas

i-c&-

Hange-Persson.

Sven Andersson skötte mötesförhandlingarna och den nybildade föreningen antog som målsåttning att "vårna om och vårda
hembygdens miljö och dess kul-

Frisk, Erik Gustavsson,

Slutarp nled
A och juniorer
i Odenhallen

SibYlla

Jarlsson och Tomas Pettersson'
Styrelsesuppleanter blev Assar

Karlsson, Sixten Lindberg och
Margot Pettefsson.

turarv och föra detta vidare till
kommande generationer.

o Rune Lennartsson
Till ordf. valdes Rune Lennartsson och de sex ordinarie ledamöter blev Maria Abrahamsson, Margit Andersson, Gerhard

Föreningen har kommit bra i

Som ett led i träningsmatchandet

gång med boplatsinventering och

insamlandet av fotografier. Detta

inför vårdns fotbollsåventyr anordnar Slutarps IF en improviseiad
fotbollsturnering i Odenhallen på

verksamheten finns,

de av senior- och juniorlag

arbete fortsåtter och väl genomtänkta planer för den kommande

söndag eftermiddag med deltagan-

arbets-

uppgifter saknas inte för en för-

Slutarps A: Stefan Pettersson,

ening av det här slaget.
J. J.

Upptaddning
ftir Frökindsnatta
t'(z'sz-

motion Frökindsnatta

Bo Lundh, Conny Johansson, Kjell

fredagen
den 19 febr. är stort. Ålla intresserade med någon form av anknytning fin gamla Frökinds kommun
år välkomna att åka. Når vi råknade upp Frökinds gamla kommuns
orter i FT-spalterna råkade Kinn-

arp komma bort. Vi skyller

från trafik under motionsanangemanget. På onsdag kväll samlas
alla lF:are och skidvånner vid
starl- och mäplatsen.

I

Sören Andersson, Stig Sandblom,
Håkan Andersson, Bengt Andersson, Tony Skoglund, Ulf Karlen,
Ove Karlen, Roger Petersen, Kenneth Johansson, M-artin Lindroth,
Roger Andersson. Äterbud Ekman
eller Roger. Samiing Odenhallen
12.L5.

Slutarps jun: Jörgen Svensson,
Jeff Mikkelsen, Jan Ingelhag, Stefan Berger, Morgan Rehn, Claes

Gårdling, Kjell-Äke

Johansson,

Christer Svensson. Jens Johansson, Janne Övergårdh, Anders och
Peter lwar, Niklas Öhnder, Ola

Johansson. För samåkning ring
Båsse, som också tar emot ev.
återbud. Övriga samling Odenhal;

på

tryckfelsnisse och hoppas att Kinnarpsborna nöjer sig med den för-.

klaringen.

Karlstedt, Björn-Ove Andersson,

,

det hqr gatukontoret vävilligt ord11t så a! Skogsvågen år avstångd

från

Vartofta, Trädet och Slutarp.

t?&Å-ee"CIA

Intresset inför Slutarps IF:s skid-

Jo_

hansson ger också information. En

len 12.15.

f?8&-.:i-

alla fall så är dlla

lK

Kinnarpsåkare håirmed vålkomna

-

också de.

Arrangörerna har fördelat upp_

gifter inom sig och förberedelsernä

år på många punkter klara. Nu

börjar det praktiska arbetet med
att få ea fungerande start- och målplats vid Båckedalsgatan, att pla_

cera

ut marschaller i spåret

och
mycket, mycket annat. De senaste

dagarnas blidvåder

streck
och

har varit ett
i råkningen, men lite kvla

.snö gör.stråckrdryen ;å&bar

l.iggt,Igr4[FSR."}3$i*ugr*.,S.*å;

39 lrg kör Frökindsnatta!
När anmälningstiden för fredagskvåillens skidlopp, Frökindsnatta,
gick ut på måndagskvållen, hade
hela 39 lag anmält sig, vilket arrangerande Slutarps IF är mycket nöjda med. sårskilt som det är första
gången det hår loppet genomförs.
Det är nu också klart att loppet

kommer att köras enligt planerna.
Vädrets makter har ju inte precis
gynnat arrangörerna under den se-

naste tiden, men tack vare fint
jobb med spåren skall loppet gå att
.genomföra. Arrangörerna arbetade dår under måmdagskvällen och
man fortsätter idag och på onsdag

t1?iL"n;L'i|

med början kl. 17. Dårvidlag hoppas man att allmänheten också
ståller upp för att bidra till att förhållandena

på fredag kväll blir

bästa möjliga.

I torsdagens FT presenterar vi
startnummer och namn på de 39
deltagande lagen.

Biljard, oeh

l'i*.i-t>å-rg

4;6 log å,ker

ru,llskrid,skor.

Frökind,snatta
Inte mindre ån 46 lag så startavgiften betalas i'husvagståller upp i Frökindsnat- nen vid Båckedalsgatan.
ta, som stårtar på fredag Här är nummer och namn på
deltagande lag: l) Smeagården, 2)
kvålt kl 18 och avslutas vid Centern,
Kinneved; 3) Ida-Lotta;
midnatt. Genom insatser 4) Brödkörarna; 5) Eckerlids; 6)
av Slutarps IF:s medlem- Kinnarps byalag; 7) Slutarps Kök;
mar och skidintresserade 8) Ragnars underliga värld; 9)
team; 10) Ekboms; 11) Julhar Slutarps-spåren iord- Svenne
les våg och Co; 12) Koppargatan;
ningsställts och år åkbara. 14) Nybergs; 15) Nybergs gåster;

i Slutarp
bör bli en fest för hela familjen.
Fredagskvällen "

16) Team Lunnagården; 17) Team
Hasa; 18) 18) Fyrklövern; 19) Kinn-

arps IOGT-NTO; 20) Pryssanders;
2l) Trå och Bygg; 22) Familjen GaStart blir vid parken vid Skogs- brielsson; 23) Team Kannius; 24)
vägen och hela spåret kommer att Skytteföreningen lag 2; 25f Black
lysas upp av marschaller. Dess- Pow_er; 26) Skytteföreningen lag 1;
utom finns det befrntligt ljus på vis- 27) Angsgatan Lag 2; 28) Bjalowas;
sa spåravsnitt. Såväl isbanan som ä) Felvallarna; 30) lingsgatan lag
Tångavallen kommer att kasta sitt 1; 3l- Hassla gränd; 32) Björkängsljus över åkarna. Det är viktigt att gatan; 33) Fastarpsgatan; 34) Wiglagen är i tid och att startnumren holm o Andersson; 35) De sju
hämtas mellan 1? och 17.30 då ock- tappra; 36) Fritidsgården; 37) Håkans gossar; 38) Plankhasarna; 39)

Luttra-Sköttning; 40) Falbygden-

Välkomna till

sEl; 41) Lövängen; 42) Glider;43)
Vistklubben; 44) Grenslund; 45)
Anders Andersson Bygg; 46) Åker-

Frö[indsnatta
fredag

Aktivitetshuset i Kinnarpvar

uperat av skollediga ungdomar från Slutarp och Kinnarp
med omnejd, när vi gjorde ett besök i går middag. Det stora
rlertalet ägnade sig åt inomhusfotboll, men även bordtennisoch biljardborden lockade ordentligt. Här på bilden ser vi ett
gång biljardspelare med Gary Gezti närmast kameran. Som
ni såkert ser har han rullskridskor på fötterna. "Jag spelar
bättre med dem på mig", förklarade han för oss. Tro't den
som vill...

kl 18-24 i

hill-arna; 47) Vi sex.

Slutarps skidspår
Servering m.m
Slutarps lF

det närmaste ock-

-t-

Funktionärer samlas kl 17.30 i
kvåll för iordningsstållande av start
och målplats m.m.

tltI- c>ti- tb

Briketter nåsta
för lffirrrrarp
Kinnarps Kontorsmöbler AB har i
samarbete med ingerförsfirman J Mared AB i Huskvarna bildat Svensk Bri-

kettenergi AB - ett boläg som ehligt
ftanerna skall göra en storsatsning på
inhemsk värmeenergi i form av briketttillverkning
Det nya bolaget har fått regeringens
tillstånd att använda sig av investeringsmedel i Kinnarps Kontorsmöbler
AB i storleksordningen kring drygt 100
miljoner kronor.
Dessa pengar som nu blir disponibla
skall enligt planerna anvähdas för uppförande av brikettfabriker landet runt.

Enligt oljeersättpingsfonden finns det

ett behov av omkring 500 fabriker

av

det hår slaget - idag finns det endast
två * en i Tibro och en i Kalmar;
Men det,största problemet år att det
inte finns titlräckligt med råvaror för
en så stor produktion.
Henry Jarlsson vid Kinnarps Kontorsmöbler AB säger i en kommentar
till FT att de avgörande besluten för
den kommande verksamheten ånnu inte tagits. Det som hånt hittills är att
bolaget bildats och att man fått tillstånd att utnyttja investeringsmedel.
4.,4
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(c)-årsmöte i Kinneved
Kinneved-Brismene centeravd.
har hållit årsmöte. Till styrelse för
nåsta år valdes Ulf Eriksson, Sten-

Inge Carlsson, Tord Torstensson,

Ove Persson, Bengt Nilsson, Sture
Olsson, Fritz Landin (omval), Gusj taf Silvander (nyval).

Avgående kassören Leif Lihnell
avtackades av Ulf Eriksson.

Kvållen avsiutades med eti-sam-

kvåm gernensamt med CKF och
CUF,
f

Slutarps - Kinnarpsborna år alldeles tokiga i skidåkning det är då ett som är
sant! Ätminstone verkade
det så i går kväll, når Slut-

IF arran"Frökindsnatta"

arps eminenta

gerade

't9å

-öå':lD

och dårför att Båsse Johansson,
speaker och prisutdelare envisades
med att behånga tävlingsdeltagarna med apelsiner och mössor och

muggar och allt vad det var som
fanns på det välfyllda prisbordet.
Det giorde ju det hela lite extra
festligt.

liten parvel som for fram som
för första gången - en sex- enEn
jagad iller i spåret hade inte tid
timmars motionstävling på att ta emot sitt godispris utan flydskidor med start vid de prisutdelaren ut på en nytt
Skogsvägen i samhällets varv.
Hela ,18 lag hade ställt upp på
västra utkant.
startlinjen både familje-gatu- och
Liten som stor ung som gammal företags-dito, betydligt fler än
svepte fram i spåren i den 2.5 kilometer långa marschallupplysta
slinga som SIF-arna lagt i ter-

SIF:arna någonsin hade vågat hop-

rängen.

spåret och skytteföreningens två
lag sköt sig raskt framåt på laggarna. Vistklubben gick det visst
bra för och Plankhasarna hörde
också såkert till dem som lyckades
hasa sig i mål. Lag Black Power
smög sig runt i natten med all kraft
man hade. Se det var en riktig

De täta åskådarleden längst
Bäckedalsgatan där våxlingen

för d,en h'ungranile å,skå.d.aren och lcnffe för den
törstige oid Fröki,nd"snett'a på' skcilat setaer&de d'e hör
Köru

bådn dameme, Margareta Ngberg och

Lillg Karlön.

skedde kunde iaktta de mest våxlande åkstilar, allt ifrån rena proffsåLkandet där varvet gick på sju-åtta minuter, till de lite mera sävliga stilarna dår det både gick sakta
och dår det var både si och så med
balans och i vilken ordning stavtagen skulle tas.
Lite berodde balansproblemen
'kanske på att det var ishala spår

pas på.

Slutarpkök blev inte utskåpade i

folkfest denna fredagskväll

i

Slut-

arp.

TEXT OCH FOTO:
GLENNWELANDER

W

Fyrklöuents str;fti oiwwnd,e stil
niir ett uaru uar kiitt.

koiryw

,qffi
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Frö|r,önd,snuttu
en s&n folkfest

I nforrnation, p &

Kontor snlöbl,er
AB Kinnarps

FröFr'Esodsseg,ttg,:

tråff på företaget. Så gott

Ekborns åkte de
flesta varven
Når anangörerna av Frökindsnatta, Slutarps IF, vid

midnatt natten till lördagen
summerade antalet åkta varv
visade det sig att lag nummer
10, Ekboms, åkt flest eller 37.

Frökindsnatta blev, som vi bei lördagens tidning, en

rättade om

riktig folkfest och många be-

römmande ord kom arrangörerna
till del. 47 lag ställde upp under de
håir sex timmarna och marschallbelysta spår gjorde "natta" extra festlig. Så här åkte lagen:
36 varv: De sju tappra, Falbyg-

t"t\i'ctå""&

338 mil

dens el. 34 varv: Ragnars underliga värld, Nybergs gäster. 33 varv:
Skytteföreningen lag 11, Bjalowas
Ilåkans gossar, Wemek. 32 varv:
Kinnarps byalag, Team Lunnagården, Slutarps kök, Nybergs, Angsgatan lag II, Lövåingen. 31 varv:
Luttra-Sköttning, Vi sex. 30 varv:
Ida-Lotta, Team Kannius, Fastarpsgatan. 29 varv: Kinnarps NTOIOGT, Pryssanders, Trä och Bygg,
Black Power, Glider. 28 van': Eckerlids, Svenne Team, Skytteföre-

ningen lag I, Hassla gränd.

Kontorsmöbler

samlade i måndags sina norska
återförsåljare till en informations-

27

varv: Smeagården, Fyrklövern, familjen Gabrielsson, Fritidsgården,

i Slutarps.
spåret

svarade för informationen som
gällde t.ex. nyheter i produktionen, exportbeståmmelser, allmänna frågor m.m. Norge är en
stor marknad för företaget och genom att håfla sin representanter ä

jour med verksamheten

hoppas
man kunna öka försäljningen ytter-

-

lieare.
1.352

varv åktes av de 47 del-

tagande lagen i Frökindsnatta. Det betyder 338 mil. Lag 10
som vatr Ekboms åkte som vi
beråttade i går.ligens FT flest
varv eller 3?. Äkarna konsumerade cirka 40 liter blåbärssoppa under sin resa ute i 2,5kilometerssnåret.
I . .
!1r
''

'

som

samtliga representanter, ett 30-tal
från Kristiansand i söder till Tromsö i norr, fanns på plats. Försåljningschef Gunnar Johannesson an'

l"ts"['
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Kinnarps IF:s Darnklubb
har hållit årsmöte.i klubblokalen

på Kinnemo. Styrelsen fick

jande utseende: Ordf. Ruth

föl-

Johansson, v. ordf. Berit Sontag (ny-

val) sekr. Ing-Marie Stridh, v.
sekr. Berik Ek (nyval) kassör
Barbro Winggren.

Klubben har under året haft

g

sammankomster, samt som vanligt

haft julfest för alla barn i Lokal
Frökind. Tipspromenader har ord-

Festligt värre var det i Slutarp i går kväll når Frökindsnatta sextimmarsloppet på skidor utspelade
sig i samhällets våstra utkant med 48 lag i spåret'

nats under våren tillsammans med

Slutarps IF:s Damklubb. Till stöd
för ungdomsverksamheten i klub-

Här på bilden är det en av åkarna som får mottaga
ett paräply i fris under pågående tävling av kombi'
speakern och prisutdelaren Båsse Johans"re"åd.
son. Paraplyet kunde han ju använda som stav om
en av de ordinarie skulle mankera - eller som
skydd mot vårregnen om åkturen drar ut på tiden'
(Foto: Glenn Welander)

ben har man skånkt 10.0fi):-. Dess-

utom har uppvaktningar skett till

seriesegrande damlaget och pojkarnas l4-årslag. Alla juniorlag har

bjudits på korv och dricka. Verksamhetsåret har varit gott och
medlemsantalet har varit omkring
@ st.

-södBLa.g nummer 10, Ekboms, å.kte flest oar"u på Frökind"snatta. Hiir en situationsbtld,
frå.n tördagskaöllen.
Åkerhillarna. 26 vanr: Centern, varv: Wigholm och Andersson, Anders Andersson Bygg.. 22 varv:
Brödkörarna, Koppargatan, Team Plankhasarna. a vaw: Julles våg Felvallarna. 21 varv: Angsgatan
Hasa, Vistklubben Grenslund' 25 och Co. 23 van: Björkängsatan, lag I'
f
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Tio är med Frökinds CDV
I fredags hrade Frökinds

GDV

30.000 kronor.

Till styrelse omvaldes ordf. KarlGustav Ahl, vice ordf. Gösta Andersson sekr. Margareta Andersson vice sekr. Gun-Britt Wester-

.En
att

Seger föf**-:'di
Kirurarp
Kinnarp öppnade

fotbollsåret

med att besegra Tråvad med 4-2
(2-0). Kinnarp glorde ingen större
match, men utnyttjade sjabblet i
Tråvads-försvaret till fullo och avgiorde på så sått matchen till egen
fördel.
Kinnarps mål gjordes av Thomas
Westerberg, två, sa-mt P-O Westerberg och Torbjörn Akesson.
- Vi spelade med ett lag bestående av de spelare som tränat flitigasi. såger lagledaren$no Q6r.|qF94.

till höjniqgen år

man skall rensa kanalen Ro-

en

Naglarp med sidodiken,
sträcka på sammanlagt 2.4fi)

-

sulnman täcker inte de ökade

fe1
kostnaderna

meter.
_,.S,"..:,"1":" fick i uppdrag att beBära ökad ersät(ning åv Falkopings

tör utsläpp i
f:--^ul
.rytaq"

111"-

kanalerna

och Kinnarps

re_

Närsalterna i avioppen
lTg":..u"k:
rrån
tåtort*na medför rikad ijen_
växningi kanalerna.
Den årliga ersättningen
har se_
,
dan llera år varit 550 krl per
år
och

viil jubileet ileltog sju a,D crem sun uar med, och birilad.e

förenh,gen. Fr.u, Bernt Berti-lsson, Xart_Erilc Lund,in,
J_9hagson, Hild,i,ng Vårhq,' Albert Johansson,
ftiO
Lc;rs Karlssott och Gösto Anil,eiion, oill<a blomster_

-

för

rensning.

..Styrelsen fick fötjande

sarnman_

Ordf Jan_Erik Larsson,
;1tj:1"C, , kassör
Ärnneved,
Olle Erlingstam,

Blank, c"i";;;
,c1tij31e,^.lan
Gunnarsson, Grolanda och
lonnny
,.*Ty

Johansson, Göteve, den
slsrna.Brnde nyvald efter
Lennart
ro-T undanbad sig omval.
Er_
19t "
ot;" Bengt Abrahamsson,
ä'_11i"

Arnnarp, Ingemar Jonsson,
e;1sve, Qsten Andersson, Göteve,
Has_ ,
se.Johansson, Grolanda .d'i;
---- I
net Sållström, Kinneved.
|
Re_visorer Åke Matt"son, Göteve
--''- I

ochJohnBlank, Grolanda.

hallades.

neveds Skytteförening. Aven så
överlåmnades blommor från två tidigare. styrelsemedlemmar Hilding
Våring och Bernt Bertilsson.
samtliga

av orsakerna

senskog

berg kassör Ingvar Svahn vice kassör Karl-Erik Andersson ord.
suppleant Arne Andersso4.
Efter årsmötesförhandlingarna
vidtog jubileumsfestligheterna.
Ordf. K-G Ahl hälsade välkomna
såväl egna medlemmar som inbjudna gåster.
Efter en låcker sup6 framfördes
lyckönskningar i form av blommor,
presenter och postogram till föreningen från Vartofta GDV, Falköping GDV, Skövde GDV och Kin-

hundratalet gåster roade sig och
tycktes trivas förtråffligt.
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mossutdikningsföre_
har hållit årsmöte.

teringen med 10.000 kronor till

i samband med årsmöte.

Hårefter vidtog dansen till toner-

.Mönarps
ning

Därvid beslutade man höjd utdebi-

sitt l0-årsjubileum i Lokal Frökind

na av Hermanssons trio

Mönarpskanal skall rdl{åäg-.o

,9dd..()J.

(>.3.
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Nu rrilt Yi ha beskedl

Nu vill vi ha besked om hur det ska bli
med våra jobb här vid Slutarpskök - vad
händer efter tisdag som är sista dagen lönegarantin från staten gäller?
Den frågan ställde de anstållda vid Slutarpskök i går vid en information som de begärt och fick av de f.d. ägarna till det konkursdrabbade företaget. Man var mycket
kritisk till att det dragit ut så länge på tiden
med ett avgörande om företaget skulle drivas vidare eller låggas ner och att.informationen varit dålig. Kritiken riktade man i
första hand mot SE-banken i Falköping
som är den bank som har fordringar att bevaka i konkursen.

'-SödB-

Hpr blir d.et med'
d.e Slutaryskök.

uå.ra jobb

efter tisdag. Det undrar de qnstiilldq pid konkurSdrabba-

|

Slutar Psköks anstållda:

I'r?l-.'63
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1183,^
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fJtredning tar fart
Nu aeW ui,hu
resultat av
ettklart besked!
-

I

Hur ska det gå för Slutarpskök som konkursdrabbades i augusti? På tisdag
går den statliga lönegarantin ut och då måste det hela vara avgjort. Fortsatt
drift - dår de gamla ågarna börjar på ny kula - eller nedläggning är frågan.
De anställda vid Slutarpskök - ett 20-tal personer tvingade i går fram en
information med de gamla
ägarna - som arbetar kvar
i företaget, under konkursförvaltaren. för att få veta
hur utsikterna är.
Man var mycket irriterad över
att avgörandet skjutits framåt i tiden månad efter månad sedan
konkursen.
Sin kritik riktade man mot SE-banken som man menade inte informerat tillråckligt och som man

ansåg dragit ut på avgörandet i
onödan för att rädda egna pengar.

o Tillbakavisar
Från bankens sida tillbakavisar
man kritiken och pekar på att man
inte enligt banklagen har rätt att gå
in och informera. - Det är konkursförvaltarens sak, vi kan inte
hur gärna vi ville såger Nils-Olof

Andersson, direktör på SE-ban-

ken i Falköping.
Han pekade på det är bankens
önskan att om det är möjiigf låta de
tidigare ägarna driva företaget vidare. men att det tar tid att utröna

möjligheterna för företagets utsikter att fortleva i en så'ytterligt svår

bransch. Slutarpskök tillverkar
skåpinredningar för bostäder.

o Svårt utvårdera
Konkursförvaltaren Bertil Kenne, advokat i $kövde, pekar också

på svårigheten att utvärdera

om

det går att få lönsamhet för företaget som det direkta skälet för att
ett avgörande ska kunna ske.

o Oroliga

.

Inte den lönsamhet
vi hoppats på

Frågan är om det år möjligt att
få företaget lönsamt överhuvudtaget som läget ser ut. Det är den
stora fråganrsom vi haft att ta ställning till och som gjort att det dragit
ut på tiden, såger konkursförvaltaren Bertil Kenne i Skövde.
Jag, banken och de tre tidigare
ägarna, som lagt ett bud på före-

-

taget, har fortlöpande träffats för
att diskutera läget. Under tiden
har vi drivit företaget vidare för att
försöka få in pengar för att täckd

De anstållda var som sagt ganska
skulderna. Ett tidigare avgörande
så hårda i sin kritik vöer att inget - hade giort att de måste lägga ett
kan
Varför
konkursen.
hänt sedan
högre bud och det hade då både
banken inte bestämma sig? Varför påverkat den här konkursen och
informerar man så dåligt - det har det nya bolagets möjligheter att
varit under all kritik menade man klara sig såger Bertil Kenne.
och kråvde besked från banken fö- Som konkursförvaltare är det
re kl. 13.fr) på torsdagen.
min uppgift att se till att fordringsägarna får betalt och - även om
Det krävs tid
det inte står klart uttalat att se till
- Vi har behövt tid för att utröna de sociala aspekterna, framtiden
om det finns en möjlighet för Slut- för de anstållda.
På fredag ska advokat Kenne
arpskök att bli lönsamt i framtiden.
Det går inte på en månad som Iä- träffa de anställda bch berätta om
get för branschen ser ut. Vårt mål hur det blir med Slutarpskök och
har hela tiden varit att de tidigare arbetsplatserna där.
Slutarpsköks framtid - med den
ägarna, om möjligt, ska kunna driva företaget vidare, till sitt och de enorma överkapacitet som råder i
anställdas båsta, säger Nils-Olof branschen - måste bedömas som
Andersson, direktör på SE-ban- mycket svår. Lönsamhet i produkken i Falköping. Vi har inte rätt att tionen kan bli omöjlig att uppnå.
gå in och informera, enligt banklaDettafr fakta som konkursförvalgen, den råtten har bara konkurstare, bank och de tre tidigare ågarförvaltaren säger han. Han påpe- na har att väga in när man i dag
kar att banken också har att be- har att slutgiltigt bestämma om
vaka fordringar i konkursboet för fortsatt drift eller nedlåggning. Det
ser onekligen illa ut.
sin och andra fordringsägares räk-

r

ning.

" GLENNWELANDER

statsrådsuppYaktning
Den utredning om bandelen
Falköping-Ulricehamn-Landryd
som påbörjades under tidigare
kommunikationsminister, har legat nere en längre tid. Orsaken
är att den handlåggande tjänstemannen i departementet varit
sjukskriven. När företrädare för
fem kommuner längs banan upp-

vaktade statsrådet Claes Elmstedt (c) om bandelen var det för
att såtta fart på utredningen och
även markera kommunernas
krav på sn r positiv behandling
när bandelen skall nedläggningsprövas.

De fem kommunerna som uppvaktade kommunikationsminis-

tern var Falköping,

Gislaved,

IJtredntngen

sluffirs
t aar

l?8&"c.3ov

Utredningen av jårnvägslinjen
Falköqin g-Ulricehamn-Landeryd
skall återupptas och slutföras i

vår. Dårefter kan ett regeringsbeslut komma.

Det sade kommunikationsminister Claes Elmstedt (c) efter
uppvaktningen i frågan av representanter fiir kommunstyrelserna

Hylte, Tranemo och Ulricehamn.

o Utredning tas upp

I ett avseende var

uppvakt-

ningen framgångsrik och gäller
den vilande utredningen om banan av departementet oclr kommunerna i samarbete. Redan
den 17 mars skall kommunerna
sammantråffa med departementets man i ärendet Hans Berg.

e Nedläggningshot
Kommunernas aktion syftar till

att rädda bandelen som i många
år varit nedläggningshotad. Inför
statsrådet Elmstedt lade kommunrepresentanterna fram sina
synpunkter som formulerats i

skrivelse till departementet.
Kommunerna vill att man om-

gående fullföljer nedläggningsprövningen av bandelen med
den positiva grundsyn på jårnvägstrafiken som statsmakterna
alltsedan 1979 givit uttryck för.
Kommunerna menar egentligen
att' bendelen måtte . bibehållas
och upprustas.

o Långsiktigt beslut
- Kommunernas krav år ett
långsiktigt och odelat beslut, såger kanslichef Dag Ahlenius, Falköpings kommun, i en kommentar efter uppvaktningen
U.N.

i Ulricehamn, Falköping, Tranerno, Gislaved och Hylte.
- En del av banan år det svårt
att hitta motiveringar för att lägga ned. Man behöver inte utgå
från att banan år dödsdömd, sade

Elmstedt.
SJ begårde 1967 att få lägga ned

trafiken p{. banan. Sedan dess
har en avrustning skett genom
att turer och stationer dragits in
och underhållet eftersatts.

Arbetsgruppen skall nu slutföra sin prövning av SJ:s nödlåggningsbeslut, kunde kommunikationsministern meddela de uppvaktande kommunerna. (TT)

22 utan urbete

Slulairpskök
Hggs ned
AB

Slutarpskök

gick inte att rädda!
På fredagen informerades personalen vid

företaget om att de
inte längre har några
jobb.

22 lolir utan jobb
Igår blev det

klart: hiinda åiLr alltså att u4gefär halva
att få slutg på tisSamtliga 22 anstållda vid $y1he{t_k9mr-ner
dag. Sedan fortsåtter cirka tio man
AB Slutarpskök blir utan
en objektanstållning under
jobb! Konkursförvalta- på
fem-sex veckor för att fullgöra de
ren, advokat Bertil Ken- order som ligger inne.
Huruvida något företag i någon
ne, Skövde och bankdi- annan
bransch skulle vara intresrektör Nils-Olof Anders- serad av
lokalerna, vet inte Bertil
son. SE-banken i Falkö- Kenne idag:
ping, kunde på fredagen - Vi har förstås sneglat åt det
meddela personalen och hållet. men intresset verkar vara limed noll åven där.
de tre tidigare ågarna av kaBo
Dahlstrand, som år en av de
företaget att jobben inte tre tidigare ågarna till Slutarpskök,
stod att rädda.
är givetvis besviken över att man
- Vi har fem-sex veckors

ar-

bete kvar för cirka tio man, såger
Bertil Kenne. Så lång tid tar det
att slutföra arbetena med den or-

derstock man för närvarande

Av de 22 anställda

taktmän på Slutarpskök, som saknar fackklubb. De ans!åll4a är naturligtvis högst besvikna över utvecklingen, men man sticker inte
under stol med att den inte var helt
oväntad:
. - När det tagit så hår lång tid att
få besked, så har hoppet minskat
för varje dag, såger Kjell Lennartsson, som i och med det hår snart

har giort sin sista arbetsdag

på

Slutarpskök.

-

Ovissheten har väl egentligen

varit det vårsta. Ingen har vetat
om det.iir bäst att söka efter nytt

jobb eller om man skall

stanna

inte kan fortsåtta driften:
kvar, såger Anders Ek. Men
- Det här är ett hårt slag för bå- branschen är ju kärv, och det blir
de jobbare och för samhället som svårt för många att få arbete. Jag
helhet, säger han.
tror nog att det blir flertråindust-

o

Besvikna jobbare

rier som går samma väg.

- Men de som överlever går mot
Ute i verkstaden träffade vi tre
blomstrande
tider, tippar Lennart
av
de
anställda,
Anders
Ek,
Kjell
Ott tiotal man kommer alltså att
få fqrtsåtta ytterligare en kort tid. Lennartsson och Lennart Karl6n, Karl6n.
MATSKARLEN
Ovriga anstållda får lämna före- Anders och Kjell är fackliga konhar.

kommer ett tio-tal att

objektanställas för

en tid av fem-sex
veckor för att full-

taget på tisdag, då den statliga lönegarantin går ut.

förslag
Under de sju månader

gande.
And,ers Ek, Kjell Lennartsson och Lennart Karlön tre anstiilld"a uid, AB Slutarpskök, som nu få,r lömna sina jobb.

som

gått sedan konkursen den ?
augusti har konkursförvaltaren
arbetat med att försöka få till
stånd fortsatt drift inom Slutarpskök. Man gick ut med annonser för att få tag i intressenter, men några riktigt seriösa förslag fick man inte. Hela tiden har
också de tidigare ägarna, tre person€r som sedan långe varit an-

ställda inom företaget, varit intresserade, men allt eftersom tiden har gått har man märkt att
det har varit mycket svårt att hitta en iösning.

-

Den krympande marknaden

är det stora problemet,

konsta-

terar Bertil Kenne. det blir helt
eneklt för dålig lönsamhet för att
driva företaget vidare.

r

Bernt Karlsson:

-

o Inga seriösa

göra de order som
man nu har innelig-

-söd6-

l"t\i-oc*rl6

l7B3--oa- *6

ObjektanståIlning

Vad som nu närmast kommer att

DåliS lönsamhet tar ut sin rätt

- Det är klart att man

hade

förhoppningen om att det skulle
gå vägen, men samtidigt förstår
man ju att den dåliga lönsamhöten till slut tar ut sin rätt.

Den kommentaren ger Bernt

Karlsson, ombudsman

inom
Svenska .' Träindustriarbetareförbundet apropå nedläggningen av
AB Slutarpskök.
Bernt Karlsson vet mycket vål
om att branschen år kärv idag.
Under torsdagen t.ex. var han
ute i diskuterade nedläggningar
och konkurser på tre olika stållen
inorn sitt arbetsområde.
- I Södra Skaraborg år mellan

l0 och

15 procent av våra med-

lemmar arbetslösa just nu, säger

Bernt Karlsson. Och det är ju
helt otillfredsställande.

Bernt Karlsson är hård i sin
kritik mot regeringens sätt att
sköta arbetsmarknadspolitiken,
inte minst inom träbranschen.

- Såg i, TV att arbetsmarknadsministern var utomlands och
berömde vår arbetsmarknadspolitik. Jag tycker att det vore bättre om regeringen stannade hernma och sysslade med landets egna problem istället. Om några år
får vi en ökad byggnation, det
vet vi, men då är så många träindustrier borta, att vi får börja importera, om det skall fortsätta så
hår. Vi måste alltså försöka att
rädda det som räddas kan.
På Falköpings kommun

be-

klagar man förstås också utvecklingen i Slutarp.
- Jag trodde för min del att låget inte var så allvarligt som det
nu visat sig, säger kommunalrådet Erik Andersson (c). För Slutarp som samhälle är givetvis detta också en oroväckande utveckling.
MATS KARLI'N

Slåktens helgedom

&y"kA& ?sa -oa-öe
Kinneaeds kyrha
T skiktens helgedom
t

Ifå*a

har

densamma.

I

Kinneveds kvr-

Kinnevbds kyrka varit allt- ka gjordes detta allifrån kyr.sedan den byggdes på 1100- koherde Hodhelius tilltråde

talet. Uttrycket "släktens hel- av pastoratet 1691 till prosten
gedom" kommer av namnet ÖSebohms död l??g.
Kinneved, Fom på 1300-talet tr'rån denna tid minner oek-

skrevs Kindewi och där så två epitafier i lantlig ba"kind" har betydelsen släkt, rockstil. Den ena till minne
ått och "wi" en helig plats.
av Carl Hodnelius och den
Kyrkans äldsta delar, ty andra över kyrkoherde JaKinneveds kyrka har liksom kob Walbom och deras husde flesta medeltida kyrkor trur. Jakob Walbom, som var
om- och tillbyggts ett flertal från Vårkumla, gifte sig med
gånger, år koret med absiden änkan till Carl Hodelius styvoch delar av långhuset. Även son, som hette Ester Mitånsakristian, som har likadana der, Denna överlevde även
murar som kyrkan, anses ha sin andra make. Mågen Antillkommit vid denna tid. Se- ders ö3ebom blev näste kvrnast restaurerades kyrkan koherde. M_ed hans rotr p"of951-53 varvid den återfick sten Jonas Öieboms död i??g
något av sin medeltida prägel var denna fideikommissepok
samtidigt som man.också be- slut. Ett porhätt av honom
varade s_eaare_,trde4slr_dragr__o!L-e_!! ry trgl! hustru hänger
inredet.
lsiäkristian på eti ställe variDopfunten av sandsten år från de kan blicka ut på sina

-

k5n'kans äldsta bevarade in- gravar, så som de själva på
ventarium och dateras till se- sin tid bestämt.
nare hålften av 1100-talet. Ett
Av de båda epitafierna är
sepmedelfida , krucifix .och Walboms den som fått den rifyra manliga heigonbilder kaste utformningen. Den har
pryder altaret. En madonna i påverkats av de adliga be-

trä från omkring 1500-talet gravningsvapen och

va-

hör till de åldre dyrgriparna. penskölden motsvaras här av
I övrigt finns många föremål det ovala inskriftsfåltet. Minfrån l7fi)-talet bevarade. Och nestavlorna uppsattes till

då speciellt nattvardskär1 GudS namn åra, kyrkans
prydnad
m.m. av.silver.
'skrivnas och till de underSom så många andra pastooch deras barns
rat var även Kinneved ett åminnelse, som det också
slags prästerligt fideikommiss står skrivet på dem.

Epitaphium öaer lqrlcoherd,e Jakob Walbom 4 7T2T och
lwns hustru Ester Mitander I lTSl. Det ör
förfiird.i.gat
av Conterfejaren Bild,thuggren oeh M&laren Aure{ler

i arv inom familjen Västeromkyrkarfståruppeller till någon sorn gifte sig resta en stavkorshäll och-en
med änkan eller dottern till liljesten från 1200-talet. på
den bortgångne. Denna före- sydsidan finns kyrkogårdesn
teelse var vanlig på 1?00-talet äldsta gravminne, den besom gick

från Kinnekulle. Vid restaureringen lg41 fi,ck ilen fel_
aktiga inskriften uari d.en tilkignas kyrkåherite OåneIius.

Rått tipsrad i Slutarp
Vinnare i tipspromenaden som
anordnades av fritidsgården i Slut-

arp blev vuxna: l:a 12 rätt Ingrid
Pettersson, 2:a 11 l'ätt Inger Gertsson, 3:a 11 rätt Thomas Pettersson.

Barn: l:a 12 rätt Henrik Pettersson, 2:a 12 rätt Veronica Alf6n, 3:a
12

rätt Torgny Karlsson.

Rätt rad vuxna: xlx, 222, xlx,

xx2.

Rätt rad barn: 12x, x22,221, xl2.
Skiljefrågan var: 73 st.

Vinnande lottnummer: Grön serie C nr 2. nr 37, nr 48. Röd serie B

m

1,

nr 86, nr 68.

Priserna kan avhåmtas på fri-

tidsgården på måndagar och fredagar.

och den pråst som då gifte sig kanta romanska Kinnetill huset .sades konservera vedskistan från 1100-talet.

o l?3*'c;'c)?

Arsmöte med

Frökindsmoderater
Frökinds Moderata samlingspar-

ti har-hållit årsmöte,

gemensamt

med Äsarpsmoderaterna i Lokal
Frökind.
Följande val förråttades vid årsmötet: Styrelse: Leif Bohman ordf,
Janne Brisbo v. ordf, övriga leda-

möter Helge-Olof Carlsson,

Olle

Westermark, Ilars Ax, Lars Eckerlid och Bengt Samuelsson. Ombud
till förbundsstämman: Majken och
Allan Johansson, ers. Birgit och
Ivan Gustavsson, Ombud till kom-

munkretsen: Janne Brisbo och

Torgny Johansson. Kontaktman

UÅRGNKEI
Gör din egen ost

med MUF: Börje Ax. Ombud löntagarrådet: Elisabeth Dahlälv. Ombud jordbrukarrådet Lars Ax. Fö-

7 gånger, lördag förmiddagar,

retagarrået: Bengt Samuelsson.

startar lördagen den 13 mars.
Ledare Göran Andersson
Pris: 75 kronor.
Anmälan o förfrågan

Efter förhandlingarna fick man
lyssna till ombudsman Johnny

Ingrid Alkvist
TeI.0515/333 00

Birgit Gustavsson.
Utb. Jedare: Helge-Olof Carlsson.
Presseferant:

Magnusson, som talade om aktuella frågor i samband med kommande fullmäktieeval.

Janne Johansson gäst på
LRF-möte i Kinneved
Kinneved-Vårkumla LRF'
avd. hade håromkvällen årsmöte på pensionatet i Kinn'
arp. Vice lånsförbundsordfö-

randen Janne

Johansson,

Brånninge, Habo, medverkade på mötet med rapport från

kor mect hög pröteinhalt i mjölken,
det tar ca 50 års avelssarbete att
höja proteinhalten med I proc.
Givetvis diskuterades den situas<im uppstått då koperativa
förbundet vill såilja sina slakterier.
I detta sammanhang påpekade
Janne Johansson att vi måste vara

tion

rådda om våra föreningar, och
Han konstaterade att konsu- vara solidariska med dem, om de
menternä aldrig tycks fatta skall kunna fungera.
kvällen lottades priser ut
att det år jordbrukets egna tillUnder
de närvarande-medlemmarna.
regleringskassor som får be- Under kvållens förhandlingar
valtala jordbrukets exPortkost' des följande förtroendemän: Ordf.
nader.
Lennart Pettersson, v. ordf. Len-

j ordbruksförhandlingarna.

För närvarande finns det varken
något "smörberg" eller "ostberg"
det iir på köttmarknaden som det
finns överskott. Janne Johansson
informerade också om Proteinbetalningen för mjölken, den har bli
vit uppskjuten till 1983 och det är
inte säkert att detta betalningssätt
överhuvudtaget kommer att införas, Det år en avelsfråga att få

nart Oskarsson, sekr. Holger Kål-

l6n, kassör Äke Andersson samt
öwiga styrelseledamöter Lars Eckerlid, Kurt Johansson, Sten Karlsson och Jan-Erik Gustavsson.
J.J.

ftr8å-o.3-.aE

ilåndagen den 8 mars 1982

Krå,k-

så;n

g for

Skiilinglry ekarncr,,
;fi*

Tffi

Ernellan ilen första ord,f valdemar Johansson och ilen nuuarandp Magnus Thor, har
d,et funni'ts ytterligare 27 st under de femti.o &ren. Med på bililen
fiins ite flesia ap
d.em

fr.o.

Göran Karlstedt, Karl-Gustau Gustaasson, Bingt Nilsson, Rune Görans-

son', Åke And,ersson, Östen And.ersson,

I
;å:,

Skillingtryclcanta göng under ile uqckra stenaaluen pa XraU.
Kalfe fick man dricka i om_
Medverkade giorde oökså olika
Som uppfö[ining på utstållningen "visor och dikter från sånggrupper ftån Skaråborg och gångar och detta inkråktade lite på

svunnen tidt' hade låns- man kan nog säga att Kerstin Armuseet i Skara en visafton på nesson oeh hennes Skillingtryckare var "de fina i kråksången",
Kråk under onsdagskvåIlen.
ldädda

i

gamla fina kläder som de

Det blev en stor framgång för år.
Men sjunga kunde också "G-klaArnold Josefsson oeh hans med.

hjälpare. Över tvåhundra personer

ven" från Norra Hårene och famil-

att sjunga "Lejonbruden" och andra tio i topp-visor från sekelskiftet.

vis publiken som kommit dit för att

infann sig under kälarvalven för jen Nolegård från Tibro, odh givetsjunga allsång.

sjungandet, men så hade det också
kommit dubbelt så stor publik som
arrangörerna räknat med.
Kontakter har tagits för att flvtta
Skara-utställning till ett gastbesbk i

Falköping. Säkerligen har även
detta museum saker att komplet_

tera utstållningen om visor och dikter från svunnen tid med.
J.J.

--

Bo Börjesson, Bernt BeTtitsson, Kurt Bertilsson, oue Perssoon, Ann-Britt Göransson, Annica Göransson och Britt Göransson. ouri,ga ord.f. under årens lopp har oarit John Karlstedt, Elly Hallagå,rd, Ruth
Johansson, Arne ohlson, Äke Gustalsson, Bertil ejellaniler, Bengt Karlison, Hon,
And,ersson och' Hary Göransson. I mi.tten au bi,lilen Göran Kartsieitt
fr&n d,e'n första styrelsen ogh ordf. Magnus Thor.
Det var som en fö[id av ett mer hade suttit ordf, kanske be- kan nämnas "Per

"missionsarbete" från

Luttra

roende på att man en gång som ett

SLU_avd. som Kinnevedsbor- mötesinslag

na frck sin avd. beråttade

mannfolk".

haft "auktion

om

dansen
i Kinneved och siartat
skadtig för för_
det_hela, och gav jubileums- "*"iiyii,s';rLi
."i"g""."i""-i"ten hade diskutekvållen en återblick från det rats få ett möte och man kom fram

politiska och ekonomiska

get på 3O-talet.

lå-

höll historik och
P:"4 Nilsson
srudrade
mötesverksamheten under de första decennierna i SLU_
avct
,

historia. Ovanligt många

da_

till att den var skadlig. Oaktat detta
hade man senare måi'rskenspromenad med dans till grammofon.

.

lata

Bengt Nilsson påpekade att det

.lo-.-:fu" 1936 hade man själva
firade 50
dif,
,ili:"#äi1ä,,åi..r""h irä"f.:
1i.
i Skyttepa"it-,

ä;;i,;åi,iu."r*".,.

Håsas

på

Gunnar "Luttra" Larsson når
Kinneveds SLU_CUF oå ta"_

dagskvälten
hade varit
-med
jongen

drång".

Teater

Med Åke Ung som ledare spelade man teater och ur reDortoaren

under de femtio åren varit

en

mycket skiftande verksamhet med
"höjder och dalgångar". Under

kvällen gratulerade "brodei och

syster-organisationerna" jubilaren
på olika sätt, både från lokal och
distriktsnivå. Når matborden du.
kats av blev det dans til östens orkester, men innan dess hade fem-

tiotalets underhållare i form av

Yngve och Håkan med musik och
Harry, Karl-Gustav, Siv och Ingrid
som skådespelare spelat teater för
festdeltagarna.

J.J.

Torsdagen den 11 mars 1982

Tisdagen den I mars 1982 ået inte om att bli arbetslös p.g.a.
var dagen då 22 anstållda hos konkursen. Lennart Karl6n fyller

AB Slutarpskök i Slutarp nämligen 65 år inom kort, och därgiorde sin sista arbetsdag. för skulle-han åndå ha gått i pe-nI).v.s tio medarbetare får fort- sion. Därmed avslutas ett arbetsliv
såtta upp till två månader för som bestått av snickqri till nästan
att färdigstålla inneliggande t:tff:i;.
arbetat som snickare
order men faktum kvarstår: *a""1i:ii,'u*ärtar Lennart, som
gått
i
konkurs
Företaget har
å" .L"."t.'tio åren varit anställd
med allt vad döt innebår.
på Slutarpskök.
Vid en samling u4d9r den. sista--. ;--:;{t1**'del'skönt'dttluta'
*i.i"'r--eapå'tr;J;e.;iäriäy,"ff
*iä-ä;il;,
å_HäXHTä jå:":fi :i.**
Bo Dahlstrand, en av de tre deldet är-sluiarps fot_
ägarna under de senaste å"t:; otlLennart tillbringar
b"iä?;;,'ä
sonalen för den tid som
å"i1!t:l:Tl'r under ett å'r'
önskade atr aua skurre rå
";;iä;:
ning. Manne Rutman,
h':lffåff#:ä:ff"ä
".-ä;1;fr"1 lT "i!ä
retaget under lång tid
t*"..,"";;;""stLutanjobb:
-:-il;äri"åeirLt, der som hånt,
19?3' och som åven
"t""t:-*l-:-t:i
också'säger
inom Slutarpskök, tackade
.. -,-.
. -han'
L'e yngre har vål möjför alla de år han samarb;;-;---'
-5rat meq
[g-ht att få arbetl, men det är värre
personalen.
för dem som år nästan lika gamla

,

som jag och kanske bara har några

O PenSiOn
För en av de anstälrda handlar

Ki'lääifiä

år kvar till

o"t"tffir"

Lennart Karlön

KARLiN

Slutaryski5k.

Iocr-t\ro

Kör-årsmötet
i Kinneved

tvåa i aktivitetstävling
IOGT-NTO Kinnarp har haft års-

möte

i Vårkumla bygdegård. Att

leda förhandlingarna för mötet val-

des Alf Andersson. Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen haft en livlig verksamhet i

form av möten, utflykter,

tiPs-

promenader, långdans m.m. Tio
studiecirklar har under året bedrivits i NBV:s regi, varav sångcirkeln "Skillingtryck" har blivit
väldig;t populär, då deltagarna engagerats flera gånger i veckan för
att upptråda med densamma.
Till styrelse för år 1982 valdes:

Ordf. Sven Andersson, v' ordf'
Elof Rehn, sekr. Maj-Britt Johansson, kassör Ansy. Gunnarsson. Sty-.
relseled. Margareta Silvander, Ing-

rid Ahlqvist, Gun Klingstedt, Harry Johansson.

Revisorer Arne Karlsson. KarlGustav Gustavsson, suppl. Birgit.
Gustavsson.

Studieråd: Ingrid Ahlqvist, Ingrid Andersson, Lennart Sandber!,
Göran Andersson. Valberedning

Håkan Silvander, Birgit

Gus-

tavsson, Torsten Gustavsson.

Av en rapport framkom att föreningen ligger tvåa i distriktets ak-

Kinneveds kyrkokör har hållit
årsmöte. Styrelsen, som under året
beitått av Göran Andersson, ordf.,
Brita Wilgotsson, sekt., Bengt
Klingstedt, kassör fick förnyat förtroende. Körledare, församlingens

tivitetståvling "Kom igen" med 2l
poäng. Efter förhandlingarna bjöd
kommitten till ett festligt kaffebord.
Håkan Silvander ledde allsång och
Arne Gunnarsson tog oss med 300
år tillbaka i tiden till Carl XI:s bravader och i samband med detta

kantor,- Margareta Thor. Kören
har under år 1981 haft 20 medlemmar, 35 körövningar och medverkat i församlingens kyrka vid tolv
gudstjä,nster. Ett gammalt önskemål från åldre medlemmar om

stållde en del kniviga frågor om
hans liv och leverne.
,

tr(innarp
o-o
pa
angar
Kinnarp ångar på i tråningsfotbollen. Den här helgen blev
det 5-2 mot Norrahammar -

precis som Kinnarp nykom-

lingar i division IV. I halvlek
var ställningen 2-1.

Thomas Westerberg blev tremålsskytt för Kinnarp, medan
Thomas Wennergren och Tho-

- nu har han gjort sin sista d'aS på

samarbete mellan Åsarps och Kin:
neveds kyrkokörer har resulterat i
en gemensarn konsert i Kinneveds

kyrka den

24 maj.

Tredie raka
Slutarp
Slutarps !F tog sin tredje raka seger i årets .träningsmatcher genom att i helgen be-

mas Carlsson ombesörjde

segta Annelund m:d 3-l
(f -0). Hemmalagets Tony

berg var tillsammans med mål-,
vakten Arne Ekbom hemmalagets fråmsta aktörer. tf&
tj:4

humör och svarade förutom två
mä också för ett bra spel i övrigt. Slutarps tredje mål giorde
spelande trånaren Roger An-

de
tvåövriga fulltråffarna. Wester-

Skoglund var på ett strålande

dersson.

t
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Körens 40

-

årsjubileum firades

med musikgudtjånst i Kinneveds

kyrka Tacksägelsedagen. sex medlommar belönades för 25 - årigt
medlemskap. tre medlemmar finns

ännu med från körens bildande
och

lterligare två har deltagit i kö-

ren 3? år.

ttig/. r,3,. tl

:Yasaklubb
i Kinnafp
Kinnarps IF har startat en Vasa-

loppsklubb. Det hnns ett skidintresse inom föreningen och det år
troligt att den vilande skidsektionen kommer i gång efter kvartalsmötet. Vasaklubben har elva meillemmar, varav följande noterade
det hår resultatet vid senaste Vasaloppet.

Ingemar Johansson

8.48.08,

Bengt Persson 6.30, Rolf Andersson 6.48, Lars Holm ?.00, Gert Öst
7.30, Ingegerd Johansson 7.19, Ove
Muschke 7.50. Gitsta Eriksson 8.25

samt Åke Persson 8.53.
[F.
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2s-p;ä#',ltis
anslutning
i RK-kretsen
Kinneveds Rödakorskrets höll i
söndags årsstämma på Kinnarps
pensionat. Stämman. inleddes med
parentation över avlidne medlemmdh Gunnar Wilgotsson.

Samtliga val var snabbt överstökade då det ej förekom några
avsägelser. I tur att avgå var Gö:

ran Andersson, Brita

Wilgotsson,

Sigrid Brodd och Eflvard Johansson. Styrelsen beståi i övrigt av
Ingrid Olsson, Barbro Hermansson, Linnda Johansson, Valborg
Clausson, Rut Pefsson, Arne Gustavsson, Gurli Sjöberg, Inger
Karlsson.
Ur verksamhetsberättelsen noteras att kretsen anordnat en barnolycksfallskurs med 19 deltagare,
deltagit i P4:s 35&årsjubileum, anordnat en klädinsamling 3l såekar
bra kläder och skor 775 kg, anordnat en resa . för pensionårer,
pensionårsträff. Riksinsamlingen
gav 4.670 kr. 3.000 kr har sånts till
Katastroffonden. Till Polens nödlidande barn såndes dagarna före

jul 1.0ffi kr. Kretsens syörening
har 1? medlemmar. Syauktionen
gav netto 8.512 kr.

Styrelsens förslag till stämman
följdes i sin helhet. Det blir 3.000 kr

till

Katastroffonden, klädinsamling

pensionärsresa, pensionärsträff,
- flaggning Röda Korsets dag'den 8
maj, fyra ombud till DS-stämman i
Lidköping den 8 maj. Vdlda ombud: Brita Wilgosson, Inga Nielsbn
Inger Karlsson, Göran Andersson.
Kretsens medlemsantal vid årets
slut 412, vilket motsvarar 25 Vo av
befolkningsunderlaget. Arets vinst
?.810 kr.

Efter förhandlingarnas avslutande bjöds samtliga nårvarande på
kaffe. Vidare förekom allsång med

Skillingryckarna vilket

blev
rnycket uppskattat. Som avslutning
visades bilder från en resa i Egypten.

.

TI
r.
rapperstnsarnlrng
i Slutarp-Kiirnanp

Få rnåndag blir det pappersinsamling i Slutarp och Kinnarp.
Den som har tidningsbuntar kan
plaeera dessa i anslutning till fastigheterna. under rniddagen och eftermiddagen. Slutarps IF är som
vanligt uppsamlare.

SÄNGGUDST.nÄNsT
Få söndag blir det sånggudstjåicrst i Slutarps missionshus. .Det
&'Fanritien Kurt Rydberg som tidigare tjänat i bygden, som kommer
att sjunga och vittna.
En ornvåxlande gudstjänst med
rnycket sång och rnusik.

fngen framtid fdfi3'
Illrieehamnsbana?

c:)3' I

Vad vinner

Falköpings
kommun genom att hålla fast
vid den skröpliga Ulricehamnsbanan? Ingenting,
tycks det. Inom några år kan

att
över trafikansvaret och
lånstrafiken. tvingas

Ger kcimmunen upp bandelen
blir åtminstone två fördelar skönjbara - en förbättrad väg och en
bra ersåttningstrafik. "Morötter"
som man från departementshåll
håller upp.

ta
Igår, onsdag, sammantråffade
då Hans Berg, utredare i kommunikamåste kommunen vara med tionsdepartementet, med tjånsteom att betala råkningen.
män i berörda kommuner utmed

Glimtar från Frökfud,
- Skriv att bilister'na på stora
vågen kör alldeles för fort. Det sa
en Slutarpsbo i telefon håromdan
och bad mej notera att många bi-

tiotal år sedan var blomstrande
med två träföretag som sysselsatte många. Här fanns kiosk, här
fanns kaf6, hår fanns möbelföre-

lister vida överskrider 50 kilometers grånsen. Och visst är det så.

tag.

Bilisterna respektera inte fartbegränsningen i tätorterna och ej
heller genom Luttra by och det
farliga broavsnittet. Bråttom,
bråttom har blivit en signaturmeloli bland många bilister. Ty-

väir.

Apropå bilister så var det kn:
okatjockt med folk hos Slutarps
Bil och Buss i helgen. Efter kontroverserna med Renault är allt
frid och fröjd igen och det har
iställej för franskt blivit japanskt
över Slutarp. Företagets japanare hoppas man mycket på och eftersom jag fick möjlighet till någ-

ra rejäla provrunder, kan jag
puffa på med att säga att det.
verkar vara en stabil vagn som

Slutarpspojkarna Giista

och

Svenne satsar på.

.

Det var lite av karneval i bilhallen i helgen och vi i SlutarP
behöver så väl lite glans över företagssamheten efter den senaste

tidens dystra besked. Jag syftar.
då på Slutarps Kök, som inte
längre kan fullfölja Köksbygget i
Slutarp. Efter långa, sega diskussioner och förhandlingar kom

den definitiva domen. Hopp om
någon form av fortsättning i lokalerna finns. För det kan ju inte
bli så att fina lokaler töms på sitt
innehåll och sen står tomma för
gott. Så kan vi inte slösa med resurser.

..!
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Några av Kökets anställda \ar
fått jobb. Några jobbar kvar \ll

det bittra slutet. Några står r|-

dan utan jobb. Det här år ett hårt
slag mot samhållet, som för ett

Som tur är fungerar företagsamheten bättre hos grannen
Kinnarp. Jåtten Kontorsmöbler
klamrar sig många fast vid. Jarl
och hans utskott är en stor arbetsgivare och det känns på något sätt tryggt att den här jåtten
finns på gångavstånd.

Gemensamt År Kinnarp och
Slutarp vägförening. Det var årsmöte håromkviillen. Styrelsen
och valberedningen kom. Det var
annorlunda förr når asfaltering
av samhällena diskuterades - då
var det nåstan så man fick "på
moppe" bara för att man ville
vara med om att förbättra vägar
och gator. Under året som gått,

har föreningen byggt ut

och
. byggt om belysning på vissa vågavsnitt, De sträckor väster om
riksvågen som saknade gång&h cykelväg har fått sådana.

Vägbulor har anlagts på Låitrstnansgatan i Kinnarp och Skogs-

vågen i Slutarp - sådana där bulor som gör att man får bulor i
huvudet om man kör för fort på
de här gatorna.

Våttervattnet är på vag. sam, hållena ska'få ett mjukt och vånligt vatten som ska gagna både
månniskor och maskiner. Sma'ken på vårt nuvararide vatten
har jag inget emot, men det främsom sagt inte maskiner. . .
I övrigt är allt sig likt. På Kinnarps pensionat kan man äta finfin
husmankost och åveri kalasmat.

jar

Skillingtryckarna är lika populära som bröderna Djup och hos
Bengt i affärn är det fortfarande
ordning och reda med Majvi.
BÅSSE

19ti-rr3-e3
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Efter Ulricehamn mot Landeryd
..
- är banan i bättre skick. Både pår_

son- och godstrafik har ganska

srora volymer_ här, vilket tvingat
fr"am ett båttrelffirtinuerligt
undär_

håil.

Falköping - Landeryd. Kommunerna har gått ut gemensamt i sitt

krav på odelad prövning av banan

och giorde gemensam uppvaktning

hos komlnunikationsministern för

några veckor sedan.
Beskedet från kommunikationsdepartementet kommer att läggas
fram till politikerna och efter ett
par veckor är det dags för ny ',sittning" om Ulricehamnsbanan,
Det kan'konstateras att läget år
inte särskilt {iust för banan. Mellan
Falköping och Ulricehamn är den i
mycket dåUgt skick. SJ menar act

- Som det ser ut nu finns ingen
återvändo för persontrafiken. öen
I_qT-"" nog att läggas ner, säger
Håtan Kjellberg, planeringschef i
Falköpings kommun i en kommen_
tar efter överläggningarna i Ulrice_

hamn.

Däremot finns större chans till
fortlevnad för godstransporterna
på bandelen, men volvmen är lås

-

endast g0 godsvagnar om året.

Enligt en ny utredning kostar en

tågkilometer 4-5 gånger så mycket
ror t(ommunen som en busskilome_
ter.

trafiken bör dras in intä minst av
arbetsmiljöskä1.

75.OOO
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ö skgtteförenöngen
Kinneveds Skytteförening

har haft årsmöte. Föreningens medlemmar har un-

der året lossat med

gevår,

korthå'llsgevår och luftgevår
c:a 74.800 skott. Deltagaranta-

Blom segrade i den äldre juniorklassen.

o Bra fåltskytte
Föreningens fältskyttar har under året klarat sig mycket bra på
ett flertal fåltskjutningar. Vi kan
nämna Per Hermanssons segrar i
klass F 1 vid Lekåsakretsens jubi-

let i de olika slrytteföreningarna har varit följande! Banskiutning gevär 32 st, fålt- leumsfåltskjutning och Hajoms
s\iutning 1? st, korthållsge- Skytteförenings j ubileumsfältskjut.
vår l3 st oc\ luftgevår 76 st. ning. Roger Carlssons seger i klass
Sammanlagl i de olika slrytte- F 15 i Blidsbergstriiffen. Joakim
grenarna har föreningen an- Winggrens seger i klass F 17 vid
ordnat 16l trånings- och tåv- Falbygdens Skyttekrets höstfåltlingsdagar med 2.128 starter.

skjutning. Benny Brodds fiärdeplats i klass F I och Roger Carlssons

Efter valet fick styrelsen följande
utseende: Ordf. K-G Ahl, sekr,
Ches Åkesson, kassör Hans Centerstig, vice ordf. Gunde Johans-

sjätteplats i klass F 15 i Jönköpingstråffen.

son och vice sekr. Dan Simonsson.
Mötet beslöt att höja medlems-

20;- kr för juniorer
och 30:- kr för seniorer och att höja
ammunitionspriserna till 80 öre för
skarp och 70 öre för reducerad ammunition.

avgifterna

till

o Tåvlingar
Vid Falbygdens Skyttekrets

måsterskap i banskytte för juniorer
belade Roger Carlsson tredjeplatsen, Anders Hermansson fiärdeplatsen, Tommy Berglund sjätteplat-

sen och Per Hermansson tiondeplatsen i finalen. Vid kretsens mästerskap i luftgevär belade Roger

Carlsson andraplatsen, Hans Göransson tredjeplatsen och Jessica
Winggren sjätteplatsen. Lennart

Vid förbundståvlingen i korthåll.skytte segrade P-E Joelsson i
klass K 1l och Roger Carlsson i
klass

K

13.

Föreningen fick ett segrande lag
i Skaraborgsserien i luftgevår och
ett segrande lag i serietåvlingen i
korthållsskytte.
Föreningsmästare i banskytte
K-G Ahl senior och Per Hermans-

sonjunior.
Före-ningsmästare

i

fältskytte

Claes Äkesson, Föreningsmåstare i
korthållsskytte Per Hermansson

senior och Per Brisbo junior. Föreningsmåstare i luftgevär Lennart
Blom senior och Roger Carlsson ju-

nior.

.

.

Årsmötet avslutades med att deltagarna höll en tyst minut tiil min-

ne av den avlidne hedersmedlemmen Georg Johansson.

t'tgå-!3
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Kinnarp radar
upp segrar

IOGT.NTO
i Kinnntp
besökte

Kinnarp radar upp vinst på

i

årets tråningsmatcher. I
lördags var det dags för den
!i!9e raka segern, då Kronång
slogs tillbaka på hemmaplan
med 2-1, sedan Kinnarp legat
under med 0- 1 i halvtid.
- Det var de tjugo inlödande
minuterna av den andra halvIeken, som kom att avgöra. Då
giorde vi också våra två måI,
berättar Kinnarps lagledare
Uno Carlsson.
vinst

' Torbjörn Åkesson kvitterade
till l-1. medan Thomas Wes-

tö

Vi besökte även den nYa försöksanläggningen för att utvinna
metangas ur gödseln för att därmed göra anlåggningen delvis
. Efter Bengt Klingsttldts fina information hölls möte i ett av visningsrummen och det medhavda
kaffet smakade härligt. Bengt och
hans fru Gun hade även satt upp

På söndagskvällen samlades ett
35-tal medlemmar från IOGT-NTO
i Kinnarp på Vikens egendom in- en frågetävling som vanns av Sven
bjudna av lantmästare Bengt Andersson och han erhöll en liten
Klingtedt för att få en liten inblick i I kyckling som pris.
den verksamhet som bedrives där. I
Foreningen fick åven 4 nya medFörst besågs försöksladugården I lemmar under kvållen. De så pooch vi fick information om de olika--J pulåi,ra "skillingtryckarna" har
vitaminer- och foderprover som bildat en underavdelning till IOGTgörs. Sedan besågs .lösdriftsladu- NTO-föreningen med egen styrelse
Sfaey Ttr jess 140 invånare, var- och gä1 under namnet "IOGT-NTO
avd. "Skillingatryckarnaf '.

terberg svarade för segermäet.
.Bra -.i ett jämnt hemmalag var
Tommy Berglund, som svarade
för en stark andra halvlek.
- Nu möter vi IFK Tidaholm
nästa gång. Det år nåstan så att
man hoppas på en förlust. Vi
behöver en sådan någon gång
också. menar Uno Carlsson.

Skillinglry ckarrre, i

Ungdjursupp-

självftirsörjande med energi.

VIKEN

*

till

födningen där vi hck veta att en
gödtjur uppnår den aktningsvårda
vikten av 450 kg På f år. Hela besåttningen består dv cirka 400 djur'

å radioprogranx
(t'lt98j..-

c?5'

Styrelsen består av ordf. Sven

Andersson, v. ordf. Bengt Klingstedt, sekr, Brita Wilgotsson, kassör
l1[s15 Qlausson. Revisorer Håkan
Silvander, John Karlsson. Ledare
Kerstin Arnesson.
Ordf. framförde föreningens tack

till Bengt och Gun Klingstedt för
en trevlig kväll.

Jqd;.*ov-ö3

Tipspromenaden
i Slutarp
lgtL-c3'3€
De rätta svaren vid söndagens
tipspromenad i Slutarp var som föl-

jer:

Mexico, 1932, Sundsvall, brottning, &ukt, Lennart Larsson, kortspelare, ort

'

För att ytterligare förhöja strimningen oid" stna uistrilffar brukar Skillingtryckarno,
klö ut sig i klöder frå.n anno dazumahl.

"Sjung där du står!" har Radio
Skaraborg satt som rubrik På två
program som ska sändas i vår

med underhållning av sångsälls-

kapet Skillingtryckarna.

Säll-

skapet, som består av ett 15-tal
peisoner i olika åldrar från gam-

la Frökinds kommun, ja även någon "stabol' finns med, började

förra våren jobba i en

studie-

ciikel med skillingtryck och andra gamla visor. Ocn när studie-

cirkeln var slut fortsatte

åldre publik som Skillingtryckar-

skapet att
bara farten. Numera händer det
också att man uPPträder inför

na vänder sig med sina gamla visor. Men det har visat sig att
åven en yngre generation förmår
uppskatta den hår musikgenren.
Radio Skaraborg träffade Skil-

sållträffas och sjunga av

publik på t.ex.

ålderdomshem
och föreningsmöten. Och för att
ytterligare höja. ståmningen vid

lingtryckarna en afton på Kinn-

dessa framträdanden brukar
medlemmarna i sällskaPet klä ut

arps pensionat, och

sig i kläder från anno dazumahl'

det första sänds på tisdag morgon
klockan kvart i sju.

Det är framför allt till en litet

resultatet

blev två radioprogram av vilket

i Sverige,

Skiljefrågan: påsen innehöll 27:55.
Raden såg ut så här: v'xx

nämnda har pris att härnta hos
Samuelssons. Barnraden vanns av
Mattias Lagesson, Slutarp, som hade beråknat pengapåsens vårde till
28r-.

Lottvinster utföll på följande nr
grön Iott nr 16 och röd lott med nr
23, 26, 29, 63 och 86. Vinsterna
finns hos Bengt Samuelsson i de
fall de inte redeur utdela+o

O|1" l(1

blea
o

Kinnarp hade 3-1 i

paus,

men fick nöja sig med oavgjort,

3-3 mot Gailst"d IF i

lördags.

Men alltså ingen förlust i den
sista matchen inför Premiärmatchen mot Sandhem på Kinnemo på söndag.

- Men vad värre är, vi har
fyra ordinarie spelare på skadelistan. Och bara två (Tony
Persson och Tommy Fredriksson) kanske bara kan spela. säger lagledaren Uno Carlsson.
Kinnarp giorde en bra första
halvlek - en sämre andra.

SkilLingtryckoflLa frå.n Kinnorp/Slutarp gjorile ett
bejublat fromtröd,ande när länets centedsainnot höll
stiirnmo i FaUcöpi,ng.

Thomas Westerberg två-målsskytt, och Roland Jansson, var
hemmalagets måiskyttar.

sw zqlz-82.

222

(34:-) och Båsse Johansson (18:55)
samtliga Slutarp. De två först-

3-3..

I;'1

ll2

21x. Barnraden: xxl 212 lx2 xZL.
12 rätt hade Ola Johansson (skiljefråga 27:75\, Olle Gustafsson

3-r
''21t.

China-tea-

tern, Gtista Ekman, 3-2 och fett.

Bra i Kinnarp: Per-Ola Wesoch

Jaktstig i Ki'iåäi$

Lwftgeaärsaaslutning
hos Kinneaedsskyttar

Gunnar Johansson kigger an rned' sin "Sauår&Son
"rnedant. Staffan.Nilsson ud'ntar på stn tur or'd. den andra skjutstattonen.
Kinnarps sportskytteklubbs traditionsenliga jaktstig genomfördes i
går i Lagerstorpsmarkerna intill
den gamla soptippen. Lite "spårsnö" låg kvar i glåntorna, men den
saknar betydelse i jakten på plåtfltgurer. Ett stort antal skyttar hade
samlats i skytteterrängen, från spe-

cialister som åker från tävling till

tåvling, till mera amatöfmässiga

skyttar som tycker det är roligt att

pröva kunskaperna på

hemma-

plan.
Jaktstig i KinnarP

Avstånd vid skiljemåI65,10 meter
l) Gunnar Davidsson 120 (2,10); 2)
Svere Karlsson 120 (2,85); 3) Bengt
Larsson 120 (3,85); 4) Egon Larsson 120
(6,10); 5) Yngve Heddn 120 (13'40); 6)
Christer Gustafsson 119 (1,3?); 8) Kent
Persson 119 (2,40); 9) Bertil Nilsson 119
(12'40);
15,691; l0) Jan-Erik Jansson 119
1l) Claes Roslund 118; 12) Bo Jonsson
f17 (3,10); 13) Leif Andersson 11? (6,10);
14) Tommy Ingemarsson lf7 (10.45); 15)
Anders Bjälkenberg 116 (2.10).
Lagskytte: 1) Tidaholm lag I 581; 2)
Tidaholin lag 2 548; 3) Sätuna lag 1 539;

4) Habo lag 1 514; 5) Götene 513; 6) Fal'
köping lag I 5ll; 7) Vilske lag 2 509; 8)
Vilske lag r 503;9) Falköping lag 2 501;
l0) Skara lag 1 495; ll) Såtuna lag 2 489;
12) Göteve 474; 13) Habo lag 2 473; 14)
Eriksberg,l4T; 15) Valle 439; 16) Såtuna
lag 3,106.

Veteranklass: l) Arne Hållander

112;

2) Karl-Erik Johansson lll; 3) Lemart
Lusson; 4) Sven Antonsson ll0.
Juniorklass: l) Giran Ludvigsson
120: 2) Stefan Persson 1l0l 3) Örjan
Storm ll0.
Damer: l) Ingegerd Gustafsson 92; 2)
Agneta Heddn 89.
Rå4iur: l) Bror Torstensson 34; 2)
Sven-Evald From 34; 3) Olle Karlsson
30.

Hilbana: l) Conny Svahn ?4;2)

Kling 6il;3) Ragnar Persson

Stig

61.

Gunde vann jaktstig

Gunde Johansson,. KinnarP'

vann elitklassen vid. den stora jakt-

stigen i Hålanda, anordnad

av

Skepplanda SPortskYttar. Han var
ensam om skjuta 99 Poäng' Därmed 4r han kvalificerad till semifinal i Winchester CuP. Jaktstigen
hade samlat 430 deltagare.

Biista skyttefamiljen: Fr.u. Lars Harry och Huns Göransson,

Individuellt: 1) K-G Ahl S-O Berglunds vandringsPris.

Efter en mycket aktiv luftge'

Huvudskiutning: l) Fam H Göransson 890, 2) fam B Winggren 889, 3) famr

vårssåsong med många mYcket
goda resultat höll Kinneveds
Skytteförening onsdagen den 714

L Berglund

sin traditionella avslutning i Lo'
kal Frökind. En såsong med tre

1235, (Gunde Johansson, Dan Simonsson. Sten Karlssont 2) Kinnrps Kon-

torsmöbler 2 ll88 tTomas Westerberg.
Uno Carlsson, Cles Åkessonl 3) Smederna l168 (S-O Berglund, Yngve Nilsson, K-G Ahl).
Yrkeskorp g3upp 2: 1) Bröderna 1230'

segrar i skaraborgsserien för luftgevår och fina framgångar i såväl

krets- som förbundstävlingar.
Måsterskap, senior, final: 1) Claes
Åkesson 365 , 2) Per Hermmsson 347, 3)
Gunde Johansson 340, 4) Hans Centerstig 334.
Måsterskap junior final: 1) Jessica
Winggren 399, 2) Hans Göransson 399,
3) P-E Joelsson 397, 4) Lars Göransson
39?, 5) Roger Culsson 395, 6) Ove Josefsson 394.
Huvudslqiutning, senior: 1) Clåes
Åkesso. 18?, 2) Gunde Johansson 176,
3) Hans Centerstig 170, 4) K-G Ahl 170.
Junior stående: 1) Tommy Berglund
1?5, 2) Per Hermansson 172, 3) Joakim
Winggren

tappade
stinget. Slutplaceringen blev
trea från slutet.
- Målsåttningen är att kom-

Junior A division 2: 1) Anders Hermansson, Joakim Winggren, Ola Hermansson.
L 14 div 5: 1) Hans Göransson, Lars
Göransson, P-O- Berglund.

Luftgcvårsmårken, ståender Brons:

1) Jessica Wnggren 199, 2)
199, 3) Hans Göransson

Ola Flermansson.
Silver: Ola Hermansson.

lagledaren Jan Ekman.

Laget har en större bredd i
år och därför år en bra tabellplaceringrntijlig:?eq enda spelarförlusten är Stefån Ekman
som har gått til FArlt. BjörnOve Andersson, Grol{nda och
Stig Sandblom, Vartofta är två
AJag5aktuella nyförvårv.

Jan Ekmans seriefavorit är
Blidsberg

IK.

1e1{;;"- tl

{ _ t'i

Påbyggnpdsmårke, Brons: Stig Lind-

g"ur, E6\". Johansson, Joakim

son. Dmiel Andersson, Tobais Andersson, Rickard de Pablo.
Silver: Ove Josefsson, Mattias Brisbo, Markus Brisbo, Tomas Hector, Maria Joelsson, Angel.icka Andersson,
Tornmy Sjöstrand, Jan Josefsson, Fredrik Nyberg, L-E Fridolfsson, Björn An-

Silver: Anders Hermansson,

Guld: Göte Lindgren, Benny Brodd,

Tomy Berglud, Lennart Blom,

dersson.

Guld: P-E Joelsson, Niklas Ahl'
Christer Hermansson, Maria Joelsson'
Ove Jossefsson.

Guld med en stjårna: Joakim Karlsson.

Gutd med två stjärnor: Peter Ahl,
Per Brisbo, Patrik Karlsson.
Guld med tre stjårnor: Jessica Winggren, Hans Göransson, P-O Berglund,
Roger Carlsson, Lars Göransson.

Per

Hermansson,

Pmpagandamårket, Brons: Ola Her-

milsson. Elon Larsson. Bosse Johans-

Serietoppen, senior: 1) Claes Åkesson, 2) Gunde Johansson, 3) Hans

son, Lars Lindgten, Stig Lindren.

Silver: Joakim Winggren.
Guld: Anders Heramnsson.
Lägre årtalsmårke andra kompetensen. Claes Äkesson, Hans Centerstig,
Gunde Johansson, Lars Lindgren, K-G

Centerstig.

Junior

Elon

Larsson.

soi,

2)

Wing-

gren.

2) Joakim Winggren, 3) Bosse Johans-

{r,h'!d+'l

|

stig, Gunde Johansson.

Lftgevärscupen: 1) Claes Akesson,

ma båttre ån förra året, säger

I

Skaraborgsserien luftgevär' senior A

mansson 174,

ten och spelarna

I

div 3: 1) Claes Åkesson, Hans Center-

L 11: 1) Joakim Karlsson 195, 2) Daniel Andersson 189, 3) Mattias Lagesson
188, 4) Niklas Ahl 182, 5) Magnus Lagesson 178, 6) Rickard de Pablo 175, ?)
Niklas Dahlstrand 1?5, 8) Pelle Her-

andra plats under
songen, men södan gick allt
snett. Många matcher förlorades med uddamåLlet under hös-

|
|

Hans Centerstig), 3) Holmen Team 1189,
(Rune Abrahamsson, Krister Johansson, Conny Johansson.

199, 4) Per Brisbo 199.

på
hela vårsä-

I

Lindgren, 2) Kinnars Kontorsmöbler 1
1199, (Elof Jonsson, L-E Knutsson,

Maria Joelsson

Föra året låg Slutarps IF

I

(Stig Lindgren, Lars Lindgren' Göte

172.

L 13-15:

886.

YrkeskorP: grupp l: It Diverse I

stående: 1) Per Hermansson,

Tomy Berglund.
L 14: 1) Hans Göransson,

2) Jessica
Winggren, 3) Roger Carlsson.
L 12: l) P-E Joelsson, 2) Per Ahl, 3)

Ahl.

Sittande med stöd, Brons: Jerry
Culsson, Pelle Hermansson, Angelicka

Ove Josefsson.

Juniorkorpen: 1) Hans Göransson,
Ove Josefsson, Tomas Dahlstrand
1772,0, 2) Per Brisbo, Daniel Anders-

Andersson, Maria Joelsson, Urban Mar-

tinsson, Patrik Hedlund, Tommy Sjö-

strand, Reine Karl6n, Mattim Lag-

son, P-E Joelsson f755,0, 3) P'O Berg-

lund, Joakim Karlsson, Jan Josefsson
175f,0, 4) Jessica Winggren, Roger Danielsson, Björn Andersson 1748,5, 5) /
Maria Joelsson, Urban Martinsson, Angelicka Andersson 1738,5.
Familjekropren, Final: 1) Familjen

esson, Magnus Lagesson, Tomas Dahlstrand, Jan Josefsson, Tomas Gabrielsson, Niklas Dahlstrand, Röger Danniels-

,

Harry Göransson 890+446:1336
vandringspris.

P

fer*J
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Lördagen den f7'aprit t9B2

Lwwnn'ns-wrtn
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En frisk nykomling
'SOlll,,
scufs

crr

framåt!

Ff,

.rl

n Kinnarps IF har gått
sina egna vågar inför

i division
IV.
D Istållet för att försöka spela tillbakadraget, som det tillstår en
nykomling,
satsar
Kinnarp offensivt och
istållet för att åka på
träningsläger söderut
har Kinnarp istäIlet
laddat upp på hemmaplan.
'[ -Defensivt och tillbakadraget har aldrig
varit vår melodi. Och
kan man inte samla alla killar år det ingen
mening att åka på träninglåger, förklarar
come-backen

Kinnarps

lagledare

Uno Carlsson.

' Kinnarp har åkt jo-jo mellan
division IV och V. Nu är man

uppe i "fyran" igen. Det var två
år sedan sist och då åkte Kinn-

Han ti+ågger:

- Och'skulle vi åka ur så är

väl det inte hela världen.

r

..

På hemmaplan

Skador och besvärliga arbetstider har giort att Kinnarp
laddat upp på hemmaplan även

den här såsongen. Planen i

KINNARP-MaDELL

7982. En broki.g bland,ning ant gammalt och ungt. Men tnest
ungt, faktiskt. Medelåide,nt i laget ör låg. "Men oi sätsar frarn&t
frin början, d,et
har alltid uarit oår melod.i" siiger lagtedaren (Jno carlssbn llangst upp t.h.).

qrl, u! ruEu uuuer' 0cll oril,

- Då råckte vi inte alls ti!I.
Spelarmaterialet var inte bara
för tunt, det var lite för orutinbrat också, minns Uno Carlsson,
som åven då basade för Kinnarp.

o

Samma spelare

Tiden har jobbat för Kinnarp, Det år nästan sanuna som
spelar i iaget i dag som för två
år sedan. Bara med den skillnaden att de blivit två år åldre
och däjmed också bättre.
- - En spelare som Torbjörn
Äkesson, t.ex. harju bara blivit
bättre sedan sist. Då var han
alldeles

för orutinerad,

säger

Uno Carlsson.

"1lobbe", Per-OIa

Wester-

berg och Tommy Berglund är
tre egna produkter och de tre
yngsta i dagens KinnarpsJag,
som över huvud taget häler en
ganska låg medelålder.

- o Göran populår

Giiran Johansson har blivit

populåir som spelande tränare i

Kinnarp. Han gör nu sin tredje
såsong i klubben, sedan han
'kom

-

från Grimsås 1g80.
Spelande tränare har varit

vanligt i Kinnarp. Det är väl
nåstan bara "Sotarn" Bltieher
som bara sysslat enbart med
träning, tror Uno Carlsson, och
tänker på namn som Bosse
Tl'rern, Benny Carlqvist och
"Blecka" Georgsson.

Kinnarp kommer att

framåt i division

satsa

lV-comebacken. Det är en läggning som
Kinnarp alltid haft. Fegspel och
tillbakadragna positioner har
aldrig legat för laget. Kanske är
det dårför man heller aldrig lyckats stabilisera sig i division IV.
- Vi kan helt enkelt inte spela tillbakadraget, säger Uno

Carlsson, och påpekar att så
kommer det heller inte att bli
den här gången.

laddningen på

gräsph;r":ä:

derut.
- Kan man inte få med sig alta spelare är det ingen mening
att sticka iväg på träningslåger.
Då kommer pengarna till båttre

användning på annat sått,
tycker Uno Carlsson.

Det har gått väldigt bra för

Kinnarp i träningsmatcherna.

Segrar på segrar har laget radat upp. Men nu är det ju så,
en gång för alla, att man måste

lära sig skilja på

tråningsmatcher och seriespel.
- Vi försöker inte snegla för
mycket på träningsmatcherna,
samtidigt som vi vet att de bara
resultatmässigt är bra. Spelmåssigt har det funnits mycket i

övrigt att önska, menar Kinnlagledare.
._arps

o Skadatnyförvåru
Nyförvårvet Lennart Persson, Trådet, går skadad och
blir inte aktuell för spel förrän
tidigast till sommaren. Det är

givetvis tråkigt.

Fjolårets

kanske båsta spelare Roland
"Lollo" Jansson har också haft

problem med skador och ligger
efter med träning. Tony persson och Tommy Fredriksson
har drabbats av samma öde.
- Så målsättningen är förstås
given. Det gåller att ha tre lag
efter sig, filosoferar Uno Carls-

DET VAR DÅ Df,T.Kinnarps spelande triinare, populdre Göran Johanssonhissos
ats lgckliga spelare seil.an seriesegem siikrats i
fiolårssiisongens sista match.

son.

- 20 poäng kan räcka för nytt
kontrakt, åven om det är svårt

att spekulera i sådant så hiir i
förväg, fortsåtter han.

Det blir mycket derbyn för

FalköpingsJagens del den här
säsongen, Kinnarp kastar sig
direkt'in i hetluften med en så-

dan match direkt:

Sandhem.

hemma på Kinnemo.

-

Derbymatcher är knappast

någon fördel. Vi kanske bara
spelar bort varandra, funderar
Uno Carlsson.

HÅKiNPEnsSoN

Lenrwrt

Perssmt

-

nuför-

Ame Ekborn

-

en nAckelspelare,

Sk

olj ubil,eum

Ett antal skolbarn m/38 har
samlats i Kinnarps skola för att fira det faktum att de lyckats få avgångsbetyg för trettio år sedan.
Dåvarande läraren i skolan,

Bengt Kjellström var också närvarande då nämnda klass även
var hans första avgångsexamensförsök i nämnda skola.
Mer eller mindre lätt kunde nu

de forna skolbarnen intaga

de

platser de en gång haft och minnas rackartyg och annat de haft

för sig under skoltiden. Efter
skolbesöket blev det en tillställning på Kinnarps pensionat dår
ytterligare skolminnen utbyttes
under trivsam samvaro.

i Kin;Wö"

På bilden rektor Bengt (iellström, Elsie Andersson, Elsy Ek
(Striingberg), Gösta Andersson,
Birgitta Gustafsson (Karlsson),
Lisa Kirjonen, Inga Larsson (Wil-

MQbler som tarhansyn
till kontorets resurser.

Charlotte Stenström (Clausson),

Våinö Scherman, Elsa

Hul6n

helmsson), Anita Karlstedt (An-

(Kjelt6n), Hilkka Helander (Neuvonen), Kurt Andersson, Kurt
Filipsson, Eldor Larsson, Lennart Ragnarsson,. Roland Her-

dersson), Vivi-Ann Roth (Öh-

mansson, Aimo Gustavsson och

man), Inga-Lill Fredriksson, Ann-

Kjell Levinsson.

nrsrB,rr(?s.
MOTTAGNTIYG

I IilNIYA|BP.

sjukvård. BVC-verksamheten i

Primärvårdsnämnden i Falköping godkånde vid sitt sammantråde i går lokaler för di-

Äsarpsdistriktet kommer att flyttas

till Kinnarp.
Mottagningslokalen i Åsarp är li-

' ten och där finns inga möjligheter
striktssköterskemottagning i
till utökning. När det blir en motKinnarp. Lokalerna, som ligtagning i Kinnarp har distrikkger i Frökindsgården, skall sköterskemottagningarna i komvara klara att tas i bruk vid munen en förhållandevis god stanårsskiftet.

Mottagningen, 135 kvm i souterrängplan, skall bemannas med
en distriktssköterska och vara bas
för'fyra undersköterskor i hem-

dard. Bättre lokaler har tillskapats
i Vartofta och Stenstorp. Större
och ändamålsenligare lokaler kom-

mer i Floby i samband med nybvssnation.

l.l3e*,>\-'og

Summa: ca
2 435:- exld
Det finns starka skä|, både mänskliga och ekonomiska, att titta närmare på våra flexibla inredningsalternativ för olika kontorsarbetsplatser.
De funktionella möblernas utlormning och material tilltalar såväl användare som besökare.
Den höga kvaliteten och de niånga kompletteringsmojligheterna ger
säkerhet på lång sikt.
Möblerna levereras helt färdiga. De finns på plats den dag vi lovat
leverans.

Priserna passar även den kräsnaste bland kostnadsmedvetna.
Se bara på priset för de möbler, skrivbord med hurts, tillsatsbord och
förvaringsenheter, som visas i bild.
Hör av dig! Så får du snabbt tag på närmaste man bland vära70
återförsäljare.

Kinnarps AB
BOX 3060, 52103 FALKÖPING.
Telefon 0515-33370.

178A,-'ct1- g"]-

tecknat kontrkat om. Vårt företag ser till att hela organisationen
kring verksamheten fungerar.

Briketterna har en mycket låg
fukthalt - viktigt för att få ur så
myc(et energi som möjligt ur

Briketter
i lfirynarp
något för

dem.

o lUiljövänligt
Henry Jarlsson berättar att det
visat sig att det är mindre problem att elda med briketter än
med tjocko[ia som man tidigare

gjorde vid Kinnarps Kontors-

kommune''S=
Kan kanske en brikertrabs

;f

r-o1:i51::

:mf*rufi

:

'- *,'*U: I -5i:H Rlif
J'öt,
i",:;i:Lfli#
sitt nystartade dotterbolug
har vi så att vi klai to" U.it.tter

I

Huskvarna, svensk Brikett'J rar oss under vintern. Vi klarar
energi AB, offererar, hyr ud oss helt utan olja' säger Henry
en av ägarna till Kinnvara någoti
och finansierar,'kommun
-.1-i Jarlsson
kontorsmöbler och styrleseiO" f.U.Opit gs
".pt

ffi

Iil\ii...'.1:lll1i1itlr.lil,ilf

ffi

möbler.

- Det går mycket problemfritt.
- Vi tar tillvara allt avfallet,

tråbitar och slipdamm och pelle-

terar det. Förut når vi brände

det som det var kunde vi inte ta

i1ri'ii.i|..

vara på all energin sommartid

.

utan det blev mängder med spill-

t' t

värme. På vintern råckte därför
brånslet inte itll utan vi fick fylla
ut med oljeeldning. Bränslet var
dessutom också allfför skrymmande.

- Med briketter går det

ler lokala intressenter att
satsa på på? Falbygd.tt -"d ei19' ,--r-r^
sina omvittnat
gångar på

genn8en.

minskat kraftigt.
- Oljan som vi använde tidigare utsöndrade mycket svavel via
röken som försurade miljön. Det

"to"""iiii
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aft

ställa in pannorna för maximalt
effektuttag och stoftutsläppet har

ordförande i Svensk Brikettener-

ler kommuner - billigare
sa ån att låna pengar till inköp

av

kunder.
Lrit.tt"" - med be"u
briketteringsanläggnine "..rr."
ståmt energiinnehåll
- som han

vårdighet bland stora

En

år det inget problem med

nu.

Mångden aska är dessutorir bara
en halv procent. Som jämförelse
kan nämnas att kol har 10-20
procent aska,

En styrenhet ser till att auto-

matiskt reglera mängden brånsle
som ska in i pannorna. Likaså tar
en belastningsreglerad askskruv
.hand om utmatning av aska och
stoft.

- Det är en mycket fin förbrånning med pellets som bränsle. Det är vår erfarenhet efter de
år vi har använt systemet, säger
Henry Jarlsson. Han menar att
det nu beror på samhället om vi
ska satsa ordentligt på att ta vara

på de inhemska energitillgångar
som faktiskt finns tillgängliga i
stor mängd.

I annat fall får vi fortsätta

satsa

på dyr importerad olja. Det vet vi
ju vad det kostar landet.

GLENN WELANDER
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