
"Ferutettu," cw Kintucrrp
tfter ged$nru irtsufs

Kinnarps IF tog ett kliv från botten när laget klart
besegrade IFK Tidaholm på Tidavallen. Kinnarp
vann med klara l-5 efter 0-2 i halvtid. Segern var
fullt råttvis och IFK kunde bara bjuda motstånd un-
der vissa perioder under den andra halvleken.

Reducering 1-2 kom genom
Börje Hallin efter fem minuter
in på den andra halvleken. En
uppryckning kom efter målet
och även chanser skaPades.
Men något mål ville det inte bli.
Till stor del beroende På alltför

r stor ineffektivitet framför
målet. Frågan är om into IFK
också skulle haft en straff när
Tomas Eng blev fälld.

Matchens snyggaste och
fråckaste mål kom i den 29:e
minuten. Per-Ola Westberg
slog på ett skott i mYcket snäv
vinkel och bollen gick mellan
stolpen ocir målvakten Per
Bergström. Etf mål som Per får
ta på sig. 1-4 kom genom Tho-
mas Westerberg på straff efter
det att Göran Eng räddat med
hand på mållinjen. Roland
Jansson fastställde slutresulta-
tet till l-5. Skottet tuschade
IFK-försvaret.

Hans Ramsin var naturligtvis
ordentligt besviken över Poång-
förlusten.

- Nu blir det otroligt kärn-
pigt framöver. Vi måste lära oss

att ta tillvara På alla våra mål-
chanser. Så länge vi inte kan
göra detta blir det heller inga
poäng.

Något som undertecknad helt
kan hålla med om. Nu var IFK-
elvan allt för viljelös. Det
räcker inte att enstaka spelare
kämpar och ligger i. Spelare
som var minst dåliga får match-
ens tummar i IFK.

I Kinnarp var det ett flertal
spblare som övertygade. Tho-
mas Westerberg visade åter sin
målfarlighet och Roland Jans-
son sin spelstyrka. 196 personer
hade sökt sig'r li - Tidavallen.
Domare var K Johanesson, Ha'
bo.

JAN KINDMALM

IFK:s taktik som man gjort
upp innan matchen, föll ihop
som ett korthus redan i inled-
ningen av matchen. Kinnarp
fick hela tiden gå på kontring,
något som IFK hade bestämt
sig för att stoppa. Men ack vad
man bedrog sig.

Kinnarp spelade hela tiden
mycket klurigt. Snabba korta
passningar och fina djupleds-
bollar öppnade IFK-föisvaret
som spelade otioligt virrigt. Ja,

stundtals fanns det inget för-
svar att tala om.

Redan eftet' fyra minuter slog
Kinnarps skyttekung Thomas
Westerberg till. 0-1 var ett fak.
tum och det var ett retfullt en-
kelt mål som gick förbi en utru-
sande Per Bergström, 15 minu-
ter senare var det åter dags för
Thomas att slå till. I något som
liknade en h,önsgård kunde
Thomas göra 0-2.

Rog'er Arelsson iir huaudet högre ön Rolf Rgd'ön, uilket
Kiinarp också" uar nxatchen igenom. Foto: Suen Suens-

MATCHENS
''LIRARE''
IFK - Kinnarp

&**
Thomas Bng,, *f
Thomas Westerberg, a

K,r*
Börje HaIIin, mf
RolandJansson, a

&
Kenneth Lid6n, mf
Roger Gustantsson, b

l?8i. Og-tE
Slutarp föll i Vedum

Slutarp fick vända hem utan
poäng från .orra.e.rr, -äiä; 

hade laget fler möjligheter till
mot Vedum. mål'

Hemmalaget' vann nämiisen " ,?:t, lt{" även vedum, som

med 2-1 (f :O).: täktiskt missade en straffspark'

Da.g Berg'gjorde 1-0, Gun- _ -"1::::]::-' 
tt"ll"o var con-

nar Astrand 2-0, innan sh;;;; ny, Johansson, Tony skoglund

kom titrbaka. r"", sr"l'räå rl TT:1,.1"9":s:-n..På 
det

reducerade til 2-i 
""h 
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fuarpkami,Wie non
rn otn, sffiorrna, sp eglar

inte mntchbild,en!
n Kinnarp blev helt utan poång i mötet hemma på

Kinnemo mot Tibro.
tr Tibro vann med 3-l efter l-0 i paus. Detta är

siffror, som inte riktigt speglar matchbilden.
n Kinnarp var inte alls underlägsna sina mot-

ståndare, men det gåller att göra mål på ehanserna
och det var Tibro bäst på i går på Kinnemo.

T,IATCHENS
''LIRARE''Kinnarp-Tibro&&rt

P-O Westerberg, mf

K, I*
Thomns Carlsson, b

ö
Tomm,y Berglund', mf

- Vi $orde ju inga mål på
våra chanser. Och möjligheter
saknades inte, kommerrterar
Kinnarps lagledare Uno Carls-
son.

Som sagt, Kinnarp var inte
alls underlågsna sina mot-
ståndare. I den första halvleken
hade man några frna möjlighe-
ter till ledningsmåI, men Ro-
land "Lollo" Janssons skott
smet strax utanför stolpen.

Istållet kunde Mats Feretti ge
Tibro ledningen efter en halv-
timmes spel. Mats gjorde ett
par Kinnarpsspelare utanför

stralfområdet och fick sedan på
ett skott med vänstern utom
räckhåll för Arne Ekbom i
Kinnarps måI.

r Skador
I den andra halvleken drab-

bades Kinnarp av två skador.
Redan efter nio minuters spel
tvingades Thomas Carlsson ut-
gå och innan skadan hade han
varit en av de framträdande
spelarna i Kinnarp. Tretton mi-
nuter senare fick Berne Svens-
son en smäll och också han
tvingades utgå.

- Lite oturligt med skador-
na, men de hade nog ingen be-
tydelse för matchens utgång,
menar Uno Carlsson.

- Både Thomas och Berne
återfinns nog i laget i nästa
match mot Skultorp, som är
oerhört viktigt för vår del, fort-
sätter Uno.

. Att bita i
Kinnarp får nog något att bita

i när man möter Skultorp.
Laget verkar på gång då man
gjorde en bra match mot serie-
ledande Sandhem sgnast.

Når drygt en halvtimma av
den andra halvleken var spelad
pekade domaren Arne Funck
från Lidköping på stlaffpunk-
ten. Det var Urban Wester-
berg, som lite onödigt kanske
gjorde ner en Tibro-spelare in-
nanför straffområdet.

- Helt onödig straff, som av-
giorde matchen, inflikar Uno
Carlsson.
. Exekutor var Thomas Jo-
hansson som inte glorde något
misstag.

e Blev luckor
Efter detta flyttade Kinnarp

upp spelet och det öppnade
luckor bakåt och detta var ock-
så orsaken till 3-0 då Mats Fe-
retti rann igenom sedan Tibro
kommit fyra mot två.

Strax före slut kunde sedan
Roland "Lollo" Jansson snygga
till siffrorna något sedan han
helt fri slagit in bollen bakom
den utmärkte Bo Strålman i Ti
bros måI. För framspelningen

"Vi gjorde ju tnga må'1,

trots m&nga ch&nser",
konstaterar Uno Carls-
son t, Kinnarp efter 7-J
motTtbro.

svarade Thomas Westerberg'
Precis innan slutsignalen ijöd

hade Kinnarp sånär gjort 3-2,
men Roger.Axelssons kanon
slog i,underkanten av ribban
och så blev det inget av den
möjligheten.

JONAS SKOLD

Till Njurbos köp av Hinsegården
Sade emellertid lantbruksnämnden

. 
ja. Enbart den affären år i femmil-
jonersklassen.

Sven-Olof och Torbjörn Anders-
son, Kulla, Floby, fick bifall till kOp
av Skärvum Backgården 2:2 i Gro-
landa.

-I princip godkände nämnden att
, Jan Boström, Aplagården; Ve-
' linga, får köpa Velinga Dränggår-

den 7:2 och Myremossarna ,1:9 i
Velinga. Ett markbyte av vissa
arealer skall dock ordnas först.

Christer Pettersson och Carina
Andersson, Björkhagen, Tida-
holm, fick inte köpa Dvårstorp
Stora Holmen 6:6 och 6:8 i Dimbo.
Fastigheten behövs för rationalise-
ring av andra fastigheter ansåg
nåmnden.

Jan Stjern, Lillegården, Floby,
och Catarina Gustafsson, Dalstorp,
fick tillstånd att köpa Jonstorp 1:3 i
Jäla.

Yxhult AB i Kumla har erbjudit
lantbruksnåmnden att få köpa
Bossgårdshagen 1:1 i Kungslenå
och Torvagården 12:67 i Varv,
sammanlagt omkring 120 hektar.
Nåmnden ansåg sig dock för när-
varande inte vara i. behov av de
stora markområdena.

N*j i lantbruksnämnden
för köp av Mönarp

Det blev avslag i lant'
bruksnämnden för en skå-
ning som vill köpa Mö-
narps egendom, Kinneved.
Köparen, Per-Göran Njur'
bo från Kristianstad, ville
nåmligen också köpå Hin'

'segården vid Hjo och tvd 
-Nämnden .uttalad+ t'reEle för

storgårdar vill lantbruks att köpa Torpa 1:3 i"segerstad av

namnden inte att en pei 
äff1"åä"ii1t'J"?t"fr"J"i":å

;o1 stalt.j.1 köpa. Sådan skeu. ,g-q.,--öd_,*kallas additionsförvärv. t 's



las i samråd med konservator och
antikvgrisk kontrollant och vidare
skall det bänkpar som tas bort för-
varas på betryggande sätt. Ämbe-
tet vill också att de föreslagna ar-
maturernå i koret skall ersättas av
mindre iögonfallande belysning.

- Framförallt är det fukten som
drabbat vår kyrka på senare tid,
säger ordföranden i kyrkorådet,
Carl-Arne Adamsson till FT. Vi har
nyligen giort en utvändig dräne-
ring för att förhindra att detta fort-
såtter. Vidare har kyrkvinden vår-
meisolerats.

Det år inget billigt arbete som nu
läggs ned i Kinneveds kyrka. Mel-
lan 400.000 och 500.000 kronor
kommer det hela att gå på, tror
Carl-Arne Adamsson.

- Beslutet fattades av kyrkofull-
mäktige förra året, men vi har satt
undan pengar en längre tid, forsät-
ter han. Vi har också fått ta mindre
lån ut egna fonder.

Medel till renoveringen har ock-
så till viss del tagits ur Nils Johans-

sons minnesfond. Det år en nume-
ra bortgången Kinnevedsbo som
donerade en summa pengar till in-
redning av kyrkan. För dessa me-
del skall en psalmtavla som togs
ned 1952 renoveras och återinsät-
tas. Dessutom skall man köpa yt-
terligare två armaturer att placera
under läktaren.

Bjerklings ingenjörsby,rå i Upp-
sala har projekterat renoveringen
genom sin medarbetare Karin
Nordåker. Företaget är flitigt anli-

.-1 iL _

tat når det gafler KyrKresråure_
ringar. Generalentreprenör är
Dahls Bygg i Falköping.

- Efter förra renoveringen d.o_
kumenterades inte handli-ngarna
på ett bra sätt. Därför har vi fått ta

, nya mått och liknande inför det här
arbetet, säger Adamsson. Det har
förstås inneburit visst merarbete
och högre kostrurrier.

Just nu ser alltså Kinneveds kvr_
ka invändigt tämligen rOrig ut med
alla byggnadsställningar och annat.
Man har plockat ut bänkar och det

mesta av inredningen. Det som
Iinns kvar är i stort sett predikstol -
len och dopfunten. Bänkarna be-
finner sig just nu på ommålning.
Vidare skall psalmboksstöden fö-
bättras.

Den kommitt6 som av för-
samlingen utsetts att övervaka om-
byggnaden består av Carl-Arne
Adamsson, Uno Mårtensson, Sven
Andersson, Ivan Johansson och
Berit Samuelsson.

En ny kommitt6 har förresten in_
lett sitt arbete inom förSamlinsen.
Då handlar det om församliigs_
hemmet J nästa stora projekt i
Kinneved!

MATS KARLEN

Bussresa till Kinnekulte
Kinneveds Hembygdsförening

anordnar bussresa till Kinnekulle
söndagen den 28 augusti. Guide
under resan är välkände Verner
Lindblom, en dv förespråkarna för
tesen om Svearikets uppkomst i
Västergötland.

Kinneaeds kyrka i bottenstriden!
få, ansiktrlryftning

Kinnarp ind#ägö,

Kinnarps IF har på allvar blivit indraget i botten-
striden i division IV. Detta sedan de i går blev be-
segrat av Skultorp med 2-0 (f-0). Och dessvårre
för Kinnarp, var att man knappt skapade något
framåt. En straff, vilken Roger Gustavsson sköt
högt över, var enda chansen Kinnarp hade till måI.

Ktnneoeds kyrkn iir nu under ombyggnad". Hiir har ot,

sanxlat fyra byggnad.sarbetare ttllsammans med kyrk-
oaktmd.staretu Assar Karlsson och kyrkor&dets CarI-
Arne Adamsson (kingst bak). Byggnad,sarbetarna. heter
fr.o. Gunnar Johansson, Bengt Andersson, Helge
Claesson och Berti,l Fransson. *{s-s3.

'-f* .34 Kinnarp B-Floby B
2_0 (2_0)

MåI, Kinnarp: Carin Torstens-
son, Eva-Lena Fransson.

Kinnarp vann helt rättvist, och
kunde besegra Floby i en välsPe-
lad match. Laget kunde Hlla un-
dan med den tvåmåisledning man
hade i halvlek, tack vare bra sPel

och en utmärkt målvakt i Susanne
Ung. Förutom målvakten kan
ingen i laget nämnas före den and-
re, alla skötte sig bra.

I höst får Kinneved-s.bor- noveringsarbeten på kyr_
na besöka grannkyrkor i kan. Det är praxis.att ffb6-
Vårkumla eller Brismene talskyrkor skall ses över
för att delta i gudtjånst. vart Jg:e år, och senast
Men någon gång i novem- skedde det i Kinneved
ber räknar man med att på lgSZ,
nytt öppna kyrkan, som

"ia a"f ås*t skan vara re- ,.jullt?"ii l;Lnru$lflf;
noverad och fråsch. för renoveringen. Detta klartecken

Just nu, och ett par må- hindrar dock inte vissa påpekande
nader framöver, pågår från ämbetets sida. Bl.a. vill ämbe-

nämligen omfattande re- t::,:it,-'':T i vapenhuset behand-
- 
-r-: : 

----- -*t:.-rrr*#ir- ----:::- --'

Hemmalaget tog ledningen efter
drygt en halvtimmes spel, och det-
ta mål föranledde vilda protester
från Kinnarps-s-pelarna. Det var
Skultorps Kjell-Äke Johnsson som
ur fritt läge slog bollen i mål utan
chans för målvakten A.-ne Ekblom.

- Helt horribelt av domaren an
godkånna målet, tyckte Uno Carls-
son. FIan drog ju med sig bollen
med handen.

Att målet skulle bidragit till
Kinnarps svaga insats kan dock in-
te påstås. För redan från start syn-
tes att detta inte alls skulle bli en
bra dag för Kinnarp.

Spelet präglades av långbollar
och vid de få tillfällen som någon
kinnarpspelare kom fram till skotf
låge var det alltid något som blev
fel.

En fin chans skapades av Tho-
mas Westerberg och Torbjörn Åk-
esson,
slog en

då. en skultorpsförsvarare

möttes av en utrusande målvakt
som slog bollen till Torbjörn, Tor-
björn fick emellertid inte bättre
tråff på bollen, än att den kunde
Thomas Westerberg ta.

Skultorps 2-0 mål gjorde Mikael
Tegeborg.

[\]tr3i,+]

Så $clr det I
I}AM-

FOTBOttEN

MATCHENS
''LTRARE''

Skultorp - Kinnarp&rt*
P-O Westerberg, mf

**
Torbjörn Ålr"r"on, ow

Toroas Carlsson. bbakåtpassning mot egna
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Den nattlige
triidgårdsmiistaren

Vi uppskattar inte att du klipper
våra spireabuskar nattetid. Var
vänlig sluta med det tilltaget ge-
nast. Det är en mycket iimpel
handling av dig.
LEDSEN rnÄocÅnosÅceRo

I SLUTARP

Kinnarp- Stenstorp
1-6 (1-3)

Mål, Kinnary: Carina Torstens-
son. Stenstorp: Jeanette Berg 2,

Anette Hellman, Maria Johansson,
Brittmarie Johansson, Ulrika
Brunstedt.

Det var ingen tvekan om vem
som skulle ta två poäng denna
match. Trots att Kinnarp spelade
bra, kunde Stenstorp ta. en kom-
fortabel seger. Stundtals var spelet
jämnt, och den största skillnaden
mellan lagen var skärpan framför
målet.

l''i I jr- o"f, -,å.>
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zzlg-6). Brod.darna medhtilfter samlade utanför Loksl FrökLnd'

Lhtr":i I
t

I
! När Harold och paulina Johan Aldersson-Brodd från 6in- i Lokal Frökind. Ett 50Jal p"..o- I

! r'"'."" "r;ä";;;i; 
- i AUI if*'å:e T'"'IåJ; ffil;*""1-ääT'ä?:,::l "::ä !

I Texas i fjol var på besök i e.äaa och han fick napp. Med på kunde berätta att anfadern var in- I
I Norden hände det sig att båten var en Mary Andl.s"on, "o- a.1t soldat och född 1848. Han dog I
I Harold på fårjan mellan kunde hjälpa till att få tag i den rö- troligen 1905 eller 07 - slåkthisto- 

1

i Frederikshavn 
, 
och Göte- daotråden t'r Broddarna i Kin'e- 

ililoililåuii"tii:,o1ogiff.1: 
*'" i

i borg fick konlakt med den ';: söndagen firade Broddarna Harold Jansson var festligheter- |
! Broddska slåkten. släktträff med bl.a. kvrkbesök , nas äldste med sina 8l år - yngst ]
T

! Harold, som stammar efter Lars Vårkumla kvrka och seåan middag ;:ililå#å:l 
Erik Brodd med si- I

l- 
- r r rrrr r r rrErrrrrrr!rrr!r----1,

Mary Danielsson skriuer på. en protestltsta mot jcirn-
uiigsned,lciggelsen. Det ö'r roh'gt att mänga skritser på'

listorna, tycker CIJF:arna Gunnel Carlsson, BorQunda,

IJlta Wtberg-Engström, Gökhem, Ulf Carlsson, Sköude,

och Elisabeth Johansson, Matko.

7OO namu
för iiirnaiigen
700 personer har nu skrivit på Falköpings CUF:s pro-

tdstlistor mot nedläggning av-jårnvågen Falköping-Lan-
deryd och en rad andra hotade banor i landet,

På söfdagen gick den andra resan med motorvagn till
Ulricehamn\av stapeln. De blev s"å gott som fullsatt och
nåstan alla skrev på listorna.

- Söd 5 - tr:*3'-a3-&q

Nu 7OO tn,olmrJ
pöt löstorrr'lcil
CUF i hela Sverige dri-

ver en kampanj för att räd-
da de nedläggningshotade
jårnvägarna. Omkring 220
mil banor i hela landet kan
komma att läggas ner.

En sådan nedläggning
skulle försämra kommuni-
kationerna för många de-
lar av landet, anser CUF-
arna. Tågresorna år också
mycket energisnåla.

- Vi inom Falbygdens CUF-krets
kåmpar särskilt för banan Falkö-
ping-Landeryd, såger ordföran-
den Lena Johansson, Falköping.
Vi lägger ner mycket arbete på att
samla namnunderskrifter på listor
mot järnvågsnedläggningarna och
dess listor skall överlämnas till re-
gerlngen,

- I juni ordnade vi en resa med
tåe till Ulricehamn för att samla in

namn på listorna vid olika stationer
och i går ordnade vi en ny sådan
resa.

- Det blev så gott som fullsatt i
motorvagnen och nåstan alla vi frå-
gade skrev på listorna. Intresset är
stort från allmänheten.'- D" hä" båda kampanjerna har
gett oss 300 namnunderskrifter. Vi
samlar också in underskrifter vid
möten och i samband med lottför-
säljning. Vi har nu över 700 namn
på ett tjugotal listor.

- De här båda kampanjerna har
gett oss 300 namnunderskrifter. Vi
samlar också in underskrifter vid
möten och i samband med lottför-
säljning. Vi har nu över 700 namn
på ett tjugotal listor.
- Och fler hoppas vi få. Vi har

lagt ut listor på biblioteket och
jårnvägsstationen i Falköping och
dår kan alla som vill skriva på. Lis-
torna ligger kvar under hela sep-
tember.

RUNI
f ';3s- o'J-fr



r Långbollar
Kinnarp blev pressat, fick

överge sin tänkta offensiva tak-
tik pch började satsa på lång-

, bollar och ett tillknäppt för-
a

svarssper.
En helt riktig taktik, som så

småningom resultrade i kvitte-
ring, 1-1.

Thomas Westerberg slog in
bollen från ena hörnflaggan,
Roland "Lollo" Jansson skarv?-
de vidare till Torbjörn Åkessonl'
som från nåra håll säkert slog

i bollen i nät. Detta alldeles före
pausvilan.

o Sämre spel
Andra halvlek var inget ext-

ra, rent spelmässigt. Sandhem
föll tillbaka något, men följd att
hemmalaget kom att dominera
bitvis.

. Kinnarp var också laget som
Skapade de tå chanser som
uppkom i andra halvlek.

Ett par-tre gånger hängde
ledningsmålet i luften, men
med både tur och skicklighet
kunde Jan "Banan" Davidsson
freda sin bur.

Ett typexempel på detta var
når Tommy Berglund sköt ett
närskott i ansiktet (!) på Davids-
son, som då var helt ur spel.

- Otur, tycker Uno Carlsson.
Och dessutom missade doma-
ren en klar hands inne i straff-
området, hår skulle vi haft en
straff.

lliq ,,i

o Knappar in
I och med det oavgjorda re-

sultatet, knappar lag som Ma-
riestad, Tibro och TG&IF in på
Sandhem i toppen.

- Men det tänker vi inte så
mycket på. Det vore fel att be-
gåra att vi skulle åka hit till
Kinnarp och hämta två poäng .

som på bestållning, håvdar Ar-
vo Kuusk.

Arvo var för övrigt ganska ir- I
riterad över Kinnarps sätt att
spela fotboll:
- Bara en lnassa långbollar,

det kdllar inte jag att spela fot-
boll.

r Bra försvar
I Sandhem var som vanligt

försvaret den dominerande lag-
delen. Tomas Andersson höjde '

sig åter över mängden och gjor-
de en fläckfri insats.

På mittfältet var Patrik Sö-
derberg och Arvo Kuusk domi-
nerande, medan Kent Johans-
son 

. 
uträttade väldigt mycket 

,bra i anfallsväg.

e Många bra
Kinnarps bästa -. och roligas_

te - aktör den här kvållen var
utan tvekan Torbjörn Åke""on.
Men flera andra, bl.a. backen
Thomas Carisson, liberon Ro_
ger Gustavsson och mittfältaren
Tommy Berglund, var nästan
lika bra.

En som inte'heller var dålig,
var domaren Göran Almlöv,
Månsarp, som dömde infcir 430
betalande.

OLOF DARIUS

,ti""lt
**i.;

iiii:l'di

- och ffierå,t

I Efter l-1 (1-1) mel-

gnyr bå,da la,gen,. . o

zll$'6'

tu

lan Kinnarp och Sandhem
på Kinnemo i går kväll
gnyddes det en del i båda
lågren.
I - Kinnarp är ett trå-

kigt lag, de försökerju inte
ens spela fotboll, hävdar
Sandhems spelande träna-
re Arvo Kuusk.
I - Jag tycker vi borde

ha vunnit, vi .bestals ju
dessutom på en straff,
kontrar Kinnarps lagleda-
re Uno Carlsson.

På det hela taget var.nog det
oavgjorda resultatet rättvist,
när Kinnarp och Sandhem
drabbade samman i går kvåll.

Sandhem spelade måhänd-a
den bästa fotbollen, men i
gengäld var. det Kinnarp som
skapade chanserna.

o Snabbt mål
Redan i den femte minuten

tog Sandhem ledningen med
1-0. hemmamålvakten Arne
Ekbom missade en utboxning,
Claes "Lillen" Andersson kun-
de ta ner bollen med bröstet
och slå den i öppet mål.

Därefter fortsatte Sandhem
att dominera en stund. Spelade
stundtals mycket fin fotboll,
passningarna gick hela tiden
fram och spelarna rörde sig
perfekt.

*rt&
o

Torbjörn Akesson, a
Tomns And,ersson,.h

K,&
Thomas Carlsson, b

KentJohansson) Q

EN AVGÖRANDE MISS. . . Ki.nnarps m&Iuakt Arne Ekbom får bara halutrtiff i en
utborntng, med föIjd att Sandhems Claes "Lillen" Andersson (ej z bild) kan ta ner
bollen och slå, in 1-0. (Foto: Sture Alerandersson)

ll MATcHENS
ll "LIRARE"
| | Kinnarp-Sandhem
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En majdag 1943 fann
Carl Wilhelmsson från
Ledsgården i Slutarp den
s k "Hallonflickan'1 - en
finlemmad kvinna från
gånggiftstiden för 4.000 år
sedan,

För en tid sedan åter-
vände man till fyndplatsen
som aldrig varit utmärkf,
men Carl Wilhelmsson, nu
93 år fyllda, pekade ut den
för hembygdsfolk från
Luttra och Kinneved.

I den här artikeln har
FT:s Josef Jacobsson fun-
derat litet kring vad som
egentligen hände når
"Hallonflickan" lämnade
detta jordiska.

Högsommaren bprjade gå över
i höst, men värmen dallrade i luf-
ten över byn . som låg mellan
berget och sjön. På de små tegar-
na var säden mogen men arbetet
stod stilla, hövdingen var död.
Några män höll på med att öpnna
ingången till gånggriften och en
unken luft med stank av ruttnan-
de månniskokött och offergåvor
trängde ut från graven. döden
skördade ofta i byn.

Nötskrikorna i hasselsnåren
tjattrade nu när nötterna började
mogna och i dunklet under löv-
verket satt pojkar tysta och vän-
tade med sina pilbågar, nya ge-
nerationer måste lära sig att jaga
och att bruka jorden.

Hövdingens dotter vandrade
på stigen ner mot sjön, den var
väl upptrampad nu när lövtäck-
ten på sjöängarna hade börjat.
Här hångde lövkår'far till tork,
färdiga att bäras hem till förråds-
husen och för att bli vinterfoder
till får och getter. I handen håller

l::' 'il1T-o'l:!:f .::h,"I' 1""

På ängarna vid byn har barn
och getter ätit av alla hallon, men
hon vet att på öjorna i sjön finns
det många hallonsnår. Vid stran-
den ligger en liten ökstock som
användes när gäddorna fångas
och fågeläggen plockas i vassen.

Hon stakar ut genom den grun-
da viken och når sina hallonsnår.
Andkullarna är flygfärdiga nu.
men simmar bara i skydd av
nårmsta vassrugge när båten gli-
der fram, inga jägares pilar viner
i luften.

o Fyller näverskålen
När flickan ätit sig mått på hal-

lon och fyllt sin näverskål börjar
hemfården. I en strandkant lyser
några blommor röda som facklor
och då båten glider förbi försöker
hon plocka dem men båten kan-
trar och hon faller i vattnet. Bott-
nen är dyig och vattenväxter
slingrar sig kring hennes armar
och ben. Ropen på hjälp drunkar
i skogens gröna djup och i fågel-
sången, ingen kan komma till
undsättning. Snart sjunker hon
utmattad till bottnen med.kramp-
aktigt tag i starr och vass. Det
bubblar en stund och sedan är
allt stilla. Ökstocken, näverskå-
len och några blommor driver

, sakta för kvällsvinden men kan
inte svara når skallgångsropen i
skymningen ljuder mellan sump-
hål och videsnår och ingen kvin-
nokropp återfinnas att läggas i
gånggriften. Den som råder över
land och sjö tar och ger och låter
livet gå vidare.

Hiir bakom ör den toruhåla son1. sonxnldren 1943 liimnade ifr&n sig d,et unika fgnd.et
qa en nxdnniska som leoat under gånggrtftstiden. Fr o And.ers Josefsson, Arne Gus-
tavsson, Olle Johansson, Thomas, Man, Kersti,n och Rune Lennarlsson, Carl Wil-
helmsson, Erik Gustausson,Vxd.ar Sandön och Gustats Artstd.sson.

o Äldras och dör
Solvarv läggs till solvarv och

årtusenden till årtusenden.
Slättsjön vid Mön3rp åldras och
dör precis som alla andra grunda
shttsjöar, det enda nåstan oför-
änderliga är gånggriftsfolhets
gravar på höjderna. Människan
och hennes redskap har förånd-
rat landskapet och spår har sud-
dats ut. Men ännu i detta sekel
har torvröken över gårdarna gett
en förnimmelse av forntid och
hedendom. Urskogen har för-
bytts i slättbygd och torven är en

viktig värmekälla och det var på
grund av detta som "hallon-
flickan" kom i dagen en majdag
1943.

Vi låter den man som fann
henne, Carl Wilhelmsson från
Ledsgården i Slutarp berätta:

I Människohand
"Vi höll på att ta torV och när

jag stack in torvspaden i kanten
så fick jag en människohand på
spaden och då tyckte jag det var
bäst att sluta upp med torvtag-
ningen".

Carl Vilhelmsson tar med sig
sitt arbetslag och går hem och
ringer till Riksantikvariens om-
bud i Falköping överlårare Hil-
ding Svensson. Fyndplatsen lig-
ger på Rogestorps_mosse i Luttra
socken invid gränsen mot Kinne-
ved och nästa dag infinner sig
Hilding Svensson tillsammans
med folk från Stockholm.

o Frilades
Torven över skelettet togs bort

11_ _':rr1|.l I'lT::_:: 1"-"

och så småningom kom man fram
till att det var från en gracil, fin-
lemmad kvinna i en ålder av
20-25 är. Kroppens långd upp-
skattades till ca 150 cm, hon var
alltså ovanligt liten. Alla tänder
var friska men hårt slitna.

Så småningom fick Carl Wil-
helmsson ett sårtryck ur arkeolo-
giska lbrskningar och fynd med
titeln "Stenålderskvinnan från
Luttra" i svensk antropologisk
helysning författad av N G Gej-
vall, C H Hjortsjö och K E Sahl-
ström. Studierna var utgivna
med anledning av H M Konung
Gustav VI Adolfs sjuttioårsdag
lurt 1952.

. Tackbrev
Med beskrivningen var bifogat

ett personligt tackbrev från
kungen, Carl Wilhelmsson hade
ju genom att vara varsam vid fyn-
det av vad som kom att kalias för
"Hallonflickan", räddat historiskt
intressanta fakta.

Fyndplatsen har aldrig varit ut-

!(rosc?LL

Texo,sbo
ord,nade
sliiktfest

Harold Jansson frå,n
Texas med fe$ens yngs-
te Broddare, Lars Johan
Erik 14 månader.

Direkt från Texas till
Kinnarp.

Harold Jansson, 81 år.,
kom naturligtvis i cen-
trum når den Broddska
släkten hade kusinträff
i Lokal Frökind igår.

Harold hade lyckats
återknyta kontakterna
med hembygden och en
av dem som han tråffa-
de var Lars Johan Erik
Brodd - festens yngste
Broddare med sina 14
månader.

-sdd6-
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Slutarp! i

Slutarp-Malma f -2 (r-0)
MåI, Slutarp: Stefan Berger.
Slutarp vann lätt på bortaplan

våras mot Malma. På
kom Malma till Tångavallen och
trodde Slutarpspojkarna att
skulle gå ganska enkelt.
kunde man nöja sig med att ställa
ut skorna.

Det blev en kärv eftermiddag för
Slutarp, som körde fast riktigt re-
jält och efter Stefan Bergers l-0-
mål efter en kvart var det slut på
målens historia för hemmalaget.
Malma kvitterade dock inte förrän
25 minuter in på andra halvlek.
Okade till l-2 efter en halvtimme
- det blev segermålet också. Leif
Arne Hjalmarsson var skytt förbi
ett schabblande Slutarpsförsvar.
Schabbel var det också vid kvitte-
ringen som var ett självmå|.

Lite onödiga försvarsmissar bäd-
dade för baklängesmålen, bristan-
de förmåga att skjuta medförde att
det inte blev mer än ett Slut-
arpsmåI.

- En onödig förlust, sa "Blecka"
Georgsson, trånaren som var be-
sviken på sina grabbars insats.

Div V
Falköpirg.-

gruppen
Ardala-Kinnarp B.

2_2 (r_r)
Må|, Kinnarp: Jessica Winggren

2.
Kinnarp glorde en bra match när

man klarade av att ta en poång på
serieledande Ardala trots borta-
plan. Matchen bjöd inte på något
storspel från något av lagen. Det
var ett rättvist resultat, då inget av
lagen pressade det andra. Kinn-
arps lag gjorde en helgiuten insats,
dår alla kämpade.

lq':i$*o:9-:te

Slutarp
I Lite onödigt förlorade Slutarp
även bortamatchen mot Fåglum.
Siffrorna 0-3 i baken kom till ge-
nom ett par rejäla försvarsmissar
och när dessutom laget bommade
klara rnålchanser, så blev det en
ny miss för det unga laget. Moham-
med Bokhouch var det stora
namnet i hemmalaget och utöver
ett . tekniskt och småtrevligt spel,
svarade han för två av sitt lags full-
tråffar. Leif Andersson glorde ett
måI. Bra i laget var också målvak-
ten Sveri Olsson, som stod rätt helä
tiden.

Ove Karl6n var den här gången
Slutarps jämnaste spelare.

Innevånarna i kvarterer runr
Frökindsgatan och Björkängsga-
tgn i Kinnarp anordnade i lör-
dags sin traditionella kvartersfest
i området.

Som vanligt inledde man med
att bjuda grannarna i pensionärs-

tid sedan en expedition till plat-
sen,

Expeditionen bestod av Carl
Wilhelmsson samt represeontanter
för Luttra och Kinneveds hem-
bygdsföreningar. Nuvarande
markägaren Gustav Arvidsson
bistod med traktorskjuts den sis-
ta biten av vägen. Carl Wilhelms-
son har fyllt nittiotre år men kun-
de precis peka ut fyndplatsen.
Någon nämnvärd torvtäkt har in-
te förekommit på platsen på se-
nare år. Det är istället älggrås
och björkar som tar över på den
plats där historien låtit oss senti-
da ättlingar till gånggriftsfolket få
en liten( glimt av vad som hånde
för 4.000 år sedan.

JOSEF JACOBSSON

bostäderna på kaffe på eftermid-
dagen. Senare vidtog underhåll-
ning i regi av några av kvarterets
ungdomar, som förestållde olika
artister. Avslutningsvis samlades
man runt matborden.

skåror i barken. Försiktigt lossar
hon ett näversjok och gör hål
med pilspetsen. Några kvistar
träds genom hålen och snart har
hon format en näverskål att ploc-
ka hallon i, det skall bli hennes
gravgåva vid gravsättningen. .Det

kan bli en lång resa för höv-
dingen innan han når det land
som vinden viskar om i träd-
kronorna.

Carl Wilhelnxsson oisar för arkeologen And"ers Jose/s-
son den uetenskapliga utredning sonx gjord"es i samband
medfyndet.

der fyndet. På detta sått kunde
alltsammans per järnväg forslas
till Statens Historiska Museum
för analys.

Någon antydan till nedgråv-
ning av kvinnan kunde inte mär-
kas i torven, inte heller att hon
pålats ned. I närheten hade tre
år tidigare hittats en pilspets av
flinta, men inget tecken till yttre
våld kunde ses på skelettdelarna.
Det mest intressanta var dock att
ett stort antal hallonkärnor kun-
de återfinnas i ett låge som an-
tydde att hallon varit hennes sista
måltid.

o Finlemmad kvinna
I Stockholm undersöktes ske-

lettet vetenskapligt noggrannt

Fest i kuarteret

ino- , Jlss-ao-tn

Fr.u. Karin Eckefli.d (olyckan), Cecili,a Andersson,
Kicki Henningsen (Carola), Petronella Silt:erstrand.
oeh Helena Kjellberg (Niels Jen*en, popså,ngare).

SKOHUSET i Kinnarp ab
Vi.söker en medarbeJare för halvtidstjåinstgöring gred till-

träde snarast

. ? Du skall helst ha a{färswna och erfarenhet från deta$ha1:

deln.
r Vi erbjuder ett stimulerande ar'bete i ett -litet energiskt

C;inC.

För ytterligare informätion ring Stig Andersson (träffas

torsd. 1/9 1fred. 2/9)

SKOHUSET'I KinnarP ab
Falköplngsvägen, Kinnarp. Tet. 0515/331 80

Ungd.omar sonx underhötl på" kuartersfesten t. Kinnaw:

3c
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Sprinkler
råddade
fahriken

Brand på Kinnarps Kontorsmöbler!
Det kunde ha slutat med en katastrof, men nu blev ska-

dorna begränsade.
Fabrikens säkerhetssystem med sprinkler släckte

branden.
Det var vid 14.10-tiden igår eftermiddag det hände.

Johnny Andersson höll just på att göra ren en maskin i
bonareverkstaden på Kinnarpsfabriken når lågor började
slå upp.

Efter några sekunder slickade eldsflammorna taket.branden tntrd.ffade. De kund,e konstatera att sprznkler-
systemet, som uattenfgllde gol.uen inne på' fabrtken' ha-

de sliickt eld.en. (Foto: Dan Nilsson)

Brand,en nitKontorsmöbler:))Lågorna nådde
ånda tiil taket))

Brandman Sten-Åke Bergkui,st har just tagit au sig
rökdrykarutrusningen efter att ha undersökt branden i
bonaruerkstaden på Ktnnqrps kontorsmöbler. Hd.r in-
for-m.erar han ud Henry Jarlsson om de skador branden
orsakat.

- Jag rusade ut ur hallen, be-
rättar Johnny Anderss, och hann
ut precis innan sprinklersystemet
satte igång.

Då hade lågorna redan dragits in
genom ett insug intill slipmaskinen,
och branden totalförstörde en
lackeringsmaskin som stod strax
bredvid.

r Spinklerråddade
Det var. sprinklersystemet som

blev fabrikens räddning. När Fal-
köpings brandkår kom till platsen
skickade man in rökdykare i hal-
len, och de kunde då konstatera
att bara några små glödbränder
återstod efter branden.

- Vårt arbetei fick bli att ventile-
ra den rökfyllda hallen, och att in-
leda arbetet med att torka upp
vattnet i fabriken, säger Lennart
Lans, brandbefälet på platsen.

o Extraskift
Ännu igår kväll fanns folk på

plats för att försöka få bort allt vat-
ten.

- Men det här kommer inte att
ha några återverkningar för vår
produkfion, menar Henry Jarls-
son, VD på Kinnarps Kontorsmöb-
ler.

._ I och för sig blev de två maski:
nerna obrukbara, men genom att
köra extraskift på andra maskiner
klarar vi det, fortsättei Henry
Jarlsson.

-söd5-

- Hade vi inte haft ett såpass
bra såkerhetssystem hade det här
kunnat sluta med en katastrof. Nu
blev det bara fråga om mindre ska-

dor, slutar Henry Jarlsson.
Polisen arbetade igår efter teorrn

att lösningsmedel runnit in i en el_
dosa på slipmaskinen, och på det
sätter orsakat en kortslutning. För-
tunningsmedlet gjorde sedan att el-
den fick en sådan fart.

PEO JANSSON

Tack vare att alla i personalen 
Iställer upp så kommer inte I

branden att få några återverk- i
ningar. poängterar Henry Jarls- 

1

son. Det råmaterial som förstördes I

vid branden är också försumbart. 
Io Nåra katastrof !

- Jag höll på att göra
ren slipmaskinen med för-
tunning når det slog upp
lågor. Efter ett par sekun-
der nådde lågorna redan
mot taket.

Det berättar Johnny An-
dersson, ögonvittne till
den brand som uppstod i
bonarverkstaden på Kinn-
arps Kontorsmöbler i går
eftermiddag.

Sprinklersystemet räd-
dade fabriken från större
ödelåggelse.

Det var strax eiter klockan 14.00
igår eftermiddag som det hände:

Johnny Andersson höll just på
att göra ren en slipmaskin i bonar-
verkstaden men förtunningsväts-
ka. Plötsligt small det till, lågor
sköt upp ur maskinen och efter
några sekunder nådde eldsflam- .

morna taket. I

Brand,k&rens rökdgrare tnspekterade den hall dtir



Ny förlust'' *3-'r"i- r'$

för llfnnarp
Nu börjar det verkligen osa hett för Kinnarp i bot-

tenstriden av div IV. Ater en förlust noterades när
man gåstade Åbrovallen för att ta sig an, hemmala-
get Ulvåker

Förlustsiffrorna skrevs till 3-f (1-1).

I--- j3G--l

ö
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Men med lite tur på sin sida ha-
de kanske gästerna kunnat greja
två poäng redan under första halv-
lekens inledande halvtimme då
man stundtals spelade ut hemmala-
get. Det var då först och f'rämst
brödraduon Tomas och P-O Wes-
terberg som gång på gång rullade
upp "ulvaförsvaret".

- Vi skall nog vara glada att vi
endast fick l-0 i baken efter första
halvtiminen. Kinnarp hade minst
fem heta chanser till ökad utdel-
ning, förklarar Thore Johansson i

Ulvåker.

Gästernas mål kom i 29:e minu-
ten genom Roland Jansson, som
fick två försök på sig innan han
kunde lägga bollen till rätta bakom
den utmärkt spelande Magnus Ro-
sin i "ulvamålet".

Men dårefter var det roliga slut
för gästernas del.

Anfördå av planens gigant Sigge
Mårtensson fick hemmalaget ord-
ning på spelet och tog allt mer över
händelserna på plan.

Kvitteringen till 1-1 kom efter 41

minuter genom Ulf Fryd6n och
därefter var det Ulvåker för hela

slanten. Hemmalagets två övriga
mål gjordes av bröderna Sören och
Christer Mårtensson.

Tilläggas bör att Kent Bengtzon
hos gåsterna blev utvisad.

Mycket bra domare inIör 200 be-
talande Claes Rogersson, Vargön.

sil.35-3e 159:-

MATCHENS
''LIRARE''

Ulvåker-Kinnarp

*{r*
Torbjörn Akesson. u

v3rÖ
RolandJansson' rr

&
Thom.as Westerberg )a

s01{DAGS-

PPEI
i KINT{ARP i

Vilken mjukis
Vilket
pris

Marin o
SVAN

De få,r lära sig tek:ä.::
Spela kula, leka . prins

och pinne, kasta varpa,
bolla mot en vägg, göra
fingerfårdiga konster med
band - det år lekar som
var vanliga på våra skol-
gårdar för något eller någ-
ra decennier sedan.

- Idag verkar det som
om ungarna inte har något
att göra på rasterna, säger
Margareta Thor på Kinn'
arpsskolan.
' Det var av den anledningen man
gjorde om en vanlig låsdag till en
temadag om gamla lekar för bar- Ertk Gustausson ä 2A och Tobi,as Åt"brrng i'38 ser p&

niir Ni,klas Karlstedt i Ktnnarpsslcolans 3A försöker
putta kulan i. hå.let. Den hrir klossi.slcz skolgå'rd'sleleen

får man nlrnlera undnruisa el,eoerna om.

sfl. 40-46 1 09: -
SKOHUSEI

KINNARP TeI 331 80

iä'n' zg'u

l,iffhrgzs
tflltI{ARP$

'.AGERFöBSÄtJ}IIlIGKINNARP Tel 332 63

- Allårema med lägte ffiset -

Jobb med motionssPåret
På lördag fortsätter motionsentu-

siasterna i Slutarp att jobba på sitt
motionsspår. Man börjar i arla
morgonstund och håller på hela
dagen. Samhällsföreningen har ut-
lovat gott förmiddagskaffe och man
hoppas förstås på god tillslutning..

nen på låg- och mellanstadiet i -
Kinnarp.

- När barnen har rast så blir det
mest fotboll och hoppa långrep. De
kan inga av de lekar vi kunde när
vi gick i skolan, såger Margareta
Thor medan hon tar en kort paus
från undervisningen i "Prins och
Pinne". Det är en enkel lek - den
enda utrustning man behöver år
en kort och en lång pinne plus en
liten grop i marken. Medan man
lekar vinner man poäng, och till-
slut står någon av deltagarna som
segrare.

- Vi kunde roa oss i flera veckor
med en lek, minns Margareta
Thor.

Margareta Thor påpekar också
att man samtidigt med att undervi-
sa barnen i "lekteknik" för att de

ska kunna sysselsåtta sig på raster-
na, så för man en lektradition vida-
re som annars riskerar att för-
svinna,

Cat6 Hemlrevnad
Kinnarp

Söndagsgippet 17 19 kl. 1 3-1 8

Vi serverar:

Kalle ooh Räksmötgåls



Trptprornenad
oil, uiiautstiillning

f igg-c>'i-t3 Cirklar
i Kinnarp
Vävcirkel 60 tim
Sycirkel36 tim
Bildvävning 39 tim
Tovning 30 tim
Engelska 30 tim 1,

Tyska nyb o forts, 30 tim
Franska nyb, 30 tim
Gör din egen ost, 21 tim
Se om din trädgård' 30 tim

Fredscirkel 21 tim
HembYgdscirkel 10-15 ggr

öVRIG VERKSAMHET

Japansk sömnad 36 tim
Lampskärmssömnad 30

tim

Anmälan och förfrågan:
Sven Andersson, tel

0515/331 ?2 eller NBV:s
exp FalköPing 0515/804 75

(kvällstid, telefonsvarare).

{?ffi"!:?'f ?
Mötesserie i Frökind

På fredag startar en kampanj i
Lokal-$'rökind, och varar över hel-
gen. Det blir den glade evange-
listen och konstnåren Yngve Lid-
ström från Smäand, som kommer
att sjunga och tala. Lidström är
känd i bygden genom medverkan i
tåltmöteskampanjer.

I kampanjen medverkar också
församlingens egna sånggrupper.

Kinneveds Röda
Korskrets

anordnade onsdags en
pensionärsträff tillsammans med
Sparbanken i Kinnarps Pensionat.
Tråffen var välbesökt, då hela 74

deltagare mötte uPP. Hans Hult-
brand och Håkan Uddenstig med-
verkade från bankens sida och för
underhållningen svarade Lena Ar-
vidsson, Äsarp med sång till eget
gitarrackompanjemang. RePerto-
aren omfattar bl.a. texter av Jönn,
Anton Warr6n, Paridon Sahlberg
och Mårten Franz6n.

Efter hölls ett AU-sammantråde
med Röda Korsledningen, varvid
framkom att 1.820 kronor insamlats
i samband med en minnes3tund ef-
ter en avliden medlem. 1.180 kro-
nor av dessa pengar skall såndas

till distriktsfonden för Mayaraklini-
ken i Leshoto. Afrika'

I söndags hölls vävutställning
och tipspromenad vid vävstugan i

Sörbv, Kinneved med 126 startan-

de. Ingen lyckades få tolv rått' Här

nedan följer de rätta svaren ocn

den rätta raden samt vtnnarna:
Rätta svar: 1) Bengi Fahlström 2)

Påfågelsöga 3) Ungern 4) HusabY

5) Myggtjält 6; Epileptiker 7) Pinn-

spets 8t SimhoPP 9) 500 år l0) AsP-

"åpp 
1D Persilja 12) Rune Lind-

ström,
Rätt rad: 22x lll xx? 221'

Vinnare blev Elof Karlsson'

Kinnarp, Ingrid Olsson, KinnarP

och Susanne Jensen, SlutarP'

Rättelse
Vi blandade ihoP en del siffror i

den notis som var införd i månda-
gens FT och som handlade om

Kinneveds Röda Kors. Så här skall
det vara: Vid en minnesstund efter
avliden medlem insamlades 1.820

kronor. Dessa Pengar går till di-
striktsfonden för Mayarakliniken i
Leshoto, och kretsen har beslutat
att skjuta till 1.180 kronor så att to-
talsumman blir 3.000.

SparbanksPromenaden
i KinnarP

81 vuxna och 25 barn gick sönda-

gens SparbanksPromenad i Kinn-

arp, dår SlutarP IF:s damklubb
var medarrangör. FörstaPriset
vanns av Kenneth Palmqvist följd
av, i tur och ordning, Gun Palm-
qvist, Eva-Lena Westerberg, Uno
Carlsson, Inge-Lars Andersson,
Hans-Åke Westerberg och TillY
Andersson, samtliga med elva rätt
Baintävlingen vanns av Ulrika Jo-

hansson följd av Henrik Torstens-

son. Rätt rad: 12x xl1 x1l x22.

Svaren: 7 st, Österrike, Volga,

Stefan Edberg, 1948, Golda, Lusa-

ka, Bertil Zachrisson, 1980, H C

Andersen, 1865. 5.000. Svaret På

skiljefrågan var 8.10. Priser kan
avhämtas vid SParbanken i Kinn-
arp l?gJ- aj.,&a

Viktig ruurtch

På söndag spelas på Kinnemo i Kinnarp en match

alstor betyleise. Kinnarp tar emot Tidaholms GIF'
och det i eit tage när båda lagen år i behov av poång'

Kinnarp for båttenstriden och TG&IF för toppstri-

den.
- Poängnöden år nog störst för TG&IF' De be-

höver alla=poång. Vi kan klara oss ändå' Vi har av-

gårandet i esttu hat dei, menar Uno Karlsson' lag-

ledare i KinnarP.

p& Kiwuemo

Uno.

och det si,ämmer' Kinnarp har blev samtliga skadade

både Stenstorp, IFK Tidaholm och matchen mot Ulvåker'
Jtopingr AIK kv.r. - En ordentlig försvagnini na-

I Vi bänOuu. nog tre poäng i de turligtvis. Tomas spclar absolut in-Falköpings AIK kvar

åtu"sta.nae matchelna' Lakyletat te' medan det år mer ovisst om Ro-

ger och TonY. Som -del ser ui
- 

Iii.rnu.p är ordentligt decimerat åagslaget spelar de dock inte' sä-

för tillfäliet. Tomas Karlsson, Ro- ger Uno'

;;' A;t';*." och ronv Persson ITSS' f:1- 17.-

i borta-

slutarps bäxå**c',f 
i',

7-I mot Annelund
Serietvåan Annelund fick nöja

sig med en poäng vid lördagens be-

sök i Slutarp. Hemmalaget tog tag i
matchen från början och alla triv-
des bra på det något halkiga un-
derlaget. Detta trots att,ma!9!röpp-
ningen blev olYcklig med Anne'
lundmål redan efter två minuter
eenom Christer Ekman. SlutarPs

fvittering kom genom Jeff Mikkel-

sen når endast två minuter var
kvar att spela.

Ärets båsta Slutarpsframtrådan-
de - det konstaterar vi samtidigt
som vi också ska tala om att Place-
ringen av Tony Skoglund som rnitt-
back var ett lyckat drag. UPPsPe-
len blev nu mycket bra och anfal-
len rullades i gång på ett tidigt sta-

dium.

Isarnband'med'sinti'pspromenad'isöndagsså'Disude
Sörby Yiiustug"fö'nni;'ö'sina lokaler och hade en fin
it"tältn ng aD uiivd'a alster'



Oly cksd,ag fö, Kin ;ä,fö

Kinnarps 16-årige Urban
Westerberg fick efter går'
dagens möte med Tida-
holms GIF föras till bas'
sjukhuset för vård. Vid ett
tillfälle i slutet på andra
halvlek krockade han med
kompisen Torbjörn Äk-
esson så illa att han fick
bäras ut på bår och kvar-

ligger nu på sjukhuset.
Det år dock ingen fara
med honom. Kinnarps IF
hade över huvud taget
ingen lyckad dag - båda
baklängesmålen (matchen
slutade 2-0 till Tidaholm)
hjälpte man gåsterna till.
Det var annars en rättvis seger för
TGIF, som speciellt under första
halvlek spelade en trevlig fotboll
och behårskade matchen i det när-
maste totalt. Kinnarp är i nedgång
och det var väl bara tack vare den
kraftiga medvinden som man i
andra halvlek fick lite mer att såsa
till om.

o Utvisning
Matchen stördes långa stunder

av en domare, Jonny Weishag,
Skara, som inte behårskade sin
uppgift. Hans domslut skapade ir-
ritation - mest i TGIFJägret som
också drabbades av en utvisning -
Christer Holmbäck - fem minuter
in på andra halvlek.

Vud,hiinde, KönW#rP?
I Vad hånde egentligen med Kinnarp i andra

halvlek mot IFK Skövde borta?
I Hår leder laget med 3-2 i paus fiir att sedan

fullständigt kollapsa och till slut få stryk med hela
7-4.

- De fick två snabba mål i
upptakten av andra och sedan
kunde vi inte komma tillbaka'
förklarade Kinnarps sPelande
tränare Roger Johansson stjärn-
smållen.

Det hjälpte inte att KinnarP
lyckades kvittera till 4-4 genom
Roland Jansson - IFK hade or-
dentlig vind i seglen och deras
alerta och låttfotade spelare fira-
de stora triumfer På det hala un-
derlaget.

- Planen var rena lervällingen
i andra, men jag vill inte skYlla
förlusten på det. Skövde var
hungrigare helt enkelt, menar
Roger.

r Slåss för
kontraktet

Annars tycker man att Kinnarp
borde varit det mest motiverade
laget eftersom man fortfarande
slåss för sin existens i fyran.

- Nu hade vi ju tur eftersom
både IFK och FAIK fick stryk, så
placeringsmässigt betydde förlus-
ten idag ingenting. Hoppas bara
inte killarna börjar hånga med
huvudena nu när avgörandet
kommer.

o TaPPade 3-l
Kinnarp inledde alltså bäst och

var i ledningen med 3-1till strax
innan pausvilan då Skövde fick

sin reducering lite snöPligt.

- Det var ett mYcket oPsYko-

logiskt mål för oss. Hade vi hållit
3-1 i paus tror jag vi vunmt
matchen.

Men det giorde man inte och i

Roger Gustafsson medförde att
bollen hamnade framför fötterna
på "Skjorta".

BÄSSE JOHANSSON

ttBleekaet
kvar i
Slutarp

Slutarps IF:s populäre fot-
bollstränare Bengt "Blecka"
Georgsson fortsätier även nästa
år att träna SIF, som har ett
ungt och utvecklingsbart lag.
Säsongen, som snart kan läggas
till handlingarna, har varit lite
av berg- och'dalbana. men
klart står att "Bleckas" träning
medfört mycket positivt.
Bakom seniortruppen finns
bl.a. lG-årsjuniorerna, som vF
sat mycket lina takter och inom
ledningen för föreningen råk-
nar man att de unga skall fylla
på seniorledet redan nästa år.

andra halvlek fick man finna sig i
att bli ordentligt utsPeiade.

Roland Jansson sköt två mål

för Kinnarp medan Thom^as Wes-

terberg och Torbjörn Akesson
gjorde varsitt.

Skövdes mål gjorde Jörgen
Gustavsson 3, Fredrik Anders-
son, Bosse Andersson och Stefan
Nyström samt ett sjålvmåI.

o Styrkan
Lasse Lundh spelade återigen

första fiolen i bakre ledet - nu till-
sammans med Tormod Syversen.
Styrkan framåt Iåg mest hos Jör-
gen.Eklund och Jan Bergström,
den sistnämnde jagade sig duktigt
trött och byttes ut en kvart före slu-
tet-

. Tomas saknades
Tomas Carlssons axelskada gjor-

de att han inte kunde komma till
spel och det satte ner KlF-försva-
rets styrka. Unge Urban W. fanns
med från start i KIFJägret och ha-
de oturen att hjälpa TGIF till led-
ningsmål redan efter fem minuter.
Brodern Per-Ola och Kent Bengts-
son var tillsammans med ännu en
Westerbergare, Thomas, hyggliga i
ett Kinnarpslag, som måste skärpa
sitt spel om kontraktet ska räddas.
Det ser inte bra ut.

Tidaholms andra måI, som kom
efter 25 minuters spel, svarade Jan
Bergström för. En snedspark från

MATCHEl{S
''LTRAREl'

Kinnarp-TGIF*rt*
Per-Ola Westerberg,
Jörgen Eklund,TGIF

K,r*
Kent Bengtsson,
Lasse Lund,h,TGIF

Thomas Westerberg,

Jan Bergström, TGIF

MATCHENS
''LIRARE''

Skövde - Kinnarp
-)- 

tK7fr*
Thomas Carlssono b

Kb*
RolandJansson, a

ThomnsWesterberg, a



Saå,rt t

Kinna
tuut

Kinnarps IF har hamnat i en
svacka så htir På höstkanten
och är nu plötsligt allvarligt in-
blandat i bottenstriden.

Laget har 15 Poång i nuläget,
bara en mer än iFK Tidaholm
och FAIK, som iigger På var sin
sida om "strecket".

I eftermiddag åker KinnarP
så tiil Södra IP för match mot
IFK Skövde. Och det blir sä-

kert en svår match, då IFK
Skövde varit våldigt duktiga På
slutet och tagit många Poäng.
speciellt då på sin hemmaPian.

I KinnarP noterar vi att Tho-
mas Carlsson år tillbaka efter
skada och att Urban Wester-
bergs skada mot TGIF inte var
så allvarlig, som man först be-
farade.

Laget i sin helhet: Arne Ek-
bom-Kent Bengtzon, Roger
Axelsson, Roger Gustafsson,
Thomas Carlsson-Per-Ola
Westerberg, Berne Svensson,
Torbjörn Äkesson-Roland
Jansson, Thomas Westerberg,
Tommy Fredriksson, Urban
Westerberg, TommY Berglund.
Samling Kinnemo 13.

rp!

Spårjobb lördag

Slutarpspromenaden
Söndagens tipspromenad i Slut-

arp vanns av Margareta Malmros,
Slutarp. Hon hade 10 rätt och dess-
utom exakt svar på skiljefrågan 117

cm. Tvåa blev Karin Brandt, också
hon med l0 rätt och med 120 cm i
skiljefrågan. Bland barnen var Mi-
chael Isaksson den som tog hem
vinsten med 10 rätt.

Svaren var följande: Farbror
Nilsson, 25 m/sek., islam, nötskri-
ka, Filippinerna, Jugoslavien, 80
år, läkemedel, spänning, f00.000,
hjulångare och luftpistol. Den rätta
raden såg ut så här: x22 llx xx1

l{ u är F röttind,ssp å,ret kl;;triÖ}''il
- Det här kunde jag inte

ens drömma om tidigt i vå-
ras.

Så säger Anders Pryss-
ander i Slutarps Samhäll-
sförening och den verklige
eldsjälen för samhällets
motionsspår, som i lördags
stod klart. På kvållen flö-
dade det av ljus och det
var en verkligt pampig
syn.

Den nästan 2,5 kilometer långa
sträckan väster och sydväst om
Slutarps samhålle finputsades i lör-
dagens ruskväder och spån ladis
på hela slingan. Det är många som
jobbat för att få iordning spåren.
1000tals timmar av frivilligt arbete
har lagts ner och de senaste fem
veckorna har stolpar, elledningar
och lampor kommit på plats.

o Båsta belysningen
- Vi har den absolut trästa be-

lysningen i vårat spår med 60-watts-
lampa var åttonde meter. Ingen
skugga faller över spåret.

Det säger Anders som i samman-
hanget inte vill ta fram några namn
på frivilliga som jobbat mer än
andra, men kan inte missa att näm-
na televerksgrabbarnas fina insats,
inte minst med wire-spänningen.

r Tackbröderna!
Spåret går dels på bröderna An-

derssons mark (Mossagården) samt
kommunens.

- Det har inte varit några som
helst problem utan bröderna har
vålvilligt slåppt till mark och vi har
försökt att lindra ingreppen så
mycket som möjligt. Ett tack till
dem och kommunen, som gjorde
upp med sin arrendator,

o El för 90.000
Mycket jobb på frivillig väg har

kompletterats med AMS-arbetare,
som svarat för markarbeten. Be-
lysningen har kostat 90.000 kr och
det är säkerligen vål investerade
pengar.

- Vi hade löfte om pengar ur
1984 års kassa med halvt löfte om

2w2

i.rg;r..:t. lI
IIIIIIIT

att få ta dem i anspråk u.der sena-
re hälften av 1983. Tidtabellen jus-
terades till vår stora gädje och vi
tror att Ulf Erikssons centermotion
var en puff för vårt spår.

När belysningen tändes på lör-
dagskvållen visade det sig att en-

dast två av 260 glödlampor var tra-
siga så spillet var det.minsta tänk-
bara... Motionerande .Frökindsbor
har fått en fin runda. Omgivningar-
na bjuder inte på kuperad terrång,
men går fram "i en vadker trakt".

- Vi hoppas att många tar till-
fållet i akt att titta till vårt nya fina
elljusspår, säger Anders, samtidigt
som han funderar över hur man
ska festligt in-viga spåret framöver.

BASSE JOHANSSON
I
I
I
I
1
I
I

,.Kl'n
okrDö'' ?

Bft" BgD6n iKinnarp
Falköplngwågen 67. Tel. 0515/3i16 äl

I
I
I
I
I
I
I

I otttt, thånd.-lred. s.30-18.00. Lörd. s'00-13.00 |

VöIkommen r, elljusspåret, stiger And.ers Pryssander.

Elljusspåret i SlutarP år snart
klart. Belysningen är monterad
och få lordag ska flis köras På ba-

nan. Alla som har möjlighet ska

komma till Skogsvägen 7.30-tiden,
säger eldsjälen Anders PrYssan-

Full fart på fiirdigsttillandet av elljussp&ret

Våra premiärerbjudanden fortsätter' T



Frågetecken uti:ätäde
KIF lwar - Stenstory .tr
r Efter lördagens division lV-match på Kinnemo kan vi slå fast två saker:I Kinnarp har såkrat nytt kontrakt.
I Stenstorp spelar division V-fotboll nästa säsong.
Då förstår ni hur det gick. Kinnarp vann och detta med g-2 (0-2).

Men efter första halvlek var
bilden en helt annan. Då ledde
Stenstorp nåmligen med 2-1.

Detta sedan Leif Friberg
giort 1-0, efter fint förarbete av
Per Sundh, och Jörgen Malm-
ström 2-0 på ett väl avvägt dis-
tansskott.

Efter paus var det ett helt an-
nat Kinnarp som kom ut till
spel. Tveksamheterna och
missarna var bortblåsta, nu
fungerade åter spelet.

r Mot ett mål
Och då blev det inte roligt för

Stenstorp, som för sin del tap-
pade allt av det fina man pres-
terade före paus. Sedan Kinn-
arp väl reducerat till 1-2 efter
tolv minuter, nick av Torbjörn
Äkesson, var det spel mot ett
måI, mot Stenstorps.

Kinnarp spelade helt ut gäs-
terna och radade upp chanser
framför Jonas Lundgren i
Stenstorps måI.

Och till slut gav denna an-
stormning, helt logiskt, utdel-
ning. Tommy Fredriksson for-
cerade in kvittering till 2-2 i

kamp med just nämnde Lund-
gren och inhopparen Stefan
Ekman faststållde slutresultatet
till 3-2, sedan han nickat in ett
långt inkast från Thomas Wes-
terberg.

Kinnarps seger var alltså helt
i sin ordning, då laget var flera
klasser bättre än Stenstorp ef-
ter paus. Före paus var det
jåmnt, skillnaden var dock den
att Stenstorp tog till vara sina
chanser båttre.

o "Kånns bittert"
Därmed står det definitivt

klart att Stenstorp nu får lämna
division IV efter fyra säsonger.

- Känns förstås mycket bit-
tert, speciellt med'tanke på att
både FAIK och IFK Tidaholm
förlorade, vilket innebär att vi
hade haft chansen i sista om-
gången, om vi vunnit idag, så-
ger trånaren Kenneth Johns-
son.

Några som helst bortförkla-
ringar hade emellertid inte
Kenneth att komma med.

- Nej, inte alls. Vi ledde
med 2-0 och slåppte till 2-8,

då får vi skylla osi ijälva, såger
han.

I Kinnarp var det desto gla-
dare. I och med lördagens re-
sultat säkrades kontraktet.

- Skönt, det har varit en
mycket tung höst. pustar träna-
ren Roger Gustafsson.

IIATCHENS
''LIRARE''

Kinnarp - Stenst

*&*
Tomm.y Fredriksson, a
Jonnry Abrahamsson, b(rr*

Roger Axelsson, b
Per Sund'h. b

OLOF DARIUS

Thomas *#u.rr, o

Slutarp
förlorade
N Vånga - Slutarp
2-1 (1-0)
MåI, Vånga: Jonas Gilbertsson,
Stefan Broberg. Slutarp: Ola Jo-
hansson.
Trots att Slutarp gjorde en spel-
mässigt mycket bra match blev det
uddamålsförlust mot Vånga.

Ola Johansson, som svarade för
Slutarps enda måI, hade flera fina
chanser och var genomgående bäst
i Slutarp. Hemmalagets Jörgen
Svensson skall också ha ett om-
nämnande' lfgg-rc-ct-s

ligi'io'ä'r
Slu tarps ln'. åä"-tilnn-
hade tipspromenad i helgen med
ca 80 deltagare. Rätt rad: 1lx, x12,
1.11, xxx. Svaren: Uppland, gåen-
de, varningsmärke, Skåne, Jugo-
siavien, Lasse Dahlqvist, Bohus-
län, Statens pris- och kartell-
nämnd, Prins Gustav, författning,
riksdagen ensam, luftfuktigheten.
Svaren på skiljelrågan: 1,8 kg. Två
tolvor noterades och de hade Lilly
Karl6n och Tage Hellman. Barn-
tipset vanns av Peter Johansson.

l{Bv-soarö i Kinneaed

Ulro_83.

Motionspropaganda
i Frökind

På tisdag kvåll den l1 oktober
bjuds alla invånare i Frökind med
omnejd ett fint tillfälle att bfttra på
"kondisen" inför stundande skid-
säsong. Då startar nämligen "Frö-
kindspropagandan" på det nya ell-
jusspåret i Slutarp. AIla kan vara
med, ung såväl som gammal. An-
målan och start sker vid transfor-
matorn, Skogsvågen.

Frökindspropagandan är ingen
tåvling utan ett tillfålle att under
trevliga former testa sin kondition
under parollen "Gå - Lunka -
Löp". Propagandan kommer- att
pågå tio tisdagar framöver.' 'Trä

banlängder finns att vålja på: 1, ?

Mullebarnen i Slutarp och Kinn-
arp har haft avslutning.^Man höll
till i shogen vid Hög i Äsarp och
naturligtvis stod många lekar på
programmet. Något gott att äta och
dricka blev det också. Det är 22
barn i förskoleåldern som i Mul-
leskolan får lära sig en del om all-
emansrått och skogsvett. Hjälple-
dare vill man gärna ha. Vi har ro-
ligt i skogen och många föräldrar
borde ställa upp, säger ledaren
Anna-Karin Brolin. En.annan leda-
re har varit Elisabet Angrimer.

eller 4 varv runt elljussPåret.
Priser utlottas bland alla som delta-
ger.vid minst fem tillfällen.

Fdr. arrangörsskapet svarar
3pårkommitt6n i Slutarps samhälls-
förening.

Göran Andersson kardar ull s& att Ethel Abrah&n'Lsson

kan liira Ant'tha Andersson touning.

Under medverkan av bl på gång.och- att man skall läsa om

a studieorsanisatör- tlf "t"i5:l?1i,.n uppträdde tre '-Andersson hade NBV nyli' åriga sångfågt"r iån Fatköping,
gen sin studieupptakt i lo- välkända under artistnamnet

käl Frökind 'Triolen". Det var Kerstin Wester-

Här kunde mötesdelta- eltll Åtu Lind och Sara Wolff som

sarna rå inrormatil"; 3åi!|i'ä::,3"[:1"iffi:^?iä-,:
vad som år på gång av oli- visade näverslöjd, Ethel Abra-

ka studieplaner och hant' 'h.-"ro.,, 
Åsarp, lämpskårmar och

verkcirklar. tovning. Margit Johansson, Falkö-
ping, visade bildväv och jaPansk

Alf Andersson berättade att man sömnad och till kvållens muntratio-
satsar på cirklar för att hjälpa psy- ner kunde även inräknas en stund
kiskt sjuka, en hembygdscirkel är vidkaffebordet. f?S3.1i.. il

Det lektes mycket på, mullebarnens aoslutning.
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Ktnnarps ettor och.toå,or sjunger med Gullan Bornemark.

Kulturevenemangen för barn
och ungdom duggar tätt i kommu-
nen just nu. Kordedala modelltea-
ter har onsdag, torsdag spelat för
förskole- och lågstadiebarn nu r

veckan kommer ungdomsboksför-
fattaren Lasse Ekhoim till mellan-
stadiet och under den gångna
veckan har Gullan Bornemark
'jSjung med oss" besökt Stenstorp,
Attagårdsskolan och Kinnarps sko-

la. Hon kommer lör övrigt tillbaka
senare i höst och sjunger då med
barnen på Centralskolan och i Ti-
daholm.

Gullan Bornemark är musiklära-
re och kantor men ägnar nästan all
sin tid åt atl åka runt i Sverige och
även Norge för att sjunga med
barn. Hon är bosalt i Malmö.

Gullan Bornemarks visor år nog
kånda bland alla barn. Vem har in-

te hört om "våran lillebror han
kan. . . " eller om den lilla ponnyn.

På torsdagseftermiddagen var
Gullan Bornemark gäsl i Kinnarps
skola och vi var med när hon sjöng
med 60 ettor och tvåor.

Eleverna hade övat i förväg så
sången klingade fint och Gullan
Bornemark sade efteråt att hon
tyckte Kinnarpsbarnen var fina
barn.

Kinne,rp sh olrJ| p å täger skola
I fiirra veckan blev det

helt plötsligt lite extra liv
och rörelse på SMU:s ung-
domsgård Blomsholm i
Trädet. Då invaderades
nåmligen platsen av 20-
talet elever i årskurs 3 från
Kinnarps skola. Med "frö-
ken" Ros-Marie Wernmyr i
spetsen och föråldrarna
Ulla Stenqvist och Håkan
Arnesson skulle det bli lå-
gerskola med friluftsliv
och naturstudier.

Många aktiviteter hann man
med under de två dagarrra, rnen
frågan är om inte den stationen dår
ungarna låg på alla fyra och fånga-
de småkryp i Lundby damm var
den mest populära. Med alla till-
gängliga, böcker försökte barnen
komma fram till om det kunde vara
en klodyvel, ryggsimmare' eller
möjligen en dykare, som fastnat i
håven. Att studerna växter och sjö- 

]

fåglar var andra intressanta akrivi- j

teter. 
I

Mattias Lage,son, Morgan Sundön, Pernilla Hohet"sel,
H&kan Ekman, Clwistoffer Rehn, och Camtlla St&hI
studerar hdr uiirter tillsammans med fröken Ros-Marie
Wernmyr.

dagen den 5 september 1983

Exekutiu lasti ghelsauktion
Villa i ,Slutarp, Karlsro, byggd
1905, om- och tillbyggnad 1978,

1 plan med källare, boyta 115

m' biutrymmen 83 m' , bv. 4

r.o.k, hall, badrum, kv. gille-
stuga, bastu, dusch, wc, tvätt-
stuga, hobbyrum, oljeeldning.
Tomt 1.852 m2. Taxv. 250.000,

ber. marknadsv. 275.000. Upp-
lysningar tel. 0515/134 30. Be-
teckning: Nytorp 1:1 och Till-
lägget 2:1 i Kinneveds sn, Fal-
köpings kn. Fast. säljs i bef.
skick på exekutiv auktion i nya
sessionssalen, Stadshuset, Fal-

$öping den 2? september 1983

efter bevakningssammantråde
kl. 14.45. Fastigheten säljs till
den högstbjudande, angivet
marknadsvärde är således inte
något lägsta pris. Senast ovan
angiven dag men helst snarast
skall fordran/rättighet som bör
beaktas vid auktionen anmälas
till kronofogdemyndigheten.
Handpenning 107o, resten vid
sammanträde för fördelning av
köpeskillingen den 25 oktober
1983 kl. 13.00 (tillträdesdag).

Kronof ogdemyndi gheten
Falköping

r Föräld-ratresök
När det sedan drog ihop sig till

kväll, då var det dags för föräldrar-
na att komma och hålsa på sina tel-
ningar. Utan minsta spår av trött-
het efter err fulltecknad dag blev
det en spännande brännbollsmatch
där barnen utm3nade sina för-
äldrar. Vem som hade allra roligast
är svårl att avgöra.

Att senare liam på kvällen ligga
på luftmadrasser och försöka sova
bland andra var förstås inte det

lättaste, men alla fick i alla fall nå-
gon eller några timmars sömn.

o Trötta men belatna
Under den andra dagen bjöds

det bl.a. på en tipspromenad i sko-
gen med kluriga frågor om diur
och natur. Sista progranrpunkten
'blev att städa och plocka ihop var
och en av sina saker och det var
minsann intc det lättaste. Trölta
men myckct belåtna kunde så ele-

verna återvånda hem till Kinnurp.
där man på olika sätt tänker följa
upp det hela i klassrummet.

Bakom det här arrangemanget
står Frökinds Hem- och Skolaför-
ening, som förra året beslöt att stå
för kostnaderha för en lägerskola
på lågstadeiet. Ett mycket fint ini-
tiafiv av föreningen att stödja en
sådan hår verksamhet, som är till
både nytta och nöje för barnen.

E.-L. T
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Kinnarps-Kiosken
NYHET: kl 12-22 serveras ostburgare, hamburgare, korv
oi mos kl. 16-22 även tunnbrödsrulle.

- Videoapparat och filmer uthyres -
Välkomnal Bireit och Rolf Tel. 0515/330 
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Fernton får fob-h
hos l(irrlrr,a;rps
kontorsmöbler

Nu måste Kinnarps kontorsmöbler i Kinnarp
utanför Falköping nyanstålla igen. lb man ska
man ta in - man har redan anställt lZ i år -
allt för att klara av alla order som strömmar in.

Det är positiva tongångar från ett företag som
ser till att alltid vara på bettet och ligga främst i

konkurrensen på kontormöbelsidan.
Det kan bli ytterligare nyanställningar

framöver, menar Bernt Bertilsson, produk-
tionsansvarig på Kinnarps som tillsammans
med företagets 250 anställda arbetar för att ef-
fektuera alla order.

Härliga nyheter i en bister tid!

-sid24-

Thomas Weberg (20) iir en au de 17 som redan anstcillts
på, erpand.erand.e Ktnnarps kontorsmöbler (tredje sep-
tember) i &r. Nu anstiiller man ytterligare 75. (Foto:

6LENN ryELANDER Dan Nilsson). t."c
' 'ILr' l'i9i"

hos llinnarps
KinnarPs Kontorsmöb'

ler i KinnarP utanför Fal-
köping år företaget som
fortsätter att exPandera
och nyanstålla i dessa
trista tider av arbets-
löshet och lågkonjunk-
tur. Efter att tidigare un-
der året ha nYanställt 17

personer år man nu i färd
med att anställa Ytterliga-
re 15 - fiir att orderin-
gången och efterfrågan
på företagets Produkter'
kontorsmöbler, är så stor
att man i annat fall skul-
le riskera att inte kunna
hålla sina leveranstider.

- Vi har en enorm ordering-
ång och för att klara den har vi
kört övertid - arbetat På lörda-
sar - under hösten. Nu ökar vi
arbetsstyrkan med 15 för att lätta
på trycket, säger Bernt Ber-
tilsson. produktionsansvarig På
Kinnarps. Han ser ljust På fram-
tiden för företaset och hål1er inte
för otroligt att det kan bll tål om

fl er nyanställningar framöver'

o Skiftgång
- En viss form av skiftgång för

att effektuera alla order är vad vi
får gå in för nu. Det är ett sått att

utnyttja maskinParken bättre och
hålla kostnaderna nere' säger
Bertil Bertilsson.

- De anställda är Positiva till
detta. De vet att det är vägen att

åstadkomma en produktionsök-
ning, stärka företaget och trygga
jobben för framtiden, menar han.

o Ett gott namn
- Kinnarps har ett gott namn

om leveranssäkerhet och hög
kvalitet. Det lever vi på, det är
alla som arbetar här medvetna
om. Vi är ett härligt "go" i före-
taget - det ger framgångar.

- Från fackklubbens sida är
vi överens om tagen. Det här är
riktiga åtgärder för att foitsätta
alt utveckla företagel. trygga
jobb och skapa nya, säger Frank
Heningsen, ordförande i träfack-
klubben på Kinnarps. I vårt för-
bund är många arbetslösa nu. Då
är man glad när ett företag som

Kinnarps fortsätter att utvecklas'

o USA-marknaden
Bernt Bertilsson berättar att

USA-marknaden för kontors-

möbler är vad KinnarPs nu allt-
mera inriktar sig På.

- Vi måste ståndigt se framåt'
BIir det en svacka i efterfrågan
här hemma och i EuroPa ska vi

kunna fYlla uPP med försåljning
I dit. Men vi satsar även om

svackan uteblir, det mäste man'

KinnarPs kontorsmöbler är ett

företag som forsätter På fram-
gångens väg, det är man bort-

ikamd med i FalköPings kom-

munl
Företaget som nu är Nordens

ledande kontorsmöbelföretag
startades i all blYgsamhet för 40

år sedan av Jarl Andersson oeh

hans hustru EvY i en 400 kvadrat-
meter stor lokal. I dag är det en
högrationell industri med 250 an-

ställda och med Produktionsloka-
ler på 61 000 kvadratmeter. Det
är resultatet av 1'öretagaranda

och arbete och åter arbete som

hela samhället har att dra nYtt

av.

te"- t3



D aliå"öitr gå,r i F rökind
M otion sspå,rets 1183' r <z' tS

första anrangemang

I milt men fukttgt höstarid.er samlailes unga ock garnla
ti,II den första. arrangerdde aktiutteten.

Dansen går i Lokal Frökind. FoIk kommer långuciga

ffiå.n för att delta i IOGT-NTO-föreningens kultrsdans.

Kinnarps IOGT-NTO-förening
har startat en kurs i kultis- och gil-
ledanser varannan söndag i Lokal
Frökind.

Detta arrangemang har blivit
uppskattat inte minst tack vare den
utmärkte instruktören, musiklära-
ren Ragnar Nilsson från Borås. Or-

kestern som kallar sig GDO (Gam-

maldansorkestern) är också från
Borås och har verkligen den rätta
takten, det rätta temPot och lek-
fullheten i framförandet.

I dansens ringar kan man se för-
utom folk från KinnarP-SlutarP,
Naglarp, Luttra, Vartofta också lite
långväga dansare från Mullsjö,
Gållstad, Folkabo, Segerstad m m.

Motionsspårets i Slutarp första
organiserade motionsaktivitet hölls
på tisdagskvällen. Redan innan lju-
sen tänts kl 18.00 hade folk samlats
vid startplatsen och hela ?6 perso-
ner deltog i någon form genom att

gå- lunkalöpa en till fyra varv på
den 2,2 krn långa banan. Trots att
det regnat hela dagen var spåret i
fullgott skick.

Tio gånger samrnanlagt - alltså
nio ytterligare tisdagar kommer
man att anordna de hår promena-
derna, då man också kan bli kollad
på sin "gå-tid"

En ofhciell invigning av spåret
sparar man till bOrjan på året då
man planerat att genomföra "Frö-
kindsnatta" ieen.

Polisronden
En l5O-meters rulle med dråne:

ringqslang i plast har stulits vid
Backgården i Slutarp. Stölden
skedde mellan ldrdagen och tis-
dagen. Rullen kostar 1.100 kronor
att ersätta. l9 S3. iO- lö

Slutarp seriesegrare!
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slutarps 9-å.rslag, scim uunntt sin serie. Bakre raden fr.u. ulf Emanuelli, suen
Hagnerud, Mattlas Lagesson,jvilclos stenquist, tJlrik piEssandir, stefan Lennarts-
son. Friimre raden fr.u. Jonas Arnesson, Henrtk petterison, Håkan Ekman, Retne
Lundahl, Carl-Henrik Aronsson. rtgå- tA- O&



FRöKND
Frökindspropagandan

Nytt rekord i motionspropagan-
dan "Gålunkalöp" under tisdagen
- 108 personer startade mot 72 st
förra veckan. Bästa tiden notera-
des av Yngve Alv6n 7.29. vilket är
banrekord. Bästa tid 2 varv: Urban
Svedberg, 15.59, banrekord. Bästa
tiderna: 1 varv: 1) Yngve Alv6n,
7.29; 2) Tord Torstensson, 8.26; 3)
Bengt Persson, 8.42; 4) Per Eriks-
son, 9.20; 5) Ricky Ahl, 9.30; 6) Jo-
akim Ahl, 9.35; 7) Katin Torstens-
son, 9.45; 8) Bernt Allansson, 10.00;
9) Inger Svedberg, 10.35; 10) Rolf
Wallin, 10.50. 2 varv: l) Urban
Svedberg, 15.59; 2) Sune Sved-
berg, 18.45; 3) Christer Stenqvist,
20.53; 4) Roland Moberg, 21.37; 5)
Fredrik Holmström, 27.35.

Frökindspropagandan fortsätter
på tisdag. De som deltager vid
minst fem tillfällen kommer med i
prisutlottningen.

l?gs- ta".:,Dag Stålsjö
till Lokal Frökind

En hembygdsafton arrangerad
av hembygdsföreningarna i Vår-
kumla och Kinneved den 28 okt.
får besök av Dag Stålsjö - känd
från TV-serierna "Svea rikets vag-
ga".och "Järnet", Kaffeservering.
Alla hälsas välkomna.

Falköpingsvägen 67
Tel. 0515/336 23

öppet:
Vard. 9.30-18.00
Lörd.9.00-13.00

Långstygnstavlor, granmanor,
vävar, korsstygnsdukår, ve-
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parad-handdukar, bona-
stramautavlor, stuvbitar, I

löpare m.m. I
Allt till humana priser. I

Söndagsöppet I
l6 okt kl l3-17 |

Välkomna! |
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Anneli.es biinlc tir ltte för hög, konstaterar siukgamnast Lena Hoh'eizel på' sin hiilso-

fostranslektxonhos t<t"""rgttt olans nyböryar;. VxktorLaktinner om Annelie slapp-

nar a'D ordentligt.

Tipspromenad
Kinnarp-Slutarp

Hembygdsföreningen och biblio-
teket anordnade tipspromehad
med anlednine av biblioteks-

veckan. Följande lyckades bäst På
frågorna och har erhållit bokpri-
ser: Ann-Charlott Johansson, Hen-
rik Johansson, Astrid Johansson,
Maria Johansson, samtliga Vår-
kumla. Ingernar Malmros, Erik

Gustafsson, Annika Malmros, Arne
Persson, Lena Persson, Rosmarie
Karlgren, Majvor Gustavsson,
Slutarp och Christer Angrimer och

Ester Andersson. KinnarP. Rält

rad: 306 m ö.h., Frida, Los Ange-

les, Fröding, trädgårsmåstare"
Isak, 5.000 fornlåmningar, 1483,

Oden, Kiviksmarknad, Pietä' 1200-

talet. Samuel Clemens, 8.5 kg. 9

församlingar, Nordsjön, 4l kvkm,
157 mil, 80O år, växt. Skiljefrågan:
598 sidor.

Slutarps IF:s
tipspromenad

Vinnare i söndagens tipsomgång
blev Thomas Pbttersscn, Slutarp,
(3.8 m) och Gunnel ,Pettersson,

Slutarp 13.25 mr båda med 1l rätt
Barnvinnare blev Thomas Eriks-
son, Slutarp, (5.00 m) och 9 rätt.
Rätt rad: x22, 122, 272, 22x och sva-
fen: ällmogevåvnad, leversjuk-
dom, ICA-kuriren, Birger Sioberg,
6 spelare, Stockholms stadshus,
t1ög över Engelska kanalen, 45 kg,
Fe, fågel, Beethoven, på en bro.
Skiljefrågan 4,83 m.

FRö]{lND

,orsdagen den 20 oktober 1983


