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och annonstillströmningen
vid jul och nyår, har den här

artikeln fått ett något försenat
införande. Vi beklagar detta,
men hoppas att den åndå skall
vara av intresse.
Red.

Det är inte mer än c:a
två månader sedan som

vi i ett

bildsvep . kunde
berätta att en jårnvåg firade sin 8O-åriga tillvaro.
Den gången var det Tidaholms Järnväg, alltså
banan mellan Vartofta
och Tidaholm. Nu är det
så dags igen. Och den här
gången är det banan mellan Falköping och Landeryd som fyller, eller rättare sagt fyllde, de 80 åren.
Det var på dagen den 21
dec förra året.
Banan lever fortfarande på
några avsnitt, men som hel Iinje

existerar ddn inte längre, då'
den i Åsarp är avshuren där

Ulricehamnsvägen korsar bai samhället. Och någon
t-rafik i form av gods mellan
Äsarp och Falköping existerar
inte, efter det att de sista vagns-

Här

nan

lasterna från Äsarp och Kinnarp har överförts till landsväg,
'och därmed är denna bandel

;utantrafik.

o Högsttre år
'Den del av banan som fort'farande existerar för ordinarie
. tralik och finns upptagen i "Tidtabellen". är den mellan Ulricehamn och Sjötofta, och skall

trafikeras under en övergångsperiod på högst tre år från juni
månad förra året räknat. Viss
trafik med gods förekommer
också vid Ulricehamn på spåret

'

tillJårnia.
Och den 21 december förra
året var det alltså på dagen 80
år sedan Västra Centralbana4
öppnades för allmåntrafik

, .

Svårigheter

Men från början hette denna

järnväg Västra Centralbanan.

Men mycket hände sedan, och
banan kom tidigt att dras med
ekonomiska svårigheter, vilket

t

ser vi Ulricehamns station år 1965, där vi observerar det hu byggnadsminnesförklarade
stätionshuset. Flera rä,lsbussar står inne på stationen. F:rån ulricehann fanhs ju förbindelse till Landeryd/Halmstad, Falköping, Borås och under en tid också till Jönköping. Bilden
är tagen från den då befintliga bryggan över bangården.
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Nämnas kan, att ett person- stationshuset, . som mycket ] på nåder på några få ställen.,
p,1l1"S: och påminner om ett Som hel linje är den slut.
.tåg i mitten på 50-talet tog nässlott i miniatyr. Det finnsju kvar i t alla fali den 21 december
tan fem timmar fOr att k|måa
till Halmstad, medan daremot ::l , ät . nu byggtadslninnes- I 1986 ,ta" det på dagen 80 år
förklaral, och sedan fortsatte sedandennajainvåg"oppnades
snälltåg5l - r"-".."""""U[gående motorvagn - klarader lnan u::tt:r,den vackra Asun- iför allmän trafik. Och nog är
cen' qar oet pa cenna,"tltu denvälvårdenlitenhågkomst?
det på nästan halva tiden. Den
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"Tillfäiligt avhrott))
drog fullt hus
Utbudet av revYer och
teaterföreställningar i Fal'
köping och Skaraborg har
under hösten varit stort.
En av de till formatet
minsta re\rJrerna är Kin'
naipsrevJrn som på söndagseftermiddagen sPela'.
de sin tredje och sista föreställning.
Lokal Frökind var sPelplats och fylld till nåra nog
sista plats när förestållningen tog sin början.
Samtliga

tre

föreställningar

Kinnarps revYgäng awerkat
har publikt sett varit välbesökta
som

och också rosats av Pressen.

il'
Roger och Rosmarie Karls-

t å av de som köade för
"oi.
en bilj ett i Lokal Frökind'

,,,.i..:.1r$j

- Vi har gått ihoP ekonomiskt,
säger det glada revYgänget' Det
blir till och med en liten slant över
till nästa års uPPsättning.

-

Då kenske till och med or-

kestern kan få lite gage, hörs från
musikanterna.
Men icke. Några gage betalas
inte ut i det glada gånget. Publikens skratt och applåder får vara

lönförmödan.

För här handlar det om

de

verkliga idealisterna. Kläderna

syr man själva eller plockar fram
ur egen garderob. De utgifter som
skall täckas, och som alltså nu
tåcks genom att publiken kgmmit
i den utsträckning de giort, är
lokalhyror, kostnader för ljus och

ljud och kostnader för tryck

av

"programbladet" ett blad där
faktiskt inte programmet finns

med. Det finns istållet ripptextat
på ett stort vitt papper precis vid
sceriingången.

Kinnarps revygäng samlade straxinnanrevyn skallgådpp för densista föreställningen.

.Kö

Britt Marie Stridh kom tillsamStundtals var det kö vid biljett- mans med mamma Eivor Karlspå
kassan i Lokal Frökind
sön- son. Glad över
att man i Falköping
dagseftermiddagen. Mest var det var såtidigt ute med sin revy.
nårboende som kom för att ta sig
en titt på "Tillfälligt avbrott" som
- Jag tror vi giorde rätt som
årets upplaga betitlats. Men visst kom med vår förit. Dels slapp vi
kommer det folk också från når- då alla jämförelser med andra
liggande tätorter. Som t ex från revyer men framförallt slapp vi
Falköping.
den konkurrens om publikeniom
både Skaraborss och SkövdereGillis Hellberg, stans nye revy- 'fynnuutkämpai.
kung dök upp tillsammans med
två av sina skådespelare.

o Tradition

-

För att håmta tips för nästa

falköpingsuppsättning. Sa Gillis
Hellberg och avslöjade samtidigt
att han redan börjat skriva på en
nyfalköpingsrevy.

För Allan och Anita Andersson
är det tradition med revybesök så
hår vid årsskiftet. Visserligen var
det bara andra året man nu såg

Kinnarpsrevyn, tidigare år har
det varit Skaraborgsrevyn och så
skall det också bli senare under
januari.
I det närmaste fullsatt alltså när
Kinnarpsgänget spelade upp den
sista föreställningen. Härlig stämning både på scen och bland
publiken vilket i sin tur borgar för
en fortsättning i slutet av 1987.
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Den minsta revyn i kommunen, "Tillfålligt avbrott" med KinnarpsrevJrn, drog igår fullt hus'i Lo'
kal Frökind
Serntidigt:'brottas S'kdraborgsre.vyri'med problem,
{ill"gårdagens fötestållning hade endast 46 personer

lKan

löst entr6.

i^S få en taxi?

Den första februari får Kinnarp en egen
taxi. Det är Schweiz-födde'Willian Aellig som då drar igång taxiverksamheten
med sin nya SAAB 900. I december 1986
skrev Falköpings Tidning att Grolanda

Dugens ros

Taxi skulle.upphöra.
Villiam.
-Så fick jag id6n, berättar
jag
var
arbetslös
då
och
har
arbetat
Jag
som chaufför i mitt hemlan d i t0-I2 är. I
Schweiz hade jag kört både taxi, lastbil
och turistbuss. Därför tyckte iag att det-'
ta var en möjlighet för mig. Och så bör-

. . . till Ulf Svensson, Lennart
Winroth. Bo Käll, Dan Eriksson
och Larry Geszti.
Tack för hjälp vid vår revY, ni alla
Vi tycker ni ärjätteballa
Många kramar från oss ni får
Hoppas vi ses igen nästa år.

KINNARPSGLADA
AMATÖRER

jade jag arbeta med de planerna.
Det är nu 1 år sedan han lämnade in

ansökan om taxitillstånd hos länstyrelsen. Länstyrelsen sa NEJ, han hade inte
den utbildning som krävdes för att vara
:tsdq*iäffi

\

varie
Det hör tiII traditionen att Anita och Allan Andersson
årsskifte bes öker en eller flera revyer'

rafikansvarig i Sverige. Därför har han

under gågna året kompletterar sin ut-

bildning, överklagat länssryrelsens beslut och nu fått JA från Transponrådet.
Men fonfarande pågår f<;rhandlingar
om samarbete med beställningscentralen

i Falköping. I botten ligger ett regeringsbeslut om att all taxiverksamhet ska vara
ansluten till en beställningscentral, men
det är också Villian Aellings önskan att
{ä arbeta med beställningscenrralen.
Men ännu är inte förhandlingarna avslutade och därför har Taxi i Kinnarp ett
eget telefonnummer: 335 15.

Med beslutet om Taxitillstånd fick
Villiam också tillstånd att köra bud med'
släp, något som han framöver också tänker utnyttia. Dessutom planerar han
också att hyra ut bilsläp oih skidboxar.

Torsdagen den
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Hon är tjejen som om
sig själv såger "Jag blir
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nog aldrig vuxent' och sen

tillågger "förresten vill jag
nog aldrig bli helt vuxen".
Hon år tjejen som har
ambitionen här i livet att
bli båttre i sitt arbete, bli
bättre som revyskådis, tjejen som inte drömmer om
att bli rik och berömd, som
inte drömmer om det stora
genombrottet.

T+:ryg!{{!*

Hon är tjejen som säger sig vara
falköpingsbo i sjål och hjärta och
inte kan tänka sig flytta någon annanstans.

Hon är tjejen som inte kånner
igen sig sjålv de gånger hon tvingas
tala rikssvenska och måste släpPa
på falbygdsdialekten.

- Fölk skrattar åt'et, men dä'
får döm göra, dä' å'la' roli't når en
kan höra var en kommer ifrå'.
Hon åir Gunilla Johansson, kommunens just nu mest aktiva revYtjej med framgångar i den lokala
succdrevyn och med framgångar
nu också i den Skaraborgsrevy
som kväll efter kväll spelas upp på

tu;' ,@

å#id,^s,

Stadsteaterns scen.

o Långa arbetsveckor
Det år långa arbetsveckor för

Gunilla Johansson just nu, det har
så varit de senaste månaderna.
För först var det arbete med Fal-

köpingsrevyn och dår serverades
minsann inte allt på ett fat. Redan
från första tråffen med gänget till
den sista föreställningen fanns Gunilla med. Hon var med och spånade fram id6er till de olika numren,
var med i författandet, hjålpte till

sorn restaurangchef har Gunilla Johansson
(Foto: Robert Löfgren)

att sy klåder, giorde

tillsammans
med syrran Marita koreografin och
hade dessutom en bärande roll i förestållningen.

Samtidigt hade hon sitt civila
jobb att sköta. Och det var inte

mindre arbetsamt. Som

resta-

urangchef för ombyggda Tropical
fanns det många trådar att hålla i
inför premiären för stan's nya
matstålle. Folk skulle anstållas, lo-

kalen inredas, matsedlar

läggas

upp.

Arbetsveckan blev - och är fortfarande runt de hundra timmarna.

För när falköpingsrevyn

sPelat
fårdigt, restaurangen invigts, ja då

började skaraborgsrevyn.

Men Gunilla trivs med arbetsbördan.
- Jag år en mångsysslare, gillar
att syssla med mycket på en och
samma gång.

o Från barnsben
Och allting är lika roligt. Har all-

tid varit, tycks det. Alltsedan Gu. nilla som fyraåring för första
gången stod på en scen. I NTOlokalen hemma i Kinneved, en lokal som på den tiden också fick

tjänstgöra som församlingshem.

Hon är född i Fröje i en musikalisk

familj och så länge som hon kan
minnas har det sjungits och musicerats hemma hos Johanssons.
Mamma sjng i kyrkokören och
pappa spelade fiol. Och syskonen
Johansson sjöng.

- Jag var väl den minst blyga,
Syrran Marita var alltid lite försiktigare, det varjag som fick pusha på henne. Minns Gunilla och
tillägger att så är det nog fortfarande.

Så flyttade familjen

också"

ansuaret

till Skörstorp

och det blev skolgång i Folkabo.
Där fanns en lårarinna som hette
Ingrid Börjesson och som betytt
mycket för Gunilla.

- Ingrid, hon fick oss alla

att

sjunga, det var hon som väckte det
verkliga intresset, menar Gunilla.
Något som också varit bidragan-

de till Gunillas intresse för sång,
musik och dans på scenen är den
lokala CUF-avdelningen i Skörstorp.

- Vi hade olika

programgrupper som upptrådde och som tävlade både i krets- distrikts- och rikssammanhang med varierande
framgångar.

r

för köksregionerna.
Svenska Röster

Så bildades i början av 70-talet
gruppen Svenska Röster, fem tje-

jer från Tidaholmstrakten som
sjöng i ståmmor och agerade på
scen. Talangtävlingen Chansen

vann matl och med den en resa till
England som kom att bli den verk-

liga kicken. Ett stort fint pris som
belöning för många träningskvällar
och också belöning för talang.

Det var också då hon första
gången träffade Ulf Ekström,
basen för Skaraborgsrevyn. Tjadden Hellström fick upp ögonen för
gruppen och 1977-78 var man med
i Skaraborgsrevyn.
- Första proffsjobbet, roligt, roligt' Minns Gunilla'

Ä:
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ensemble som reserjorden runt är
också något som betytt mycket för

Gunilla.

- Hår handlade det om scenträning, hår gällde det att ha utstrålning för att folk skall lägga mårke

Det här med revy nar alluq ur-

tresserat fröjetösen. Hon tror också att det år den form som Passar
henne bäst.
- Jag kan lite av mYcket, Passar

bäst i ensemble eftersom jag inte
tror jag år tillräckligt personlig för
att göra solokarriår.

Såger tjejen som skördar framgångar på revyscenen kanske allra
mest för sin Personlighet.
Ettå,rsperioden med Up With People, den internationella ungdoms-

till en och här gållde det att få ut sina egna känslor till publiken.

-

Jag lårde mig hemskt mycket
under det hår året i USA, Canada
och Europa. Inte minst genom att

få en av mina drömmar krossad.
Den att det var dansen jag skulle
satsa på, att det var i dansen jag
skulle kunna ge publiken mest.
Nej, det var sången Gunilla skul-

le satsa på. Men

dansintresset

finns kvar.

Tio år arbetade hon på försåkringskassan. Stelbent och. trå-

kigt och inte riktigt det som Gunilla
ville syssla med.

o Restaurangchef

Så hon stegade upp till syrran
'Maritas arbetsgivare Lars Staberg
och frågade om han möjligtvis hade användning för henne, frck frågan om hon ville bli kontorist.
- Ä'de ville jag.
När sedan råttigheter skulle sökas till den nya restaurangen fick
Gunilla frågan om hon ville bli restaurangchef.
- Ä'de ville jag.

. Men vad är då det båsta som
hånt Gunilla under årens lopp?
- Att jag tråffade Peo, utan honom skulle det inte gå. Han städar
och diskar och sköter om mej de få

ket pekar nämnden på en rad
skål för att sänka hastigheten.
Där finns flera in- och utfarter,
bl,a. från kommunens största
företag, frå,n en samlingslokal
och från en barnstuga och skolbarnen har stora svårigheter att
korsa vägen.

Torsd, fred, lörd, sönd,

Utförsäljning
av garn

4.9O I n."",.,
Söndagsöppet

'

tigheten.

Trafiknämnden pekar på att
Slutarp-Kinnarp skall ses som
en tätort och därför finns inget
skäl för att en viss sträcka höja
hastigheten från 50 till 70. Den

Dår finns också in- och utfarten
till Fastarpsområdet och anslutning till Tångavägen med barnstuga och lokal Frökind. Skolan

sträckan år för övrigt endast 590

meter och eftersom den år

Kinnarps
Lagerförsäljning

.

så

kort ökar också fordonens hastighet på intilliggande 50-sträckor.

o Ingaåtgärder
Vägverket har meddelat att
man inte kan vidta några åtgii'rder för att öka trafiksäkerheten genom att förbättra vägen.

Torsd, fred, lörd.
SÖNDi STÄNGT.

Sänkt Reapriser

av

rest.

lager Barn, Dam, Herr.

Damstövlar

fr. 78:Afpin

max 1981.

barn

Dam

78i.t
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Skohuset i Kinnarp

Te|.0515/332 63

Affärerna med lägre

underbara texter och ett underbart
gäng. Men fullt i salongen blir den
ändå båttre. Den år vård fullsatta
salonger. Och den finns här.
LARS ÄKHE

Tel. 0515/331 80

priser. 7%' , rlgZ

Varma "Ljuvalontäcken"
åter i lager. Påslakan-set
(3-dels), kraftig kval. I 39r.

KINNARPS
MANUFAKTUR
åz

Te|.0515/331 34.

Trafiknämnden pekar på att

kommunens största företag,

13-17

- Det klagas vitt och brett om
att Falköping skulle vara Sveriges
tråkigaste stad, att det aldrig hånder något här. Men när det vål
hånder ja då ställer man inte upp.
- Den hår revyn år bra, det år.

Garn-Rea

Även vägföreningen har fört
fram krav på sänkning av has-

..

på

Många färger och kvalit6er.
Priser från 3:50 pr nyst.

Sdtr',|r_till SOkm
Stuturp r l{ön'na,rp
Vägverket har sagt nej
en sänkning av hastigheten genom SlutarpKinnarp till 50 km i timmen från nuvarande 70.
Det var Trafiknämnden
som begårde att hastigheten skall sänkas och
nämnden ger siginte.
I en ny skrivelse till vägver-

- Publiktillströmningen hittills

årets Skaraborgsrevy.

timmar jag hinner vara hemma.

- o Kinnarp,slutarp
Trafiknämnden:

till

Trots att han sjålv har ett jobb med
oregelbundna arbetstider.
Säger glada helylletjejen Gunilla
Johansson som egentligen bara iir
ledsen för en sak:

Kinnarirs kontorsrnöbler har
in- och utfart på 7O-sträckan.

ligger vid genomfarten och
många skolbarn korsar vägen.

Nämnden säger också att
fordonsförarna antagligen inte
alls uppfattar en sänkning av
hastigheten som omotiverad.
Och till sist påpekar nämnden
att de som bor inom tätorten
anser att nuvarande förhållanden inte kan fo**U tä.*.å.r.
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I AVGASROR o"r'
BROMSAR ovt"".
TOPPENBILLIGT.
Lånebilfinns.

xÅars Blt & lulAsKltl
Kinnarp
Tel 0515/337 30
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Intega bygger ry fobfik i Munked,al

Innehär utökning
På sikt hoppas vi att vår

nyetablering i Munkedal
också skall betyda ytterligare utökning av vår verk-

samhetiSlutarp. IMun-

kedalsfabriken handlar det
om helt annan verksamhet
som produktionsmässigl
till kanske 25 procent kommer Slutarpsfabriken tillgodo.

Det såger Erik Andersson, huvudägare och verkstållande direktör i Slutarpsföretaget Intega sedan
det nu avslöjats att före-*
taget avser att etablera sig
i Munkedal i Bohuslän.

- Vi iir klara med våra planer,
vi har giort upp listor på vilka maskiner vi behöver och vi har också.
giort upp en bemanningsplan för
den nya verksamheten i Munkedal, nu väntar vi bara på besked
från stat och från Uddevalla Invest
innan vi kan dra igå,ng verksamheten. Och vi har begärt ett ja eller
nej senast sista februari, annars

vi vara tvungna att bygga ut fabri-

ken med ytterligare ett skepp, dels
inte några
stöd i den hår kom_
munen. Sedan vi tog över fabriks_
lokalerna och startade vår verksamhet för fyra år sedan har vi inte
fått ett öre i stöd av vare sig kom-

fu: . så vitt jag vet möjligheter till

mun, utvecklingsfond eller stat.
Detta till trots har vi byggt upp

verksamheten från 0 till en omsätt1Z miljoner kronor.

ning idag på

o Marknadsföring
Såger Erik Andersson, huvud-'
ågare i företaget och tillägger att
han också tror att det just med tanke på marknadsföringen är bra
med två både till namnet och lokaliseringen skilda företag.

9 Men eftersom det nya företaget blir ett dotterbolag till Intega
betyder det att vi kan ta vara på de
vinster som görs i Munkedal. Administrationen kommer också att
ligga kvar i Slutarp.
I Slutarp har senaste året giorts
miljoninvesteringar i maskiner och
arbetsstyrkan har ökat till idag 18
årsanställda. Under våren räknar
företageet med att nyanstålla 3-5
personer.

drar vi oss ur den här satsningen,
såger Erik Andersson.
En satsning som i första skedet

Munkedalsfabriken kommer under första åt'et att sysselsätta l7-lg

innebär en investering på 9,9 miljoner kronor varav staten genom in-

byggt inom tre år ha 26 anställda.

vesteringsbidrag svarar

för

en

tredjedel. I följdinvesteringar kommer Intega att satsa ytterligare 1,7
mi{oner kronor i det nya företaget.
För det rör sig om ett helt nytt
företag och en helt ny produktion,
säger Erik Andersson. Det nya fö-

retaget blir ett dotterbolag till nu-

varande Intega men med annat
na[ln.

.

KonkurrensskäI

Att man våljer ett annat namn är
beroende av konkurrensskäI. Det
sotn kommer att tillverkas i Munkedalsfabriken, dörrar, luckor och
arbetsskivor är sådant som idag
importeras från Tyskland men där
man råknar med att kunna levera
också tiU inhemska konkurrenter.
Liksom man alltså räknar med att
25 procent av produktionen kommer att försäfias till moderbolaget i
Slutarp.
Det är möjligheterna att få statligt investeringsstöd som gör att
man nu söker sig till Munkedal
som ingår i det s.k. Uddevallapaketet, statens satsning på regionen
sedan Uddevallavarvet lagts ner.

- I Slutarp skulle vi inte klara
av en sådan hår tuff investering,
säger Erik Andersson. Dels skulle.

i Slutarp?

personer och beråknas fullt

ut_

Munkedals kommun kommer att
bygga de nya fabrikslokalerna och
sedan hyra ut dem till Integaföretaget.

9

Vi har informerat facket om

planer men ånnu inte hunnit
infofmera vår personal, säger Erik
Andersson som beklagar att uppgifterna om nyetableringen i Mun-

'vå,ra

kedal läckt ut innan alla beslut har
tagits.

o Beslut
Enligt Erik Andersson har inte'
heller Integas styrelse tagit något
formellt beslut om nyetableringen.
Erik Grahn som åger 25 procent av
företaget har inte deltagit i planeringen av det nya företaget men ef-

terhand godkånt de planer som
finns.

AB Intega står inför en stark expansion på såvål den engelska,

Erik Grahn och Er"k Andersson
tryclra på, startkna.ppen för ett d,otterföreto4 i Munke4al, B ohusliin? ( t oto : Dsn Ni lssoru).
Sleall lntegas tuå, ögare

und,er å.ret få,

norska men också svenska mark- återfOrstiljare av sina produkter naden och kommer under våren köksinredningar : till sig..
att knyta ytterligare 20-25 nya
'
LARS ÅKHE

Maria och Hanna frck

ha

särskjutning om förstaplatsen i
Lll och då visade sig Maria ha

de biista nerverna. Båda :ir

dock klara för regionsfinalen i

Borås kommande lördag.

395, 4) Markus Eriksson, Sventorp
388, 5) Liliana Carlstein, Axvall388.

Ll3: l) PeterSvensson, Båreberg
396, 2) Magnus Apell, Skövde 395,

3) Mats Fåillström, Kinneved
4) MadeleB Karlsson, Malma
5)

De tre bästa i respektive klass

gick vidare till regionsfinalen

och förutom de båda nämnda
kvalificerade sig Mats Fållström, Kinneved, i L13, Joacim
Carlsson, do, i L15R, och Mats

Wahlström, Falköping,
ditav "våra" skyttar.

i Ll?,

o Resultat
De fem fråmsta resultaten i
respektive klass var enligt föl-

jande:

Maria DahIäIv, Kinneved, vann förbundsskjutningen i
Skytt-iaden Lll efter särskiutning mot...

Kiwueaed,sduo i

Lll: l) Maria

Dahläv, Kinneved

398 p, 2) Hanna Bemerhag, do 398,

3) Johannes Kannarvdn, Levene

Markus Äberg, Skövde

L15B:
ved 397,

1)

2)

394,
394,

392.

Joakim Carlsson, KinneCarina Andersson, Sköv-

d9 395, 3) Anders Brolin, Båreberg
394, 4) Marcus Thor, Kinneved Bg4,
5) Robert Hallin, Båreberg 3Eg.
L15 stå: l) Niklas persson, Levene M,2) Tommy_Jllellström, SalePv 2!, 3) Tomas Ängshed, Hangelösa-Lundsbrunn 2,tl|, 4) peter ANberg, Axvall 231, 5) Mikael Bohman, Axvall23l.

l) Jonas Sjöberg, Tibro 3?6,
- Ll7:
2)
Peter Karlsson, Hangelösa-

Lundsbrunn 345, 3) Mats Wahl-

ström, Falbygdens SG 333, 4) Johan
I+iungn6, Skövde 330, 5) Thomas
Granath, Axvall328.

Skytt-iadentopp !
_n.
.ol

Det var stora ungdomss\iutningar i Odenhallen i
helgen då förbundsomgången av Skytt-iaden avgjordes. Mycket lina resultat nåddes och allra båst var
Kinnevedsduon Maria Dahlälv och Hanna Bemerhag, vilkabåda nådde 398 poåingav400 möjliga!

Darnklubba,r
Båda fick

398

poäng,

Film visades av Thomas pet_
tersson. Vidare serverades kaffe
9cn .ryf! .med dopp rill av pigga
damklubbsmedlemmar frår Kin_
narp och Slutarp, vilka föreningar
lör övrigt också stod för arrange_
manget.
_ Massor av lotterier såldes under festen och priserna hade man
bl.a. fått från de många företagen

i de

Ett livligt dansande kring granen var det i Lokal Frökind poå sönd.agseftermiddagen
där

båda samhällena.

Att tomten ännu dök upp så här
i sluttampen på säsongen med
små päsar till de minsta deltagar_
na var lika roligt som våntat. Av
den goda stämningen att döma
likväl som av den goda tillströmningen på festdeltagare får man
nog benämna julfesten för de små
för succ6 och en fest som man
gärna vill se i repris,

såvä| små grodor som små grisar fanns med.

Det var fest i Lokal Frökind på söndagen och
många barn både stora och

små hade samlats för att

dansa

julen ut.

Granen musik av Karl-Erik Thörn

stod alltjåmnt grön och och med ledning tiltika
grann i stugan och om den sång av StigJohansson.
dansades det flitigt till

zrt/t -

t).

oa

Ok at si iilab e stiimma,nd

Oma&,rd,nad

efterbeho

I maj startar det försöksår på Frökindsgården som
skall leda till ett mer "normalt" boende, inte bara på
Frökindsgården utan på
alla seryicehus med helinackordering (ålderdomshem)ikommunen.

Öt at sjatvteståmmande
för pensionärer och vård
efter behov är riktlinjer i

.,li;

försöket.
Den som kan bädda sin säng
själv skall göra äet och få reduce-

rad

lt t.!.j|jsÅ

inackorderingsavgift. Den
som vill sova på morgonen skall

i{eir.,L*i3

få göra det. Och alla "onödiga"
rutiner skall bort. Ingen skall

behöva bada på "baddagar" utan
beståmmer själv. Försöket hand-,
lar mycket om självbestämmande

och integritet för

pensionärer

men också om att aktivera dem
som bor på ålderdomshem.

Projektet går alltså ut på att

:ii;iffi:i*fi
;-,1'llii:rili-ii-.ii

göra boende på servicehus så likt
boende i egna hemmet som möjligt. Vjd senaste sammantråde
gav socialnämnden klartecken till

de förslag som projektgruppen
med Frökindsgårdens förestån-

dare Birgitta Adolfsson som projektledare, förslagit men nämnden ville också ha en kostnadskalkyl och en tidsplan innan försöket
startar,
- Målet är att de äldre skall få'
bo och leva självständigt, som de
giort i sitt eget hem, och de skall
få delta i de aktiviteter de själva

önskar, sade Karin Feurst

har man alltsedan socialnämnden
i augusti beslöt att försöket skulle
starta informerat pensionärer och

i

små grupper. Bland

pensionärerna har ibland märkts
en tvekan, förändringar möter '
alltid motstånd, medan däremot
anhöriga varit övervägande Positiva.

Att nämnden valde Frökindsgården för projektet beror bl.a.-,
på att där finns ett aktivt intressebland personalbn. Men avsikte'l
åir alltså att efarenheterna skall
föras ut till andra hem i kommunen.

r

Bakom honom projektsledaren Birgitta Adolfsson och till höger Inger Hendön.

ha hjälp med" Många kan t.ex.
själva bädda, dammtorka, vattna

blommor - och då skall de göra
det.'Den som utför en del av arbetet själv får reducerad avgift.

o Mattider

(c),

ordförande i arbetsgruppen för
projektet, när hon berättade om utvecklingsarbetet vid en anhörigträff på Frökindsgården. Där

anhöriga

Ett mer "normalt" boende på ålderdomshem skall Elis Thörnell och de andra pensionärerna på Frökindsgården få. Här hälsar Elis på Karin Feurst, ordförande i projektgruppen.

Efterbehov

Pensionärerna skall alltså få

vård och hjålp efter behov

-

samma riktlinjer som man har i
hemtjänsten när patienterna bor
hemma. För att kartlägga beho-

vet görs en individuell behovsbedömning där pensionären får
tala om vad han eller hon behöver

Den som vill sova längre på
morgonen skall få göra det liksom
den som vill vara uppe längre på
kvällen också skall ha den möjlig-

heten. Därför måste mattiderna
göras flexibla och tanken är att
måltider skall serveras under ett
par timmar. Man skall t.ex. kunna
äta frukost kl 8 men också vänta

till

10 om

r

man är morgontrött.

"Onödiga" rutiner
be_

stämmer själv när det är baddags.

Mer aktiviteter skall anordnas
för att tillvaron skall bli aktiv och
meningsfull. Som ett första steg

har

Frökindsgården

köpt .r,

kamera och det kommer att bli
bildvisningar från den egna var-

dagen men också i andra ämnen.

Den pensionärsförening som
-bildades
i höstas har förlagt sina
möten till Frökindsgården och

medlemmarna har också varit på
besök och bjudits påkaffe.

- Den kontakten har en viktig

funktion sade Karin Feurst.

Från mitten på februari kommer hemsjukvården att svara för
sjukvård på Frökindsgården.
Snart får också varje pensionår
sitt eget låsbara medicinskåp de tillverkas just nu av ungdomar
på Ungdomscenter.

r

Sbckerkaka

Varje avdeLrning skall få bänkspisar. Det skall vara lätt att koka
sig en kopp kaffe eller baka en

- precis som det är
hemma. Varje avdelning skall
sockerkaka

också få egen tvättmaskin.
- Jag tror på det här sade

Karin

förbättring inom åIdrevårdeh

bestämda

baddagar utan pensionåren

Hemsjukvården

Feurst, det kommer att bli en

Alla "onödiga" rutiner tas bort.

Man har t.ex. inga

r

utan drastiska och snabba föränd-

ringar. Här prövar vi oss fram, år
något inte bra kan vi åndra det
under eller efter försöksåret.

r

I tiden

Liknande försök har giorts på
andra håll i landet och är något

"som ligger
också

i

i tiden". Det sägs

Socialtjänstlagen att soci-

alnämnden skall verka

för att

äldre får möjlighet att leva och bo

självständigt och se till att de far
enakliv och meningsfull tillvaro.
- Aldre har rätt till ett meningsfullt liv, sade Karin Feurst, det
är anledningen till det här försöket.

S.L,

o

Kinnafp/SlUtarp

qt$d'qg'e'n'Ssq gt9.b{gariil'9gr'

P& slädparti - precis som
tnortnors och forfars tid

Jubilerande
darnklubb
höll årsmöte
Kinnarps damklubb har

haft,

årsmöte på Kinnemo. Ur verksamhetsberättelsen för 1986 framgick att klubben haft åtta sammankomster. Bl a har l5-årsjubileum
firats med sup6 på Kinnarps Pensionat, klubben har varit inbjudna

till Äsarps damklubb på bingo,
giort studiebesök på KinnarPs

Kontorsmöbler varvid man bjöd
F}

i:9

in Slutarps damklubb. Vidare har
gjorts en'shoppingresa, haft tipspromenad, bingo m m. Vid nå-

ffiry_&ffi

flffi

i höstas stod
damklubben tillsammans med

ringslivsdagarna

Slutarps damklubb för kaffeser-

veringen på olika platser i samhället. En julfest för barnen har
anordnats

i Lokal Frökind även

den tillsammans med Slutarps
damklubb.
Till ungdomsverksamheten

skänkte damklubben 10.000 kr

ffi
tii.l

samt köpte priser till ungdomslag'

till AJaget.
Damklubbens verksamhet omfattar även försäljningen vid kiosken
Matchboll skänktes

, irffi.}'.?ry

på Kinnemo och bjuder

ung-

domslagen på korv och dricka
samt säljer lotter vid lagerförsäljningen.

Att

få

åka släde

inte gör varje dag

på snöiga skogsvägar med hästen Brunta som dragare är

-

kanske får man bara höra talas om sådan nöjen genom mormor eller farfar,

Förskolebarnen på Fyrklövern i Slutarp/Kinnarp
bjöds under fredagen på
vinterutflykt.
Märren
Brunta var spänd framför
en lång och redig släde, dår
alla barn med sina ledare
frck plats innan föraren
Per-Hugo Claeson tog tömmarna och ekipaget kom
iväg.

En lång tur i markerna

bortom Bondarp

i Börstig

blev det innan man giorde
halt för att bygga snöhyddor qch vårma nyponsoppa
på det medhavda spritköket. Någon mera lek blev

det inte ty det

regnade

ganska bra. Dessbåttre var
det inga sura miner på var-

ken ledare eller barn dagen var heltoppen.

Ytterligare en grupp förskolebarn fick komma på
utflykt, så bussen körde
flera turer. I stugan som

CKF-årsmöte i Kinneved
-Första

Kinneveds CKF-avdelning har

haft årsmöte

i

församlingshem-

met, Kinnarp. Av årsberättelsen
framgick att avd. haft god verksamhet under året. l0 protokollförda möten har hållits med olika
programinslag, som t ex: demonstration av hudvårdsmedel, våxt-

kännedom, västgötaord,

samt

auktioner på blomskott och perenna växter. Ett möte har varit förlagt till Forentorps kvarn.
Tillsammans med Centern har
avd. gjort studiebesök på Postterminalen och- på föreningsbanken,
Falköping. Aven valborgsmässofi -

rande anordnades
med Centern.

i

något som man

samarbete

sönd. i advent bjöd avd.
på traditionellt kyrkkaffe i församlingshemmet, där .behållningen,
l2l0 kr, skänks till Lutherhjälpen.
Styrelsen fick förnyat förtroende och består av: ordförande Ingrid Olsson, v ordf. Inga Larsson,

sekr. Karin Hjortsäter, v sekr.
Birgit Göransson, kassör Birgitta
rlagerstrand, bitr kassör Barbro
Anderson, suppl Elly Andersson
och Anita andersson.

1987 planerar avd. att
anordna bl a valborgsmässofiran-

Under

de,

blomskottsauktion, tipspro-

kvällsutflykt i egna bilar.
Ärsmötet avslutades med kaffesamkväm tillsammans med Cenme^nad,

tern. Gäst var Erik

Andersson,

Stenstorp, som i ord och bild framförde en intressant skildring från
sin Indienresa.

man gåstade, som förresten

ägs av .föreståndarinnan
Birgitta Andersson och
hennes man, blev det fika
och lek innan det var dags
för återresa med bussen.
En sådan här tur år tradi-

tion på Fyrklövern

sedan

fem år och mycket uppskat-

tad. Ledare var förutom
föreståndarinnan också

Margareta Andersson och
Liselott som arbetar extra
påförskolan.

Ordf. Rut Johansson hade avsagt sig omval och styrelsen för
198? fick följande utseende: Ordf
Ann-Christine Rehn. v ordf GunBritt Westerberg, sekr Berit Sontag, v sekr Berit Ek, kassör Barbro Winggren, suppleanter Yvonne Torstensson och Monika
Adolfsson.
Efter förhandlingarna tackade v
ordf den avgående ordf Rgt Johansson för det goda arbete hon
nedlagt i klubben under de år hon
varit ordf, och överlämnade en
bukett blommor. Rut Johansson
överlämnade dårefter klubban till
Ann-Christine Rehn och önskade

hennevälkommen.

KUNGÖRELSE
Uti Aktiebolaget

Bröderna

Karlssons Plastindustri, bol.nr
556090-7411,

vid

Falköpings

tingsrätt anhängiga konkurs,
framlägges slutredovisning och

utdelningsförslag

för

gransk-

ning fr.o.m. 1987-02-16. Handlingarna finns tillgängliga hos
-konkursförvaltaren adv. Lars
Lindquist, Odengatan 17, 521 00
Falköping. Klander mot upprättat utdelningsförslag resp. slut-,
redovisning, må ske på sätt och
inom tid som stadgas i 180 $ Kl
samt 191 $ Kl.
Advokat Lars Lindquist

Konkursförvaltare

"lnternati one I I fölståe lse "
tankar från en siättelilass
-

>lz-BV

.

tdr:.Fa

något sätt. Du räddar kanskå

I Kinnarps skola hade
man i slutet av höstterminen en temavecka,
kallad "Internationell
förståelse". På besök

biskop Grape. Efteråt
giorde eleverna egna

kom bl.a. representanter

fiån Amnesty och fredsföreningen, en missionår
verksam i Nepal, en invaridrare från Indien och

,

arbeten och här år tankar
från klass 6 B, som skickats till oss av klasslära'
ren Eva-Lis Metso.
Vi tackar hela klassen
för mycket fina bidrag.
Barnen har frågorna.
Harvivuxna svaren?

ettliv.
HELENA

_x_

Om jag skulle ändra på något, skulle jag vilja att alla fick
det rätt så bra så att en del inte
behövde svälta. Och att alla fick
riktiga hus och friskt vatten.
Men det är de som har kunskap

som har det bäst, för de kan
leja andra för att få ut rikedomarna och så kan de rika köpa
vad de vill ha.

ffi

_*_
Det är så orättvist i världen.
En del är rika och har mat i
överflöd, medan andra är fattiga och har nästan ingen mat.

MALIN
_fl

Jag undrar hur världen skul-

le vara om alla skulle ha lika
mycket mat och vatten. Då
skulle nog världen vara mycket

bättre.

VIKTORIA

JONAS

Varför är det krig i världen?
Varför år det så oråttvist i världen? Varför är inte de svarta
lika mycketvärda som de vita?
ROBERT
*
Varför är så många utan

mat, när andra vräker i sig?
Varför är det så många orättvisor, när det kan vara lika för

Jag tycker världen är orättvis. En del är fattiga och har
nåstan ingen mat alls och andra
är rika och har så mycket pengar att de kan köpa precis vad

devill.
A.V.
_d'_

Jag fattar egentligen inte hur
det kan vara så orättvist i den

haft tur och hamnat här? Varför sätts en del i fängelse utan

verkliga världen. Fast en del
saker kanske vi kan hjälpa till
med. en kan inte hjälpa alla,

att ha glort något, medan andra

men alla kan hjälpa någon.

alla? Varför har just du och jag

som är så grymma man kan

bli, går fria? Varför

mobbas

och misshandlas människor

för

att de är mörkhyade? Varför
måste en del människor slåss
för sin frihet, när andra kan
leva hur de vill?
CHRISTOFFER

_*_

Varför år världen så orättvis?

Varför är världen så

grym?

Människor lever i ovisshet, så
kämpa för världen åt dem.
p
ÄSA

STEFAN

Om alla fick rent vatten,

skulle hälften av alla sjukdomarförsvinna.

_*_MA,TTIAS
Alla'människor ska ha rätt
att säga sin åsikt utan att kastas
i fängelse. Alla barn ska kunna
gå i skolan utan att betala. Då
får fler barn kunskap och allting kanske blir bättre. Jag
tycker att till och med du ska
tänka till och försöka hjälpa på

$q

EO
', skolan och alla ska få leva i
fred.

_*_

TORGNY

Varför är det så orättvist i
världen? En del människor får
nästan ingen mat. En del människor har nästan inga rättigheter.

Varför år världen så grym?
En del människor blir torterade. En del människor blir
fängslade utan anledning.
Varför är det så många krig

i

världen? En del människor
, måste dö väldigt unga. En del
människor måste döda fast de
inte vill.

Varför kan vi inte vara sams?
TOBIAS, ROBERT,

NICKLAS, MORGA.I{ och
HAKAN

_*_
Varför är det så här? En del
har inte lika mycket mat och
kunskaper som vi har, men det
får de om några år hoppas jag.
Alla ska få ha sina egna åsikter
utan att de skulle kastas i fängelse.

REINE.

Det försvinner varje

dag

både vuxna och barn som ingenting giort, ingen vet heller
vart de tar vägen. Jag tycker
det är fruktansvärt.

PERNILLA

g-1

Kinnarp/Slutarp

Torsdagen den 19 februari 1987

Rekorddeltag ande i Frökindsnatta

BB log i sextirrurra,rs

påfredag!

I Ip*.{." ^Andersson), 58. Einars
,i":.i1älY;3;:*::tl;
I 60.
ri:frHåkantorparna (Arne prys_

Den femte upplagan av
Frökindsnatta går på fre- tid -- och hämta nummerlappar
dag kväll och nai't i Siutarps mellan.l? och 17'30'
las: (LasleeiljTusspår. Inte mindra ån
"-1nl::1't'agande
a"lä- 'T.'-Hl*ffij]lå:)."" (Harard
aai.s liaranmålt
"ittrekord. Karlsson), f. Sundberga";;(*;gande och det år
Det brukar också bli en del je Sundberg), B. Kjell med Lake-

Förlagengällerattkommaigod
_

i:*t hä::.t*:*,:u:
r,dorrsson),
ic""i,,"

lensvaans Möbler

r-,,.,åi,), 40. rrä och By;,

i anslutning hå (Jan Ande""'"o.ri, Zl. hrrmpnis_,
för- sarna (Jörgen Lilja), 25, Tu.*
biuden. Ur-spår-regeln gäller ej. _. Lunnagårdän(peterStrandh),2e.
Åkidethograspåret - omkörning I Inge Gli (Kenneth Johansson), 2?.
*. " - '"mgle Byalag (sune Harrysskerivänsterspår.
'r 28' Postengänget I (Hans
Priser kommer att lottas ut på
till stugan. Här är omkörning

av målområdet. Blåbärssoppa och

iiäiil;

Gudhem (Johan

Scouterna (ynsve
| il-k":;ila;.
påå[;ä;;iS]ö
;ö.
I| K;;il;;;:
"
| s.-j"*^i'j,
-q"sr!!q!'!

,.li; ä:.ff11;L"1.,#:{jrut;:
| r,.rrirr."i'ia.
Team Morfar (JoI
41. Bromsen 4 (Torbjörn Jo- | nas Gustavsson), 24. Skövdes_
hansson), 42. Team Bakhalt lTor- | gården (Bertil Andersson), Zi.
björn Abrahamsson), 43. Göteve I Energiflis lCarina.Johan"rorr), ?6.
LRF avd. (Lennart Holm), 44. I l.f.-". Ingrids Ättlingar (Bertil
Bjöikängsgatan (Jan Od6n), 45. I Nolheim), Z?. Sexan lX"rt_frit
Valla boa (Ulf Johansson), 46. I Nyberg), 78. Sjuan (Christer CanFull Fart (Kiver Staberg), 47. I nius), 79. Monsun-Tison Sikaver_
Skidpojkarna (Rune Johansson), I ken (Nils Göthberg), g0. Team
48. Knattarna (Rune Johansson), I Marizan(JanKarlsson).
49. Lunds Hemservice (Robert | 81. Team Bimm (Bengt Karls_
Lund), 50. Indianer me' grus på son),"82. Feml(Lennartfryman),
|
(PerEriksson).
| 83. Asarps Aspelund 6å-Eri(
51. Odensberg SMU (Eskil I Lothsson), 84. Siggan och Kurt
Danielsson), 52. Familjen "Bull" | (Kurt Brobjer), g5. Grannlaset
(Inga Andersson), 53. Fonus Pro- (Erik Kjellen),86. Ur Spår (Inär
|
duktion (Bengt Stenqvist), 54. I Svedberg), 82. Hallagåiden (ÄnFalbygdens Elförening (Gunna.r
I ders.Ecke_rlid), 8g. TeämHallsarp
Samuelsson), 55. Paulas "Pigor" | (ChristerJohanssonr.
(A-M Danielsson), 56.
I._91t I SglManochevinny(GöstaEk).
(Eve{ 4hl), 57. Fritidsnämnden
l-_.-_

Andersson).

före varvräkningen

värmande brasa hör också ett
sådant här arrangemang till. Möj-

il T:J
.};pl_
KlinglGunnar

ståhl), 39. Team Lundh '-

tet invid skidstugan på SkogFvä- 21. Hassla Gränd Junior (Hel6_.
gen. Två spår finns runt hela ne persson), 22. Hassla Gränd'
banan undantag cirka 25. meter Senior (Gun Falmqvist), 23. Hej å

l H.:i-:*::: .9:t"Tij:*":l;

{ f*:i || !"-oJr"å."a,
[f fiä".å: l:[:,Tf#å]:'å?:

ligan (ulrika rarlsson),

B;Fi-

samma sätt som i 24-timmars oeh

aw

Jonas (Jan olof Ahlin), rl;uf,y:
Floby (Roger Karlsson),

är ie^rl!å\qKlellbers),4. Kinnarps
verkligen faaaät för en 19-GT;119(tlof Rehn), 5' Labraskidfeit i spåret under sex ff;:1l$:å,.ttäuåTå.Yå1$;
timmarpåfredagen.
T.Nederlaget(M.g"".1-.g"r"orj,
Starter blir kommunal- s. Mjölk är liver iRune öust"rrsl
rådet Kjell Gustafsson, son), 9. 'Sambagänget (Roger
som ska se till så att allt And,ersson), l0' Haldon (John
blir i sin ordning från bör- r)'anen,,'
jan. Lagen som kommer tlr - r#;å;:,;:|JJjåå"Sttå1"ål;
start har stor spridning och pt;;;il;,
rd. r.ygg, dl.ktrirhela Falbygden är repre- ka (Sven f.ygg), -ia] uor,"rr.rsenterad, varför arrangö- Tison Odenverk. (Lars SkogJosefsrerna Slutarps IF, Kin- lund)'-l5' iosefssons (Inge(Per-olof
narps IF och Samtrfutstor- loll:-tu',|'""khasarna
eniigen i srutarp
:ffii' iå: ?äll'f.,ål"lå'?ff:
namedenverkligfolkfest. k"r, ii"".,sså"1, rs.-Ä"l"gil""
20' 2 + 1 (Börje
som vanligt sker starten på fäl- äli:åTt*tn)'
efteranmålda lag, så det

likaså finns servering i närheten

|
| ä"Ä:r"*tadsgänget I (Monika
Segerstadsgänget
| *[{;i;;;62.Johansson)'
63' Bror31. Brandkåren lag I (Gustav | sans
::]']'"-1*?
gäng (Keaneth Rehn), 64.
Eckerlid), 32. Brandliår.:-'::; I
Brage), 29. vL Falköping (Göran
Klasson), 80. Bjalowas (Rolf Wal_

Opp"t hus hos Filip ssor0s

lighet till dusch och ombyte finns

i Kinnarps skola, men med tanke
på begränsade utrymmen är

hemmabyte att föredra för dem
till Slutarp.
som inte har alltför långt

Frökindsnatta kommer att dii närradion. Se pro-

rektsändas
gramtablå.

Penny, Pentry och Dockan trivdes gott tillsammans med
Cecilia Martinsson, Sandra Qvist, Eva-Lotta Bennerhag,
Berit SjöIin, Madelene Persson, Ulrika Jarlsson, Barbro
Andersson, Sofia Jarlsson och Anna-Karin Eckerlid. Ett 25-tal
i Slutarp tillsammans med
bland andra dess tre shetlandsponnier,

ungdomar vistades i går i Liden

i

Hos familjen Filipsson på

Liden

ungdomar, av dessa cirka

10

dag-

Slutarp är det öppet hus för hemsbarn, begett sig dit för att
jämnan,.. eller kanske bättre ut- rykta, köraochrida. Påförmiddatryckt

"Oppetstall".

gen grillade man dessutom krov

På måndagen hade ett 25-tal detfria.

i

-o

Kinnarp/Slutarp

[.6?ååWrt
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Skidfest i går kväll:

Tusen, &kte Frökirtd,s

rtatta- här skjuter

Gustuf iaäg dom

Pang! Startskottet går. Gustav Eckerlid håller i pistolen.

lag - samåkare'
t ottt Frökindsnatt"-Ft; femte gången och
alla tidigare deltagarre'
t"ia slögs... I sPåren'
92 anmålda

manlagt ca 1.000
---ioa"

samsades unga och.gam-'

proffs och amatörer'
ia,
-öLt'
mYcket

en

.

Ingenslåross

- Jag är helt imponerad av
de 90-tal lag som skall f,ka. Han
talade också om vikten av det
starka föreningslivet som finns
ikommunen.

- 6-timmars är ett bevis för
det starka föreningslivet i vår
kommup. Det år viktigt för

både i
I"Iirig"aaa"
"ta-ning
tredvid'
octr
sparå

bygde*" Genom föreningslivets

Ingen kommun i

Falköping det finns föreningsliv, det är minst lika rikt i orterna'runt omkring, sade kommu-

länet kan slå oss i skidåkning, först 24-timmars
ä"-rr-'"" G-timmars med

nästan 1.000 åkare, konritt"""A" kommunal'
rådet Kjell Gustafsson

to* t"t tturter vid 1987'
års skidfest i Frökind'
Från hela kommunen hade
skidlag anmält sig, slutligen

f.""a""."t" räkna in 92 lag och
sammanlagt ca 1'000 åkare'
Rent fantastiska siffror!

olika ahtiviteter träffas vi och
umgås. Och det är inte bara i

nalrådet.

.

Ingentavtng
-

Harald Eriksson delade ut nummerlapparna och passar dessutom på att fylla 50 år idag. Vågar man tro att Harald ftrades

Idag träffas olika lag från

kommunen hår för att åka skidor och umgås. Det är ingen
tävling, alla kan vara med, ung
som gammal. Man kan hålla
sitt egettempo. Lycka till!

redan klockan tolv i natt, då loppet avslutades.

var

för Gustaf Eckerlid att
ladda pistolen för startskottet.
Starten gick utan problem, alla
åkare kom iväg och årets 6-,
timmars på skidor var igång.'
dags

Påprickenkl.

18.00.

i

friti gast
Igår kvåll fick

vi en

II

hade då

27varv,
och

Skövdesgården 26

ål::r j j:l:::;ii$:iliiliii

i, ::

:

å""å{;P,*å-ftTf.l

bergarna, Hej och hå.
rapport om antal ,1.:j3.. Fredaht, Håkantorpsar_
kilometer i Frökindsnat- ;;;i;;
frari"ar,, Team
ta när klockan va1 2r d<
Frest varv r,.a" aa-i"ä' "'ll"äLi:li:;r0varv
nummer 45, Valleboa, awerkats så här långt,
med 29 varu. Segerstads- sade vår rapportör Tliogånget

::::aiiiEl.it$l&,,i#r:

.?

Yallehoa

Knappt hann Kjell Gustafsson avsluta sitt tal innan det

.

mas pettersson. .Det in_
nebär402mit.

::ali€S:

Samba på skidor? Först hade Ann-Christine Rehn och Anna-

Karin Brolin från Slutarp och Kinnarp tänkt att åka på cocos'
nötter (!), men ändrade sig och tog skidor till bastkjolarna
istället. Lagets namn? Samba-laget såklart!

Det gäller att ha rätt valla. Blått räckte inte till, utan UIf
Johansson valde att hjäIpa Allan Andersson med lila vallning
istället.

Dn såda,nrekord,natt!

Ivrigl påhejade av en
stor mångd åskådare gled

runt den 2.5 kilometer
långa banan. En del åkte
ett varv i taget - andra
satsade på betydligt fler.

- Perfekta spår, bra

tråning för

Vasaloppet,
pustade 24-timmarsgeneralen Anders Moberg
över en kopp iarm blå-

bärssoppa efter tre

varv...
Det var nu inte bara i spåren
det var full ruljans. Full fart var

det även i vallningsboden. Det

gäller att ha rätt färg under

laggen...
- Det räcker inte med blått,
utan det får bli lila, konstaterade Ulf Johansson som hjälpte
åkarna att valla. Det var lite
isigt i spåren.

Bytena mellan skidåkarna i
lagen gick smärtfritt. Det enda
som kunde "stoppa" var speakdrn Båsse Johansson eller

"prisutdelaren" Anders Pryssander. För lite snack med

deltagarna och "prisutdelning"
hör ett motionslopp av det här
slaget till. En parvel med mössan långt nerdragen blev kallad

"flicka" men visade sig heta

Jörgen... Smycket han fått
skulle han spara
Blåbiirssoppa hör skidlopp till. Här serveras Peter Strand av Lars Holm oeh Kenneth Palmqvist under'Frökind snatta. (Foto : Margareta B oman.l.

1987-års,b.tlmmars på skidor i Frökind i går kväll, slog alla tidigare rekord!,-,Närmare 90 lag fanns anmålda
och sammanlagt åkte ca 1.000 åkare 2,5
kilometer ett eller flera vary.

- Jag är helt imponerad, det finns
ingen kommun i länet som slår oss i
skidåkning, konstaterade kommunal-

rådet lfiell Gustafsson, som var starter
igår, då femte n'Frökindsnatta" kördes.

sidB- I

er,/t l?$7

till flickvän-

nen. Det gick bra det också!

I

köket, där blåbärssoppan

kokades huserade två herrar
(!). Lars Holm och Kennettr

Palmqvist skötte grytor och
soppslevar som om de aldrig
sysslat med något annat. Och

visst var det uppskattat med
soppa. Peter Strand stannade
till efter två varv övertygad att

han inte skulle orka längre men efter en kort paus, styrkt
med blåbär, for han iväg med
nyå krafter.
En annan som stannade till

var 24-timmarsgeneralen An-

ders Moberg, Svettig och entusiastisk.

-

- Det är utomordentligt bra
spår, bara att staka. Det här är
bra tråning för Vasaloppet,
sade Anders innan han fortsatte på ett fiärde varv...

Och så fortsatte det. Varv
efter varv ånda till klockan tolv
på natten, då årets Frökinds.
natt avslutades.

r;t:Bi:!a*

N|,;i#4)t
i:;:j:i..:;:i'111 i 'l

*pr':t
Var är avbytaren? Margareta Silvander spanar efter ElofReån som skall ta över. Hon hittade
honom till slut...

Falköpings 24-timmarsgeneral Anders Moberg styrkte
sig med blåbärssoppa innan

han for iväg på ett f1ärde
varv. "Utomordentligt bra

spår", tyckte Anders, som

tränar för Vasaloppet.

t@'.
ffiw
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Torsdagen den 5 mars 1987
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Kinnarps säkrar
frarntiden
Kinnarps - våra bygders verkliga flaggskepp
på företagssidan - ser

ljust

qiu

narps beror naturligtvis på kon_
Junkturerna, säger Berndt Ber_
tilsson. De tre senaste åren här
varit mycket goda, Kinnarps har

Det framgår av den information

vet man naturligtvis inget om.

som Kinnarps, enligt paragraf

ai

12

miljöskyddslagen inkommit

med till Länsstyrelsen.
Att de här siffrorna nämns beror
på att företaget nu efter ett par års
utredning skall söka tillstånd hos

Länsstyrelsen för sin verksamhet

enligt miljöskyddslagen. Ett tiilstånd som innebär att man säkrar
sin

framtid.

I samband med denna ansökan
försöker man givetvis att titta in i
framtiden och inte enbart grunda
ansökan på dagens produktions-

siffror.

l-

Hittils har Kinnarps, som den
tidigt etablerade industri man är,
kunnat använda sig av ett muntugr
tillstånd sammankopplat med informationsplikt gentemot länsstyretsen.

-

En ansökan av det här slaget

skall åtföljas av utredningar om

förbränning, vattenförbrukning,

avloppsfrågor, vetilation och mycket annat, berättar Kinnarps personalchef Berndt Bertilsson.

Man kommer att yrka på att få
använda sig av uppvärmning med
egen energi, som idag med briketter av trä- och pappersavfall.
Dessutom kommer det att handla
om en viss deponering av miljöfar-

Iigt avfall hos SAKAB och industriavfall på kommunens avfallsupplag.

o Informationsplikt
I samband med att man lägger
in tillståndsansökan så har man

också en informationsplikt gentemot närboende till fabriken. mor
kommunala myndigheter och
länsstyrelse. Denna information
kommer att hållas i Kinnarp den
18

o Hurblirdet?

framtiden.
Inom så dår fem till sju
år räknar företaget med
att omsåtta i storleksordningen en miljard kronor, räknat i dagens penningvärde, och ha cirka
700 anställda.
på

mars.

Hur det kommer att bli med den

framtida utvecklingen hos Kin-

kunnat _ öka

3in personalstyrka

med omkring 230 personer.

Hur det kommer att bli framöver

o Exportsidan
Men det är helt klart på

ex-

portsidan som Kinnarps har chan-

sen att bli ett miljardföretag.
Redan idag omsätter man drygt
en halv miljard kronor och har
cirka 440 anställda. En fördubbling på fem till sju års sikt är därför
ingen utopi.

-

Exportandelen ligger kring

27 procent, säger Berndt Bertilsson och det finns helt klart många
intressanta marknader att satsa

på.
Redan idag är man stora i länder som lrlorge, England, Holland.
USA-har man just brutit sig in på,
likaså avlägsna Australien.

r

Framtidstro

Helt klart har Kinnars siktet

inställt på en expansiv framtid, att
man i ansökan om tillstånd enligt
miljöskyddslagen räknar med en
fördubblad omsättning inom en
överskådlig framtid vittnar väl om
detta. I varje fall garderar man sig
mot en broms i den framtida produktionen.

LARSSVENSSON

Inom fem till sju år räknar Kinnarps med
att ha en
-' omsättning
på en miljard kronor och ca cirka ioo

"iiiåtä

Thomas pöt
m&,lhumör
Thomas Westerberg var på fint
målhumör då Kinnarp-i helgen tog
emot Tvärred hemma. 5-l (l-1)
skrevs slutsiffrorna till och av
dessa gjorde Thomas tre.
- De började bra och stressade
oss rejält, men när vi kom igång
tog vi hand om allting, beråttade
Jan Elf, tränare i Kinnarp.
Per-Ola Westerberg fick den
här gången spela libero och skötte
den sysslan utmärkt. Tony Persson var också bra, men åkte olyckligt på en muskelbristning i slutet
av matchen. Andra framstående
spelare i Kinnarp var Thomas
Westerberg, P-E Ottergren och
Torbjörn Akesson.

De övriga målen gjordes

av

Thomas Hector och P-E Otter-

-

gren.

i 78V03 zs

verkligt målhumör i, mötet
med Tvärred. Tre mål blev
det för hans del denna das.

Kretsrnästerskap
i luftgevärsskytte

4lz-a-

i

Tävlingarna gick i Odenhallen och dominerades
stort av Kinneved, som i
sjålva mästerskapsfrnalen hade med elva skyttar
blånd de 15 finalisterna.

Om bronsplatsen var det

med

Vid lördagens kretsmästerskap i luftgevärsskytte för juniorer
pl3ceradg sig denna sextett på de främsta plaiserna: katarina
IiIåytgr,tsson (2), Mats Fällström (4), Ulrikå Jarlsson (6), Maria
Dahlalv Q), Joakim Carlsson (2), Martin Thor (4). (Foto:

MargaretaBoman).

deplatsen.

Också i de dfe övriga klasserna, L 11, L 13 obh L 15, tronade

skyttar från Kinneved högst
upp i prislistan. Hanna Bemerhag vann med 200 poäng L 11,
Martin Thor var bäst i L 13 med
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pF|lte

199 poäng, medan Joakim

-

de yngsta klasserna blir allt
större.

Utöver dominerande Kinneved fanns ytterligare tre klubbar med, Mullsjö, Falköping
och Sörby/Odensberg och för
distriktets skyttar väntar nu

närmast förbundsmästerskap

och 7O-iaden.
Resultat, kretsmästerskapen:
Måsterskapslinalen:
l) Maria Dahlälv, Kinneved 398
p, 2) Joakim Carlsson, Kinneved

397

p, 3) Katarina Mårtensson,

Mullsjö 396 p, 4) Mats Fällström,
Kinneved och Martin Thor. do 396
p, 6) Ulrika Jarlsson, Kinneved 395

p.

L 1l:
1) Hanna Bemerhag, Kinneved
200 p, 2) Maria Dahlålv, Kinnerred
f99 p, 3) Katarina Mårtensson,
Mullsjö l9Q p, 4) Peter Karjalainen,
-GustavsXinnåved 1öf p, 5) Jenny
son, Sörby/Odensberg 193 p.

L

13:

l) Martin Thor, Kinneved
2) Mats Fållström. Kinneved

199 p,
199 o.

o
(L
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Det är ju bra för sporten

glädjande är det att framförallt

t

{

skyttegillet

som något mycket positivt.

att antalet skyttar ökar, särskilt

.I.
o
o
c)

Dr

15.

Deltagarantalet i årets kretsmästerskap var jämfört med i
fol klart bättre, i år var man
över 20-skyttar fler. Detta ser

i
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Carlsson också han sköt 200,

Claes Äkesson
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o Ytterligare tre

vilket gav seger i L
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397poång.

Mullsjös Katarina Mårtensson
396 poäng. Det blev till slut
Katarina som blev trea, medan
Martin och Mats fick dela fiär-

ro

-

Vl
L'if;

Maria Dahlälv som drog
det långsta ,strået och
sköt 398 poång. Tvåa var
Joakim Carlsson, också
han från Kinneved möd

Thor hade tillsammans

lO

c)
:U,

också
mycket riktigt till en
Kinnevedsskytt, det blev

Mats Fällsström och Martin

a

lfI
II

lfI

Segern gick

hårt
Kinnevedsgrabbarna

Cg o
c:'
clt
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luftgevärs-

slrytte .för ungdomar.

värre,
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I lördags var det kretsmåsterskap

E

I de olika åldersklasserna vid kretsmästerskap en i luftgevärsskytte s egrad e fö li an d e trio : M artin T hor, L I i, Hann a E emer_
hag, L 1 1, J oakim C arlsson L 1 i. (Foto : llt argareta B oma n).
3) Niklas Ahl, Kinneved l9Z p,
Niklas. Gustavsson, Mullsjö 196

4)
p,

p, 2) Kjell Josefsson, Kinneved lgg
p, 3) Ulrika Jarlsson, Kinneved lgg

S)FredrikOst,Kinnevedlg6p. p,4)SofiafJarlssor,KinnevediSi
L

15:

p,

l)JoakimCarlsson,Kinneved200 p.

S)

per_Åke Svensson,
Mullsjö lg6

...så här gtck det för de öldre!
På

fredagskvällen giorde

seniorerna och juniorerna över
femton år upp om årets kretsmästerskap i luftgevärsskytte i
Odenhallen.

Kretsmästare blev Laila
Fladberg från Falköping, som
vann juniorklassen med

366

Falköping, hem spelet genom
att skjuta 312 poäng.
Resultat:
Juniorklassen:
l) Laila Fladberg, Falköping 366
p, 2) Ola Hermansson, Kinneved
345 p, 3) Hans Göransson, Kinneved
343 p.

Seniorklassen:

poäng, vilket också räckte till

sammanlagd seger

i

kretsmäs-

terskapet. Tvåa var Jan-Olof
Janneson från Falköping som
med sina 361 poäng vann seniorklassen. I klassen L 50 tog
Allan Broström, också han från

1)

Jan-Olof Janneson, Falköping

361 p, 2) Joakim Winggren, Kinne-

ved 353 p, 3) Bengt Jonsson, Falköping349.

L50:
1) Allan Broström, Falköping
p.

312
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4 -. Falköping
Med, klaoiattlte,t

Linderz vidare i
dansbandstävling
Bra dansmusiker det setter - man har gett ut två
har vi gott om här på sådana och en singelskiva är
Falbygden! Ni kånner, pågång.
Vad spelarni förmusik?
väl Mats Lindberg från
Vi spelar det mesta som
Kinnarp? - hqr ingår i är- populärt, gamla go_dingar
"Linderz" orkester från och modernare låtar. I Orebro
Lidköping som sopade spelade vi fem säkra kort ur vår
hem fredagens distrikts- repertoar - de som vi märkt
hem hos publiken. Och det
final i Orebro i tävlingen går
giorde det ju här också, säger
Dansband 87. Mats spe-

lar klaviatur i detta

sex

man starka band. Det var

i hård kamp med fyra
andra orkestrar man
vann danspublikens
gunst - det var den som
röstade fram vinnaren -

MatsLindberg.
På musikkassetten "På begäran..." spelar Linderz bland

annat "Chattanooga

brev i sanden" och Äge Alexandersons "Ljus och värme".

r

i fredags.

Nu går man till huvudfinal i
denna tävling som också den
går i folkparken Brunnsparken

i

Örebro. Där får man möta
Falköpingsorkestern "Leijons". Vi får väl se vem som
vinner.

år,

Linderz'har funnits i ä
kapellmästaren Anders

Linder startade bandet när han

var
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år tror jag, säger Mats

Lindberg. Nuvarande

medlemmar har vi haft i tre år. Själv
har jag spelat med bandet i nio
år.

Linderz är; Anders Linder,
gitarr, sång, Peter Svahn, sax,
flöjt, klarinett, Håkan Ljungqvist, sax, flöjt, klarinett, Johan

Sköld, trummor, Mats Lindberg, klaviatur, samt ClaesGöran Gustavsson bas. Peter,
Håkan och Claes-Göran sjungerockså.

Håkan Ljungqvist har ett

i

länets första riktigt
stora dansband, Cool CandYs
från Lidköping, där han medverkade under deras storhets-

förflutet

tid.

Linderz, musiken för den

mogna publiken, står det På
bandets idolkort och musikkas-

choo-

choo", en MillerJå!, "Kärleks-

Ggångerper
månad
Vi är väl ute och spelar

6-7 gånger i månaden i en
30-milsradie från Lidköping
räknat. Faktiskt mera utanför
Skaraborg än i - det har blivit
så bara. Värmland, Orebro,
Halmstad är platser där vi är
kända.

Leif jobbar i vardagslag med
data på Kinnarps kontorsmöb-

ler, kanske en lämplig

syssla

för en modern dansbandsmusi-

ker så komplicerad och dator!
serad utrustning som numera

år ett måste för att det ska låta
sommanvill?
Den tionde april går finalen
i Örebro. Då ska vi få veta vilken orkester bland de 55 som
anmåldes från början och de
25 som deltagit i distriktsfinalerna som blir korade till Mel-

lansveriges bästa dansband
1987. Blir det kanske Linderz
eller Leijons?

Tävlingen arrangeras

av

Lokalradiostationerna i Skaraborg och Örebro, Örebrokuriren och SLA i Skövde. Två
delfinaler har gått på Valhall i
Shövde och trq i Brunnsparken
i

Orebro.

GLENNWELANDER

Kinnarpsekipaget Sara Lagerstrand med C-ponnyn Follyana
Gäsene-Ryltarnas hopptävlingar i första omgången av

vid

Gäsenecupen,

t1g7 0s I6

r Kinnarp/Slutarp _jfslCI3
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Karlön'särjer rotter

!il

EIof Rehn, Tommy

och Birgitta Forsberg (med
karneran). I bakgrunden: föredragshåilaren Tore'Gu"trr*o-i-åf,n-åiå"iÅä.r",on. ryggen mot

Slutarps IF:s damklubb hade
söndagseftermiddagen tagit
initiativet till ett söndagscaf6 i fritidsgården, men det är iu så att
många vill att något göis i samhället, men få kommer när nåsot
bjuds. Programmet var mycket

på

intressant - Tore Gustavsson i
Jäla visade vackra färgbilder från
sina blomsterbackar och kåserade
på ett trivsamt sett kring blommor

och annat. Välsmakanäe våfflor

serverades och det lilla antal som
kom trivdes kring kaffeborden.

Torsdägen dön26 mars'l987

innurpsbo;rn aill inte töll Flob4i z,y*.

))Skolstyrelsen
maste omprÖYa
sitt beslut))
O^t'..

Kinnarps Hem- och skolaförening kräver att eleverna från Kinnarps skola
också fortsättningsvis skall
Så på Kyrkerörsskolan
under sin högstadietid.

I en skrivelse till skolstvrelsen hemställer föreningen att skolstyrelsen omprö-

var sitt beslut att

bussa

o Skjuts
Vidare hävdar man att skjutsfrågan blir svår och dyr att lösa,
"det finns idag ingen fast förbindelse mellan Slutarp och Floby"
och att vägen är dålig och att restiden blir längre

" Att klassen skulle delas och
barnen från Luttra skulle föras till
Kyrkerörsskolan protesterar vi på
det bestämdast mot", fortsätter

Kinnarpsbarnen till Floby.

man,
I skrivelsen ställer man sig vida-

"Föräldramotståndet är
enhålligt och mycket
starkt", står det i skrivel-

re negativ till att eleverna får byta
rektorsområde i samband med en
flyttning till Floby och att de också
får byta skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och tandläkare.
"Elever med problem kommer att
få ta ännu mer 'stryk' utöver den

sen.

I decembe/Ig8s fattade Falköpings skolstyrelse ett beslut om att

barnen från Kinnarps skola från
och med läsåret lgg0/91 skulle
föras till Floby skola efter mellanstadiet.
Beslutet väckte starka protester

otrygghet som alla kommer att
kannå", skriver föreningen.
Avslutningsvis poångteras den
naturliga samhörighet de boende

i

Kinnarps- och Luttratrakten

känner.med Falköpings tätort.

JORGENGUSTAFSSON

då frågan var aktuell igSS och

motståndsviljan hos föräldrarna i
Kinnarp och Luttra verkar obruten. Hem- och skolaföreningen tar
upp ett antal skål att låta eleverna
också i fortsättningen få gå på

Kyrkerörsskolan under högstadietiden.

Den hävdar att det största problemet är att elevantalet totalt sett
minskar och att de inte löser några
problem att flytta problemen från

Floby till Kyrkerörsskolan. "Vi
tror inte att en nedgång till två

paralleller

i

,tr'loby skola under

vissa år kommer att medföra några nackdelar för undervisningen",

skriver föreningen till skolstyrelsen.
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- o Kinnarp/Slutarp
Slutarpsprotest mot
sämre postservice
Slutarps Samhällsfören-

ing har hållit

årsstämma
där mötesdeltagarna hålsades vålkomna av förening-,
ens ordf. Bengt Samuels-

son, som åven utsågs att

leda förhandlingarna. Han

erinrade inledningsvis om
de medlemmar som avlidit
under året och påbjöd en
tyst minut till minnet av
dem.

Av

verksamhetsberättelsen

framgick bl a att man under året
varit delaktig i olika aktiviteter

bl a "Frökinds-natta". ett arrangemang, som blivit alltmer

populärt under åren. Man svarar
även för skötseln av skidspåret
och isbanan till vi-lka man erhåller
kommunala anslag.

Föreningen deltog också

riksomfattande

i

den
Rädda-livet-

kampanjen som inbringade 7.104
kr genom dörrknackning.
Utöver detta har man bevakat
frågor som gäller sarhhället vad
gällei kommunla planering av olika slag.

Tre styrelseledamöter var i tur
att avgå nämligen: Leif Bergman,
Ulla Stenqvist och 4,nders Pryssander och samtligas omvaldes för

en tid av två år. Kvarstående i
styrelsen är Bengt Samuelsson,
och Sven-Olof Johansson.

Suppleanterna Gösta Eek och

Sune Svedberg omvaldes för två

år och kvarstående är Kenneth
Rehn.

Till revisor omvaldes Gustav
Gustavsson och kvarstående år
1987 är Inger Persson. Till revisorssuppl. omvaldes Lars-Gunnar
Claeson.

o Kommitt6er
Kommittderna för motionsspåret och isbanan fick följande sammansättning:

Motionsspåret:

Rolf

Wallin,
Od6n,
Christer Johanson, Hans Brage,
Allan Andersson och Bengt Pers-

Christer Kannius, Jan
son.

Isbanan: Yngve Alv6n, Gustav
Eckerlid, Jörgen Lilja, Rune Johansson och Kenneth Rehn.

Bland besluten märks bl a att
stämman beslöt att söka bidrag
från Falköpings kommun i samma
utsträckning som tidigare.
Vid mötet påpekades den försämrade po'stservicen och då i
första hand brev.lådetömningen i
veckosluten, som blivit åndrad
under hösten, vilket innebär att

tömningen sker redan kl. 13.55,
vilket betyder en betydande försåmring. Styrelsen fick i uppdrag
att uppvakta regionpostkontoret i
Falköping i frågan.
Styrelsen fick också i uppdrag
att kontakta de kommunala myn-

digheterna beträffande bl

a

de

befintliga grönområdena och parkerna där en viss plantering är
önskvärd. Det yttrades hårda ord
om kommunens ovilja att satsa på

ytterområdena

i kommunen

där

man kan peka på flera brister.
Föreningen kommer att med-

verka vid en loppmarknad
anordnas lördagen den

23

maj.

som

NöIs Aroetetsi

ryeErall*ltö;

eleYtillskott
trån Kinnarp))

fd rut s-ätt er

Fredriksbergsskolan
har bytt skolledning fyra
gånger på sex år. Då kan
det inte vara hela världen
att eleverna från Kinnarp
skall byta skolläkare vid
övergången till högstadiet.
Nils Rynefors, rektor vid
Flobyskolan, anser att föråldrarna i Kinnarp hyser en
överdriven rädsla för att en
bussning till Floby skulle
få negativa konsekvenser
föreleverna.
Enligt ett skolstyrelsebeslut från
december 1985 skall eleverna från
Kinnarp från och med läsåret
1990/91 gå årskurserna 7-9 på

Floby skola. Beslutet har väckt

opinion i Kinnarp och föräldrarna
har genom Hem- och skolaföreningen deklarerat att de kräver att

barnen också

fortsättningsvis

skall få gå högstadiet på Kyrkerörsskblan.

. .I en skrivelse till

skolstyrelsen

redogör Nils Rynefors för de tre
alternativ som står till buds vad
gäller högstadiet i Floby.
Enligt Nils Rynefors sammanställning kan Flobys högstadium
antingen läggas ner, drivas som
två-parallellig filial till Kyrkerörsskolan eller med hjalp av elevtillskottet från Kinnarp drivas vidare.
med tre paralleller.
- Enligt mitt sätt att se är de två
först nämnda alternativen oaccep-

r

Satsa på

gamla Vilske kommun gick upp i

Falköpings kommun 1974 just att
man på sikt inte bedömdes klara
skolfrågan på egen hand.

-

Skulle denna hjålp förvägras
kommer det att väcka starka protester, säger Nils Rynefors.
Han fortsätter:
- Och skulle skolstyrelsen riva
oss nu

upp sitt beslut och fatta ett nytt
som innebär att eleverna från
Kinnarp också i fortsättningen
kommer att föras till Kyrkerörsskolan kommer det att komma ett

identiskt krav från föräldrarna i

Torbjörntorp, vars barn skall

till Stenstorp av precis
samma anledning som Kinnarpsbarnen skall bussas till Floby. Det
handlar i grunden om att antingen
satsa eller inte satsa på landsbygbussas

-

Kinnarp och Floby har aldrig

att säga umgåtts och det finns
ett svalg mellan orterna. Jag tror
så

Enligt Nils Rynefors var en av
de tyngst vägande skälen når

I

dock att eleverna snabbt kommer
att komma in i verksamheten här
och de kommer rimligtvis att få en
väl så god omvårdnad här som på
Kyrkerörsskolan, säger han.
Vad gäller argument som byte

av skolläkare gäller detta enbart
skoltid.
Om Floby inte får något tillskott
från Kinnarp kommer man inom

upptagningsområdet efter 1990
inte att komma över delningstalet
till tre paralleller, 60 elever per
årskurs, inom överskådlig framtid. Tillfrtrs man elever från Kinnarp kommer elevantalet att
hamna på cirka 70 elever per årskurs vilket fördelat på tre klasser
innebår knappt 25 elever per
klass.

JÖRGENGUSTAFSSoN

den och att antingen vara eller
inte vara solidarisk mot landsbygden.

o Förståelse för

Nils Rynefors säger sig också
hysa förståelse för att Kinnarpsföråldrarna år tveksamma.

tabla, säger Nils Rynefors.

Hanfortsätter:
- Skolorna i Falköping skulle
inte klara att svälja eleverna från
Floby vid en nedläggning och en
variant med två paralleller skulle
ge eleverna alltför få valmöjlig-

,t',;';,:
1

"I

",,r't;;".
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heter vad gäller tillvalsämnen.

En lösning med två paralleller
förutsätter att Floby blir filialskola
till Kyrkerörsskolan.
- Med tanke på vilka avstånd
det handlar om förefaller- tanken
på en frlialskola överdriven. Vad
gäller statsbidragen har Kinnarps
hem- och skolaförening inte beaktat att den mindre tilldelningen av
resurser drabbar det sammanlagda elevantalet, både Flobv och

Kyrkerör tillsammans kohmer

alltså att få ett anslag som är åtta
procent lägre än om båda skolorna år självständiga enheter

.

Christer Kannius stod i publiken och eldade på "sina" pojkar,

10lz)97-

,#i

Lördagen den 4 april 1987

o Sport

rj;i

Det var ett stort och digert prisbord som var iordningställt när Kinneveds skyttar i torsdags hade avslutning på luftgevärssäsongen. Och precis sombildenvisarsåvar antalet pristagare också väldigt stort. (Foto: RuneLindblad).

ong s ua slutning
Kfumea e drs - sky tt ur !

S t or s ös

fö,
I

torsdags kvätl hade
Kinneveds skyttar avslutning av luftgevärssäsongen. Lokal Frökind var vålfylld och en mångd priser
och utmärkelser delades
ut.
Skyttarna i Kinneved är
mycket aktiva och har under vintern nått en rad
framgångar. Främst år det
ungdomarna Som visat
framfötterna.
Under vintersäsongen håller
klubben till i källaren till pensionärsbostäderna

i

Kinnarp. Där

har man åtta banor för luftgevårsskytte.
- Lokalen är alldeles för liten.
Vi har ofta ett 40-tal skyttar på
platsa, trots att vi kör tre gånger
i veckan. Detta gör att minst fem
skyttar skall samsas om samma
bana och det blir en hel del våntetider, berättar Kalle Ahl.

o Ekonomi
Skyttarna söker med ljus och

lykta efter nya lokaler, mnen som
alltid handlar det om ekonomi.
- Helst skulle man ha en grupp
som bara arbetade med den ekonomiska biten, men

vi är ju

unga skyttarna som föreningen
skördar framgångar. men man
har en ftn bredd på verksamheten
också.

son.

en

o Familjelag

ganska Iiten förening. Häromveckan köpte vi två nya luftgevär.
De kostade 11.000 kr tillsammans.
Kommunen bidrager med hälften,
men det är tröts allt 5.500 kr som
skall fram. Det frestar på.
Aven om resurserna är knappa

når

föreningens skyttar fram-

gångar. I vinter blev man för sjätte
året i rad kretsmästare i luftgevär.
Man lade beslag på sju av de nio
medaljker som stod på spel, av de
15 skyttar som var i final kom hela
elva från Kinneved!

.

*

Femavsex

- Vi genomförde en tävling för
familjelag, vilken lockade 18 lag'
Då fick vi köra varje dag i källaren
på pensionärsbostäderna för att
hinnamed.
I torsdags var det således säsongsavslutning och nu väntar en
intensiv utesäsong för skyttarna.
Skall den bli lika framgångsrik
som, vintern för KinnevedsskYttarna?
I den digra prislistan märktes:
Måsterskap 1987:
Final stående:

l

Joakim Winggren, 185+179=364

Förra helgen hade skytteförbundet, som omfattar hela länet,

p, 2, Ola Hermansson, 180+172=352,

kom 20 från vår klubb och vi vann
fem av de sex klasser vi stållde
upp i. Naturligtvis gör detta att vi
skulle vilja utveckla föreningen
vidare, fastslår Kalle Ahl.
Det är således främst bland de

Final stående:
1. Hanna Benerhag, 200+198=398
p, 2. Joakim Carlsson, 198+198=396,
3. Martin Thor, 198+198=396, 4. Maria
Dahlälv, 197+198=395, 5. Marcus
Thor, 197+198=395, 6. Niclas Ahl,

tävlingar. Av de 80 deltagarna

Huvudskjutning:
senior:
l. Joakim Winggren, 185 p, 2. Ola
Hermansson. 180, Anders Hermans-

3. Anders Hermansson, f78+160=338,
4. PeterAhl, 159+ 178=337.

197+ 197=394.

Junior:

l.

Peter Ahl, 159 p, 2. Per Brisbo,

Patrik Carlsson. 145.
L 15:
l. Joakim Carlsson, 198 p, 2. Ulrika
Jarlsson, 198, 3. Marcus Thor, 197.
157. 3.

L12:.

1 Hanna Bemerhag,200 p,2. Martin
Thor, 198,3. MariaDahlälv, 197.
Luftgevårsmedalien.
Senior, guld:
Joakim Winggren

Silver:
Tommy Berglund, Claes Åkessor,
GundeJohansson.

Brons:
Bosse Johmsson, Benny Olausson.

Junior, guld:
Ola Hermansson.

Silver:

Tomas Hector, Hans Giiransson,
Christer Hermansson, Peter Ahl, JessicaWinggren.

Brons:

Roger Carlsson, Per Brisbo, ove
Josefsson, Patrik Carlsson, Lars Gö
ransson. Joakim Carlsson.
Luftgevårscupen stående :
1) Joåkim Winggren, 2) Claes Äkesson, 3) Hans Göransson, 4) Per Brisbo,

Luftgevårscupen sittande:

Afinal:
1) Joakim Carlsson, 2) Madelene
Persson, 3) HannaBemerhag.

B final:

l)

Niklas Ahl, 2) Helena Kulsson,

3) Sofia

Jarlsson.

Bertil Engdahls Hederspris till
föreningsmåstarna:
Hanna Bemerhag och Joakim Winggren.

