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Yi vitl inte dn Hoby!
Sällan har väl matsalen i
Kinnarps skola varit så till
bristningsgränsen fylld av
engagerade föråldrar och
åven lärare, som i tisdags
kvåll.
Frökinds Hem- och Skolaförening hade inbjudit
dessa och ortens politiker
till ett informations- och
diskussionsmöte med anledning av det för någon
;iånad sedan presenterade
förslaget till ny rektorsområdesindelning.
Enligt ett av dessa förslag skulle Kunnarps skola komma att tillhöra Floby rektorsområde, vilket
genast väckte debatt hos
berörda föräldrar.
Rektor Per-Inge Carlsson, som
suttit med i utredningsgruppen var

inbjuden till tisdagskvällens möte
för att redogöra för de olika förslagen. Han började med att presentera bakgrunden till det hela

och betonade också målsättningen
man haft i arbetsgruppen. Denna
bestod bl.a. att varje elev ska få
tillhöra samma rektorsområde under hela skoltiden.
Om förslaget om att Kinnarp ska

tillhöra Floby RO går

igenom,

kommer detta att ske från iuli 1986.
Inga Kinnarspsbarn kommer dock
att skjutsas till Floby högstadium
förrån 1990, dvs barn som nu går i
åk l. Efter Per-Inge Carlssons presentation blev det tillfälle till frågor
och diskussion.

.

Onaturligt

Genomgående för de många som

yttrade sig var att "man vet vad

man har men man vet inte vad

man får". Hår Plockades fram

mycket som idag fungerar bra och
som skulle få ändras och omorganiseras om man skulle bYta rektors-
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för havsfisket I
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I flf,is"' I bs:Med, knutna nö,uar protesteraile

nen

s!tr:-

föriild,rarna mot att bar'

behöua bgta rektorsområde.

område. Flera gånger påpekades
också att man inte harnågon na-

bete med anledning av den nya lä-

turlig

roplanen, arbete'som tar både tid
och kraft. Att mitt uppe i detta be-

ten att folk flyttar från Kinnarp-

höva åndra den organisatoriska ramen skulle lågga ytterligare sten
på bördan.

gemenskap med Floby på
samma sätt som med Falköping.
Här påpekades även sannolikheSlutarp om man ser att barnen får
långre och sämre skolvåg.
Från lärarnas sida presenterade
Thomas Pettersson ett uttalande
som lärarna gemensamt gjort med
anledning av förslaget. Där lärarna
slår fast att man inte kan göra några jämförelser rnellan att tillhöra de
båda rektorsområdena. Vad man
däremot vill lyfta fram är de rutiner som utarbetats under åren och

.

Även eleverna har engagerat sig
starkt i denna fråga. En klass har
till och med gått runt med protestlistor. "Varför så bråttom med beslutet" och "Utvärdera alla konsekvenser först". "Vi vill ha en total
analys av problemet sedd ur olika
synviklar" var några av de många
synpunkter som kom fram under
kvällen. Någon stållde en fråga,
som borde vara den mest aktuella:
- Är det för barnens bästa, som
detta förslag framkommit?
På Hem och Skola ordförandens
fråga om styrelsen fick inlägga sitt
"veto" mot förslaget kom ett enhälligt ja från samtliga. Det bestämdes
också att man så snart som möjligt
samlas till ett nytt möte, då skolstyrelsens ledamöter inbjuds. AIla var
eniga om att nu vill man visa var
man står i den hår frågan. Samtidigt :ir många spända på att se om

det positiva klimatet som råder
inom Kyrkerörs RO. Studiedagar
har ägnats åt att underlätta exempelvis stadieövergångar.

r

Spolierade rutiner

Ett givande förskoleprojekt har

under två år bedrivits. Skolsköterskans, skollåkarens och skolpsykologens arbete med att kartlågga
och komma tillrätta med problem
av olika slag; alla sådana rutiner,
som tar många år att bygga upp,
skulle i och med en ny RO-indelning spolieras.
Lärarna påpekar också i sitt uttalande att skolan behöver arbetsro. Just nu sker ett utvecklingsar-

Barnens båsta

det hjälper med protester från
.gråsrotsnivån.
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Slutarp föIl
mot MölItorP
Att Slutarps IF förlorade

eftermiddagen var inte såJ<onstigt
om man ser till händelsernå på planen.
Hemmalaget fick inte mycket av
sitt spel att fungera som det skulle,
når Mölltorp Spelade en rolig fotdessutom var effektiv.
'bollAttsom
SIF:s spelare var lite tunga i
benen efter den senaste veckans

flitiga matchande och

trånande
syntes tydligt. Ingen av hemmalagets spelare kom upp till normal
standard. Målen gjordes av Ronnie

Karl6n 2 och Bengt Andersson.
För Mölltorps mål svarade Rune
Karlsson 3 och Thomas Good 2.

500:-för vas
Slutarps kyrkl. syförening liar

'haft sin årliga försäljning i Slutarps
missionshus. Prosten Mårtensson

inledde med andakt och tackade

även

Protest ö Frö|r,önd;

Flytta inte våra barn!
Flytta inte våra barn.
Det kråver föråldrar i Frökind. Man
protesterar mot ett förslag till ny rekiorsområdesindelning som skulle inne-

-

barnen i KinnarP'SlutarP
gå
högstadiet i Floby istället
få
skulle
för Kyrkerörsskolan.

båra

-sid22-

att

med

3-5 (0-3) mot Mölltorp på lördags-

missionsförsamlingen, som

välvilligt under många år upplåtit
lokalen. I fortsättningen kommer
ju föreningens försåljning att liksom alla andra kyrkans aktiviteter
att hållas i församlingshemmet.
Efter servering vidtog så själva
auktionen med prosten och kv CarlArne Adamsson som ropare. Sorti-

mentet var rikhaltigt och bude:n
blev genomgående höga. Bl.a. be-

talades en handmålad vas med inte
mindre än 500:-. Slutresultat_et blev
rekord 14.612 (förra året 12.021:)

De inkomna medlen kommer sedan att fördelas på Sv. kyrkans
mission, Lutherhjälpen, diakonin
m. fl. ändamåI.
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l{ör Oskar

Fullt i kyrka
vid bibelutdelningen

hade

tipspromenad
Oskar Andqrsson, tidigare bosatt

i Börstig, har nu ett rum På Frökindsgården i KinnarP. Han trivs
bra, vi har Sveriges bästa Personal
här säger han, och tYcker att även
han kan hjåi,lpa till med lite underhälning för såvål Pensionårer som
personal. Så nu har han ordnat
med två tipspromenader. Det finns

korridorer mellan de olika

av-

delningarna på Frökindsgården att

sätta upp frågorna och det blir
samtidigt som tävlan också lite motion.
Oskar gör alla frågorna själv och

då han är en levande kristen
återspeglas detta

i frågorna,

så

han

kan sin bibel och vet hur många

ffir
Ett ao barnen fål ta ernot
en bibel aa kontraktsprost
UnoM&rtensson.
Det var fullsatt som vid en julotta

- tom extrlstolarna fick

komma

fram når Barnens Bibel utdelades

till

sexåringarna vid familjegudstjänsten i Kinneveds kyrka. I år år
deras antal särskilt stort, hela 26 st,
och av dessa hade 2l st tillfälle att
möta upp med sina föråldrar i kyrkan på första söndagen efter påsk.
Gudstjånsten inleddes med procession med korsbärare

i tåten -

det var flickkören och många av
barnen i kyrkans barntimmar, som
gick med i den fiam till koret, dår
de minsta sjöng allra först och sen
Ilickkören flera sånger - denna
gång under Bengt Kjellströms ledning.

Prosten förråttade gudstjänsten
och predikade över Jesu ord: Frid
åt er alla. Sjåilva bibelutdelningen
ägde rum efter Fader vår, och det

iir alltid en intressant upplevelse

personer som gick in i arken når
syndafloden kom. Att en legion romerska soldater kunde vara 6.000
personer hade hah också lårt sig'

och kunde fråga om detta. Hur.
många kungsfåglar man teoretiskt
sett kunde skicka med enkelt brevporto, v'ar också något att fundera
över och då denna vår minsta fågel
inte väger mer ån 6-7 gram kunde
tre sådana rymmas inom 20 gram.

att iaktta deisa sirå förhoppnings-

fulla

personers. skilda agerande
och beteende,.när de går fram för
att hämta sin bibel. De är redan
små personligheter och vilken tillgång sedan! Detta senare påpekades också i det kollektcirkulär, som
låstes upp, innan dagens kollekt till

Ansgarsförbundet inom Sv. Kyrkan toss upp. Det blir så lätt att det

En stor mängd sport- och fritidsartiklar stals vid ett inbrott i
affären Sport- och Fritidscenter
på Skogsvågen

i Slutarp.

Det som stulits är bl.a. overal'

ler, jackor,

bordtennisutrust'
och

Tjuven var en förslagen man han forslade iväg stöldgodset i
resvåskor som stals på platsen.

Plattmateh av tr(innarp

songen. Inget stämde, det verkade
som om inte grabbarna var tånda
på uppgiften, menar lagledaren
Anders Ek.
Kinnarps tröstmål giordes av Urban Westerberg vid ställningen
0-2, och det rir möjligt att Kinnarp

ti/q_SS.

Oskar Andersson gör sitt för triv- ta efter för andra .or. o"krå bo. på
seln på Frökindsgården med sina samma sått.
tipspromenader, kanske något att,
JOSEFJACOBSSON

som är snett och överhuvud taget
allt negativt hob barn och ungdomar hamnar i fokus i stållet för det
allt övervågande positiva: att våra
barn år vår framtid och vårt hopp.

Efter gudstjänsten i kyrkan samtill samkvåm i Lokal

lades många

Frökind, dår ledarna i kyrkans

barnarbete förtjiinstfullt stod för
vårdskapet.

kunde nått ett bättre resultat om
inte laget fått ett mål bortdömt (fel'
aktigt) vid stållningen 0-l i den
första halvleken. Detta bortdömda
mål giorde för övrigt av Per-Ola
Westerberg.
- Men egentligen är det väl inte
mycket att invända mot resultatet.
De spelade bättre ån oss och vann
dårför råttvist, tycker Anders Ek'
I Kinnarp år det endast Fer-Ola
Westerberg som kan få godkänt.

t18S-ott-.\I
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Tomten vann

över l(innarp
Tomten och Kinnarp vänskapsspelade på måndagskvällen i Gudhem. Tomten vann matchen med
5-2 efter 2-0 i halvtid. Tomten var

hela tiden före i målprotokollet.

Båda lagen hadö gott om fler målchanser. Tomten hade några frilå-

gen och Kinnarp ett par träffar i

Stort inbrott
i Slutarpsaffår
jaktknivar.

tråningsmatch mot Byttorp på
bortaplan. Det blev förlust ined
1-2 (0-r).
- Vår klart sämsta match för sä-

Oskar Andersson.

' '.Lördagen den 20 aPril'1985

ningar, fiskeutrustningar

Kinnarps IF svarade för en dålig
insats när laget i helgen spelade en

.

Mo1-Bntt Johannesson blett d'enna ueckns segtare och
f&iJArsta pri'set 50 l*onor personligen örterliimnat'ho

Hur mycket som stulits, eller
vad det år värt, år inte kånt än.
Butiksågaren höll igår eftermiddag fortfarande på med inventering för att se vad som egentlien
försvunnit.

Affåren ligger lite avsides i

Slutarps samhålle och polisen år
intresserad av att höra av folk
som giort iakttagelser som kan
såttas i samband med inbrottet.

stolpar och ribba.
- Det var en offensiv och chansrik match, konstaterar:'lfomten-tränaren Lennart Filipsson.

Tomtens mål gjordes av Bosse
Gustafsson 3, samt Joakim Gustafsson och Tony Nilsson. För Kinnarp
nätade Eddie Gustafsson och Roland Jansson.
I Tomten saknades tre starka
kort, nåmligen Lasse Lundh, Kell-

Ake Johansson och

Torbjörn
Lundgren. I deras frånvaro gjorde
Charles Wers6n och Mats Folkesson bra prestationer i Tomten
där också Bosse Gustafsson hann
med att visa sin farlighet framåt. I

Kinnaro, som gjorde debut

på

gräsplan, var Urban Westerberg
och Roger Gustafsson de bästa.

Slutarp vann i genrepet
AIS att det blev Slutarpsseger med var
3-1 sitt måI.
(l-l)påEdsviiragräsplan.
- Toppar hos oss var Ola Jo- Ett rättvist resultat, tycker Ulf hansson på mittfiiltet och målvakKarl6n, lagledare i Slutarp, som ten Thomas Andersson, avslutar
anser att hans lag överlag gjorde U1g Karl6n.

Slutarp beseglade Giillstads
i lördagens tråningsmatch med

Det hår var genrep inför serieRoger Andersson gav Slutarp starten för Slutarps del. För preledningen på stralf och Gällstads miär blir det det faktiskt för Slutkvitterade på samma sätt före arp. Motståndarna Furusjö har ut-

en skaplig insats.

paus.

I andra halvlek såg Conny
ton"

Johansson och Ola

lovat spelbar plan kommande helg.

Ordförandebyte

i församlingskår

Slutspelat fö,

Kinnafp i
Det är slutspelat för KinnarP
i Svenska Cupen.
Division IIIJaget Gullringen

från Småland blev för svåra i
söndagens match och vann med

2-l

efter Kinnarpsledning med

ctq)en,

återstod av första halvlek. Målskytt var Roland Jansson, som

blev fri efter en långpassning
av liberon Roger Gustavsson.

Redan

i upptakteg av andra

halvlek kvitterade Gullringen

Kinnarp tag på en spelbar

till 1-1, sedan Kinnarps försvar
inte lyckats rensa bort bollen.'
Efter,en kvarts spel avgiordes

gräsplan

sedan matchen, när Roger Gus-

1-0 i paus.

Efter en del letande fick
till den här

matchen.
upplät nämligen sin

IK
B-plan och råddade därmed
cupmatchen från att spelas på
Edsvära

grus.

- Det var en ganska jämn
match, spelmässigt, tycker
Kinnarps tränare Thomas Wes-

terberg, Det märktes faktiskt
ingen skillnad mellan vårt division IVJag och deras division

IIIlag.
Kinnarp ledde alltså

i

Paus.

Målet kom når fem minuter

Vårkumla-Kinneveds
församlingskår har fått ny ordf. Kåren, som f n har 18 medlemmar,
valde vid sitt nyligen hållna årsmöte Karl-Erik Torstensson, Vårkumla, till ny ordf. efter Carl-Arne
Adamsson, som undanbett sig omval. Han avtackades av vice ordf.
Berit Samuelsson med blommor,
'för mångårigt värdefullt ledarskap
inom kåren. Den benåmndes förut
kyrkobrödrakår, men år nu sedan
några år även öppen för damer

tavsson missbedömde en höjdboll och bara halvträffade nickpassningen bakåt till Arne Ekbom i målet. En Gullringenspelare kunde snappa upp bollen
och slå den i må1.
Kinnarp hade en del problem
med laguppställningen. Bl.a.
kunde inte Thomas Westerberg

medverka. Eddie Gustavsson

och kallas församlingEkår.

Rolanil Jansson
at1os

- Kinn-

målskqtt mot Gull-

rtngen.

son.

på mitten och i försvaret gjorde

$änter som år planerade, nämligen
vid Frökindsgården, i pråstgårdstrådgården och i Axtorp.
Efter årsmötesförhandlingarna
kåserade prosten Uno Mårtensson
om gångna tiders utfårdstal, som
oftast hölls ute t.ex. på vedbaeken
och av någon lekman före jordfåstningen i kyrkan. Som ett exempel
på ett sådant läste han upp det utfärdstal som hans farfar åbon Mårien Jönsson, Ubbalt, Vittsjö, höll
t8?9 före sitt lilla brorsbarns jord-

Roger Axelsson sin

första
match från start och skötte sig

mycket bra.

Kinnarp har redan skjutit

upp sin seriepremiär mot IFK

Skövde, som skulle ha spelats

spelade på hans plats och giorde en överraskande bra insats.

första maj. Ikvåll tränar laget
som vanligt med samling Kin-

Per-Ola Westerberg var duktig

nemo 18'

Klass 5'itäiiff frågesport

Till ny sekr. efter Karl-Erik Torstensson valdes Gertrud Mårtens-

l9$j-clv.

Fasteaktionen i Kinneved
Lutherhjålpens fasteinsamling
har nu slutredovisats' I Kinn'eveds
pastorat samlades in 32.089 kr, fördelat på följande sätt På de fYra

församlingarna (1.680 kr inkommet
på det lokala postgirot år här fördelat på givarnas hemförsamling)

Kåren kornmer även i sommar
att ansvara för de tre friluftsguds-

fästning.

Detta jämte några andra tidsty-

piska sådana lekmannabetraktelser utgavs 1956 i tryck av prof. em.
i kyrkohistoria i Lund, Hilding Ple-

iel i

kyrkohistoriska arkivets

skriftserie.

Kinneved 18.607 kr, Vårkumla
2.525 kr, Börstig 6.230 kr och Brissq93.727 1". t1-ntt;- aU "e7,

Segrand,e lag å,rskuts fem uisar hiir stolta
mådalier tr.llsammans nxed' domaren Per-lnge Carlsson'
eriiio}ta*re Len& Hohet'sel. och fr&gesportledaren

upp. sina

LADA 21 05-85
Varför köpa en
beg bil när Du
kan köpa en
fabriksny för

H&kan Arnesson.

Trots att våren i år låter vånta På
sig, finns det som alltid vissa s.k.

säkra vårtecken. Ett sådant är

årskurs 5, där man under ledning
av Conny Bäckström har haft teaterverksamhet på FA-timmarna.

fredags

Med stor inlevelse, charm och
smittande spelglädje bjöd dessa

kväll var det dags för årets upplaga
och av det stora antalet barn och
föräldrar att döma, så är denna familjefest lika populär varje år.

sketcher, historier och pjåser' Vad
månde vål bliva av dessa tolvåriga

Hem och Skolas traditionella vår-

fest i Lokal Frökind. I

I För . underhållningen

svarade

Valborgsmässoafton

i

torp, Kinnarp kl

20.00. .

Ax-

Medverkan av kyrkokören

och kom Göran Carlsson,
Grolanda. Kaffeservering.

Välkomna!
Centern i Kinneved

Nu även S-våxlad.

talanger?

Efter kaffeserveringen var det

plats på scen för lagen i frågetåvlingen. Varje årskurs ståller

Valborgsmässofirande

35.700:-

femteklassare på en dryg halvtimmes show, som bestod i visor,

upp med ett fyramannalag och
dessutom finns ett lärar/föräldralag. Här serverades det många klu-

riga frågor av H o S ordförande

Håkan Arnesson. Enväldig domare
var rektor Per-Inge Carlsson.
Det blev årskurs 5 som tog hem
segern i år, och glädjen var förstås
stor både i laget och bland

klasskompisarna. J/årfesten avslutades med att Håkan Arnesson
tackade samtliga, som På ett eller
annat sätt bidragit till att det blev
en lyckad tillställning.

1 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti och 6 års rosrskyddsgaranti.

Vi betalar alltid bra för
Din välv bytesbil!
Service och
reservdelar.

BR. LARSSONS
BIL AB KINNARP
Tel O51 5/330 32, 330 60

Helgöppet:

!:ilil;W,lo-16
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Dethärärsista året du kan

FIRAR

köpa en ny Mercedes-Benz
under 100.000 kronor.

ilOAN iSIUTARP

triH?f"'[T
JUBILEUMSERBJUDANDE

BLAUPUI{KI BIISIOI{
NU

LI95:'

(ord pris 1.695:-)

SPECIATPRIS PÅ BEGAGNADE BIIAR.
ttB 300

D -81

Grön

ilB

84,9OO:.

vir

240 D'81

Grön.

83.9OOr

Silver

42.5OOr

5l.OOOI

Grön drag 16.500

2O,5OO:.

Brun drag

99.7OO:.

lrlB 190.84

NTSSEhI MICRA.
ord pris 45.950:-

NISSATI CHERRY'
ord pris 54.550:-

SUNNY KOMBI
ord pris 59.900:-

NISSAN STAI{ZA.
ord pris 67.500:-

l02.9OOt.
89.5OO:.

mB 200.82
Vit lucka ton.rut.

| 3.5OOr

89.8OO:-

24.5OOi.

Gul
Yolvo 242 -75
Grön

l3.5OO:.

Gul
Saab 99 CC -76
Beige

6i.OOO:.

lg.400t.

Saab 9OO GL -83
l5.5OO:'

VW Jetta D -83

Röd

39.8OO:.

54.000 NU 5l.OOO:.
VW Golf GLS -8O

Röd

l7.9OO:'

Volvo 145 -69

Silver

OpelKadett5D-81

Audi 8O LS.77

ltB 200.83
vit

l6 TL.77

t4.8filr

tOpel Ascona -78

ttB 200 -85
Vit lucka

Renault 5 TS.78

Renault

Brun lucka 22.500

Gul lucka

Nissan Gherry 4 d..83

llu

39.8OO:.

Volvo 145.73

47.9OO:.

MB 24O 3,O D.74
NU

Nissan Stanza
42.7OOz-

ilB 240 D.70
Grön

Röd
Grön

49.7OO:. Volvo 244'77

Blå

5!.OOO:.

ttB 240 D.79
Röd lucka ron.rut.

Volvo 245 DL.79

Sedan -82

ltB 240 D.79
Brun

Nlssan Stanza
G.Gup6.83

.500 NU l9.5OO:'
Volvo 245 DL.83
63.5OO:'
Beige drag iuftd.
Röd 21

Grön

29.5OO:.

Vit

l2.8OO:-

Renault 12.75
Vit

drag

9.400:'

Honda Chopper -81
1.000

Lörd 9.00-13.00 Sönd 13.00-16.00

mil

l8.5OOr

A

AB BIt & Ml|It|N \-7
Slutarp 051 5/333 30

L'iflet

iöiaååöån'deii Öinäl to0s
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Kinnarps AB, ledande
företag inom kontorsmöbler i Sverige, expandeiar. I
början på nästa år står en
27.000 kvadratmeter stor
.nybyggnad klar och med
tidigare byggnader På

förfo'
en
gar man över
Yta som

65.000 kvadratmeter,

motSvarar

15

fotbolls-

planer.
Företagets orderingång har ökat
kraftigt och företaget omsätter idag
360 miljoner kronor. Antalet anstållda år 350, varav cirka 3fi) i pro-

duktion. Kinnarps tillverkning går
idag nåstan 80 Procent till den
svenska marknaden och På exPortsidan är KinnarPs störst På England, Norge och Holland.

-

lerna kommer att kosta cirka l0

Nybyggnaden ska rymma ett

nytt lager, ny utlastning samt delar

av monterings- och

taPetserar-

verkstaden. Och anledningen till
bygget är dön, att företaget bättre
ska klara av volYmdelen och över

huvud få ett båttre flöde genom fabriken. Automatiska lagertruckar
kommer att spela en stor roll' Huvudparten av bYggnaden år 10 meter under balk vilket för framtiden
ger en god flexibiltet om förhållandena skulle ändras.
Ett slussystem gör också att mil'
jön vid utlastningen blir bättre och
lastningen kommer också att underlättas av en utrustning som lyfter och sänker bilarna, beroende
på hur hOga de är, till nivå.

kostar företaget melNybyggel
-25
och 30 miljoner samtidigt
som utrustningen i de nYa loka-

Glaskross i Kinnarp
Polisen i Falköping har fått anmålan om skadegörelse på en magasinsbyggnad i Kinnarp. 33 mindre fönsterrutor har krossats. Vid
ett tidigare tillfälle krossades 19 rutor av samma storlek.

sångerna.

mi!oner.

Under kvällen serverades kaffe
med dopp.

o Datoriserat
Med tanke på efterfrågan av fö
retagets kontorsmöbler och för att
nå bästa effektivitet och därigenom
snabbhet på leveranserna, har
man i dagarna monterat in en datoriserad bearbetningslinje för kantlistning och borrning. Tillsammans
med den fan6rpress som står klar i
augpsti har man investerat cirka 15
miljoner.

r-*5'',6

bearbetd'atol'Lsl
ng a d,atort'serade
Raymond Karlsson utd d'en naa
bon'nrng'
och
lcantlistntng
ningslinien för

Allsfu?g i lfirynarp

Kinnarps AB har långsiktiga för'
troendeavtal med många stora företag och statliga verk i landet och

med de investeringar som

idag

-

inte

Precis som resultatet visar var
drabbningen jämn. Kinnarp ågde
första halvlek och ledde vid halvtidsvilan med 3-l efter att ha utnyttjat sina chanser. Med lite tur
kunde hemmalaget ha vunnit.
Bland annat gjorde laget ett litet

-

onödigt självmål i första halvlek.
I andra halvlek tog gästerna
över. I 25 minuten frck Vånga en

straff som innebar 3-2. Bara minuten senare och anfallet efter kunde
Vånga åven kvittera och fastställa

Målskyttar för FBK var Gunnar Karlsson 2 samt Urban ,{lfsson. För Kinnarp gjorde Roland
"Lollo" Jansson två måI, medan
Torb!örn Åkesson svarade för

slutresultate till

3-3.

Målgörare i Kinnarp: Gunilla
Westerberg, Karin Torstensson
och Jessica Dinggren.

Bra i hemmalaget: Sonja Karlsson.och Gunilla Westerberg. l9tS

det tredje.
Båsta spelare i FBK var de bå-

da målskyttarna. I KinnarP sYntes mest bröderna Per-Ola och
Urban Westerberg'

Mycket bra domare var Jan-

.,ittrr-"r, som vid 16.30-tiden På tis'
dagen kan han observerat elflic'

Hon ville låna

1'000

oant. Nar hon inte fick som hon
titl" bot3"dP hon ställa frågor om
det fanns Pengar i huset'
Kvinnan kånde sig i det låget
hotad och gav flickan en hund'
Hon försvann därefter'
ralaDp.
--rriåm"
är av medellångd' har
mellanblont axellång{ hår och var
jacka'
UÅaa i bYxor och mörk
friminalPotisen i FalköPing har
tel. 0515/173 40.

lagledare

Börje Nåsström.

Vem såg
flickan med tavlan?
KriminalPolisen i FalköPing
,rin ga"tt" ko--" i kontakt med

"i-ut.
och låmna tavlan som
kronor

i en match som innehöll

håll, hävdar FBK:s

t7gg..oS-8

d",

Resultatet får anses som fullt

våldigt många chanser åt båda

minst med snabba leveranser.

ka"i tonå"et i närheten av Kule'
backen i KinnarP.
Flickan hade knackat På hos en
88-åric kvinna med en tavla un'

Falköpings BK och KinnarP
möttes i helgen i en träningsmatch på g1äs i Edsvära. Resultatet blev 3-3 sedan KinnarP
råttvist

görs, hoppas företaget kunna ge si-

na kunder än mer service

oavg!orT
mellan FBtr(
oeh trlinnarP
haft ledningen med 2-1 i Paus.

lan

Kinnarp - Vånga 3-3 (3-f)

FRö](IND

men till vårfesten. Hemlandstoner
år en ekumenisk gruPP och medlemmarna kommer från olika.Platser i Småländ. GruPPen medver.kade med mycket sång och musik
under kvällen. Deras repertoar består mest av de gamla kända låsar-

nya maskiner

o Bättre flöde

det

blomstersmyckade missionshuset
då pastor Landin hälsade vålkom-

If:önno;rps önaesterar:

I\yhygge

Vårfest i SlutarP
Det var alldeles fullsatt i

,/ Erik Hagström,
torpet".
Någon melodifestival var det väl
inte precis men mycket allsång och
lite solosång på Frökindsgåren i
Kinnarp i söndags. Lena Arvidsson
hade avslutning på sin studiecirkel
och med hjälp av Kerstin Arnesson,
vid pianot blev det allsång med
många gamla kånda melodier på
repertoaren.
Ibland har man på cirkelsammankomsterna gått ut från Paridon
Sahlbergs dikter som sPeglar en
tid många av Pensionärerna väl

kånner till. Karl Blom hör till de

som har gott minne, kan klara alla
35 verserna på Hjalmar och Hulda
om så behövs. Denna eftermiddag
blev det "I låga ryttartorPet" en

något kortare visa än den förut
nämnda.

Floby.

FIRAR
Ui
o

2O AR

B0 år

iSIUIARP

tlr-as'

- 80 år fyller den 16 maj f kommunalkamrer Hilding Våring,

Kinnarp. Han är född i S. Kyrketorp men har ågnat sitt liv och sin
gårning åt gamla Frökinds kommun, där han är en känd profil och
dår han under många år var "allt-iallo" med stora kunskaper om sin
bygd och dess månniskor. Han har
som kommunalt engagerad under
35 år och som kommunalkamrer
under nära 20 följt bygdens utveck-

ling från bondby till industri- och
villasamhålle. Ett av hans mål var
att Kinnarp och Slutarp skulle
växa samman och bli ett samhällb.
Åren 1954-?l var Hilding Våring
kommunalkamrer i Frökinds kom-

mun"".Efter kornmunsammanslag-

ningen va.p han expeditionsföre-

ståndare för Föreningsbankens
kontor i Floby och Äsarp.

MSSANIMICRA.

Under den långa tid han var
kommunalt engagerad var han bl a
ledamot av kommunalfullmäktige,
vice ordförande i kommunalnåmnden, ledamot i socialnämnden, ordförande i kyrkofullmäktige, sfyrelseledamot i Vartofta polisdistrikt

ord pris 45.950:-

NISSAN CHERRY.
ord pris 54.550:-

och ledamot i

SUNNY KOMBI
ord pris 59.900:-

SPEGIATPRIS PÅ BEGAGNADE BILAR.
ttB 300 D.8l
Grön

ttB 240 D.8t
Grön

ltB 240 D.79
Brun

fttB 240 D.79
Röd lucka ron.rut.

ltB 240 D -78
Grön

IrfB 24O 3'OD -74
Brun lucka 22.500

ltu

t{B {90.84
Gul lucka

ltB 200.85
Vit lucka

ltn r.|fr.l3

VolYo 245 DL '79
Stanza
Röd
39.8OO:'
84.90O:. G.Cup6.83
49.7OO:' Volvo 244'77
Vit
24'5O'9:'
Grön
83;9OO:. Nissan Stanza
Volvo 145'73
Sedan -82
l3'5oo:'
42'7oot' Gul
5l 'oooF Blå
Volvo 242 '75
J{issan Gherry 4 d. ,83
l9'4oo:'
42.5oo:' Grön
47.9oo:. silver
Saab 9OO GL '83
Renautt 5 TS.?8
6l'ooo:'
5|.OOO:-' Grön drag 16.500
9'l ,
l4.8oo:. Saab 99 CC'76
NU
l5'5OO:'
. Renautt 16 TL.?7
Beige
D'83
VW
Jetta
l3.5OO:'
2O.5OO:. Brun drag
Silver 54'000 NU 5l 'ooo:'
'
Opel xåaett 5 D '81 u
39.8OO:. VW Golf GLS'8O
99.ZOO:, Röd
29'5OO:'
OPel Ascona'78
9'"-t
I 7'9oor volvo 145 '69
I o2'9oo!' Röd
l2.8OO:'
Vil
Audi EO LS.ZZ

Nissan

-Lörd 9.00-13.00 Sönd 1 3.00-16.00,

o

AB Blr & Moron
Slutarp 051 5/333 30

Föreningsbankens

styrelse. Under många år var han
ombud för Länsförsäkringar.
Nykterhetsrörelsen har alltid legat jubilaren varmt om hjärtat och
sedan han invaldes i NTO 1938 har

han haft uppdrag både lokalt, i
kretsen och distriktet.

t{ögtidsdagen tillbringar jubilaren på annan ort.

Kinnarp B

-

Hössna f -f (f

Resultatet får betraktas

-0)
som

ganska rättvist i den här matchen
som var ganska jämn. Möjligen hade Hössna ett litet övertag, vilket
gjorde att laget låg något närmare
segern än Kinnarp.
Kinnarps mål gjordes av Ingela
Andersson och bäst i hemmalaget
var målvakten Anna-Lena Mann.
Katarina Od6n svarade för Hössnas måI.

t'i1s -oi-odl

Slutarp vände O-2
till 3-2 i Folkaho

Upptakten av andra
ihalvlek blev avgörande
för fredagslrväll-ens div VI-

möte

i

Folkabo mellan
,hemmalaget och Slutarp.
Gåsterta kvitterade inom
loppet av två minuter FoI-

kabos 2-0Jedning

och

,når ytterligare 18 minuter

spelats kom gåsternas
2-3-må1, som visade sig
skulle bli segermålet.
Med andra ord en match med
två ansikten. Folkabos 2-0 i den
första halvleken var motiverat. Det

var nämligen hemmalaget som vi-

'sade

rörlighet i spelet och anföll på
bred front mot ett då förlamat Slutarpslag, som visserligen inte var direkt spelunderlägset, men inte lyckades nå någonstans i avslutningarna.

0-1 giorde Peter Karlsson efter
fem minuter och i 33:e minuten föll

0-2 efter dubbelhörna med

skott

av Ronny Nyström i nättaket.

I andra halvlek fick Slutarp

en

kalasstart och den i kombination
med omdisponering av laget till

4-3-3-spel, gav råg i ryggen och
ett bra spel mot ett Folkabo som
hade svårt att hånga med i Slut-

Div VI Tidaholmsgruppen

arpssvängarna, undantaget några
farliga kontringar.

2-2
Floby-Rapid 1-1
Äsarp-Håven 0:1
Folkabo-Slutarp 2-3
Valtorp -Brandstorp

Redan efter 10 sekunder kom
genom Ronnie Karl6n, som år

l-2

Slutårp
Håven
Valtorp
Brandstorp
Rapid
Floby
Trådet
Furuqjö
Folkabo
Åsa"p

något av en måltjuv och när väl vägen var stakad dröjde det bara lite

drygt minuten innan 2-2 föll genom ett fräsigt Conny Johanssonskott. Roger Andersson, som gjort
comeback i SIFJaget, flyttades i
paus från mittbacksplats till center
och avgiorde med 2-3-målet efter
20 min.

Folkabo fick i slutikedet

I
0
,0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0 0

0 3-2
0 r-0
0 2-2
0 2-2
0 r-1

0l-l
0 0-0
0 0-0
| 2-3
I 0-1-

av

matchen en spelare utvisad sedan
han uppträtt lite vål hetlevrat i en
duell med Slutarpsspelare.
Ingvar Bladh upptrådde säkert i

Folkabomålet. Kent Faxe var en

Kinnafpseleaer

annan tongivande spelare. Tränaren Berne Svensson fick utgå i
början aV andra halvlek efter skada.

uppaisningsspelad,e

Slutarpslaget höll sina supporters på sträckbänken i 45 minuter.
Andra halvlek var de flesta fötter
mycket bra.

Domaren Anders Aberg, Mullsjö, fick det något hett orn öronen i
andra halvlek då det satsades lite
vål hårt i vissa lågen från aktörer-

na. Han klarade sig dock med ett
bra betyg från den hår premiären
på en bra spelplan i Folkabo.

BÄSSEJOHANSSON
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fuff öppning
for Kinnufp
I

morgon kvåll spelar
Kinnarps IF seriePreimår
i fotbollsfyran. Hemma På
Kinnemo stöter laget På
Ulvåkers IF.

- En tuff

öPPnings'

match, men det år vi som
har hemmaplan och dår
skall vi så[ia oss dYrt, lovar trånaren Thomas
Westerberg.
- . ,

-

Det år i princip två problem vi

har att brottas med. Dels handlar
det om huruvida Tony Persson
skall spela från start. Han har trots
allt bara glort en BJagsmatch ån så
långe den här såsongen. Antingen
spelar han eller Roland Karlsson
markerande mittback.

o Angenämnt
- Det andra Problemet år

ett
ganska angenämnt sådant' Det
I I /e I 4R:i
handlar om att vålja ut fvra av fem
jåmngoda mittfältare, såger wes#
Kinnarp har ånnu så länge tagit terberg.
ut en trupp. Exakt hur laget kom- Truppen ser ut så här: Arne Ekmer att se ut beståms först i mor. bom, Kent Bengtzon, froger Gusgon'
tavsson, Tony Persson, Roland
Karlsson, Torlajörn Äkesson, Per-

Ola Westerberg, Urban

Wester-

berg, Eddie Gustafsson, Clemens
Hofbauer, Thomas Westerberg,
Roland Jansson' Dan-Ola Sand6n'

Soen Hagnerud, spelad'e trumpetsolo i "Good Satse the
Queen" nör Kommunala mustkslcolons elet:er i Kt'nnårp med, omnejd, ulsade upp sina fardtgheter inför en
f ull s att L okal F r tletn d.
tr(r-8f..
Det var ett späckat program som

bjöds av de duktiga eleverna i
Kinnarpsskolan som i förra veckan
uppvisningsspelade inför en fullsatt
Lokal Frökind. Björn Pehrson hälsade publiken vålkommen.
Anna-Maria inledde med att på

Det var många instrument rePresenterade under kvållens gång och
de duktiga musikanterna visade si.

na färdigheler på blockflöjt, trumpet, klarihätt, tvärflöjt, piano, och
så sjöngs det många glada visor.

Det måste ligga mycket arbete

piano spela Ulf Lundells Öppna
landskap. Vidare på programmet

från elevers och lårares sida
bakom denna helkväll i musikens

stod bland annat ett solo av trumpetaren Sven Hagnerud som spe-

tecken och den stora publiken vi-

lade den engelska nationalsången.
Skolkören från mellanstadiet och

många och varma applåder.

två blockflöjtsgrupper, en från
årskuis 2 och en från årskurs 3
medverkade.

sade sin uppskattning

genom

Som avslutning sjöngs som sig
bör Den blomstertid nu kommer.
RUNELINDBLAD

Kinnafp s eleu er i ubilerad,e
den 12
Välkomna till

SI((lHUSEI

t(|il]|ARP
'och
KIIII{ARPS

tAGERtöRSliUttlttc

De jubilerand,e skoleleuerna, öure rad"en: Björn Leifler, H&kan Arnesson, Roland
Gustq.fsson, Rolf Andersson, Tonny Claesson, Kurt Bertilsson, Bntt GeorgssonCarlsson, Alee Sjöberg, Anita Karlön-And,ersso??., Staffan Larsson, And,ers Ek, Bo
Johansson, Bengt Georgsson. Mittenrad,en: Ann-Christin Danielsson-Fredriksson,
Margareta Joh,ansson-Eriksson, Anita Jansson-Falk, Margareta Johansson-Bonand.er,lörartnnan Anna Sand,in, Margareta Granlund,, Christina EckerlidQlsson,lnger Elmestrand,-Ertksson, Kerstin Hermansson-Andersson, Berit Fredriksson-Gunberg samt liingst fram Sture Olsson och Rune Gustausson.
i?$ j-... o..i - i ,
Det blev en mycket lyckad klass-

träff i Kinnarp håromkvällen.

Av

'-ifä't,i#Jåil"H:rr.#,ll
nan Anna Sandin. Måltiden serverades på Kinnarps pensionat och
sedan följde en minnenas kavalkad
och när klockan passerat en ny
dag bröt sållskapet upp i en förhoppning att en liknande tråff skulle hållas om fem år. Initiätivtagare
till tråffen var Britt Carlsson, Håkan Arnesson och Bengt Georgs-

I tf

.l

|

.. ll

|
|
lvlusultltuall u ltyrw,aru

i Kinneveds kyrka vid söndagskvällens musikgudstjänst.
Schtitz, Bach, Händel - 1000 år
var temat denna kväll, som inled-

des med att prosten Uno Mårtensson gav en kort presentation av de

verk.

Kyrkokören sjöng under ledning

i

sin första av-

delning tre verk av Heinrich
Schritz bl.a. "Vår Gud är helä världens kung". För musiken svarade
musikskolans klarinettensemble
med sin ledare Björn Pehrson. De
unga och mycket'duktiga klarinet-

tisterna framförde dels flera verk
ensamma, dels ackompanjeradä de

kören.

Efter aftonbön av Uno Mårtensson och gemensam psalmsång följ-

de ytterligare en avdelning fin-

ståmda sånger bl.a "Nu tacker
Gud allt folk", som klingade extra

vackert med tanke på den eining av
vår som fanns utanför. Som avslutning spelade klarinettensemblen
Allegro ur Sinfonia II.

- 155 cl.
från

t

49:DamiaGkol
KIl{IIABPS
TAGERFöRSÄIJ1{Il{G

Det bjöds på vacker körsång och

av Margareta Thor

84

.

rriusik

tre tonsättarna och deras

Bamiackot

Frå,n musikgudstjiinsten
då, kgrkomusikens storc-

i
-

Kt'nnetteds kyrka t' söndags
Schiitz, Buch och Höndel -

hyllades ikörså,ng och ensembl"tP"l.

trig,-o'_ l3

itSj--.?i---
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Ettbotterwrapp
Kinnarps IF fick sämsta tänkbara start på division fyra-året i fotboll. Söndagskvällens match mot Ulvåkers IF på Kinnemo slutade med de stora neder'
lagssiffrorna 0-5 efter 0-1 i paus. Det var ett mycket blekt KIF-lag som ställ'
des på benen mot ett Ulvåker som ser ut att upprepa fjolårets biavad nåmligen
den ett vara i toppen att kämpa.i toppen om guldet.
Kinnarp var tvåa på de liesta

helst som det nu blir tätt mellan

bollarna. Hade svårt att få kontakt mellan lagdelarna och verkade vilsna på gräs mot ett Ulvåker som rörde sig i spelet på

given de nårmsta dagarna. Det
gåller. för KIF:arna att glömma
alla söndagens felsteg och ta
kraftfullare tag mot Skövde på

ett helt annat sått och

hade

i avslutningarna, och
dårtill en fin kontakt mellan

vassheten

torsdag. Som helhet agerade
spelarna lite undfallande och
det duger inte mot hungriga di-

mittfät och anfall.

vision fyraläg.

Kinnarp saknade också den
råtta turen. Laget var vid fyra
tillfällen millimetrar från nät-

Ulvåker kan bli en överraskning även i årets serie. Fryd6-

känning men de utmärkta tillfållena sumpades. Det fanns
e

n

skillnad lagen

emellan.

Ulvåker tog vara på sina chanser och omsatte dem i måI.

o Glöm allt
0-5 i baken år en start som
kan komma att såtta sin prägel
på lagets fortsatta spel, allra

narna och flera andra har rappheten i steget och år intd rädda
för att chansa på skott.
Ulf Fryd6n giorde första
halvlekens enda mål efter tjugo
minuter. Sedan lossnade det i
andra med 0-2 efter fem minu-

ter genom Sigge Mårtensson,
duktig lirare åven han. 0-3 genom Jan Fryd6n i tionde minuten, 0-4 genom Ulf Fryd€n i

femtonde och 0-5 genom Magnus Tapper i tjugonde.
Mot de här fullträffarna hade
som sagt Kinnarp några vassa
chanser genom Tomas Westerberg och Roland Jansson i första hand. Som helhet fick annars
inte Kinnarpslaget ut något att
glådjas över. Och pluspoången

för individuellt goda

ansatser

får anstå den här iången. Ulf
och Jan Fryd6n var som sagt

anfallstoppar i Ulvåker men
bra var också Magnus Tapper'
Sigge Mårtensson och Mikael

Kinnarp åpiiäae

i andrcr, halnlek
GÖTENE:
Det lyckades inte för Kinn-

arps

IF att överraska och ta

poång av serieledande Götene

IF på bortaplan. Annars

såg

det lovande ut efter en halvlek
då stållningen var 0-0. I den
andra halvan lyckades dock

hemmalaget

få hål på Arne

Ekbom och kunde slutligen
vinna med 2-0.
Kinnarp kom till Götene rejålt nederlagstippade. Laget
hade två 0-5-förlsuter bakom
sig och skulle nu ta sig an se-

Något mål vtlle det dock inte

bli.
IståIlet fick hemmalaget ut-

delning på

rik

Slutarp vann hemmapremiären

med
2-l inför 125.åskådare, i en derbymatch som inte bjöd på skönspel
från något håll.

Hemmalagets målvakt Tomas
Andersson har stor andel i dubbelpoängen även om han också or-

sakade den straff som betydde
Åsarpsreducering.
Hemmalagets ledningsmål kom
efter 20 minuter genom Tony

Skoglund men Äsarp hade både
före och efter goda chanser.

Johansson blev nykåom-

lingarnas målgörare. En nykomling som tydligen beståmt
sig fOr ått vara med i toppstriden

påallvar.

\

Kinnarp gjorde en båttre
match än vad som var fallet

rieledarna.
L,aget satsade på att dra sig
tillbaka och försöka kontra, I

kontringstatiken riktigt bra.

den andra halvleken

kom
laget fram riktigt bra och skapade ett par vassa farligheter.

andra hCvleken
Båst

i KIF

fungerade

var målvakten

Arne Ekbom tillsammans med
liberon Roger Gustavsson.

Johansson,

Domaren Ulf Ericsson, SjG
torp, har en bra bit kvar till den

råtta vårformen. Publik

BÄSSE JOHANSSON
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Söndag 26 maj

D;,Kinnarp

-

Gör lilla mamma glad

ge henne ett handar'
'bete!!!

Vi har massor att välja på
Bonader, lampslöjor, kud-'

Slutarpsförsvaret med nämncle
målvakten klarade dock ut till-

dar, brickdukar, parad-

buden.

hand,iJukar, vepor, löpare,

Det blev något vassare Slutarpsspel i andra halvlek, även om
spelet inte kan lyftas till höjderna. I
ett viktigt låge kom 2-0

genom

Ronnie Karl6n efter en halvtimma.
Åtta minuter före slut reducerade
Åsarp. Slutarpsmålvakten välte

Jan Ahlqvist över ända och Ahlqvist slog själv in straffen.
!vå spelare domineiade håindelserna: nåmnde SlF-målvakten

samt Åsarps mittfältare Patrik
Evertsson så långe han var hel.

.

ti{.S-oi..ga

9$s-o5.
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Kinnarp

föll tgen!
Det blev repris på förlustsiffroma från premiären mot Ulvåker då Kinnarps IF i tordags
var och spelade mot Mariestads
BK. Hemmalaget vanna alltså

5-0 (2-0).
Kinnarps IF har fått sämsta

med

tänkbara start och spelande
trånaren Thomas Westerberg
vet inte riktigt vad han skall göra.
- Mariestad var dåliga och vi
var ån sämre. Det är inte bra
det här. Ja, jag vet inte vadjag
skall säga...
På söndag möter laget Göte-

ne på bortaplan. Ett

Götene

som inlett serien med resultaten 6-0 och 4=l! Vad skall
Thomas hitta på tills dess?
- Ja, det vet jag inte i dagsläget. Jag får fundera fram till
söndag. Några förändringar
kommer det i alla fall att bli tal
om...

om-

kring lO0personer.

Falköpingsv. 67. Tel. 0515/336 23.

på Tångavallen mot Äsarp

spelövertag,

mot såvål Ulvåker som Mariestads BK. Götene hade svårt
att bryta igenom den kompakta försvarsmuren och i den

ud?i
Slutarp
derbyvann

sitt

Fredrik Scherrieble och Fred-

I

gardinkappor, kaffedukar
stora o. små m.m.

Vecka 20 o.21
10 % på alla
TAVLOR

.

Välkommen
Öppet:.

Vard 9.30-18.00"
Lörd 9.00=tr3.00r

Present:kort
är en bra .
present-id6

MBK:s mål gjordes äv Per
Andersson 3, Majid Nejad och
Peter Sandberg.

l1'85cs zo

Dyrloar traktor
totalförstördes
'

rtl.
tt
lralr
ulrmtat
o

FRÖKINT)
Gomorron!

Det är sen torsdagskvåll i
Slutarp. Trahken på riksvågen
är fortfarande intensiv. Sverige
ska låtsaskriga och massor av
"krigsfordon" år på väg till olika samlingsplatser. Det år alltså
mer trafik än vanligt och då ska

ni veta att det är nästan rena
vilda våstern på vägen. Samtidigt som jag hör bruset från trafiken på 46-an läser jag följande

rader från vågdirektören i länet, J-E Tunell: En förbifart
förbi Kinnarp och Slutarp prövades i samband med att fle-

rårsplan för åren 1984-1993

uppråttades. Vi är helt medvetna om olägenheterna med nuvarande förhållanden, men
andra ombyggnader av vägnä-

tet har av länsstyrelsen

och

vågverket bedömts som mer
angelågna. Med andra ord nu
nej till en förbifart - det finns
inga pengar.

*

Livet på 46-an och i övrigt får
gå vidare. Våren har anlänt och

det medför full aktivitet i trädgårdarna. Trots den kalla vintern, lyser alla gräsmattor mer
gröna ån någonsin och gräsklipparna knattrar för fullt i trädgårdarna. Det här med att slå
gtås är noterbart ur många synvinklar. Det handlar om lurpasseri. Når en börjar, börjar alla.

Bönderna känner säkert igen
det. När en börjar slåttern, bra-

kar det Ioss på allvar på alla
gärden. Flocken behöveren ledare. ..
Jag har inte tidigare sett tussilagon lysa så gult som i vår.
De år många fler än tidigare.
Och nu tar vitsiPPorna över'
Naturens skiftningar kan du
följa om du tar en Promenad i
Slutarps elljusspår. Du kan gå

det när du vill eller i samband
med de tipspromenader som

ordnas på söndagsförmiddagarna.
Tåmgavallen i SlutarP - det

är namnet På idrottsPlatsen -

har nårheten till naturen och är
gn av traktens allra vackraste

anlåggningr. Fågelsången är

iust nu intensiv, det knakar och
trakar i buskar och snår av
vårliv och grönska. Man både
hör och känner hur det våxer i
den omgivande skogen. På söndag spelas det förresten fotboll
på Tångavallen. Samhållets

stolthet möter ÄsarP i grannderby. Då blir det mYcket.folk
och kanske blir alla kYrkbän-

kar som placerats ut runt Planen fyllda. Storebror KinnarP
har redan inlett sitt fotbolls-

äventyr 5iå.Kinnemo. Ingen bra
början och även en dYster fogtsåttning på torsdagen med storförlust i Mariestad. Båttring lovar Thomas Westerbergl
Vårvintern har varit svår för
många, inte minst för SIF:s och
KIF:s fotbollssPelare, men de
har kunnat glädja sig åt att skolans träningsPlan varit i ett ut-

märkt skick. Marthel Johansson som sköter den har inte

de etVloderande diicken l<astades ornkring och antiind,e d,et tona grii.set. (Foto:

Mar'

garetaBoman)

Plötsligt upptåckte fö-

raren att det rök från

kvadratmeter stort markområde
bråndes av.

bakre delen av traktorn.
e Svårsläckta
Han försökte köra av det
Brandförsvaret i Falköping såg
fålt som han höll på att redan från början allvarligt på
hana men traktorns un- larmet. Det är väl känt att den
av mossjordar som omger
derrede som brann med typ
Mönarps egendom år mycket
gräöppen låga antände
svårsläckta om elden får ordentset. Elden och rökutveck- ligt fäste. Det kan ligga och pyra i
ingen blev allt kraftigare månader.
'
och föraren hade bar4 att
stanna traktorn, sätta sig
sjålv i säkerhet och larma
brandkåren.
Den här branden inträffade
strax före klockan 16 igår eftermiddag på Mönarps egendom,

Dessbåttre fick nu elden av allt
tack
vare en massiv insats från brand-

att döma inget något fåste

försvaret, som gick ut med två
tankbilar och en ieep och även
kallade in brandkårån f noUy.
Sammanlagt var 13 man sysselsatta med släckningsarbetet i
cirka fyra timmar.
Hur elden i traktorn uppkommit är ännu oklart.

L;F-

söder om Falköping.

r

Totalförstördes

Traktorn som var av större modell med dubbla hjul totalförstördes. När de stora däcken exploderade

i

hetten kastades kva-

dratdecimeterstora brinnande
gummibitar långa stycken och
antånde gråset. Ett cirka 5.000
lämnat något åt slumpen. Han
fick dagens ros i FT för en tid
sedan - det var han väid.
t

Våren hår hår. Livet har vaknat igen. Just nu surrar en nattlig fluga runt skrivmaskinstangenterna, Den irriterar, men hon
är ett vårtecken. Och dom
tycker vi om efter en lång, kallkall vinter.
. BÅSSEJOHANSSON

Ett rnarkomr&de på, cirlea 5.000 kuq.d,ratmeter briind.es
Stra.& innan d,en hiir bild,en togs uar läget d.ramatiskt. Brandförsoarets jeep omuöIt:d.es ans l&gor och ficlc
d,ras fr&n platsen med hjölp ao Dinsehen.

av.

Mötet mellan Kinnarps
IF ochlFKTidaholmvar
en tuff tillstiillning. På,
bilden ses hemmalagets
'Thomas Kdrlsson i iluell
med" giistertas målslcgtt
Kenneth Ostlund. t

-

6ls"fS'

Antlögen

m,an).

f*ttttcle cle

I fyran var det
Kinnarps spelare, på
ta poång.

KINNARP:
Så kom den då äntligen, Kinnarps IF första pgång i årets div lV-fotboll. Det
var IFK Tidaholm, som fick nöja sig med den poång de hade då matchen star'f,
tade i en uppgörelse som slutade 2-2 (1-2).
- Det syntes en [iusning mot Götene senast och nu känns det naturligtvis
skönt, sa Kinnarps spelande tränare Thomas Westerberg. Men jag typker fak'
tiskt att vi borde haft båda poäng94. _
tidigare i år och som skulle ta
,
Det var en stundtals mycket het- Det fattades en kille i vårt för- -med
ett sabbatsår. Han håller gott och

representerade

Thomas Karlsson.
som kunde ta sina första poång. I div V lyckades äntligen Kättils-

torp få till det mot Vartofta och knep båda poången.

Slutarps IF
tog nylseger
Slutarps

IF ångar på för fullt i

div. VI Tidaholmsgruppen.

Igår
var det Valtorp som fick känna på

lagets styrka. Hemmalaget hade

inte mycket att sätta emot
matchen slutade

1-4 (l-l).

.oo- -

behövde lfuarp

Det var en mängd fbtbollsspelare som igår
kväll kunde dra en lätt'
andens suck. Äntligen
förmådde deras lag att

bilden

,

DEN POAITGEN

tapoöng

av

THOMAS MEDIN jublar bakom stolpen efter att ha nickat in 7-2 på, Kinnema. Det
så,g liinge ut att:bli, segennål för IFK Tidaholm. Fem mi,nuter före slut kurtterade
d,ock Kent Bengtsson, spelaren i mitten på. btlden, til 2-2. (Foto: Margareta Bo-

och

Valtorps lagledare Torbjörn

Westerling var inte speciellt glad
efteråt.

- Vi håLrgde med i första halvlbk.
I andra var' vi dåliga. Mittfältet
kom aldrig in i matchen och Slutarp vann fullt rättvist. Aven omjag
tycker att vi skänkte dem flera av
målen.

Valtorp tog ledningen genom
Niklas Pettersson. Slutarps mål
giordes av Ronny Karldn 2, Tony
Skoglund och JeffMichelsen. '
Båist i Valtorp var Niklas Pettersson, medan målvakten Tomas Andersson, Stefan Ekman och Tony
Skoglund var de bästa i Slutarp.

hög toleransnivå och det satsddes
för fullt i alla närkamper.
Hemmalaget började båst och

svar-då vi fick plocka av Benny Johansson i slutet. Han skallade ihop
med en Kinnarpsspelare och vi ville inte riskera något, sa IFK:s tränare Arvo Kuusk. Båda deras mål

tog ledningen genom Thomas Wes-

var rena markeringsmissar,

sig tillställning på Kinnemo. Domaren Blagoj Dimov, Borås, hade en

terberg, som nickade in ett inlågg

från come-backande

Thomas

Karlsson. Efter en dryg halvtimma
vändes dock siffrorna hastigt och
lustigt. Kenneth Östlund och Tho-

mas Medin gjorde l-1 och 1-2
inom loppet av en minut och gästande IFK Tidaholm såg ut att vara
på gång på allvar.

o Kom igen
Kinnarp kom dock igen starkt i
den andra halvleken och skapade
flera mycket vassa måltillfällen.
Mats Iaiung i IFK:s mål stod dock i

o Välförtjänt
IFK såg som sagt långe ut som
segrare. Kvitteringen som kom var
dock våildigt välförtjänt, vilket Arvo höll med om.
- I och för sig känns det som en
förlorad poång då ,vi ledde

så

långe. Men vi mattades mot slutet.
Thomas Westerberg var natur-

ligtvis nöjd med den första poången i årets serie.
- Vi hade många borta idas och
var tvungna att kämpa och ge allt.
Hela laget gjorde en stark insats.

vägen.

Jag tycker dock att vi borde haft

Det såg länge ut att stanna vid
1-2, men då fem minuter återstod

båda poängen.

att spela kastade Thomas Westerberg ett långt inkast, som slutligen
hamnade hos en helt friställd Kent
Bengtsson, som kunde slå bollen i
tom bur.

r

Kåmpainsats

I Kiiinarp giorde som sagt alla en

stark",Rämpainsats. Ett plus till
Thomas Karlsson. som inte varit

vål en plats i det håir gänget.

I IFK Tidaholm kan man inte
undgå att lägga märke till blott 17årige Mats Johansson. Här har de
blå-vita ett verkligt löfte på gång.
Han kan bli något verkligt stort.
LARS-UNO OLAUSSON

Yem svarar

Anrru en poäng

try$$heten
på skolgården

för Kinnarp

lir skolgården en otrygg mi[ö för
eleverna?

- Lårärna i KinnarPs skbla åar i
skrivelse till skolstyrelsen uttalat

KINNARP:
Når endast sju minuter återsiod av matchen mellan hemmalaget Kinnarps IF och IFK Skövde säk'
rade Urban West6rberg ena poången ftir Kinnarp
genom ett rungande skott på halwolley från 20 meters håll utan chans för lFK-målvakten.
- 1-1 var ett rättvist resultat, sade Kinnarps spe'
lande tränare Thomas V9esterberg efter matchen.
Och med tanke på att vi hade fyra ordinarie spelare
skadade, får vi vara nöjda med. ena poängen idag.
I fredagens hemmamatch på lekens 20:e minut, då bortaKinnemo mot IFK Tidaholm laget inledde en våldsam press
tog Kinnarp sin första poång.för mot Kinnarpsmålet och var
mycket nära 2-0.
säsongen genom att spela 2-2.
Inför mötet med IFK Skövde
o Ekbom
på måndagen hade man goda
storspelade
förhoppningar om ytterligare
Tack vare ett disciPlinerat
poäng, eftersom man anser sig
ha ganska lätt att spela bra fotboll mot SkövdeJaget.

o Skövde pressade
Kinnarp började också
matchen bäst, men det var
bortalaget som tog ledningen i
den 30:e matchminuten. Janne
Nissmo slog en frispark från
mittlinjen till Peter Ekstedt,
som sköt ett ytterskruvat skott i

Arne Ekboms högra

stolpe.

Tillrusande Skövdeforwarden
Lars-Börje Andersson satte till
pannan direkt på returen och

0-l

var ett faktum.

Efter _ Skövdemålen hånde

just ingenting förrän i

halv-

önskemål om att en Person anställs
för att finnas till hands på skolgården och aktivera skolbarnen.

Men skolstyrelsen bollar tillbaka
frågan. Ett ökat behov av tillsyn av
eleverna under raster kan tillgodoses genom' utökad vakttjänstgö5fr

Det är helt enkelt en lärarangelägenhet, menar skolstYrelsen.

frårnsta utflyktsmåI. Agaren sjålv
tog ernot. och visade omkring och
beråttade om de olika föremålen
och dess historia. Sigge Broberg
'måste
vara en verklig arbetsmyra,
sorn inom loppet av nio år krinnat
åstadkomrna en sådan samling figurer och naturens under i form,av

försvarsspel och en storsPelande Arne Ekbom i målet kunde
Kinnarp klara av den vårsta
anstormningen från bortalaget
och kvittera genom det hårliga
skottet av Urban Westerberg.
- Den här matchen var ett
bevis på att vi år på gång, menade Thomas Westerberg efter
matchen. IFK rullade visserli-

gen bollen inom laget mer än
vi, men jag tycker ändå att vi
hade det klart bästa sPelet.
Bäst i hemmalaget var målvakten Arne Ekbom samt målskytten Urban Westerberg. I
Skövdelaget var Jan Nissmo
den mest framträdande.
LEIF ANDERSSON

för

I

på. oiig förbi en IFK skövde-försuarare. Per-ola kiim,pad,e sorn
matehen
igenom. Kinnarps kiimpand"e börjar nu ge resultat. Tuå' poaanligt tappert
iing på, tuå, ma,tcher. (Foto: Sture Alerandersson).
..
. ;-

Per-Ola Westerberg

'' (1! t-

stenar och rötter.

Resan gick vidare över Odens-

berg och Skår, där en gång kring
sekelskiftet och därelXer småbrukarna drev egna kalkbruk för att
få sysselsättning och förbåttra sina
utkornstmöjligheter. Utsi$en' från
Kleva klinter beundrades.
Nåsta utflyktsmål var Gudhems
klosterruin, där man fick guidning

av unga turistvärdinnor. I

Gt C-

hems nya församlingshem väntåde
kaffeborden. vackert dekorerade
med ängens blomster. ttrår tog
Britta Wilgotsson, Inga Nielsen och
Rut Persson emot och bjöd till kaf-

feborden med smörgåsar, kakor
och tårta, allt bakat och skänkt av
damerna i kommitt6n och övriga i

tltfärd för åldre
Kinneveds Rödakors-krets har
anordnat sin årliga utfiird för åldre. Sigge Brobergis vackra trädgårdsanlåggning

i

Od-ensberg var

styrelsen. .Iohn Karlsson bjöd På
dragspelsmusik och sång. Blom'

mor överlämnades till de

äldsta

manliga och kvinnliga resenärerna, Måirta Dahlstrand 92 och Oskar
Johansson 100 år. De inbjudnas
tack framfördes av Flilding Våring.

1
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Järuaägtruostalgt
p& Lund,eryd,sbanutt
Det måste genast konstateras att det var en
mycket intressant och givande resa som Svenska
Motorvagnsklubben anordnat på pingstaftonen, och
denna resa kom att genomföras i det mest sköna vårvåder,
genom ett
grönskande och blommande landskap.
Det var alltså Motorvagnsklubbens lokala förmågor rÅ h"d"

ordnat med denna avskedsresa på

linjeri

Falköping-Ulricehamn-

Landeryd. Samtidigt passade man
på att ta avsked av banan mellan
Ulricehamn och Borås, där person-

trafiken också kommer att upphöra.

o

Chans fotografera

Genom att arrangera ett sådant
här extratåg ges möjlighet att göra
uppehåll, bese och fotografera dår

man tycker det är mest intressant,
och på så sätt bevara denjärnvägsmiljö som kommer att försvinna.
Man kan också tillägga, att när
persontrafiken låggs ned på en bana år det för allmänheten precis
som om hela banan upphör. Tågtider m.m. försvinner och för den
enskilde upphör därför begrepper
järnväg, trots att viss trafrk med
gods kanske skall fortsätta.

o Avfård
Motorvagnståget, som bestod av
två motorvagnar och två s.k. Slåp,

l0 minuter fOrsenat.
då det måste invänta ett tås från
Stockholm där resande till extratåget var med. Ty till en sådan här
avgick cirka

utfärd kommer nämligen resenärer
från många platser i landet.
När så allt var klart och avgång
getts, bar det av ut på Ulricehamnsbanan, över mossar och passerade så platsen där Rogestårps
lastplats en gång i tiden låg, för ått

vid ankomsten till Slutarp göra

första uppehållet. Det blev flera så-

dana före Ulricehamn, fast

'fick korta av dom något, då man
förseningen hade tagit lite av tiden.
Stopp gjordes också vid den idvlliska hållplatsen Plate.
Efter uppehållet i Ulricehamn.
där tre rälsbusståg då kom att fin_
nas på stationen, gick så färden vi_
dare utefter den vackra Åsunden.

Hiir ser ai ausked,stå,get på, Falkitpings C d.å. d.et hå.tter
på att proui,anteras inför ausked,siesin. Lunch seruerades nömli,gen ombord, uilt+et påminde om d"et sgstem
o I Landeryd
s om för ekomm e r p å, I nl and"sb anan.
Vid l3{iden anlånde man så till
Västra Centralbanans ändstation, slutatill samma spår som järnvä- märkte järnvägsktubbens klubb_
eller begynnelse om msn så vill: gen Alvesta-Borås.
på denna fort- mästare i famåpng,
Erik F;;,
Landeryd. Efter sedvanligt beskå- satte
man så till Borås, dår resah som också tjånstgjorde
dande och fotande,
alternativt
anträddes så

återfärden mot Ulricehamn, under
vilken lunchen serverades.

fortsaue

se-

Farköping.

I

Ulricehamn gick tågsättet över
till Borås. på denna upprepades sedan samma procedurår
som tidigare. Denna bana går ock_
så genom ett naturskönt landskao
med utsikt över dalar och sjöar. Vidare genom bergspassen vid Toarpsdal för att vid Gånghester anpå banan

tåa,rtto",

:t^rju1"
Y:l
Tåie.
oan
med
tåget
över Herrljunga Wermelin_Börjesson,
"hem" t'r

r Bra arrangemang

som förare o"f,

ffi;;;

reseledare

i:fj","_:.s. ,:H*-rj""fi";;:._dffl

Förare var också Connv Anders-

v1 en mycket givande resa, Tågsättet var välbesatt, vilket inoch det hela förnämligt arrangerat nebar c:a 125 resenärer.
av de lokala förmågorna, där man
B.J.
pe.t

Elevernas trygghet
För att eliminera ev. missföri samband med artikeln i
{,ind
FT/VB-den
28 maj angående trygg_

Hör ser ui' nå,gra au de omkrrng 125 rnedföIjande entusiasterna i fiird. med att
föreaiga tåget uid Plate idylliska hå,llplats.

heten för eleverna under rast vid
Kinnarps skola, skickar vi en kopia
av, den skrivelse skolstyrelsen iog
del av och önskar få den publice_
rad i Falköpings Ti.dning.
LARARNA VID
KINNARPS SKOLA

Dalum-KinnarpB4-2
(3-0)

Dalum var helt överlägsna i den
hår matchen och med lite mer kyla

framför mål hade siffrorna blivit
större.

- Vi borde ha gjort minst sex
mål till, sa lagledaren Björn Nyberg i Dalum.
De mål som laget gjorde svarade
A-C Ryd6n, Madeleine Jormhage 2
och A-C Johansson för. Ett av Ma-

/9SS,.r"--,ao

Timmele-Kinnarp 2-0 (1-0)

Timmele grundlade segern i de
första halvleken, då man hade ett
spelövertag som resulterade i pausledning l-0. Efter paus kom
gåsterna igen, men förmådde inte

deleines mål var en hörna direkt i
måI.

Eva Thoresson och Ingela Andersson svarade för gåsternas måI.

göra något måI.

Kinnarp hade sin bästa spelare i

Hemmalaget spelade en aggressiv fotboll, som giorde gästerna lite
konfunderade.
Bäst i Kinnarp var Jessica Wing-

målvakten Ulrika Johansson.
I Dalum .skall A-C Ryd6n och
Annika Olsson ha ett extra plus,

*gren,

178r"'e)j'Jer

Till skolstyrelsen i Falköpings
kommun
Vid våra diskussioner i Lårarcir_
keln, som syftar till att utveckla

skolan, har vi blivit helt övertygade

om att våra skolbarn behöver en
tryggare miljö på rasterna. Vi har

särskilt på lågstadiet många ängsliga och otrygga elever med uttalade
kamratprobJem. Dessa barn behö_
ver tra en vuxenkontakt nära innå

sig för att slippa känna ångest inför
rasterna.
Som det är nu kan vi i klassrum_

met skapa ett någorlunda tryggt

klimat, eftersom eleverna aldrigä
utlämnade helt till varandra, som
ju ofta blir fallet under en rast. Den
vaktande läraren har mycket liten
möjlighet att finnas till hands där
den bäst behövs. Vi tror att mycket
energi går åt för elever som har
dessa problem, kraft som i stället
kunde läggas på arbetet i klassrummet och på sikt förhindra inlär_
ningsproblem.
Vi önskar därför att få någon re_

s_ursperson,anstålld som ska finnas

till hands på skolgården och för_
soka aktivera skolbarnen. Vi menar inte att den personen ska er_

såtta den vakthavande läraren
utan endast komplettera denne,

19$5:.cag-;.

Tipspromenad
på el[iusspåret

Barnfarniti
hemlös efter
håftig lorand
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Engström, lägenhet, Plantis 100 år,
Paridon Sahlberg, rosenfink.

!1{i.'€,r-\a

set övertänt.

Ingen i familjen var hemma, och ingenting kunde

räddas undan lågorna.

skal'

- sid zE -

SIF:s damklubb som arrangör. Av

tolvorna lyckades Gunnar Lund
bäst på skiljefrågan som var 53
knappar. Delat barnpris gick till
Jenny och Michael Grahn. Rätt
svar: 2xl Zxl 221 1x2. Rätra svar:

Gyllenbom, USA, Bach, Schiitzl
och Håndel, Hjorten, 50, Helsingborg, Tidaholmsgruppen, Albert

En familj med två små barn blev'hemlös vid en
brand på gården Sörby i Alarp mellan Kinnarp och
Brismene på torsdagsförmiddagen.
En granne upptäckte elden, men då var redan hu-

När. brandförsvaret dämpat lågorna återstod bara
ett tomt

Cirka 55 gick annandagens tips-

promenad på elljusspåret med

Ett tonlt skp,l uar aIIt som å.terstod nör brandföTsuaret
frå.n Triidet oeh Falköptng dömpat lå.gorna. En famr.lj
påfyra personer bleo hemlös.

Völlo,bra;nd, ö Alurp;

ttg$- oE-cti

Barnfamilt

Tipspromenad

i Slutarp

Per Eriksson med elva rätt och
127 cm på skiljefrågan vann söndagens tipspromenad i Slutarp. Barn-

priset vann Peter Johansson med
tolv rätt och 90 cm.
Skiljefrågan: 143 cm.
Rätt rad: x2x, 2xl, xll, 22x.

bIeY hemlös

Rätta svar: Klara-Bella, Bil-

spedition, sommarmånad, fiädermoln, två timmar, Torbjörn Nilsson, Gästrikland, Varnhem,. nöt-

väcka, Kebnekaise,

Meadow

-bi1

Elfel''roo6'"''

hrandorsak?
Under tisdagen giorde polisens
tekniska rotel i Skövde en undersökning av det eldhärjade huset
på Sörby, Alarp.
Huset förstördes fullständigt
vid en brarfd förra torsdagen, och.
en tvåbarnsfamilj blev hemlös.
Teknikerna hade assistens av
en elkonsult eftersom man misstånker att ett elfel i huset orsakat
branden. Ett åskvådef på onsdagskvållen kan också ha varit en
bidragande orsak.

Det driljer innan man analyserat undersökningen, och först om
ungefår en månad kan ett besked
om en trolig brandorsak korhma.
Fami{ien hade fastigheten full-

Niir brandkå.ren kom fram ti,ll boningshuset på, Sörby i. Alarp uar d,et redan helt
öaertönt. Niir man dömpat lå,gorna så poss att det gr.ck att komma niira återstod, bara ett utbrunnet skal. En fami,Ij med toå, bartt bleu hemlös.

En familj med två små
barn blev hemlös vid en
villabrand på torsdagen.
Det var ett boningshus
på Sörby i Alarp, precis på
grånsen till Alvsborgs lån,
som brann. Huset totalförstördes.

Når en granne upptäckte

elden vid ll-tiden var
byggnaden redan övertånd.
När familjen lämnade huset på
morgonen märktes inget speciellt.
De unga föräldrarna lämnade sina

B ihttring

i

barn på daghem innan de åkte till
sina respektive arbeten.

Vid ll-tiden skulle Harry Arvidsson, bosatt i nårheten, bege sig
hemåt efter att ha besökt en granne.

-

Då hörde vi hur det small och

rykte. Jag åkte fram mot gården
och såg att det brann, berättar
Harry Arvidsson.
Då var huset redan övertänt.

Harry Arvidsson larmade brandkåren, och Trädetsbrandkår ryckte ut. assisterad av en tankbil från
Falköpings brandförsvar.

Men brandmännen kunde inte
göra något. Den starka hettan som

sili,lls-

vårdeförsäkrad.

utvecklades giorde det först omöjligt att närma sig huset. När man
lyckats'dämpa lågorna återstod bara ett utbrunnet skal.
Eftersom ingen var hemma når
branden bröt ut blev allting kvar i
lågorna.

- Vi vet ännu inget om hur

branden startade, säger Rune Johansson vid Falköpingskriminalen.

Ett åskväder drog fram över
trakten kvällen före och orsakade
bl a strömavbrott. Om det kan sättas i samband med branden får
den kommande tekniska undersökningen utvisa.
PEO JANSON

aa " e*'l

under våren varit

i mycket

dåligt
skick och detta gav Ulf Eriksson (c)
anledning att ställa en interpellation.

Vid måndagens

sammanträde

200.000

kr har lagts ner under se-

fick han svar av kommunalrådet, naste två åren på olika former

av

som kontaktat vägverket. En av underhåll.
vågarna skall under sommaren
Ulf Eriksson betonade vikten av
delvis förstärkas med grus och därefter få ny beläggning. Den andra goda kommunikationer för männi-

- Alarp, har förbätt- skorna i glesbygden och förväntaringar att vänta under tiden de sig att kommunstyrelsen i fortvågen, Ekarp
1986-88.

UlricehflrnrrsJarnvagen
4..

Sista rälsbussen mellan Ulricehamn och Borås gick på lördagen.
På söndagen var det fest för tågentusiaster då Bergslagarnas Jårnr
vägssållskap svarade för jårnvägens dag och körde ånglok Falk&
ping - Borås. Specialtågen bestod
delvis av mycket ålderstigna vagnar.
Tågen körde pendeltrafik Ulricehamn - Borås och Ulricehamn -

Falköping.

för Fröki,nd,saögo;r

Vägarna Kinnarp - Alarp och
Alarp - Brismene - Ekarp har

o

Anglok på

såttningen skall bevaka frågan.

l?ES-od.n6,

"
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Första segern

killingtry ckarna" p å kas s ett

för lfinnarp!
I
I

SKULTORP:
Det går allt bättre för Kinnarps IF
i fotbollsfyran.
I I går eftermiddag tog laget sin första seger i seriespelet, då det på bortaplan besegrade Skultorp med 2-l
(2. l).
I - Den segern satt skönt. Nu fick
vi arbetsro igen, summerade tränaren
Thomas Westerberg.
Den första halvleken på Skultorps IP blev chans-

rik värre. Redan i matchöppningen hade hemma-

laget två klara chanser, men Kinnarp hade tur och
kunde se en boll slå i ribban.och en annan i stolpen.
I stället tog nu Kinnarp ledningen med l-0 i den
tionde minuten. Thomas Carlsson hittade Thomas

Westerberg, som i sin tur fann Torbjörn Åk"ssort
.med en fin djupledspassning. Och "Tobbe" sprang
lugnt igenom och glorde måI.

Efter en halvtimma kvitterade Skultorp. Detta
efter en klar markeringsmiss av Kinnarp.

Stående Kerstin Arnesson, Göran Andersson, Gun Klingstedt, Johan Karlsson, Bt'r'
git Andersson, Suen And,ersson, Britta Wil,gotsson och Mats Olausson' St'ttand'e:
Majken Johansson, Bengt Klingsted,t, Maj-Brttt Joh,ansson, H&kan St'luander, Bir-

gitta Darsid,sson och lnga Nielsen.
Kerstin Arnesson från Luttra har
åmnet

haft flera studiecirklar i

"skillingtryck och gamla visor",
den mest kända väl den med huvudsakliga hemvisten i Kinneved.
Den startade 1980 och har sedan
dess uppträtt på otaliga platser
med sin sång och har antagit artist-

namnet "Skillingtryckarna". Klädedräkten med doft av naftalin och

sekelskifte har säkert giort sitt till
populariteten och "Skilingtryckarna" skulle säkert Platsa På "Good
Old Days" om man där en gång tillåter inslag på det internationella
språket "västgötska".
I dagarna har SkillingtrYckarna
kommit ut med en kassett med 17
av sina visor insjungna. Kerstin Arnesson svarar för Pianomusik och

kommentarer till visorna, och med
dragspel medverkar den från TV
nu kände John Karlsson. D6t är
Torbjörn Lantz som giort inspelningen och kassetten kan beställas genom Mats Olausson, Falkaping.
. JOSEFJACOBSSON
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Ledning igen

Men fyra minuter före pausvilan tog Kinnarp
åter ledningen. Thomas Westerberg serverade Roland Jansson en fin genomskärare. "Lollo" sprang
perfekt i luckan som blev, rundade Skultorps målvakt och slog bollen i måI.

- Den första halvleken sjönk spelkvalitdn lite

grann och inget av lagen förmådde heller att skapa
några direkta målchanser. Kinnarp drog sig tillbaka en smula, måna om att slå vakt om sin ledning. Och den taktiken lyckades alltså fint.
- Ja, det får man allt säga eftersom inte Skultorp skapade några farliga chanser, påpekade
Thomas Westerberg.

o

Hade problem

Kinnarp tog nu alltså sin första seger i seriespelet. Och detta trots en del problem med lagef:
Inför gårdagens match lämnade Kent Bengtzon
och Roland Karlsson återbud, vilket innebar vissa
omdisponeringar.
- Och det hela blev inte bättre av att vår mittback Roger Axelsson blev skadad, inflikade Westerberg.
Nu gick dock Urban Westerberg in på Rogers
plats och ^skötte sig strålande. Tillsammans med
Torbjörn Äkesson skall ha ha ett stort plus i kanten.

- Torbjörn giorde sin bästa match för säsongen,

ansåg Thomas.

o

På

rätt väg

Efter tre inledande förluster och 0-12 i mäskillnad har nu Kinnarp kommit igång och tagit fyra
poång på de tre senaste matcherna.
Nu är vi på rått väg, det kånns skönt, summerade Thomas Westerberg.

-

-c)3

l'13:;"

Kinnarp-Falköpings

0-r (0-0)

d{, C?
IilK- b

Susanne Johansson blev gåster-

nas matchhjålte genom att göra
matchens enda måI.

- Vi borde haft en

poäng,

minst, sa Kinnarps Elsie Andersson. I den här matchen gav vi faktiskt bort den poäng vi hade från
start.

'Bengt Fogelström i FKIK tyckte

nog trots allt att segern var rättvis.
- Jag tyckte att vi förde spelet,
men hade svårt att göra måI.
Bra i hemmalagpt vap Eva-Lena
Svensson medan Äsa Hermansson
och Eva Åkerhage var gästernas
bästa.

Div V Falköpingsgruppen

Kinnarp B-Kåttilstorp 0-B

(0-2)

Det hår var Kättilstorps match
och man vann fullt rättvist. Målskyttar var Maria Johansson 2 och
Mona Axelsson. Frågan år dock
om inte hemmalagetS hade planens
båsta spelare i Maria Thoresson.
Annars var de båda lagen inom

hade avslutning på torsdagen. Föräldrar och barn
Muilaba"tten i SlUtafp/Kinnafp
Karbovä-gen för gemensam fest' Solen sken och det var varmt

samlades med sina ledare på änge^n vid
träffen, varefter följde korvgrillning m'm'
och alla hade det goda humöret äed sig. olika leiar inledde
under träffarna fått lära sig ett
En avspånd och trivsam stund i den hålrliga naturen om vilken barnen
i
mulleskolans träffar' där ledare
grupper
deltagit
i
två
iö-U.rti..
i"t.".r."i.
och
nyttigt
och annat

Gammaldags examen

i Kinnarp

sig ganska jämna.
.

Kiip före

accishöiningen!

qrånsledeklaration: Bl. köming 0,78 l/mil.
Kostnad vid 1g)O mits kömin{+.ZAZ:- (840701).

Gammaldags etanlen i, Kinnary med" förhör, så.ng och
annot.

I Kinnarps skola samlades man
som vanligt till en traditionell examen. Precis som i gamla tider var
klassrummen prydda med blommor, skrivtavlan vackert dekorerad och runt våggarna trångdes
föräldrar och andra anhöriga.
Två lektioner med program som

förhör, pjäser och en hel del sång
och musik bjöds i de olika klasserna.

Till sist samlades, alla ute på skolgården runt flaggstången för att
sjunga examenspsalmen och hurra
för den väntande sommaren.

,t

sköna tusenlappar genom att köpa din Lada 2105
15 juni då kostnaden för accis höjs genom det
beslut som regeringen har tagit. Visserligen Slir pris_
nojnrngen inte sä kännbar på en Lada 2105. Den är iu så
billig redan från början. En'Lada 2105 med 1,S liteis motor
ocn den nya s-växlade lådan kostar bara 39.950:_. Men
vånta inte för länge med att besöka oss för vårt laqer av
nya bilar tar slut snabbt nu inför prishöjningen.
Välkommen! Just nu betalar vi mycketbra-ör din bytesbil
för vi har brist på bra begagnade-bilar.
S-par

lÖq d.en

Nya LADA?'iO{5

r,5

*-vxt tu*39r95Ol-

Br. Larssons Bil AB
Kinnarp tel. 0515/330 60, 330 32

*ct&'ll
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a köpte sista

t"ghiljetten

Ja så har SJ lagt ner
persontrafiken på ånnu en
bana. I går hände det! Då
var det dags att låta Per'
sontrafiken på FalköpingLanderydsbanan gå sin
sista tur.
Hädanefter får ni skumpa per buss, gott folkl El'
ler åka bil!
Prick f5.35 när det
orange och gula rälsbusståget skulle avgå löste Asa
Andersson från Falköping'
som den sista någonsin,
biljett till Ulricehamn på
den här banan.
Motorvagnsföraren för dagen,
Jan Kyrk, låmnade biljett och
växel, gick runt i vaglarna och
klippte biljetterna, satte sig vid
spakarna och stängde dörrarna

och satte motorvagnarna i rullning
söderut.

Åsa And,ersson, Falköping, uar förmodligen den siste
resenör nå.gons;in som- loite bitjett till Ulricehamn.på'
sista
iit itpl"g-Land"erydsbanan. Det glord'e hon inför
biliett'
hon
Hiir
pa
sönd,agen'
få'r
7ur"n'roå augicklS.SS
och tsiircel ao mQtoruagnsförare Jan Kgdl

Det år i sitt 99:e år som Falköping-Landerydsbanan nu bara blir
en bana för godstrafik.
Enligt sakkunskapen var det nå-

gon gång under 1906 den togs i
bruk och den hai under alla år
ifrågasatts. Nu är deh dock äntligt
nedlagd vad gåller persontrafik.

De senaste åren når nedläggningshotet blev aktuellt på nytt hir
diskussionerna om fortsatt persontrafik stått heta mellan kommuner

längst banan, lånstrafikbolagen
och motparterna, transportrådet
och SJ,. De senare vann så småj
ningom med osåkra löft,en om upprustning av vågnåt och olika bidrag
som bete.

o'Nådatid
Egentligeri var det meningen att
persontrafiken skulle haft sin sista
tur för en vecka sedan, men trassel
med bussarna, år det sagto gav en
nådatid på en vecka.
Definitivt sista turen från Falköping kl 15.35 på söndagen hade
samlat ganska många resenärer.

Många järnvågsentusiaster och
varma förespråkare för jårnväg
som kollektivt transportmedel tog
nämligen tillfället i akt att ta en sista tur,
' Lite senare, 20.17, ankom så sista turen på Falköping-Landeryds-

banan

till Falköping. Därmed

är-

persontrafiken nedlagd.

Nu återstår bara att se om
bussar på krokiga vågar förmår ge
samma trivsel och komfort åt de
resande som rälsbussarna giort?
Jag tillåter mig att tvivla en del.
GLENNWELANDER

I

strålande varmt försommarvä-

der - något som säkert de

folk_

dräktsklädda instämmer i, det är ju
inga tunna plagg inte gick åreis
-

y-pplaga av Långdansen genom
Kinnarp på annandag pingsr.

Som brukligt anförda av Sven i

Lofsgården i mörka ,'helgdagsklär" och kubb körandes ,iraktor

med musikkapellet på, denna gång
Ragnar Nilssons GDO, gick dan$n
genom samhållet.

I år ett, tror jag, -rekordlångt.
dansfölje med folk från när och
fiärran, Sollebrunn.och Mullsjö till
exempel.

Och på balkonger och längs
dansvågen flockades Kinnarpsborna för att se den glada dansen, ett
arrangemang som Kinnarps IOGTNTO har all ära av.
De är uthålliga de här folk- och

i:;, ii

Hiir

dansq,s det kultts, uar så. stiker,
ordnode långdans genonx Kinnarp.

niir Kinnarps IOG?-N?O på annandagen

an-

kultisdansarna. Tänk bara: här
dansar man ett par kilometer i hettan genom byn för att sedan framme vid slutmålet, Lokal Frökind,
efter kaffeförtäring fortsätta med
kultisdansen.

Det skulle inte jag klara utan syr-

Herrljunga- KinnarP (1-0) 3-3

Kinnarp fick en Pciäng med sig

hem från besöket i Herrljunga. El-

sie Andersson i KinnarP

tYckte

dock att hennes lag var vårt båda
"pinnarna" ettersom man ledde
matchen när det endast återstod
någon minut.

Kinnarp presterade sitt bästa
spel i andra halvlek, då mansckså
giorde tre mål genom "Kade" Johansson, Maria Persson och Carina Torstensson.

Båst i Kinnarp var försvarets

Laila Hofbauer

ngs- 6&- tt

gas.

GLENNWELANDER

:

{

Allt s&,9 klurt ut.

o

Det var ingen större fotbgll som

målet fritt från påhalsning.

bjöds de tappra runt Kinnemo.

o

Stenstorp spelade i och för sig uPP
en del lina anfall under de förstå 45
minuterna, men som helhet var det
en fotbollsmåssigt halvdan tillställ-

Då hlev det

ning.

Vad som giorde att

verktig kamp

publiken

trots allt trivdes var hemmalagets
kamp för att nå en reducering och
lkvittering i den andra halvleken'

Jag tycker vi var värda en poäng, sa Kinnarps spelande trånare
Thomas Westerberg efteråt. Vi hade ju hela andra halvlek.
Man får ha förståelse för Thomas. Hans lag kämpade verkligen

-

tappert och det var ytterst
ång.

o Missbelåten
Stenstorps tränare Kenneth
Jonsson var missbelåten efteråt'
- Bland det såmsta jag sett, sa

o Hårt tryck
Efter reduceringen 2-3, genom
Roland Jansson då 25 återstod att
ökades trycket ytterligare
och man var ytterst nära att få in
kvitteringen. Gåsternas målvakt

han och det uttalandet såger det
mesta om vad han tyckte om
matchen.

I

den första halvleken kom såle-

des fyra av matchens fem måI.
Hemmalaget tog ledningen genom
Ttromas Westerberg, snyggt framspelad av brodern P-O. Glädjen
blev dock ko3tvarig. Redan två mi

Jonas Lundgren giorde dock ett
par säkra ingripanden och höll

genom Rickard Eriksson.

o Kåmpainsats

små

marginaler som skilde från en po-

KIF kåimpade och slet och lycikades faktiskt pressa tillbaka gästerna.

nuter senare kvitterade gästerna
genom Leif Friberg. Sedan kom
l-2 genom Stig Karlström och 1-3

I hemmalaget gjorde alla

en

mycket frn kåmpainsats i den andra halvleken och för den skall alla
ha godkänt.

Hos gästerna var Leif Friberg
mycket bra under den första halv-

leken. Efter paus backade hela
laget ett steg för långt tillbaka och

tappade därmed allt spel. Jonas
Lundgren betedde sig lite konstigt
vid 2-3-reduceringen, men kom
igen i slutet.

'Blagoj Dimov, Borås, dömde för

andra gången i år i Kinnarp och
hade lika svårt att övertyga denna
gång som då.

LARS-UNO OLAUSSON

-/ö,

i stärkt
led,ning
Sexans ledarlag Slutarps IF
stärkte sin position i toppen genom
att vinna måndagskvållens häng-

match mot Håvens
(3-

IF med 4-1

1).

Slutarp gjorde fråmst i första
halvlek ett stabilt intryck och radade upp en handfull fina chanser re-

Gliid.je och sorg. Slutarps Stefan Berger har gXort 2-L
och Håuens m&luakt Kent Millqur.st deppar omgiuen au

dan från start framför Kent Millqvist i gåsternas måI.

Ledningsmålet

i ileiförsta haluleken, men stenstorps Leif Friberg sträcker
\inrwry
fullt och lrrl,n få undlan bollen framför "Lollo" Jansson. (Foto: Kjell öaiaont)
p& gång

ut

för

KINNARP:
Efter en halvleks spel var de flesta runt Kinnemo beredda på en klar,geger
för gästande Stenstorps IF i gårdagens match. SIF tedde nämligen matchen,
1-3, och var klart bäst i den första halvlekerr. Hemmalaget ville dock annorlunda, men nådde inte långre ån en reducering 2-3.

kom dock

på

straffspark efter 17 minuter. Stefan
Ekman krokades av målvakten och
straffen sköt Tony Skoglund säkert
i måI.
Tre minuter senare kvitterade

Bertil Skoog, men hemmalaget

återtog ledningen genom Stefan
Berger på nick i 29:e minuten. När

14 sekunder var kvar av första
halvlek var det dags för Slutarpsstraff nummer

tvi,

sedan Ron-

nie Karl6n krokats. Äterigen
Tony Skoglund till.

slog

Roland Samuelsson, Ulf Johansson och Sören Gustausson. (Foto: Dan Ni.lsson).

I andra halvlek mattades slutarpsspelet och istället tog Håven
initiativet. Men laget skapade -ändå
inte några allt för vassa chanser på
sitt övertag. När sju minuter återstod kontrade Christer Svensson rn
4-1.
Slutarp har fortfarande svårt att
föra en hel match. Nu hade laget
fina

3-l

i paus men tappade sedan

mark. Klart båsta lagdel var fyrbackslinjen med Ove Karl6n i mitten som den allra främste.
Håven hade i spelande tränaren
Rolatd Samuelsson ett tungt namn

och han var tillsammans med Ulf
Johansson och Claes Nyström båsta spelare hos gästerna.

Domaren Bengt Lövgren, Falköping, gjorde en övertygande insats

, Tlsdagen den 25luni'1905

[Jtmärkt'ätTä;"
halvlek gav en
Kinnarpspoäng
Kinnarp fick med sig
ena poången hem .från
onsdagskvällens bortamatch mot Tibro. Men speThomas

lande tränaren

.Westerberg
sviken trots

år lite

1-l

be-

och en po.

ång:

-

Ser nian

till vår andra

halvlek. skulle vi vunnit
den här matchen, lronstaterar Thomas. Den halvleken var nog den båsta vi
presterat hittills i år.
-

-

Nej, Tibro var'något båttre fö-

ningsmåI,

sågery

Thomas.

Tibros 0-1-mål svarade Thomås
Wennberg för efter en dryg kvarts
spel.

Kinnarps kvitteringsmål giordes
av Roland "Lollo" Jansson 20 mi.nuter in på andra halvlek. Thomas

Hjo folkhögskola, där

servering
skedde av kaffe och landgång. De
båda äldsta deltagarna förärades
blommor, nämligen 86-åriga Ellen
Trygg och inte mindre än snart 101:
årige Oskar Johänsson. I skolans
atrium gav en av lärarna en intrestill Brandstorps kyrka. Där tog sant redogörelse för skolans uPPfrih. von Essen emot och berättade eift och verksamhet. Efter uPPesakkunnigt om den ovanliga trä- iåI
stund i den itlYlliska som".t
kyrkan byggd 1626 och dekorerad marstaden
stålldes färden hemåt
på l?O0-talet av den i Habo verk- igen och Oskar Johansson (Oskar i
samrne Johan Kinnerus. Prosten

som slutsiffror i en match där båda
lagen dock hade fina chanser, med
Trädets som de de vassaste.

I första halvlek var

Trädet
mycket ofta etta på bollarna. Slutarp kom bra i den andra. Båda lagens målvakter, Thomas Andersson

i Slutarp och Björn Moström i
Trädet, var dock hela tiden på sin
vakt och blev förgrundsligurer i en
match som dömdes utmärkt av Roger Nordqvist, Vedum.

l'1te:" oo't

Sen ställdes färden vidare till' Rutagården) gav prov på sin vitali-

Varje år på försommaren brukar
Kinneveds församling anordna en
halvdagsutfärd för pensionärerna
som avslutning på de samlingar
som hälits i regel en gång i månaden med omvåxlande program. I
år for man i buss med kyrkvärd
Göran Andersson som färdledare

Det blev jåmnt och tått med 0-0

I

tet genom att spirituellt och ledi$

tacka å alla de inbjudna pensionä.
rernas vägnar för en angenåm resa.

Mårtensson höll andakt. och de
kända sommarpsalmerna sjöngs.

I\ u rullar h ollen Kinnatp s a äg !

dade en av deras spelare med en
fantastisk bicycletas när bollen var

re paus, särskilt efter deras led-

17: r\Lnnarpspensto
niirer på, utftird

Thomas Westerberg.

Vi hade både spel och chanser

inra.

IN

Slutarpsfotbollen samlar just nu
mycket folk. När ledarlaget i går
kvåll mötte grannen Trädet fanns
det 125 personer runt Tångavallen.

Westerberg slog in ett inlågg mot
straffområdet och där dök "Lollo"
upp och satte bollen i nät.
Individuellt sett var Kinnarps lag
jämnt och duktigt i den hår
matchen. Alla giorde en bra arbetsinsats, men Thomas vill sätta
ett extra plus för lillebror Urban,
som spelade markerande innerback på ett utmärkt sätt.
Kinnarp här nu tre vårmatcher
kvar: IFK Skara borta, Fröjered
hemma och Tidaholms GIF borta.
Målsättningen år tre Poäng, enligt

till att avgöra, säger han bl.a. rådpå våg in i krysset.
Tibro ledde i paus med l-0 och
mot det finns inte så mycket att er-

Måltöst
i Slutarp

SKARA:

Kinnarps IF vann den oerhört viktiga bortamatchen i division IV-fotbollen mot IFK Skara.
Segersiffrorna skrevs tin 4-f (3-f) på Skarahov i
lördags.

-

Spelet kan fortfarande bli båttre, men det är ro-

ligt att se att bollen äntligen rullar vår våg, sa Anders Ek, nöjd lagledare i Kinnarp.
Inför lördagens drabbning på
Skarahov stod både hemmalaget IFK Skara och KinnarP På
fem poång. Skara låg.fura från
slutet, Kinnarp. ytterligare ett
steg långre ner. Detta innebar
således att matchen var oerhört
viktig för båda lagen.
IFK Skara hxirjade bäst och

redan efter sex minuter tog
lagef ledningen med 1-0. Detta

genom Roger Sandberg. Hemmalaget fortsatte sedan att sPela bra en stund, men då Kinnarp vånde till 1-2 inom loppet

av en dryg minut (den 15:e) så

gled initiativet över till gästerna.

o
l-l

Snabba mål
gjorde Eddie Gustavsson

efter ett snyggt inlågg från hti.
ger. Och bara en dryg minut se-

nare slog Kinnarps

sPelande
trånare, Thomas Westerberg,
till och giorde 2-1. ,t

3-1 för Kinnarp kom i ett
synnerligen viktigt låge av
matchen, nämligen fem minuter.' före pausvilan. Thomas

Westerberg slog ett inlägg och

nitivt aldrig, fortsatte Anders

Eddie Gustavsson &ik upp för

Ek.

Kinnarp kan sjålvfallet känna

att vidarebefordra bollen i måI.

* Vi hade

sig väldigt nöjt med den här in-

hundraprocentig
utdelning före paus. Tre chanser, tre måI, förklarade Anders
Ek.
Kinnarp behöver dock inte
be om ursäkt för det, åven Skara hade hög utdelning då laget
giorde mål på sin enda farliga
chans i den första halvleken.

r

satsen, åven om spelet fortfarande inte stämmer hundrapro-

centigt, men vad gör det

så

länge laget gör mål och plockar
poäng?
- Inte speciellt mycket, även
om det åi roligt att kunna spela
bra fotboll, log Anders Eh.

o Bästa spelarna

Avgörandet

Liberon Roger

När l7 minuter återstod av
matchen föll det slutliga avgörandet. Thomas Westerberg

målvakten Arne Ekbom och

slog en frispark, som hemma-

tavsson är de spelare i KinnarP

. målvakten lämnade retur

tvåmålsskytten Eddie Gus-

på.

Här dök då Kent Bengtzon upp

och nickade in
arp.

4-l för Kinn-

Gustavsson,

'

- Spelmåssigt hade väl IFK'
Skara ett visst övertag i andra j
halvlek. Men illa ute var vi defi- i

som förqiånar högst betyg den
här gången.
Hemmalaget IFK Skara år
inne i en ond cirkel nu och det
var ingen av lagets spelare som
höjde sig nåmnvårt över mängden,

Edd,ie Gustousson bleo
niir KinnarP
besegrade IFK Sl+ars' meil
4-1 i lördags.

to å,må.lsskytt

:i- oå-

"En trampdressin står till förfogande på Falköpings Central. På den skall ni ta er från Falköping
till Trådet!"
Så löd ordern från redaktionsledningen en dag i
förra veckan.
Dressinen rullas ut på gamla
Landerydsbanan, den som

varit föremål för så mycken de-

batt de senaste årenn. Nu år
persontrafiken borta - bussar

har ersatt och nu är istället debatten igång om bättre vägför-

bindelser istället för den nedlagda jårnvägen. Nedlagd och
nedlagd - fortfarande rullar
några godståg fram. Men den
hår dagen skall inga tåg komma
- och får heller inte göra det.
Mellan 8 och 15 är det bara vi
och vår dressin som trafikerar
delen Falköping - Trädet.

-o-

Nåja, vi är vål utrustade.

El!

sabeth fäller upp paraplyn över

sig och fotograf Jörgen. Sjålv
trampar jag ihärdigt vidare, nu
med regnställ som åtminstone
till en början håller vätan borta.

Vi närmar oss korsningen

med vägen Mönarp - Falköping. Hår kliver Elisabeth av.
En av hennes uppgifter är att
se till att vi stannar före vägkorsningen. Vi har nämligen
stopplikt.
Kossorna som fredligt betar

Landerydsbanan

Passerar

rakt igenom storindustrin Kinnarps Kontorsmöbler, d.v.s. mitt
emellan de två huvudbYggnaderna. Nu håller KinnarPs På
att utöka med 27.000 kvadratmeters fabriksyta för montering
och utlastning.

- - För tillfället

har vi runt 350
anstållda, och det blir nog aktuellt med nyanställningar i samband med att den nya fabriks-

delen tas

i bruk säger Assar

Jarlsson. en av männen i ledningen, som mö'ter oss när vi
passerar fabriken.

-oVi låmnar även

KinnarP
bakom oss, och snart har vi avverkat hålften av vår resa. Det
är inte utan att vi börjar kånna,
oss en aning missmodiga - reg"
net vägrar upphöra och vi för-

undras alltmer över hur det
kunde komma sig att solerl titta-

de fram just den timma då det
var aktuellt med ett avgörande
huruvjda vi skullt'gu uss ut eller inte.

6l+- K"

utefter järnvägen gör

stora
ögon när vi passerar. De är själva vana att vistas ute i de mest
skiftande väderlekstyper, så de
tycker nog inte synd om oss...

I

Slutarp tröffade ai de hör fernbarnen, som naturltgtais bleu mycket intresser.ade au u&r dressin: Fr. a. Marr. Stenq;ist, Markus Ek, N Niclclos Stenqutst, Dani,el
Pryssander och Ulri,c Pry ssander.

-o-

Sträckan mellan FalköPing
och Slutarp innehåller ett Par
av de få uppförslöporna vi har
att avverka. Det är inte sårskilt
jobbigt att trampa uppför, även
om det naturligtvis år behagligare att bara trampa eller rulla
utför. Det är en ganska ödslig
stråcka vi awerkar, gårdarna
Horsö och Ledsgården är de
enda vi passerar på nära håll.
I Slutarp väntar uPPdragsgivaren själv med kaffe och smör-

i:El+

*itu

@

gås.

"Välkomna till min altan På
kaffe" hade den semesterledige
redaktionschefen inbjudit da-

'

gen före.

Ja, det där med altanen får vi
naturligtvis glömma snabbt. In i

stugvärmen istället och torka
upp så gott det nu går.

-o-
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En liten pfoatur fickAssor Jorlss on på, Kinnarps Kontorsm.öbler,
nitt emellan fabnksd'elarna.

d.ör

iiirnaiigen

gå,r

lely;-ö'l* t 3

HembySdrf"reningar
på,

llärhet till senlcepersonalen är
oss angeläget att bihehålla.

gränströff

Slöta, Vårkumla

och

Kinneveds hembygdsföreningar hade en kväll i juni

en träff vid gränsstenen
mellan de tre socknarna.

Grånsmärket består här av
en mindre sten med ett inhugget märke på i form av
en kvadrat.
Stig Johansson, Slöta, KarlGustav Gustavsson Vårkumla och
Rune Lennartsson, Kinneved,

ordf. i respektive föreningar, beråttade om vilka torp och sol-

datboställen som funnits i närheten
av gtånsen. I Vårkumla och Slöta
har inte så många stållen legat just
här. På Kinneveds sida av gtänsen

har dåremot ett flertal torp funnits.
Dessa år nu markerade med skvl-

tar. Fler torp ån de markerade har
troligen funnits, men de år inte dokumenterade.

Deltagarna, som var ett 70-tal'
hade kaffe med sig och detta intogs

på en backe i nårheten på Kinneveds sida. Denna backe utgör den
högst belägna punkten i Kinneveds
socken. Under kaffepausen berättade ordf. i Kinneveds hembYgdsrförening om människorna som bott
'och levat sitt många gånger hårda
liv dår.
Elsa Johanssonm beråttade med
djup inlevelse om sin barndom som
hon tillbringade hos sin mormor.
Mormodern bodde't en liten stuga i
detta område till 1929. De som lyssnade på Elsas berättelse såg stugan och hur den var inredd framför sig när Elsa stod på den gamla
hrrsqrunden och berättade hur det

var på den tiden och hur det var
att växa upp på denna plats.
Efter en givande och gerrtytlig
kväll tog var och en sina kaffekor-

gar och.gåndrade hem åt var sitt
håll.

Olle Andersson, Slutarp
Håkan Silvandgr, Kinnarp
Lennart Thor, Asarp

t'

Då Olle Andersson nu övergår till Kommunal tjånst €fter 14 år hos oss vill vi
tacka för den gångna tiden och önska
lycka till i det nya arbetet.

/:ia'i -ct?-å-)
f

Vi hålsar Håkan Silvander dårför vålkommen till de utökade arbets'
upgifterna iSlutarp.

Kinnarps
SparköP

FALKÖPINGS KOMMUNS
}IYRESBOSTÄDEH AB

Trädgårdsgatan25

Julles väg 13
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öppet alla dagar
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Helt logiskt och enligt förhandstipsen vann serieledarnJiru"nor-s G&IF

mot Kinnarp i div. IV-fotbollen på ulvesborg på fredagskvållen. Men det skedde inte utan vånda och trots många målchanser för hemmalaget, så föll avgory1de! på en straff. Den kom när c:a lb min återstod och slogs i mål av Mikael Löfborg som därmed säkrade en I 0-seger för TG&IF.
Sett till matchutvecklingen

så

var det en råttvis seger för de svartvita. Det var nåmligen Jörgen Eklund & Co som förde spelet utan
att få det råtta flytt före pausvilan.

Rutinerade Roger Gustavsson
höll ihop. fyrbackslinjen vål, och
TG&IFs foiwards kom aldrig till i

de avgörande ögonblicken, utan,
noterades endast för en del s k
halvchanser.

- Det år svårt att möta ett lag

. som endast spelar destruktivt, ansåg TG&IF{ränaren Max Möller.
Får man inte ett tidigt mål så blir

det jobbigt. Sårskilt som motståndarna satsar allt på ett kort.
En tempohöjning i den andra akten innebar att Kinnarp fick svåra-

re att hånga med i svängarna. Den
ena chansen efter den andra skapädes framför Kinnarpsmårlet men
mv Arne Ekbom höll med tur och
skicklighet målet fritt.

Når en kvart återstod att spela

föll så avgörandet. Tidaholm

och

planens främste spelare, Göran
Andersson, blev då fälld

i

straff-

området av Kent Bengtzon. Den
efterföljande straffen sköt Mikael
LöIborg i måI, åven om Arne Ekbom var bra med och så när råddat. I besvikelsen över att ha förorsakat straffen sparkade Kent
Bengtzon iväg bollen långt ut över
sidlinjen, och eftersom han var
varnad tidigare så fick han lämna
planen.

En horribel straff, ansåg Kinnarps lagledare Anders Ek. Som vi
spelade och matchen utvecklades

tycker jag vi var värda en poång.
Vi visste hur Tidaholm spelade och

följde mönstret konsekvent.
I slutskedet satsade så Kinnarp
allt på ett kort och kunde ha klarat
en poång med lite tur.
Tidaholm red dock ut stormen i det
chansartade slutskedet.

Mycket tack vare såkra försvarsduon Sten Kjellander - Tormod Syversen, som spelade allt-

rgenom övertygande. Sten är en
verklig kiippa i defensiven till sam_
ma egenskaper kan Tormod oekså
lägga fina offensiva kvalit€er.

Mittfältskvartetten hade än en

gång problem och fick inte spqlet
att staämma. Framåt handlade det
mycket om Göran Andersson som
slet och arbetade enormt och framstod som planens främste.
- Jag är mycket nöjd med grabbarna, fastsl,og Max Möller. De har
svarat för en härlig säsong. Gjort

mä i

samtliga matcher och bara

släppt in åttåi baklåinges.

Kinnarp hade mv Arne Ekbom
som sin främsta tilgång. I övrigt
fanns förgrundsfigurerna i föisvarsleden. Roger Gustavsson diri-

gerade såkert och backades bra av

Urban Westerberg. Mittfätsspelarna fick främst iruikta sig på.defen-

siven och forwardsduon Roland
- Thomas Westerberg

Jansson

lyckades ints i avslutningarna.

Domare utan att övertyga var
Sten Samuelsson, Grimsås.

BJÖRNRYDHOLM

