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Sköterskelokaler
i Frökindsgården
Ombyggnaden av lokaler

börjas inom kort,

sedan

i Frökindsgården till mot- beslut om hyresavtal meltagning för distrikts- lan landstinget och komsköterska kommef att

på- .munen fattades på månda'

gen i kommunstyrelsens
fastighetsutskott.
Landstinget skall tillträda lokalerna vid årsskiftet och de skall då
stå klara. Ombyggnaden beräknas
kosta runt en halv miljon kronor.
En f.d. lårarbostad i Vartofta är i
kommunens ägo, men fastighetsutskottet vill att den såljs.
Ny bland hyresgäster i de kommunala industrihusen åir Vårings
Båirgningstjåinst.

Vidare beslutade

utskottet ätt arrendera ut mark vid
Bissgården.

Musilcanter från Skaraborg. . .

o

IVIALKALAS
..AV KINNARP
men, oi aad d,et
aar ehunso;rtg',t. o .
n Det blev ett riktigt målkalas ur Kinnarps
ögon sett når man på Kinnemo besegrade Skultorp med hela 4-1 efter 1-1 efter den första halvleken.
tr Det var ett mycket dåligt väglag på grund av
det idoga regnandet och detta giorde att det blev
mycket chansartat.
- Spelet blev något chansartat och'det kanske var det som
glorde att siffrorna blev så pass stora som de blev, menade Kinnarps lagledare Uno Carlsson efter matchen. Vidare var ju Skultorp tvungna att flytta upp sina positioner efter vårat 2-lmål
Kinnarps seger var dock inte på något sätt orättvist. Det var
Kinnarp som stod för det mesta och bästa. Skultorp hade dock
också några vassa chanser. Kinnarps ledningsmål kom 25 minuter in på den första halvleken genom P-O Westerberg, som touchade ett inkäst frånbroder Thomas Westerberg. Dessförinnan
hade också Göran Johansson varit på bollen.

" r

Slutminut

Skultorps kvittering kom i den absolut sista minuten av den
första halvleken genom Bengt Fogelberg.
- Vi bjöd ju på deras första måI. Så påssivt får vi absolut inte
upptråda när vi leder och det är slutminut, menade Uno Carlsson i Kinnarp. Men det ordnade ju upp sig ändå och det är poängen som räknas i första hand.
Kinnarp tog ledningen i den 56:e matchminuten genom Göran
Johansson som slog in en straff efter det att en Skultorpsspelare
tagit med hand. I situationen innan hade en Kinnarpsspelare en
nick i ribban.

o
Unilerh&llningsensentblen
Kinnarps skola.
Underhålhiligsensemblen från
Regionsmusiken_ i Skövde har besökt skolorna i Äsarp och Kinnarp
och bjudit eleverna i årsklasserna

I

- 3 dels på konsert och dels har
man giort besök I respektive klassrum.

från

Regionsmusilcen konserterade

Klassrumsbesöken har varit syn:
nerligen givande, säger man inom

den sju man starka

ensemblen.

Eleverna har verkligen varit intres.
serade av det vi haft att berätta om
musik och instrument.
I tisdags besöktes skirlan i Kinn-

inför klasserna 7-J

i

arp dår man efter klassrumsbesö-

ken konserterade i

gymnastiksa-

len. Bland de måmga olika musik'

stycken som spelades fanns ensemblens siglaturmelodi "Vi iiro
musikanter från Skaraborgi'. ..
L.S.

tf"isi^-a';* lc,

Sätta punkt

Efter 85 minuters spel kunde Roland Jansson rulla in bollen i
öppet mål och 3-l för Kinnarp var ett faktum. I den näst sista minuten av matchen kunde P-O Westerberg göra 4-1 för Kinnarp
och därmed såtta punkt för målskyttet.
I Kinnarp var det ingen spelare som överglånste någon annan
utan alla kämpade och stred tappert och giorde vad de skulle.
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JONAS SKÖLD

Musilckväll i Frölcind

Vå,rtradition
i Kinneaed
Valborgsmässoafton

i

Kinneved

kanske innebar att en tradition
som tidigare funnits åter våcktes

l*l

till liv! Att gemensamt elda och hälsa våren. Efter några års uppehåll
tog Kinneved-Brismene centeravdelning initiativ till att denna tradition åter kom till stånd.
Valborgsmåssolirandet ägde rum
Församlingslokalen i AxtorP.
Kvållen inleddes med att elden
tändes, Kinneveds kYrkokör fram-

vid

l'lgx-ol"o'E

trädde med vårsånger' Vårtalet

hölls av Sven Andersson, Lofsgården. Kören sjöng även Kinnevedssången, som de församlade också

fick pröva på inne i samlingslokalen.

Efter uteaktiviteten var det sam-

ling inne i samlingslokalen
CKF hade dukat med kaffe
IJngdomarna

i

dopp. Kvällen avslutades med ge-

musikskolan bjöd' på' en uppskattad mu-

mensam sång av Kinnevedsången.

sikstunil.
Kommunala Musikskolans ele-

ver och lärare vid Kinnarps skola

inbjöd häromkvällen till -en musik-l

stund i Lokal Frökind.

Under ledning av sina lärare

Ewy Hansson, Björn Pehrson och
Rune Johanson framförde barnen
och ungdomarna både i grupp och
enskilt olika musikstycken. Hår
bjöds både blockflöjt, klarinet!, Bt-

;:

t::

ii;:: it

t:l

tarr och piano.
Det var verkligen roligt och inspirerande att få höra och se hur
duktiga och intresserade musikskolans elever är. Kanske blev det
en ton fel hår och var. och kanske
var takten inte alltid perfekt, men
vad gör det, når spelglådjen finns
dår. Enda malörten i glädjebågaren är väl hotet om att anslaget till

musikskolan ska skåras ner. De
som drabbas.av detta är förstås
dessa elever, som just nu har upp-

täckt hur roligt det år att kunna
spela ett instrument. Låt oss hoppas, att de får möjlighet att även i
fortsåttningen ta del av den fina
undervisningen som musikskolan i

-ger,
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Det uinnande laget sorn bestod ao Bert-OIa Lundgren, Pernilla Eel+, Denny And.ersson och Per Brisbo gratuleras hör au ordf. Gösta Eek frå,gesporlled.aren Bo Johonsson och d,omare Per-Inge Carlsson.

Vå,rfest rned Hem och Skola
Frökinds Hem- och.
förening har haft sin

Skolaårliga
vårfest i Lokal Frökind dit föräldrar, elever, syskon och lärare
bjudits in. Programmet den hår
gången bestod av Bear Jazz, kubtåvling, kaffeservering och frågetåvling.

Elter ett fint framträdande av
välkända och proffsiga Bear Jazz
var det dags för kubtåvling. Det
var de tre syskonen, Weronica,

Björn och Angelica

Andärsson,

Pernilla Eek och Sofia

Jarlsson

som vågade sig på att ställa upp.
Endast 1 ,minut och 57 sekunder
behövde Pernilla Eek för att få kubens fårger på rått plats. Som god
tvåa kom Angelica Andersson.

Som sista programpunkt efter
kaffeserveringen kom kvällens
höjdpunkt frågetävlingen. Varje
årskurs ståller upp med ett fyramannalag och så finns det ett vuxenlag där två förädrar och två lårare deltar. I år hade dessutom de

olika klasserna totat ihop var sin
heja-ramsa för att ytterligare förhö-

ja ståmningen.
Efter en mycket jämn och sPånnande match avgick årskurs sex
med segern. De fyra deltagarna i
laget förärades med var sin fin
"guldmedalj". På andra plats kom
årskurs ettlaget bara några få poäng efter, Festen avslutades med
att föreningens ordförande Gösta
Eek tackade samtliga för en trevlig
kväll.
E.L T
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Påsk-par från KinnarP
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Sture Creutz l2isar "hatten" .för Kinnetsed"sbomw.

medlemmarna i en
"stenmurs-cirkel" håromkvållen gästade Sture Creutz i

När

Sörby passade de på att gå

till

"Linnara hatt". Den ligger på
fastigheten Ekelund i Flobys
utkant och är upplagt någon
gång omkring 1870. Stenen år

enligt uppgift håmtad från
den lilla åker som hatten ligger på, utan att stenarna där-

för tagit slut.
Ytterligare en hatt finns på stam-

Äuen Fallcöping had,e sina små påslcgummor och

s.ånsna h'elsen'
iditäiuuir'utä på. stan under den
'F;I;;;b;;"
oinoi De hiir tttå' som traskadg omkrins i
iitnÅ noa" Land,at i' stan efter förd från Kinnarp'
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gården Västergården i Våsmes!orp. Här har odlaren Erik Andersson under några decennier brutit
sten och lagt upp stora stenmurar
som nu emellertid visar ett visst

ro/s-gz.

sönderfall.

Erik Andersso4-har också rätat
en bäck och Jtensatt dess kanter.
Dessutom har han byggt en liten
kvarn vid sidan av bäckfåran. Gården och kvarnen är i kommunens
ägo.

Det är en unik landskapsbild,
men stenmurarna ramlar ner och
kvarnen år i ett bedrövligt skick.
Här är det sannerligen plats för
kulturvårdande arbete innan det
är för sent.

Sture Creutz hade mycket kulturhistoria att berätta för sina gäs-

ter från Kinneved. dels

under
vandringen och dels vid kaffepausen i backsläntan där backsipporna just börjat blomma.
. J.J.

Karl-Arne Ad,amsson gör
en kulturinsats oeh lagar
etthå,liha!,ten...
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SLUTARPS BILSVETS
utför plåtarbeten, lackering

samt mindre reparationer.
Te|.0515/335 49

NASTAN

Vi inbjuder till

#;iffå,

ffi

Långdans genom Kinnarp
Annandag Pingst. Samling vid skolan kl. 13.30, slutmål Lokal Frökind. Musik: Östens. Deltagaravgift 30:-/par. Klädsel,
valfri, men gärna folkdräkt eller gammaldags. Behållningen
oavkortat till diabetesföreningen. I håndelse av regn, kultisdans i Lokal Frökind. Servering. Väl mött alla glada dansare
och publik.
Ev. förfrågningar, tel. 05151331 72.
Kinnarps |OGT-NTO iqg&,a .".
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Kinnarp skuggar

IFK Falköprng
IFK Falköping hade och Kinnarp möts,

så

sånt ut spioner titl Kin- visst hinner det hända
nemoiKinnarpigår
saker till dess. Kinnarp
kväll. Hemmalaget tog har siktet inställt på nytt

där emot Falköpings AIK
i div. IV-derby och vann
med 3-2 och år obesegrat. Det dröjer dock tills
den 29 juni innan de två
topplagen IFK Falköping

kontrakt, men Westerbergarna och de öwiiga
behöver inte vara så blygsamma, tycker FT-spor-

ten.

-s

"CI;

Kinnarp böst på iaktstig
Olander, Blidsberg f09;
Gösta

fg)

Inge Lindgren, Kinnarp 109;

20)

Med Göteves jaktstig avslutadcs
årets lagtävlan ijaktstig. Elva klubbar har deltagit med sammanlagt
16 lag och Kinnarp segrade med
bred marginal. I Göteve gick den
individuella segern till Håkan Johansson, Habo.

Resultat:

l) Håkan

Johansson,

Habo 117 p; 2) Jan Celander, Trollhättan 114; 3) Bertil Nilsson, Tida-

Kinnarps Roland "Lollo" Jansson hoppar högt t' gå'rdagens match mot IFK Sköude. Och"'LoIIos" och hans.l,agkompisar hoppande och skuttande gau res.ul,tatl

1-1 slu-

tade matchen.

Kinnarps IF - pigg nykomling i clivision lV-fotbol:
len - höll på att ställa till med en rejäl överraskning
i gårdagens bortamateh mot seriefavoriten IFK
Skövde.

Når blott tio minuter återstod ledde man nåmligen med 1-0, men då lyckades IFK Skövde forcera
in kvittering till 1-1, vilket sedermera blev slutresultat.
Men Kinnarp var ftirstås nöjda åndå, fortfarande
är man ju utan förlust i denna stentuffa serie.

- söd 20.-

holm 114: 4) Bengt Eframimsson,
Dalum 113; 5) Hans Klaar, Tidaholm 113; 6) Göran Brännemo.
Vilske 112; 7) Sören Lind, Blidsberg 112; 8)rSverre Karlsson, Tidaho.lm 112; 9) Torbjörn Frid, ,Tidaholm ll2; 10) Kent Larsson, Grästorp lll; ll) Claes Roslund, Falköping 111; 12) ArneJohansson, Ve-

duin ltt; 13) Jan-Äke Andersson,

Tidaholm 110; 14) Bengt Svensson,
Falköping f10; 15) Anders Lennartsson, Sätuna 110; 16) Leif Andersson, Tidaholm ll0; 17) Uno

Lagerstrand, Falköping 109;

18)

Olle Johansson, Herrljunga 109.
Damer: Ingegerd Gustavsson,
Sätuna 99;- Veteraner: Karl ftirgensson, Uddevalla 103; Juniorer:

Jan Blomster, Valle
Lag: 1) Tidaholm
523;

108.

I

543; 2) Habo

3t Kinnarp 520: 4t Falköping

II 499.
Lag, sammanlagt efter tio täv-

518; 5) Vilske I508- 6) Vilske

lingar: l) Kinnarp

5.348;.

2) Tida-

holm I 5.215; 3) Falköping I 5.093;
4) Tidaholm II 5.048; 5) Sätuna I

5.943; 6) Skara 4.901; 7) Sätuna II
4.761; 8) Habo 4.754; 9) Götene
4.604: l0) Valle 4.483; ll) Vilske I

4.462; 12) Falkoping ll 4.462; 13)
Göteve 4.356; 14) Eriksberg 4.169;
15) Vilske II 4.106; 16) Sätuna III
3.903.

Lagtävlan, ind, åtta resultat: 1)
Bengt Äkesson, Kinnarp 910; 2)
Bertil Nilsson, Tidaholm 898; 3)
Gunde Johansson, Kinnarp, 897.
Skeet, 25 skott: 1) Bengt Alfres-

son, Solberga, Leif Andersson, Ti
daholm 22. Skeet, tio skott: 1) Roger Johansson
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genom l\rnnarp
Långdans blir. det också i år genom Kinnarp. Det var många som
tog tillfället i akt förra året och därmed giorde det möjligt att överlämna en gåva på 1.755 kronor till
Föreningen för utvecklingsstörda
barn i Falköping. I år skall behållningen gå till Diabetesfpreningen
och eftersom arrangören IOGTNTO, Kinnarp, själv står för alla
kostnaderna så hoppas de att
många par ståller upp för den goda
sakens skull.
' Långdansen startar på Annandag Pingst den 31 maj vid skolan
och det blir Ostens som står för
musiken till mazurka, shottis, hambo, snoa, vals m.m. Dansvågen går
över Julles våg till lekparken. Ddr
blir det gillesdans. Via Länsmansgatan gör man uppehåll vid Frökindsgården där det blir en stunds
dans på gräsmattan och vad det lider avslutas danskortegen på Lokal Frökind där det blir kaffeser-

vering och ytterligare en stunds

dans' lieJ-as-'as'
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oeh med, löte tur

kund,e storskriillen

hu ao;ri,t ett fuktum!
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(Vår utsånde):

o Kinnarp fortsåtter att överraska i fotbollsfyran.
. 1-1 borta mot seriefavoriten IFK Skövde i går
kväll gör att nollan i förlustkolumnen fortfarande är
intakt.

. - Vi får vara helnöjda för varje poång vi kan
plocka åt oss i den här stentuffa serien, såger Thomas Westerberg, Kinnarps målskytt. 1
Kinnarp har alltså all heder
av gårdagens insats på Södra

l-1 mot favorittippade IFK Skövde är klart godkänt. Däremot kan knappast
hemmagrabbarna vara nöjda,
Ibrtsätter man att Drestera ett
så ynklilt spel som i går, kan
man släppa alla eventuella tankar på seriEseger direkt.
Om det inte redan nu är kört,
vill säga. Avståndet upp till ledande IFK Falköping är fyra
poäng - på fyra matcherl
- De spelar alldeles för omståndigt. gör det svårare för sig
ån vad som egentligen år nödvåndigt, tycker KinnarPs Tho-

IP i Skövde.

mas Westerberg.

o

Snyggt mål

Det dr<i,jde nämligen ända tills
den 80:e minuten innan Skövdes Mikael Lav6n kunde kvitte-

ra den l-0Jedning som Tho-

mas Westerberg fixade efter 25

minuter.

- Fait vi får nog skYlla oss
själva lite grann, menar Westerberg. Vi drog oss tillbaka
och försökte slå vakt om vår
ledning på tok för tidigt.

Kinnarps ledningsmål efter
25 minuter var ett vackert sådant. Backen Berne Svensson
slog fram en höjdboll, som Tho-

mas Kullman nickskarvade vidare till Thomas Westerberg,
som inne i straffområdet lugnt
och fint tog ner bollen och elegant sköt förbi BennY Johansson i målet.

- Fick perfekt träff

med

Så dårför var det kanske inte
så konstigt att KinnarP tack va-

vänstern, myser Thomas, som
därmed gjorde sitt första serre-

re ett klokt och taktiskt riktigt
spel lyckades kniPa den ena

mål för säsongen.

poängen. Men med lite tur kunde det faktiskt ha blivit båda'

o

t

rck

SUouaes m&1. (Foto:

som

Siure

normalt brukar ösa in mål när
Kinnarp spelar'
- Har haft lite problem med
diverse småskador, förklarar
han. Men just nu känns allt bra,
så det ärltal b""u att hoppas att

detlossarrejä1t...

Småskadad

Ovanligt för Thomas,

den h(ir sdsongen gör Kinnarps Thomas Westerberg m&l i
KuIJlIman gett honom ett perfekt ni.ckposs, laddar
Thomas
Sedan
en seriematch.
han på. för fullt med uönsterfoten och bollen g&r förbi en chanslös.Benny Johansson

fÖn fÖnSfa CÅruCfry

Varför inte redan på söndag
förresten, då Kinnarp hemma
på Kinnemo tar emot FAIK i

Aleranilersson).

derby?
- Kan säkert bli en trevlig
match, båda lagen brukar ju gå
in för att spela fin fotboll, sager
Thomas.

ett av prestigeladdat

o.. i år
o Bästa för
Thomas Westerberg gjorde
sin bästa match för såsongen i

l?få-ort'13

går kväll. Men det var inte bara
Thomas som var på alerten'
Bra betyg också till hans kedje-

kollega Roland "Lollo" Jans-

son, som jobbade

oförtrutet

matchen igenom' Även målvak-

ten Arne Ekbom och den lille
iå.sv.rskämp.n Tomas Carlsson skall ha ett omnämnande.

OLOF DARIUS

Nytt hola$

tilr över \
i Slutarp!'

Får vi presentera en glad nyhet! En företagssatsning
ger Slutarps-kök en chans att leva vidare och ett 10-tal
jobb skapas i en första omgång.
Bakom projektet står två mån med lKEA-förflutet Erik Grahn
Erik Grahn,29 och Eric Andersson, 49.
t.ts. och Eric
Tillsammans bildar de ett nytt bolag' som tar över lo'
And,ersson
kaler och inventarier.
drar i startspakenför,
De satsar på ett företag med två inriktningar - dels
gedet nya
för utveckling med sikte på konsulttjänster, dels pronlensarnnxa
duktion av paketlagda snickeriprodukter.
företaget,
'
Efter semestrarna drar man igång med produktionen'
som skall er-'
siitta SIutarpskök.

-söd3-

l9gå-å5 -. ;r"I

nya jobb efter semestern

70

Slutarpskök kommer
att leva vidare med nytt
namn öch nya ägare.

'I juni övertar Eric Andersson och Erik Grahn

;. :';1..'i -""'';i'---

na i augusti är del
ningen att hjulen
börja rulla igen. Ett tiotal
räknar man med att kunna nyanställa i en första

Slutar shötr

I

elrer lri dare

etapp.
D

Det nya bolaget, som tills vidare är utan namn, kommer att dri-

De nya ågarna ute i Slutarp be-

sitter en hel del specialkunskap

vas med två inriktningar. Dels
som utvecklingsbolag, dels som

och den tänken de dela med sig

till andra snickeriföretag, fråmst

ett företag med egen produktion

inom länet.

och eget sortiment. Båda två har
IKEA-förflutet och satsar på en

- Vi e4bjuder kompletta produktpaket, som omfattar pro-

konsumentinriktad verksamhet

duktförslag, kalkyler och marknadsplaner, såger Eric Anderson

med s.k. paketlagda produkter.

som fortsätter:

o Produkteripaket

- Många små och medelstora
snickeriföretag saknar idag egna
resurser för produktutveckling
och marknadsföring. Det betyder

Slutarpskök är ett snickeriföretag och befintliga maskiner med
viss komplettering kan användas
i det nya företaget som satsar på
nytänkande för produkter inom
sektorn kök, badrum, garderober.etc. Paketlagda produkter innebär att konsumenten köper ex-

vis sin garderob

i äti pakrirt

att det finns ett stort behov

som

forslas hem och som med några
enkla handgrepp kan såttas på
plats av konsumenten själv.
Som nämnts har Eric Andersson och Erik Grahn båda arbetat
inom IKEA, där de avlöst varann
som produktchefer. Under sena-

o Startar lugnt
Man startar lugrrt, råknar med
ett l0-tal arbetstillfällen i första
vändan och investeringar på runt
en miljon kronor under den förs-

re tid har Eric Andersson varit
knuten till Marbodal och Erik
Grahn

ta tvåårsperioden.

till Utvecklingsfonden.

o En egen linje

o Goda
förutsättningar
Det var Erik Grahn som först
intresserade sig för Slutarpskök,
som efter konkursen inte funnit
någon köpare. Genom sitt arbete

i Utvecklingsftlnden Såg han

av

denna typ av konsulthjälp.
Man menar att det är dags att
skrota konkurrentskapet och mera gå in för arbetsfördelning, att
göra det som man är båst på helt
enkelt. Det är bättre att samarbeta för-överlevnad än konkurrera
till döds med andra ord.

de

affårq- och utvecklingsmöjlighe-

ter som frnns i goda lokaler och
en modern maskinpark.

o Kompletterar
varann
Så Erik Grahn kontaktade sin
gode vån och f.d. kollega Eric
Andersson, som studerade förslaget och slutligen slog till.

,Enk Grahn t.u. och Eric And,ersson tar öuerkonkursfö_
retaget Slutarpskök, bild.ar ngtt bolag och satsar på tuå
inriktningar för företaget - utueckli.ngsbolag oih pro_
duktionsbolag. Ett tiotal nya jobb skopas fr.o:nl. augusti.
- Vi komplettera!.varann, så- Erik Grahn år ekonom. Tillde två kompanjonerna som sammans skall de nu bygga upp
nu hoppat av resp. jobb och- blir utvecklings_ och produktionsbo.
egna företagare
en affärsi- lag.
-kring
d6 som de tror på.
o Gnosjö:andan
När de vil blstämt har de fått
allt tänkbait stöd av såväl UtUtvecklingsbolaget bygger i
vecklingsfonden som från bank- viss mån.på de id6er som finns i
håll.
den berömda Gnosjöandans slåpEric Andersson är tekniker och tåg.
ger_

i

Man låter byggbranschen vara
stort sett och koncentrerar sig

på konsumentsektorn här

ma och på marknader

hem-

utom-

lands.

I lokalerna i Slutarp

kommer

man att göra i ordning en modellverkstad. Det gäller att hitta en

egen linje, profilera sig och inte
plagiera.
Monteringsfärdiga produkter i

paket

- med dem skall det

nya

Slutarpsföretaget slå sig fram. De

båda ägarna ser med tillförsikt
och optimism på en ny framtid
för snickeriföretaget, som draba-

des så hårt av nedgången på
byggmarknaden.

U.N.

I Kinnarps målsåttning år nytt kontrakt
. I Just _nu skuggar laget IFK Falköping i
toppen och

Nilsson-sätt. Når två sekunder återstod kom FAlK_reduce_
ringen till 2-1. Efter hörna och klungspel var Lasse
evick
framme och slog till så det blev ljuv nätmusik i FAIK_öron.

med div lV-fotbollen.

o Drömläge

nu år frågan om Kinnarp är tillräckligt starkt f<ir att hänga med i toppäansen.
_ ! I går kväll blev det g_2 i kommuriderbyt på
Kinnemo mot Falköpings AIK _ ett tånkt
topplag, som i varje faII i går långa stunder ha_
de problem med att övertyga o- Jin kapacitet.
På ett mycket chansartat underlag efter regn fann Kinnarp
melodin redan från början och försatte FAlk:arna rejält på
det hala. FAIK:s mittfält hade svårt att få grepp om håndel_
serna och bollarna spelades för det mesta tlli. rätta Kinn_
arpsadresser. Redan efter fem minuter kom ledningsmålet
av
Tommy Berglund, spelad av Thomas Kullman.
Det var naturligtvis en puff framåt för Kinnarpspojkarna,
som dock vid några tillfällen spelade.vål våghalsigi i försvaret
och beredde FAlK-forwards tillfällen till att utn;ttja blottor_
na. Ingen fanns dock tillräckligt tilltagsen att ta vara på möj_
ligheterna.

o Dribblingskonster
2-0 efter 39

minuter av Roland "Lollo,, Jansson var en full-

träff efter mycket kalla och beräknande dribblingskonster av
herr Jansson. Efter Thomas Westerbergs fo."e"i-rg och skott
Iick "Lollo" retur, som han behandlade på bästä Torbjörn

Nästan ombytta roller blev det efter paus. FAIK flyttade
upp sina positioner och när Kinnarps mittfältspel mattades,
blev det AIK:arna soin tog över spelet. Ändå var det ,,Lollo,,
Jansson som hade andra halvlekens första rejåla chans
att se
till så att matchen punkterades helt. FOrmådligen kommer
han att drömma mardrömmar över att ha missaidet drömlä_
ge han befann sig i. Alla, oavsett klubbtillhörighet,
var på det
klara med att 3-1 var ett faktum, men bollen studsade tätt.
tått utanför ena stolpen.

.

Press

Det är möjligt att missen var upptakten till en FAIKTänd_
ning för nu började det hånda saker och ting framför Ekboms
Arne. Han frck jobba med att mota undan bollen. Fick vid ett
tillfälle - 22 minuter - hjalp av Berne Svensson på mållinjen
när Tommy Pettersson - för dagen inhoppare j stack fram
sin skalle.-Som ett brev på posten kom tvitteringen till 2_2.
Efter fyra hörnor i rad, var det bäddat för kvitteriig av långe
Thomas Medin. Tid 25 minuter och lite av kris i Ki"nnarpsla_
get. Men av FAlK-forceringen blev inget helhjärtat _
Kinn_
arp kunde arbeta sig in i matchen igen och dei blev efter BZ
minuter alltid lika farlige Thomas Westerberg som sköt se_
germålet på passning av Göran Johansson.

T oryr)artdrins i' Kitmea

ed

Kinneveds HembygdsförHembyg-dsf<ireningens ordföran- Första anhalten
var ett vat, Runå
ening ordnade i helgen sin i] de
Lennartsson var ciceron tenstäile, som enligt vad det beförsta torpvandring. Denna ] och han hade iiu"r--ans med
..- ;;;i;, under torra somrar fungevar förlagd till Hudene 1e1s. teombuden i Hudene, Eldor Larsvattepstäile för kreaturen
";J;;o_
Trots att väderförutsättning- son och Anders Eckerlid, förberett ånda
nere fråi Slutarp. raa"""""
arna inte var de allra bästa, I:"d"1"c.", genom att sätta upp sorn leder fram till a.""" plåt" a.
hade ett stort antal intresse- anslag med text vid de besökta ovanligt bred.
rade mött upp vid Hallagår- platserna samt underlätta för delta- - o..

den,

däruu'i"ir,g"'r.t;;;ä;. 3åffi::j:

sig genom stängser

o"h

,-Etu,illll ";ä'"Lå$ti"T::

kom man så fram til Hilles knekt_
boställe. Hit flyttades Hallagårdens
soldattorp i samband med enskiftet

a Resurser
. Två segrar och tre oavgjorda är Kinnarps facit hittilts. Och
det är så att Kinnarp har'resurser att hänla
med i tätenl Det
finns mycket kvalite i laget och den här a"?."
u""lra" fi.,"arp mer homogent och sammanhållet än eii
AIK_I;, som för
mig blev en klar besvikelse. Jag hade vantat mig
rrry"k.t
från flera håll. Till de anonymi hörde bl.a. ru-tinerade -""
Stig
Dahlberg och det var över huvud lite t".t rr*t
föt_
ter. Friska fläktar framåt var Thomas Medin få -ånga
oci i"".u". d._
len,av.m.a!cl_'ren Kjell Sjögren. Tommy p.ttu"r"o.r"
inhopp i
andra halvlek tycker jäg oåkrå .,r"" po.itiut.

n, o Thomas fick jobba

Thomas Kullman fick av Kinnarpslagledaren
Uno Carlsson
mycket beröm för sin första halvl"k. fÄorn.r rrr.
A,.rt rrg, _.r,
genomgående bästa insatserna tyckerjag gjordes
av per-Ola
Westerberg och Thomas Carlsson.
- FAIK spelade lite ensidigt på Thomas-kanten, vilket medförde stor arbetsbörda för Kinnarpsba"t
mycket och så bra att en av fotbollsentusiasrerna
"", "o-loUlade s år
min nårhet, tyckte att Thomas borde få vila en
match. . .
såg på. Regnet föll och varmen var Ungt,
,.250.personer
Iångt borta. En del baltongboil""
"o-på:"k;";;;; segtade i
vä9, kom ner på jorden med 9nöflingor
Mycket bra domare var Bengt eriidsson, Vånersbors.

rit&-uj -&n

BASSE JOHANSSON

f824' soldat n:-l-19 vid
styrkta av kaffet fortsatte man
gemente Karl-Henrik f;istsötareHild
så förbi Södera stäile ner till Vane_
,bodde
här. Numera kan man endast se [gpgs. Detta var
Storegårdens
rester av ladugårdsgrunden.
knektboställe och

tillhOräe

. Gränssten ^

ill"l

":n:t "tl

sharaborgs

såi-

*c'- 1 -11':,1ttt:?i:*1'"

r mente. Det var bebott fram
till rg25
i
Gränsstenen mellan Kinneveds,
och nu kan man se rester av hus_
Vårkumlas och Slötas socknar var] grund, t"ädgå"d,I
il;;;;.j'
nästa mål för vandringen' Stenenl brunn som r*u""."a.
".-,
.-""1"a"]"'"
har en inristning i form av en fyr-]
kant, vilket antyder att den ej

fål

O päfa_IyCkan
.,^--.:'- 'r:-,*".
gick

De sista platserna som passera-

,
des
var Hilla-lyckan och

Fahl-

lyckan innan man efter 3 timmars
intressant vandring var tillbaka vid
Hallagården.

hembygdsförening

_,K_inneveds
planerar att genomföra fler

flyttas.
vand_
vid Brunnslid har det funnits 2 --vandringen
.vidar-e förbi iing." pa andra ställen i socknen.
Päralvcka^n fram till Naita aktivitet
stugor samt i närheten ytterligare
som föreningen
3:i:1*:^,:"_1 som. fortfarande
en, Tummes. På denna backe ka4
är nar intråffar söndagen dei e ordlji"]Lt"1111
luni
man nu studera resterna av 3 jord., Li^li'j ,f.gl."roch Bertil Engdahl då man engagerat Rolf Green, som
källare. Vid denna plats tog deltar vrsad.e stor gästfrihet, då de inbjöd kommer att beråtta om Kinneveds
.unt vid ty"f.", a."" historia och minnesgarna en stunds paus och p"ackadq to-rp-vandrarna till att
-titta
under
senare märken.
upp de medförda kaffekorgarna. deras vackra ställe. Under
;:iä # åäjtäle.
let bedrevs na, ." -a"k..r.

,___l.l9J..Erlj..jI4

f9g}-.r;'ir'?'..
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AUKTION

VÄTTERVATTEI\
I går förmiddag var det Premrår
för vättervatten i Slutarp-Kinnarp'
Då kopplade nåmligen gatukontoret in åån ledniri! som dragits från
Falköping På nätet och vättervattnet kunde strömma ut i nätet och

och div. verktygstillbehör, bandputs, kipphyvel 14" Tule,
hydraulpress, trumlare, svarv typ 4 SK 185 x 1500, vinkel_
bockmaskin, plåtsax Nibbler 8 mm, supportslipmaskin med
innerslip, revolverstans handdriven, borrslipmaskin, trans_
portvagn, svetsbord, garagedomkraft 6 t, slipmaskiner,
mindre transportvagn, svetsbord, riktplan, syrgastub med
tillbehör, hydraulpumpsaggregat, ringböjningsapp. handdriven, div. borr, elkabel, ett störreparti bult o skruv i olika
sort. ca 1500k9, bultfack, hyll o lådfaek, elmotorer, avdraga_
re, handborrmaskiner; rörtänger, borrjigg, div. handverk-

blanda sig med de sista droPParna
från ortens egen vattentäkt' En
mjuk övergång från eget vatten till
våttervatten med andra ord' Huru-

vida det går att utskilja

någon

smakskillnad år något som återstår
att se.
Det var väntan På en trYckreduceringsventil som giorde att man
fick vänta några dagar extra för att

tyg, skjutmått I m, maskinskruvstycke, skruvstycken , ca 20 t
jårn i olika demensioner, ämnesrör och axelståI, svarvämnen, svartplåt, decimalvåg 150 kg m vikter, 1 oljefat HD,
fläkt direktdriven 0.75 kv, slipskivor, kullager, verkstads-

i
I få våttervatten i Slutarp-Kinnarp'
I Na. d..t nu blev installerad så var
I

hålles lördagen den 5 juni -82 kl. 10.00 då Nils Järneklint
p g a upphörande med verkstadsrörelsen låter försälja ma_
skin- oeh verkstadsinventarier
på Järneklints Mekverkstad, Slutarp.
Mifsvets Citomat 20, pelarborrmaskin, press Excent er 24 t

a.t U"t. att släppa på vattenflödet'

bord, räknemaskin Olympia m.m. m.m.
I måm. räntefri kredit mot äganderättsförbehåll till säkra och
kånda köpare. Inrop under 500:- kontant betalning. övriga
villkor vid auktionens börian.

I

trl

t-]

_SnenrnenxKErs
Storgatan 5A Falköping Tel. 0515-170 25.

Nu rinner d'et uö'tteruattun i led,nLngarna i SIutary-KinnarP'

I läsa!

Dä här sa

Dä blir ingen Slutarpamarten ve lokalen på lörda'

Vi spara'n te mesummerafta för då sa vi festa på vånnL
Tångavallen. Vi börjar ve l2-tia å håller på bortåta

4.

DåäIvälkomnaistäel't
De sum har hann

um'et

nFred,rilr.))

rd.e1t -.

l7s&*aa-aS

saå,rstoPPo,d,

SlutarP kunde inte

stoPPa

Thomas Fredriksson i fredagskvållens sexanmöte På Ekvallen i FlobY. Den jämna
matchen slutade med triumf för
hemmalaget, FlobY, med 4-3,

sedan just Fredriksson blivit
matchvinnare genom att föist
kvittera SlutarPs 2-lJedning
och sedan knaPPt två minuter
före slutsignalen Pricka in segermålät'

Ove Karl6n i Slutarps backlinje var gästernas främste spe-

lare och utöver farlige Fredriksson ska Pär Larsson rosas

AUKTION
SLUTARPS KOK
8juni 1982 kl. 10.00 då Slutarps kök, Slutarp i
konkurs låter försälja ett större parti halvfabrikat av köksinredningar, skåp m.m. varav kan nämnas:
karuseller, hyllor, 400 kvm, socklar, bottnar, sidor, luckor,
passbitar, låga ryggar, bottnar - Melamin för skåp o bänkar. Board målad, gullfiber, kryddhyllor, rundstav, bänkskivor 210 st, grytskåpsinrede, metallskenor, beslag, trådbackar, gallerhyllor, ramper, sockelhörn 16 000, skohyllor,
wellpapp, pp-lådor, medicinskåp, plastbackar, ljusrör * beslag, grytbackar, skärbräden, luckor omålade ca 4000 st, färg
ca 8{D l, bets ca 150 I, slippapper, sandpapper, SJ pallar 200
Trsdagen den

st, Melamin i alla dim., fan6r i alla träslag, torkfläkt,
m.motor, sopmaskin TASKI def., m.m. m.m.
Upplysningar på tel 0515-333 90 daglilen 9.00-11.00.
I mån. råntefri kredit mot åganderättsförbehåll till säkra och
kända köpare. Inrop under 500:- kontant likvid. Övriga villkor vid auktionens början.

för en fin insats. Det var Pår

som inledde med att pricka in
l-0 på straff efter 25 minuter.

Tony Skoglunds fina solorush
gav l-l fyra minuter senare.
Ledningsmål för Slutarp iom

efter 35 minuter gcnom Martin
Lindroth på nick och så en upptakt i andra halvlek ned 2-2 efter sju minuter genom Fredriksson och 3-2 på nick efter
tio minuter av Greger Henriksson. Fem minuter före slut kom
kvitteringen genom Håkan Andersson och slutresultatet, som

nämnts av Thomas Fredriksson.
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sånde):

I Kinnarps IF vånde ett
hotande nederlag till seger
mot Mariestads BK under
sista kvarten.
I Gick då från l-2 till 4-z
och är nu bara två poäng efter ledande IFK Falköping i
tabellen.
Någon bra match kan man dock inte
säga att Kinnarp gjorde, MBK var det
spelskickligaste laget och skapade de
flesta målchanserna, men utnyttjade
dessa väldigt dåligt. Detta gjorde dock
Kinnarp, som i det nårmaste fick hundraprocentig utdelning, åtminstone i första halvleken.

o Farlig hörna

Fyra tillfållen som borde ha gett mål
noterade på hemmalagets konto under
den fdrsta kvarten, samtidigt som Kinnarp skapade en, men den chansen var
farlig.
En hörna sköt Göran Johansson på direkt och bollen var på våg in i mål, då
Per-Olof Ahl dök upp som en räddande
ängel vid stolproten. Situationen upprepades strax efter, bara med den skillnaden att denna gången var det Kinnarps
mål som var utsatt för en hörna

iill'b

äi
ffi

$
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töli med d&, d,en somkun!
I MARIESTAD (Vår ut-

dr-

h#u

ffi
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o Kalldusch
Ytterligare några situationer rann qt i
intet från MBK:s sida innan källduschen
kom. En långboll till Thomas Westerberg
pav denne fritt fram mellan MBK:s mittbackar. Och den chansen tog Thomas
naturligtvis till vara på och gjorde 0-1.
Sju minuter senare kvitterade MBK,
en skruvad frispark av Anders Lundh
fick ingen i Kinnarpslaget tag på. Bollen
gick ut till P-O Ahl, som slog till På
volley.

o Straffmål
Uppmuntrande av detta välförtjänta
kvitieringsmål tog hemmalaget åter helt
över initiativet och fortsatte att skapa till-

l'l;Ll

ETT LYCKAT skotffirsök - som oftast ntir det hand'lar
om Kinnanps skyttekung, Thomas Westerbetg. I tisdags
gjorde hnn tuä måI och spelade elegant fram ttll ett
tred.je nrir KIF bortabesegrade Mariestads BK med 4-2.

fållen, dock utan att kunna avsluta'

Kinnarps målvakt Arne Ekbom drog
Anders Lundh över foten, sedan denne
erundlurat honom vid ett av sina försök
got" måI. Den påföljande straffen
"tt
sköt Jan Eriksson i mål, vilket betydde

2-l för

hemmalaget fyra minuter före

paus.

o Språngnick
Andra halvlek var den första lik under
den inledande halvtimmen. MBK skapade mängder av måltillfällen, men alla
sumpades.
Så gick det som det brukar kunna göra i fotboll, vid sin första farlighet i halv-

leken drog sig Thomas Westerberg in i
där giorde han med

små finter bort ett helt koppel hemmaförsvarare innan han tåade in till Göran
Johansson, som språngnickade in kvitteringsmålet.

Thomas gjorde sedan sjålv 3-2 två minuter senare på ett liknande sätt som 2-2målet, bara med den skillnaden att nu
var det "bara" två MBK-are han snurrade upp innan han sköt.
Måls,kyttet avslutades med att Thorbjörn Akesson slog in 4-2.

I

Thomas Westerberg var naturligtvis

den stora stjärnan i Kinnarpslaget" giorde förvisso ingen människa förnär under
långa stunder och än mindre bollen,
men när det drog ihop sig då fanns han
där i allra högsta grad.
Skillnaden mellan de båda lagen var
.just en sådan eminent spelare som Thomas. Med honom i MBK-laget hade förmodligen deras segersiffror blivit skyhö-

ID

ams

Anförda av Sven Andersi Lofsgården, klådd i'hög
hatt och mörka gångklåder
och framförande traktor med
vidhångande slåp med musikanterna "Östens" på vag'
nen, dansades det på gator
och vägar i Kinnarp i går. Det
var Kinnarps IOGT-NtO som
för andra året på det här sätson

tet ordnade långdans genom
samhället med start vid skolan och mål vid Lokal Frökind.
Det var en lustiger hoP människor som i varma försommarsolens
glans i gångarterna vals, schottis,
polka och snoa ' och vad nu danserna heter - tog sig fram genom
samhället.
Många bar regementsenliga folkdräkter såväl från Sverige som ut-

landet medan andra hade valt att
ktå sig lite gammaldags stiligt, så-

eu g öelc g enom ltinnolrii*l*."
där som man giorde i början

.

av

seklet. Det var dräkter från Karelen (finsk), från Västerfärnebo, To.
arpsdsråkten och Sverigedräkten
och flera till som tävlade om att
vara stiligast.

Tipspromenad
i Axtorp Kinneved samlade 85 delt.
anordnad av Centern och CKF.
Fyra deltagare besvarade l7 frågor rått av 20 möjliga och skiljefrågan som avgör placeringen bestod
av 267 skruvar

o Visade upp

Välkände dragspelaren här på

Falbygden, Flåkan

Silvander,
fanns bland de dansande, iförd stilig gul och blå Sverigedräkt.
Ett av uppehållen på dansvägen
glordes vid Frökindsgården där
pensionärerna fick se en dansupPvisning av nu efter några kilometers dansande väl uppvärmda dan-

Etta blev Kerstin
(f817); 2)
Grolanda (183); 3)

Gun-Britt Blank
Karin Hjortsäter
Grolanda (171); 4) Katarina Hjortsäter Grolanda (16D. De tre första

sare. Hårifrån- gick schottissteget
mot Lokal Frökind - alltså över

pristagare.

Råtta svar fråga 1) Timjan,

gränsen till Slutarp - där dansandet fortsatte, men nu på golv. Här

Och d,ansen den gtck
gen.

Det smakade nog gott!

Dansvägen genom samhället
kantades av lättklädda,

ja

t.o.m.

r,

turer ochfinter på L&ngdansen genonx KtntLarp under gårda-

pelgren, 4) 1909, 5) Besökstid, 6)
300 kr, 7) Bohuslän, 8) Sovjet, 9)

Göran Fritzon, l0) Rehabilitering,

sel ån de varma

folkdräkterna.
Folkdräkt är trots allt trevligare att
titta på. En fest för ögat.

baddräktsklådda, samhällsbor vilket nog med tanke på den varr;ra
våderleken var mera lämplig kläd-

ll) Columbia, 12) Korndråll, 13)
Bruttointåkten från dansen gici Köpenhamn, 14) Månniska, 15)
oavkortat till Diabetesföreninqen.
Ormbunke, 16) 19f9, 17) EpileptiGLENN WELANDER
ker, 18) 5 kg, 10) Sjösalavals, 20)
FNs generalsekreterare,.

ll2,x22,ll2,xl?, xlx,

F

x12, xx.

ullsatt aid hemhygdsafton

Extrastolarna fick plockas
fram vid hembygdsaftonen i

Kinneveds kyrka.

hårom-

dagen. Det stora antalet församlade fick lyssna till Eolf
Greens mycket intressanta
rodogörelse om Kinneveds
kyrkas historia och dess min-

nesmiirken. På programmet
stod dessutom en kyrkvandring samt aftonandakt.

Xvållen inleddes med att man

samlades vid Liskängen bakom
skolan, för att följa den förr i tiden
anvånda kyrkvägen. Under denna
vandrlng fick deltagarna besvara
tipsfrågor som hade anknytning till
Kinneveds socken.

o Kyrkohistoria

Ilembygdföreningens ordf. Rune

Lennartsson hälsade allå välkomna
i kyrkan.
Psalmen "Fädernas kyrka i Sveriges land" blev en låmplig inledning till Rolf Greens föredrag om
Kinneveds kyrka.
Kinneveds kyrka, som är en absidkyrka, byggdes i mitten av 1100talet och har under årens loPP ge-

nomgått både tillbYggnad och flera
restaureringar.

Bland kyrkans inventarier
nämndes dopfunten från llO0-talet
med sina o.rnament bestående av
kvastpalmetter och repstavar, Ma-

riabilden från slutet av 1400-talet
san^t de fyra helgonbilder som pryder altartavlan.

Efter den utförliga

historiken
höll kyrko.adj. G,iiran Cprlsson af,

tonbön'

ngå,- ot-.- t 7

2)

Hemligt knallespråk, 3) Mikael Ap-

blev det också dags för kaffepaus.

e Lättklådda

Lennamsson

Kinnarp

.

Kinnevedskistan

Ute på kyrkogården fortsatte sedan Rolf Green visningen av minnesmärken. Kinneved har flera bevarande medeltidsgravar. Den förnämsta av dessa är den romerska
Kinnevedskistan, troligen från 1100talet.
Många var det som med stort intresse studerade framritade figurer
på ett av gravens två kors, bilder
som Rolf Green tolkar som en själamässa, innan det var dags att
åiervända till Liskängen där kaffekorgarna plockades fram. _Hår förrättades också dragning bland de
16 som hade 11 rätt på tipsfrågor-

na. Pristagare blev Lennart Pettersson, Gunnar Svensson och

hade man en sån där riktigt gammaldags examen med sommarblommor i bänkarna och lektioner i varje klassrum.
Precis som förr i tiden hade man "förhör", det bjöds på mycket sång och musik och i en
del av klassrummen framfördes det också pjäser.
llBL,eU,- tt

I KinnafpS SkOla

Britta Johansson.
THOMAS PETTERSSON
I

lWsfs
,-l
iiffi'ftar**l

uno nna't8åäiffid

I

till Kinneved
;,1,,1i11-ji.iil

aYgiorde
-för trIinrrarpl

I Att bollen är rund fick Floby IF:s fotbollsdamer
erfara på annandag pingst då de mötte Kinnarps IF
på Kinnemo.
I Köp en lott till hela gånget, sa Flobytrånaren
Lennart Kardell när han tackade Kinnarpsledaren
Gun-Britt Westerberg för matchen.
I Det blev l-0 för Kinnarp och det ska Kinnarpslaget vara tacksamt för - Floby var verkligen en
jämtrördig motståndare och hade ett par rejäla tillfållen till åtminstone kvittering och den ena div. IVpoängen. t'79Å-.,aö-g]..>
Matchen spelades

i

pressande

värme och damerna är ursäktade
förvirrat. men stundtals sågs i alla
fall hvggliga prestationer från flera håll. Namnet Westerberg förpliktar i Kinnarp. Gunilla, dotter
till lagledaren Gun-Britt, gjorde
målet efter knappt en kvart. Det
var nästan en lika snygg kanon
som någon av brorsorna Thomas

att spelet ibland var något

eller Per-Ola brukar dundra

i

väg i herr A-laget.

ut

herde i Kinneveds pastorat och
kyrkoadjunkt i Lidens pastorat,
Heinrich Schmutzler, till kyrkoher-

de i Södra Björke pastorat, Skara
stift. Han efterträder dår kvrkoherde Evert Grindsjö.

Eli:.sabeth

Kinnarp hade annars sin starka del på mitten, där Petrs BergJohansson

när domarpipan gick för full tid.
Tre vinster - mot Gust. Adolf,

Tidaholm och Floby - samt en
förlust - mot ledarlaget Ekedalen * år facit för ett Kinnarpslag
som nu har ett 30-tal damer och

bAs Carina

en au planens
duktigaste spelare. Htir

med
Gun-Britt, Ing-Marie och Conny

tillsammans med, match-

kan se framtiden an med till-

ens m&lskytt

försikt och det ser väl också ut
som om Lennart Kardell och Co i

spelade framträdande roller. Insela Ekboms framfart i anfallet i
andra halvlek ska vi också notera
som något positivt.

!tr
Men visst hade Conny Qvists
tjejer tur den här dan - Kinn-

och

Gunilla

Westerberg. Foto: Båsse.

förhoppningar på framtiden.
- Vi har 45-50 tjejer med seni-

kanske kan vi småningom nå'den
topp som vi hade för ett tiotal år
sedan, då systrarna Karlsson,
Christina och Kerstin, samt Inger
Arnesson var de stora namnen.
Inger.. Arnesson återfinns numera i Oxabåck och landslaget.
BÅSSE JoHANSSON

Josefsson

son1, 'Dar

tjeier i träning. Stall KIF

orer och juniorer i träning

Söderlund.

f&ngar bollen som forcerats fram au Gunllla
Westerberg i, Kinnarpsdressen. På den infiilld.a bilden ser oi FIo-

rejält

Floby kan ha vissa

!!
man och Eva-Carin

arpstränaren andades

Regeringen har utnämnt kyrkoherden i Floby pastorat, kontraktsprost Uno Mårtensson, till kyrko-

kronor
till Libanon
I en bössinsamling i

hjälpverksamhet

1.660

i Libanon. Förli-

den vecka avsatte man dessutom
Kinn:

arp-Slutarp under tisdagen samlade Kinneveds Röda Korskrets in
1.660 kronor, pengar som oavkortat skall gå till Röda Korsets'

3.000 kronor ur kretskassan för
samma ändamåI. Likaså har man
samlat in kläder lill den internationella hjälpverksamheten. 37 säckar
blev det sammanlagt.

liigr, - r\ri.-:i.*

-- tSSc*.<ra_"tt

Ilörför uo,r'
dettomt
Hushållen i KinnarP och Slutarp blev utan vatten under några
timmar igår eftermiddag.

Anledningen till att det inte

kom något når man skruvade På
kranen var den, att Personal ftån
Gatukontoret utförde vissa installationsarbeten på vattenledningarna i Frökindstrakten.

Vid l8-tiden skulle vattnet enligt uppgift slåppas på igen.
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FRÄN KäruruÅffiP
en försoruIrsa&å^d*g
E.xamen i Kinnarp... Ja, det var faktiskt
världen. Det var inte uta,n att den pa*1"ä. som förr r
o,r-i signa_
egen..barndoms skolavslut,iinen.. Bn.nen
Lyl.lr
satt
rugnt och stitla och på alla skolbänkai
iloJirrr, _"a
blommor. och karamettrl*iårrä'rä;;;ä:r"

i'te,

stora och rejäta..var de.

och

Det,"r ;ii ;ii;;;
i Ki.,n r.p.
till rena u"pårt"" på att
göra strutar dagarna io." e*r*"r.
u.entrum-Livs övat upp sig

t
K,,
*"r

i

H\r.*"t
*\i:t'n

dhli!"{'{

h,ad; inga Iösa stolar, i signaturens barndom,
yi."_yi skolbänkar, som vi, som barnen här, kunde
l1ll
overiamna trll våra besökande föräldrar. Och vi skul_
Ie nog aldrig ha tillåtits sitta på foöf.u" iifi uara bänk_
..#_"_l

ar.

Irågor... Viftande händer... Ja, så var det ju också i
111_ynpaoms härtiea_da{. V". ilaeo" ;åLivisning i

-musrk tanns inte då. Här hade nu nästan varje elev s"in

lilla flöjt.

Och då aila stämde i fai ålirif.tiet vackert.
(Jch några små sketcher fick vj aldrie
uppJöra. Men
det,visade man prov på i Kinnarp----- -vr

Axelsson, Kinnarp, vai "för
.-{t-*y
ö.rnnarpsskolan, Han gick

gammal,' för
nu på Kyrkeiörsskolan i

stan och fick inte va:a med på iina imåsyskons exa_
men på hemmaplan. Men han hann hem i.ån ,;r,
men i stan lagom tiit kaffekalaset i hemmet.
""r_
Vad gör man nu då, efter att det blivii lovf

-

tl

Y"l

Ja, har man ett fritidsintresse är det inga problem.
Jimmy hann inte mer än sluka tårtbiten förrän han
var ute i garaget. Trots att han ännu inte har åldern
inne för att köra moped * han gick nu ur 7 klass
- har
han en motorcykel. Och inte vilken som helst, utan
en

riktig Kawasaki. För på en inhägnad bana är han redan en skicklig motocrossförare och medlem i Bjärka
MCK. Och ute i Bjärka kan rnan träffa Jimmy. Han
har också varit med och tävlat i Eksjö och blivit bäst i
sin klass. Och ibland, då pappan är ledig, bär det av
ner till Ulricehamn, där man också har en motorbana

för dessa yngre förare. När får Falköping sin?
vill väl bli en riktig motocrossförare förstås?
- Du signaturen.
spörjer
- Jag tror det. Det är en väldigt kul.sport, menar

Jimmy.
Men är det inte en farlig sport?
- Nää,
inte om man behärskar och känner sin cykel.
-

G.S-rd.

Under tiden 820628-820919 kommcr Morgit Andorsson stt vikoricro
rom hcmvårdsotsistcht i Frökindsdistrikte!.
Tal. 0515/331 83 allar 10043 kl, 8.00-9.@ {örm. möndog*fredog.
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EM
o'
SAN'T
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hur lån$t skall
I(innarp råekartro?
n KARLSBORG (Vår utsånde):
il Kinnarps IF - ett sån't medgångslag!
n - Ja, vi har verkligen "flyt" just nu' myser spelande tränaren Göran Johansson,
efter 3-1 (1-0) svårpelade Karlsborg på Mo'
liden i Karlsborg i lördags.
tr Därmed är nykomlingen fortfarande
utan förlust efter sju matcher i division

rv!

Kinnarps IF tog det försiktigt inför come-backen i division IV den här säsongen. Laget var inställt på en besvärlig säsong och råknade med att kriga stenhårt för
nytt kontrakt:
Men vad har hänt efter sju omgångar? Jo, hux flu:< så
skuggar Kinnarp sjålvaste IFK Falköping i toppen på
tabellen. Vem hade räknat med det?
vi
- Just nu har vi ett härligt "flyt"' Men samtidigt vet
att vi kan åka på pumpen mot vilket lag som helst, säger
Göran Johansson, som gör sin tredjesäsong som spelande tränare i KinnarP.
Så trots toppkånning så år nytt kontrakt fortfarande
målsättningen för KinnarP. . .

o Första målet
Kinnarp fick första målet i lördagens match mot'

Karlsborg, ett lag man aldrig tidigare'besegrat.på borta-

GLADA MÄLSI<YTTAR. Dan-OIa Sandön, Göran Johansson (speland'e triinare)
och Per-OlaWesterberg firade med uar sttt m&L iinnu en seger för Ki,nnarps lF i di'
or,si.on lV, dör man fortfarand,e iir obesegrad'e.

plan.

Och det betyder naturligtvis en hel del' Vi fick då
greppet om matchen, menar Göran Johansson'
- Roland "Lollo" Jansson rev åt sig bollen på högerkanten och spelade snyggt bollen inåt mitten, dår PerOla Westerberg dok upp och direktskarvade bollen i
måI. En dryg halvtimma var då spelad'
Kinnarp gick till halvitdsvila med l-O-ledning och kom
sedan ut i andra halvlek med friska krafter' Efter tio minuter gjorde Thomas Westerberg ned utanför straffom"ådei och Kinnarp hade en farlig frispark' Den förvaltade också Göran Johansson väI. Han skruvade bollen runt Karlsborgs försvarsmur och Kinnarp ledde med

-

2-0

Karlsborg var dock inget slaget lag. Fyra minuter senare hade man givit matchen nytt liv, då Jan-Ove Pettersson slog in den straff, som var påföljden för Thomas
Carlssons neddragning av Mikael Lindbäck'

o "Stubben"

avgjorde

Dan-Ola Sanddn är en av Kinnarps många duktiga
komplementspelare. Normalt sett är han inte ordinarie i
Kinnarps-elvan, men som avbytare gör han aldrig bort

sig. I lördags var "Stubben" särskilt lyckosam. Det var
nämligen han som punkterade amtchen, då bara tio minuter var kvar att spela. Då hade hån bara varit på pla-l
nen i sex.

"Stubben" vann en närkamp på hgerkanten, slet åt
sig bollen och avancerade mot måI. Istället för att passa
snett-inåt-bakåt satte han en tå i bollen, som snyggt dansade in i måI.

o Stabilt intryck
Kinnarp gjorde ett stabilt intryck den här !ången. Visserligen presterade man inget skönspel, men den tryckande värmen gjorde här sitt

till. Nu hade dock gästerna

den hetare (!) viljan samt en säker sista utpost i Arne
Ekbom. Ett extra plus måste också gå till Per-Ola Westerberg, Tony Persson och Thomas Westerberg, som
alltid år farligt längst fram i Kinnarps anfallslinje.
Kinnarp har i och med segern faktiskt "häng" på IFK
Falköping. Om tre veckor möts lagen.
- Men så långt tånker vi inte. Vi tar en match i taget
och hoppas vi kan ta så många poäng, så att det räcker
till nytt kontrakt, säger Göran Johansson.

.

HÄKANPERSSON

Botte'lr) Ifinrrarp
ULRICEHAMN (Vår

utsände):

Kinnarp gjorde,en riktigt botten-

match i ulricehamn i går

kvälL

Konfir mnndj ubil,eum i Kii;itUAä a

Det var nämligen solen som blåndade målvakten Arne Ekbom vid två tillfällen och då blev det 0-2 i baken.

Förlust med l-2 och rena solförlus-

ten!
Redan efter fyra minuter låg
bollen i KinnarPs nät, ditförPas-

sad av Roland Pihl med hjälP
av en Kinnarpsförsvare.

sedvanlig spelstyrka.
- Ingen går ju intill och mar-

kerar heller, det är bedrövligt'
fortsatte Uno Carlsson.

o Solskymd

Andra målet, som blev Ulri-

cehamns IF:s segermål giorde
Magnus Elofsson, då han nicka-

de in bollen över en helt

sol-

skymd'Arne Ekbom.
Sedan pressade KinnarP hela
första halvleken, men kunde inte göra något mål förrän det var
20 sekunder kvar att sPela' Då
slog Tommy Berglund in bollen

till Roland "Lollo"

Uno Carlsson efteråt. En dålig
match, vi kom inte alls uPP i

Jansson,

som nätade från nåra håll.

skapar

Tolv av

nYss

nämnde TommY Berglund skadad och då kunde inte KinnarP
klara någon poäng'
- BottennaPP av oss idag.
menade KinnarPs lagledare

och samvaro

ju mest målchanser.

fiån

Roland

-

"Lollo"

Jansson

Ki.nnarps må"lskYtt

Gottfrid, Brodd, Hutda Brodd,, Göran And.ersson fiirdled,are och Euald Roos.

rer.

Ett 40-tal resenårer var det som

vackra

samlingshem vars ursprung går till-

trakterna kring Karleby och Asle
för att sedan åka över Varvsberget
mot Tidaholm. Här besöktes Helliden och Turbinhusön. I kyrkan
höll senare komminister Bivefors
en andakt före det var dags för en

baka till 1917.
Blommor överråcktes till Ida Jo1
hansson och Nils Ahlin, som med
sina 97 respektive 8? år, var äldst
på resan. Även eldsjälen i RK-kret,
sen, Inga Nielsen, fick blommor.

per buss först besåg de

kaffestund i stiftets äldsta för-

konfirmandläraren

kyrkoherde Kurt Hill-

bileet och dessutom förrätta gudstjånst.
Av de en gång 23 konfirmanderna var två döda och blorirmor lades
på deras gravar.
Med på bilden finns Elsa Johans-

Yillström, Ruth Johansson, Maja
Asberg, Osvald Adamsson, Knut
Hermansson, Bror Vallbäck, Tage
Ellström. Arne Frisk. Anna-Lisa
Johansson, Torild Jacobsson och
Vilma Jonsson.

utfär

-

de' ftQLr*ot.-

1932,

gudstjänst
Kinneved. Ganska

son, Marianne Jungergård, Kurt

Ulricehamns målvakt LarsÅke Rydback var klart bäst i
sitt lag, godkänt även till mittDomare var Sten-Ake Karlsson, Sandared inför 75 betalan-

års konfirmander

ström kunde närvara vid 50-års ju-

Båst i KinnarP den här kvällen var nu TommY Berglund,
d v s så länge han fick vara
med. Försvarets Thomas Carlsson skötte sig också fint, vilket
åven gäller anfallets Roland

Hör ser ui nå,gra ao resenörerna före ilarten fr&n Frökindsgå.rden. Fr.o. Ntls Ahltn, Rut And.ersson, Hilding Vå,ring, Elsa Ostberg, Knut Östberg, Kad Bcickander,
Pensionärer från Kinneved har
varit på en trevlig busstur i regi av
Kinneveds RK-krets. Det är en
gammal tradition det rör sig om,
ånda sedan 1936 har man en gång
om året varit ute på liknande tu-

i

unikt var att

o Tommy båst

fältets Jan Lindgren.

1932

har varit samlade till

"Lollo" Jansson.

o Bottennapp

Efter paus blev tYvärr

- Jag tYcker att.2-l är ett
rättvist resultat, sa UIF:s tränare Torbjörn Stoltz. Vi har förvisso inget direkt sPel, men vi

utl*e"ot'-ti

-f)rarnatik titl tu söil-bara sekunder lwar,
ilå aagör Kjell, 36!

I
f

KINNAR,P (Vår utsånde):
Stenstorps Kjell Hoffman, 36, har varit
med om många stora stunder på fotbollsplanen.

I

Men frågan.är om han inte fick uppleva

sin allra största i går kväll.

I - Skulle tro det, myser han sedan han
slagit in 4-3 mot Kinnarp när blott sekunder
återstod.
Söndagens derby

på Kinnemo innehöll faktiskt

mesta, fart, fläkt och spånning i 90 minuter.

Stenstorp vann
med

-

det

en aning överraskande för många

-

4-3 (3-2). Men tränaren Kenneth Jonsson var inte

lika chockad.
- Nej, jag hade faktiskt det här lite.grann på känn, sä- ) KAMP om'bollen - Kinnarps Roland, "LoLIo" Jansson och Stenstotps
ger han. Vår formkurva har pekat stgdigl uppåt på slutet. )hlsson. Ohlsson uann, får man pöI loa att sriga, med. tanke på. att Stensmatchen med 4-3 efter mycken dramattk. (Foto: Sture Aleranilersson).
o Satt långt inne
inne,
långt
mycket
nämnts
Men segern satt som redan
ena medan brödraduon Roger och Johnny Abrahamsson
först när blott en dryg halvminut återstod, kunde "oldombesörjde var sitt.
till.
timern" Kjell Hoffman, 36, slå

- Jorgån (Malmström) nickskarvade ett inlägg från

Stig (Kalström) och jag hade bara att bredsida in bollen,
berättar Kjell, märkbart rörd över sin och lagets insats'

Bakom Stenstorps seger mot ditills obesegrade Kinnarp, döljer sig en verklig laginsats. Att trots ett par verkliga kallduschar under matchens gång, komma tillbaka
och vinna, vittnar om en fantastisk inre styrka'
- En fantastisk go' i gänget just nu, jublar Göran Gustafsson, 21, matchens kanske bäste spelare'

o ToppenJohnny!
Men det var inte bara Göran som gjorde en toppmatch,
även Johnny Abrahamsson skötte sig helt strålande på
sin backplats. Ibland på vänsterkanien, ibland på motsatta sidan och ibland i mitten. Och överallt rensade han
rent.

Stenstorp gick verkligen in för att spela bra fotboll,
det är bara att gratulera dem till segern' erkänner Kinnarps lagledare Uno Carlsson. Fast helt orättvist hade det
väl inte varit om vi hade fått en poäng?
Nej, inie alls, för när blott sju minuter återstod fixade
backen Thomas Carlsson till 3-3 på en tilltrasslad hörnsituation framför mål. Men trots detta lyckades alltså inte
hemmagrabbarna klara den ena poängen.

. -

o Högklassigt

i allra
Regnet öste ner över Kinnemo i går och bidrog
trots detta
Men
chansartat'
blev
spelet
g*J
att
til
hog.å
uri.o.let som presterades i åIminstone första halvlek' av
hög division IV-klass.
förI Tack vare två välsPelande och offensiva
Jonsson
klarar Kenneth
ThoKinnarp tog ledningen redan efter en kvart' då
koni
ett
på
högersidan
igenom
rann
mas Westerberg
trG"."f"U ochlskallt slog bollen nere-vid.ena stolproten'
till tre
S;;;J;.p kom dock igen med besked och fixade
loppet av li minuter' Leif Friberg gjorde det

;ti i"";

o Tveksam straff
Vad som sedan giorde att matchen hölls vid liv i andra
halvlek, var att Kinnarp fick en straffspark alldeles före
paus. Kenneth Jonsson och hemmatränaren Göran Johansson fightades i luften i samband med en hörna och
den sistnämnde föll till marken.

- Fruktansvärt, jag var säker på att domaren blåste
frispark för oss, menar Kenneth Jonsson. Det var ju Göran som attackerade mig.

- Helt korrekt

dömt, men det är inte många domare
i det läget, kontrar Kinnarps Uno

som vågar blåsa straff
Carlsson.

Hur som helst, Göran Johansson slog själv in reduceringen till 2-3.
- Överhuvudtaget tycker jag att domaren var väldigt
hemmavänlig, han uppträdde stundtals som en extra motståndaie för oss, fortsätter Kenneth. Därför var det extra
starkt av oss att vinna.

r

Nöjda åndå

roit"ri."

igår var Kinnarps första

i seiieia*-ät ht.,g

för säsongen.

- Men vi visste att den skulle komma förr eller senare,
på det hela taget får vi ändå vara nöjda med vår insats så
hår långl, sammanfattar uno Carlsson.
Och för Stenstorp ljusnade läget naturligtvis betydligt.
- Underbart, nu är vi med på allvar igen, skrattar

Kenneth Jonsson.

OLOF DARIUS

FOTNOT: Tillåggas skall att domaren som det pratas
om, heter Sten Samuelsson och kommer från Grimsås.

Bondens

Midsonlrnar i SlutarP

ruYe

kldder

Bengt Fransson och Hå.kan Silvander led'd'e lekarna
lcr ing mid,s ommar stång en.
Midsommaraft,onens festligheter

på Tångavallen i SlutarP samlade
mycket folk och blev en lyckad familjefest. Bengt Fransson från
Åsarp såg till att det blev fart På
dansen kring midsommarstången
och Håkan Silvander sPelade de
geBilden år tagen vld-långdansen
härfördelen anord-

inDet nYa jordbruksavtalet har
förbätt'
påtagliga
och
stoia
neburit

lantbrukarnas standard'
annat inneburit att
betYdligt schangdoben
infort
-an
i.r. .tU.t"to"tYm ån den tidigare
med lanteanska trista overallen åärrtt.ttt grodd På ryggen'
Så skulle man kunna såga när

"" bland
"i"n"t
I ö"t n"t

,n"r, titt.t På den här bilden och
.rritt

,r.r" lite

skämtsam men inte så

sanningsenlig' Så

är det nu inte'

;;;'i<;"#o
."d av KinnarPsavdelningen

av

IOGT.NTO.
Sven

Det är dess ordförande'som t
Andersson, i Lofsgården'
det
;;;ä;å;ti., och hög hatt - segamrai anbefallt folkdräkt elleråra
"finklär" dagen till
-åta"*. framför
traktorn med mu;;;#.
sikkaPellet På'

välkånda danslåtarna när unga och
gamla roade sig. Slutarps IF "fyllde sedan upp" eftermiddagen med

en miniloppmarknad, och de som
så ville kunde spela på chokladhjul, slå straffsparker, kasta På PYramiden av burkar, kasta stövlar
och en hel del annat. Avbrott blev

#

:'€

i3

STOR LOPPMARKNAD
KINNEMO, KINNARP, lördag 1216 kl 9'30

Viharmassoravsaker,bl'a'kontorsniöbler'kopparsaker'
h:luttl-u:t :' :': n*5?ll
eärrrmd köksskänk, plastmattor,
f,odar. LoTTERIER, SERVERING' ALLA y.{åT]!lgl

VÄLKOMNA.
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Kinrearysd,mnsen,

t'.t

lan två SlutarPslag, dår det

för framtiden. Som domare hade
kallats Björn Carlsson från AIK i
Solna, mer känd' som "Lill-Garvis']. Under eftermiddagen samla-

des många av festdeltagarna kring

kaffeborden och diskuterade. Inte
minst var det en del som erinrade
sig gamla tiders qtora Slutarpsfester på Tångavallen. De gladdes
över att SlutarPs IF På ett så hår
fint sätt tagit uPP en gammal midsommartradition i dessa trakter.

l'Idå - oå

Missa inte
KIIIIIARPS
HGERFöRSÄtJlII1IG
KINNARP - Tel. 0515/332 63

SI(O-HUSEI
KINNARP - Tel' 0515/331 80

Vi har öppet:
Vard. 10*18. Lörd.

9-13

*1
,f
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gea I-7OO lcronor
sz
itet d,iah etik:er
sttq-

Den lårrgdans i folkdon genom
Kinnarps samhålle som KinnarPs
IOGT-NTO anordnade i söndags
inbringade brutto 2.700 kronor
pengar som nu i sin helhet går till
.Falköpings Tidaholms Diabetikerförenings verksamhet. Diabetikerförening får hår ett vålkommet tillskott till sin fonC fÖr lägerverksarirhet för diabetessjuka barn' [trår på

bilden överlämnas de influtha
medlen till diabetesföreningens
otdförande Arne Svensson av
IOGT-NTO:s ordf- Sven Andersson. tr bakgrunden IOGT-NTO-förbningens v'ordf. Elof Rehn'

ena

vann med 2-1. Ortens Yngsta aktörer visade att det frnns gott hoPP

J ärnuägen F alköping Land,,eryd,

kan nara, lönswn!
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Sommarens Mode
ut.

Griiset böqar gro Did rcilsen. .. UlricehamnsiiirnDdgen ut'd Slutarps station. (Foto:
LEL)
tcfiå
gjort egna utredningar och komIngömar Sitly i Asle har
är dyrare att köra buss, som
mit fram till helt andra resultat.
dessutom ger såmre service!
tidigare skrivit i järnvägsBland annat tar bussen längre tid
frågor. - Det finns ingen
I
Småland
mellan
Västervik
på sig, och vissa större samhällen
på
de
uppatt
tro
anledning
slingrar sig fridfullt den enda
får ingen fullgöd trafikfOrsörjning
giTter som myndigheterna i
kvarvarande smalspårsbanan
överhuvudtaget. '
Stockholm presenterar när
med persontåg. Den 18 mil långa
På samma sätt förhåller det sig
det gäller kostnader för drift
banan är troligen Sveriges sämmed järnvägen mellan Eslöv och
järnoch upprustning av
st underhållna. Förra året be- Tomelilla i Skåne. Transportråvägslinjer, säger han i detta
gärde Transportrådet att banan
det .giorde en utredning om de
skulle läggas ned och bifogade en
inlågg om bandelen Falköekonomiska förhållandena som
utredning med ekonomiska motibland annat gick ut på att det
ping-Landeryd.
veringar. Våsterviks kommun
kostade ca 6,4 miljoner om året
godtog dock inte utredningen
att hålla tågen igång. Mot detta
'1979 fattade riksdagen ett nytt
trafikpolitiskt beslirt som ersatte
det gamla ifrån 1963. För järnvägens del innebar beslutet att ett
20-tal banois framtid skulle avgöras genom ytterligare utredning, tillsammans med lånets tra-

fikbolag. Falköping-Landeryd
tillhör dessa "utredningsjärnväg-

I de flesta fall har den nYa
myndigheten "TransPortrådet"
svarat för utredandet och krävt
besked. ifrån länsbolagen, om
dessa vill ha banan kvar eller ej.
Landerydsbanan har blivit särbeh"andlad i och med att kommunerna'själva är representerade i
utredningen. Detta kommer dock
troligen inte att ändra På utred-'
ningens resuitat: SJ kommer att
presentera kalkyler som visar att
banan går med 1,8 miljoner om
året i förlubt, samt att dqt kråvs
omkring 60 miljoner för att rusta

upp den. Frågan är om

dessa

siffror är så mycket att lita På. På

ett par andra platser i

landet,

med hotade jårnvägar, har man

utan giorde en egen med följande
resultat:

ställdes att bussar skulle kosta
miljoner per år att ersätta tågen.

Transportrådets utredning
Västerviks

En intresserad och kunnig person tyckte resultatet var konstigt
och började räkha sjålv. Det resultat han kom fram till var minst
Sagt intressant: Det visade sig att
tågen inte var dyrare utan kosta-

Tås
Buss
råg

2

.*

Driftkostnader
miljoner/år
7 -9,5

de i stort sett lika mycket

6

.joner (inte 60) skulle det kosta.
Dessutqm visade han att det var
omöiligt för bussarna att hålla tå-

upprustningskostnaderna:

3-3,5
Upprustning
90

mil-

na visar på en sak: Det finns
ingen anledning att tro på vad

Tag en titt på siffrorna en gång
nog

med att transportrådet (och därmed SJ) överskattat kostnaderna

för att köra tåg med rner. än det
dubbla, man har också ö?äiskat-

tat

8

gens tider.
De här alternativa utredningar-

5- r0

till Ni drömmer inte! Inte

som

drift. Framförallt hade
dock myndigheten överskattat
bussarna i

upprustningskostnaderna
med mer än 10 ggr! Som prick
över i visar det sig också att det,

åyndigheterna i Stockhom totar
ihop i.sina utredningar. En när-

mäie gransknihg av

kostnad-

suppgifterna för "Väslra Centralbanan" skulle säkert ge liknan-

de iesultat: D.v.s. att det är billigare att rusta upp ogh utnyttja
.järnvägen än att låta bussarna ta
över.

INGEMAR SIBY

SKOHUSET
Kinnarp - Tel. 0515/331 80

- AFFÄREN MED
LÄGRE PRISER -

I

. o . och bakifrån smyger Kinnarp upp
I Kinnarp kryper en poång närmare IFK Falköping i division lV-toppen.
I I går besegrade KIF jumbolaget Våmb med
1-0 (1-0) på Kinnemo.
I Infiir tisdagens seriefinal på Odenplan år de
blå-röda två poäng efter serieledarna.
I - Men vi föredrar nog ändå att titta nedåt.
Det år ju lika hårt bakom oss. Sju poång till skall
nog räcka för nytt kontrakt, säger lagledaren Uno
Carlsson diplomatiskt.
; Verkligen! Så här bra trodNykomlingen Kinnarp är så
här långt ftio omgångar) det de jag inte det skulle gå, menar
mest påsitiva i division IV- lagledaren Uno Carlsson, efter
serien. 13 poäng hittils i vår är . 1-0 mot seriejumbon VårrÖ i går
kväll På Kinnemo
mer än godkän1.

Nu gjorde emellertid KinnarP
inte någon bra match. Thomas
Kullman fixade segermålet redan efter en kvar! sedan han
förlängt Tommy Berglunds direktskarvning på Tomas Carlssons skott.

Därefter hade Kinnarp en
handfull chanser. Närmast var
spelande tränaren Göran Johansson i andra halvlekens fiortonde minut, men hans "stra-

Nu blev istället

KinnarP
ibland duktigt tillbakapressat'
men försvaret med Tony Persson som centralgestalt redde
upp de flesta svårigheterna. '
- Vi får vara nöjä med den
här segern och i och med att
IFK Falköping tappade poång
mot FAIK år det ju fortfarande

spänning kvar

i serien,

säger

Uno Carlsson, som ett apropå
inför tisdagens seriefinal på

mare" gick strax utanför.

Odenplan.
- Att åka in

- Hade det blivit mål på

till sta'n utan nå-

gon väntar stordåd passar
utmärkt, tillägger Carlsson.

straffen hade nog siffrorna blivit lite större, tror Uno Carls-

- FAlK-aktuell i våras - var

B akom B ntrus) ) buska,r
r!*,-o?-:r!
Gailgab
ackeru
finns

torsdagen Kinnarp på hemmaplan
med 2-1 (0-0). Kamraterna hade
det mesta av spelet och resultatet
speglar håndelserna på planen

suckar Uno.
Hur som helst, Kinnarp har
"häng" på IFK Falköping. Bara det är väl gott nog...

ganska våI.

Ulricehamn.och det säger väl
allt om vår insats mot dem,

oss

HÅKAN PERSSON

B'akom det hår buskaget

IFK:s mål gjordes av Christer
Claesson och C-G Lundgren. Ro. . land, rJansson. .gjoldg* oKi4ngrpl
1' ".inåbt:'", L -'.*t.:tl".l { zi$ '$:',, rd dj
r

;

5" å ;r- t

kartor som Galgabacken. I
torsdags kväll var medlem.\-i mar ur Kinneveds Hem- visning förelåg. Flickan erkände
ll bygdsforening samlade på också mycket riktigt. När hon sefördes genom den s.k. spetsi backen vid "Bruns" för att ldan
gården upp till galgbacken, sjörig
ll röja. Man har funnit den jhon följande psalm:
I markering som beråttar
Mina klåder klädas av
I om var avråttningsplatsen
min synd'o Gud begrav
exakt låg - stenar frnns
i Kristi sidospår.
satta i ring, som pekar på

I

stup-

stocken fanns.
När den sista.avrättningen sked-

- det vet man inte exakt, men i,
Hulda Lundblad-Wennerholms
skrift "Minnen och sägner från
Kinneved"; skriver hon bl.a. föl-

jande om Galgbacken:

"Den sista som avrättades där
var en ung piga, som dödat sitt
barn. Min mormor som var född
var med vid avrättningen och
hon har berättat följande om den1818,

Röjargiinget samlat. Bakom buskaget fanns m&nga intresserad.e å,skå"d.aie ur d,en
rödbrokiga och sztartuita rasen. De som röjde uar: Eld"or Larsson, Gunnur Soeas_
son, saante suensson, Erik Gustafsson, Rune Lennartsson föreni,ngens ord,f.
-

na händelse.

Några barn lekte och grävde i
jorden och fann ett litet barnlik.

r?, l1"tr

r pr

Jv!-.r t, gd+5la'^rLs tF: r'

t?g; "cL)-Jl

För att få rätt på den skyldige lät

]När denna sedan tvingades ta i
barnet, blev där en blå flåck. I och
med detta ansåg man, att full be-

de

på

sammans med Sture Forsbom.
- De var ett par klasser än

gömmer sig avrättnings- I man undersöka brösten på alla
i trakten för att se efter
platsen i Slutarp. Den i ungadepigor
hade någon r4jölk.
lom
finns markerad på dagens I Man fann då en misstånkt flicka.

var galgen eller

Henrik Peitersson och Thomas pettersson.

IFK Tidaholm besegrade

en planens bästa spelare till-

son.

2'

Oue Persson,

IFK slog
Kimarp

Våmb ligger förvisso sist i tabellen, men gjorde åndå ett
ganska gott intryck på Kinnemo. Christer "Kricko" Karlsson

Så skall min skröplighet

bli bytt i härlighet,
närjag avjord uppstår.
Spetsgården vaf den ring av be;åpnade personpr, som vid avrått:
ningar omgav galgbacken.

rättelse om en torpvandring i Kölaby hittat följande notering: 20 april
1733 blev en piga mördad då hon
var på väg hem från träskamarten
i Trädet. Hennes baneman dömdei
och avrättades i Slutarp.

Enligt sid. 30 i husförhörslänedens utdrag avrättades den 8 sepi.
1779 soldaten för Kolbrandstoro i
Bredene, Smula socken Petter 3öderholm och pigan från Breagår-

den, Bredene, Catarina,Larsdotter, för mord på soldatens hustru

Maria Eriksdotter.
Då antikvitetstecknaren Hilfeline
år 1788 på Pehr Tamms bekostnaå
företog en resa i akt och mening att
avrita och uppteckna en del forn-

minnen så nämner han även ett
Nedanför galgbacken finns en större hoplagt stenrör, som kallasumpmark, där de avråttade be- des Djurarör och 350-360 alnar sögravdes. Platsen benärnns Svarteråsa. Där fanns (finns) ett litet vattenhål kallat Klockehölia.
Skarprättaren kallades för Karpusen och var iklädd röd luva.
Ännu i min barndom kållades en
viss klarröd färg för karpusrött."

Ytterligare kan

backen. Sekr. i

der däroni ett ännu större stenrör,
kallat Galga Rör, "vid detta rör
skall vara en afrättsplats hvaraf
syntes lämningar".

Det hår lr.. Li.rrr"lr.asbornas

förqta steg i jakten på en hembygd.
Intresset för den egna hembygden
sägas om galg- har vaknat även ute i denna bygd,
hembygdsföre- där många är på jakt efter ,'sina

ningen Thomas Pettersson har 'i rötter".
FT för den I juni i år från en be-

