relsen

i

Ifråver attfå gå

4q-w

kvar på ltyrkerör
-

Vi har absolut inget

emot Floby skola men vi
står fast vid att skolsty-

relsen bör riva upp

sitt'

beslut.

Håkan Arnesson och
Bengt Lennartsson från
Kinnarps hem och skola-

förening uppvaktade i

tisdags

skolstyrelsens
arbetsutskott med kravet

om att eleverna från
Kinnarps skola också
fortsättningsvis skall föras till Kyrkerör under
högstadietiden.
Skolstyrelsen i Falköping
fattade i december 1985 ett
beslut som för Kinnarps del
innebär att eleverna från skolans upptagningsområde från
och med läsåret 1990/91 skall
föras till Floby under högstadietiden. Två alternativ har
diskuterats, antingen förs hela
klasser till Floby eller också
bara de elever som bor i Kinnarp/Slutarps tätort.
Kinnarps hem och skolaförening avvisar beslutet från 1985
och kråver i en skrivelse till
skolstyrelsen att beslutet rivs
upp. Skrivelsen överlämnades
i tisdags vid en uppvaktning till
skolstyrelsens arbetsutskott.
- Vi står på saklig grund när
vi reagerar och protesterar mot

beslutet att föra elever från

Kinnarp till Floby, såger Bengt
Lennartsson, som leder den
arbetsgrupp som utsetts i föreningen.
Han

-

fortsätter:

-

Vi har inget naturligt ut-

byte med Floby, pendlingen dit

år minimal, det tar längre tid
att åka dit och vägen är sämre

än den till Falköping. Barnen

skall inte vistas på vägen i skolbussen långre tid än vad som
är absolut nödvändigt.
- Vi år nöjda med sakernas
förhållande och vill inte ha
någon förändring, dårmed inte
sagt att vi har något emot Floby
skola.

o lllinskar
Tanken med den nya rektorsområdesindelningen var
att kommunens fyra högstadieskolor skall ha minst tre paralleller. Stenstorp klarar det med

hjälp av tillskott från Torbjörntorp, ett arrangemang som existerade också i december 1985,

och Floby måste ha hjälp någonstans ifrån för att uppnå tre
paralleller.

. ---_Man ska inte stirra sig

blind.på tre paralleller. Flob|

sk-ola kan fungera

utmärkt meå

tvä paralleller och jag är inte
atts negativ till samarbete med
Floby i de ämnen det är nöd_

vändigt, säger Rengt Lennarts_

son.
_

Håkan Arnesson, ordföran_

de

i Kinnarps hem och skola_

rorenmg, anser att det är fel att
skjuta problemen framför sig.

, - Elevantalet minskar och
det år bättre att bita i det sura

åpplet med en gånq. $_kdsiVr
-relsen bör inrikta sig på ett

tvåparallelligt högstadium i
Floby redan nu, förr eller senare kommer man dit, istället för
att med konstlade medel försö-

ka upprätthålla tre paralleller
ytterligare en tid, säger han.

o Hundratal
Ett hundratal föräldrar står
bakom kravet på ett nytt beslut

från skolstyrelsen i frågan och
ett hundratal namnunderskrif-

ter överlämnades tillsammans
med skrivelsen vid tisdagens
uppvaktning.
- Föreningen står enig och
stark i den här frågan. Och det

handlar inte bara om skolan
utan också om huruvida man
skall bo kvar i Kinnarp/Slutarp

eller Luttra. Pendlar man till

en arbetsplats i Falköping kan
det faktum att barnen tvingas
åka skolskjuts till Floby innebära att man väljer att flytta in till

Falköping, säger Bengt Lennartsson.

Hanavslutar:

- Det finns familjer

som

utrder läsåret 1990/91, om nu
skolstyrelsen inte tar sitt förnuft till fånga, skulle ha sina

barn i skola i såväl Kinnarp,
Falköping som Floby samtidiCt.

Skolstyrelsens ordförande
Bengt Elgmark (fp) vill inte
delge massmedier sin uppfatt-

niung i frågan förrän den är
beredd i styrelsens arbetsutskott.

JÖRGENGUSTAFSSON
-llil{ Jli,{i J"iir,ldijlrrl i*!.o J'!(,C1qh'r ;

Bengt Lennartsson och Håkan Arnesson från Kinnarps hem
och skolaförening uppvaktade i tisdags skolstyrelsen med ett
krav om att eleverna i Kinnarps skola också fortsättningsvis
skall gå årskurserna 7-9 på Kyrkerörsskolan. Ett drygt ett
år gatnmalt beslut innebär att eleverna från och med läsåret
1990/91 skulle

föras till Floby skola. (Foto: DanNrTsson)

o Kinnarp/S|utarp

Måndagen den 6 april 1987

Farfig lekplats

-

måste ersåttas
o

- Nu kan vi inte ha den
här lekplatsen längre. Den
år smutsig och otrevlig och
dessutom är den livsfartig

förbarnen.

Annette Berntsen på
i Slutarp år
ordentligt arg på FaIköhar öwiga föråldrar
husen med sig.

i

trasiga och den s.k. tvillinggungan
saknar sits vilket gör att ett par rör

och

rad-

står rakt ut, i lagom höjd för att
slå till ett barn som inte

observerar
Sanden i
sandlådan är smutsig, kanske inte
så märkligt efter vintern men det
var den i höstas också, säger
Annette. Så smutsig Ct det inte
gick att tvätta barnens kläder rena

om gungan är

I flera år har

de försökt få en
ordentlig lekplats, de har talat
med hyresvärden, med vicevärden och med hyresgästföreningen

men ingenting har hänt. LöIten
_

om förbättring har de fått ibland
men utan resultat.

Lekplatsen mellan de tio rad_
husen vid Timotejvägen är i ett

bedrövligt skick och det beror inte
bara på att den just nu är nästan

vattenfylld.

-

Farliga rör

skall vålta tycks uppenbar när
6-åriga Jessica klänger på ena
sidan. De två plastgungorna är

Timotejvågen

pings Hyresbostäder

o

Men det är inte bara vattnet som
gör att lekplatsen är under all
kritik. Gungställningen sitter inte
fast i marken och risken för att den

Rädda henne, vattnet går

snart över stövlarna, utbrast foto_
grafen när han ställt dpp Annettes

i gång.

när de varit i sandlådan.
Men även om sanden vore ren

och gungorna hela är det knap-

past en lekplats för ett större bo-

l.oT

är gott om unga familjer kan man
vänta att de blir fler

o Rejällekplats

dotter Kristina för fotografering.
ror non sJönk i gyttjan bredvid
gungan - och då hade ändå en

t$

stadsområde. Det bor ett tiotal

barn i området och eftersom det

-'Vi vill

: .:

I r

,.:r.

.
:

ha en rejäl lekplats,

.
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bara för förskolebarnen i rad-

bU, t"tgl

:ittttcirps fF
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husen utan också för skolbarnen.
övergångsställe

Det finns inget

varken vid radhusen eller vid

skolan'

i,

s.L.

Kinnarps IF är på gång inför

I

${

tiilll

med trägungor, en stor sandlåda,
kanske en gunghäst, säger Annette. Och helst också ett staket runt
området. Det skulle kännas rryggt
med tanke på att det är mycket
trafik på riksvägen utanför.
Trafiken är ett problem inte

del vatten sopats undan av hyres_
gäster dagen innan.

seriestarten.

i
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helgen besegrade

man Stenstorps IF med 3 - I (f - 0)
efter en spelmässigt myckat bra
match enligt KlF-tränaren Jan
Elf.

- Vi hade tre-fyra bra lägen
förutom de vi gjorde mål på, berättade Jan Elf. Det ser verkligen bra
ut inför fortsättningen.
Hela Kinnarpslaget gjorde bra
ifrån sig och utanför laget har då
Elf spelare som "Lollo" Jansson
och Tony Persson, så han har det

Ge oss en lekplats som är värd namnet, ber Kristina, Jessica

och Kristinas mamma Annette Berntsen på Timotejvägen
Slutarp.

i

'

ganska väl förspänt.

I mötet med Stenstorp svarade
Thomas Westerberg, Stefan
Eriksson och P-E Ottergren för
målen.

Kinnarp B-Stenstorp 3-6.

I ll?-qlansuilla

med kioslr och gatulrölr

Läge: Kinnarps industrisamhälle ca 1 mil söder Falköping. Nåra
till skola och kommunalt daghem. Tomt 11g0 kvm. Villa 6 rum o
kök. Boyta 131 kvm + garage * carport.
Pris 595. 000:. -. Obs! Omsättning kiosk/gatukök 500. 000: -. Befi ntliga
lån 450.000:-.

Röreslen och villan säljes p.g.a. pensionering.
SIKAB MÄKLARCENTRUM
Tel.031/23 73 00. Kvällstid0302lL6? 00,0802/163 66.
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i debutten

Ett sp å,rlQ,,sgSJ
Att SJ befinner sig i kris står
klart för var och en som följer med
i massmedia dessa dagar, en kris
som i vissa stycken är självförvållad. Det yttersta ansvaret föi tingens ordning ligger dock på regering och riksdag, som inte följt upp
de tiafikpolitiska beslut som tagits
och jag tänker då i första hand på
1973-års beslut. Detta innefattade'
bl.a. att varje trafikgren

skulle
bära sitt eget kostnadsansvar men
så blev det inte. Den spårbundna
trafiken fick sitta emellan med
övermäktiga kostnader för spåranläggningar och rullande material för att nämna något.
Att det sedan under en långre
tid rådde stor oenighet emellan å
ena sidan chefen för kommunika-

tionsdepartmentet och å andra
sidan generaldirektören för SJ om
principerna för tillämpningen av
beslutet förbättrade ingalunda
utvecklingen av den spårbundna
trafiken.

-oÅr

kom nästa trafikpolitiska beslut, vilket inte innebar några skönjbara förbättringar i stort
1979

för järnvägstrafiken. Mera

sats-

ning på bussar samt nya huvudmän för den regionala irdfiken där
landsting och kommuner svarar
för kostnad:rna efter en inkörningsperiod och statliga bidrag.
Den s.k. kallade Länstrafiken har
nu vissa svårigheter att få kredit
och debet att gå ihop och det talas

bl,a. om indragning av linjer när
det gäller Skaraborg. Det finns
anledning att återkomma till detta
vid ett senare tillfälle.

-o-

4

En del underliga tG6r föregick
den propositionen, som den dåvarande lblkpartiregeringen signerade och det var inget enigt trafikutskott som stod bakom. Nog sagt
om detta. Trots allt innebar beslutet bl.a. att järnvägen även i fortsättningen skulle utgöra stommen

Om en en vissa stycken själv-

förvållad SJ-kris, skriver här
Gsutav Gustavsson i Slutarp,
som genom åren engagerat
sig för kommunikationsfrå-

i person- och godstrafiken bl.a.

med hänsyn till energi, miljö och

trafiksäkerhet. SJ tog dock inte

gor. Gustav Gustavsson var i
många år komunalnan i så-

ansvar för de olönsamma banorna
och genom minskad service, dåligt
underhåll och dåligt anpassade
tidtabeller blev det minskat resan-

väl gamla Frökinds kommun
somFalköpingskommun.

de och följaktligen mindre intäk-

ter. vilket innebar att den s.k.

kjollektivbiljetten blev dyrare för

-o-

staten.

I Skaraborgs län finns det näraliggande exempel på nedläggningar och snart står vi inför den första
spårupprivningen nämligen sträc-

-oI detta läge beslutade regeringen att en utredning skulle ske om
minskning av kostnaderna och

kan

Falköping-Asarp, vilken
ansökan ligger hos regeringen.
Man har inte sett någon reaktion
från de kommunala myndigheter'na i Falköpings kommun eller

kom då fram till nedläggning av

ett stort antal bandelar. Detta med
god hjälp av Transportrådet, som
med ensidig sammansättning och
syn på trafiken var att såtta bocken, som trädgårdsmästare, Där
står vi nu och som kronan på

personalorganistionerna ihom SJ,
när det gäller detta ingrepp. Ifrågavarande bandel kan anses vara
betydelselös men insatt i helhetsbilden av järnvägsnätet har den
sin betydelse. Detta inte minst
med tanke på trafiken runt Falkö-

verket begär SJ hos regeringen
att få riva upp råilsen på de hotade

bandelarna.

ping där bl.a. sträckan VartoftaTidaholm ingår i bilden.

-oDen omdiskuterade vägsträckan
Smårör-Äsarp ställs på framtiden och ett intakt spår innebär att
den undermåliga vägen kan avlastas från den alltmer ökande
tungatrafiken.,
Genom besluten om spårupp-.

o Kinnarp/SlutarP

I(innarps S-förening
har hållit årsmöte
Frökinds S-förening har
håtlit årsmöte och av den
föreliggande verksamhetsberättelsen framgick bl.a.
att medlemsantalet är i
stadigt ökande. Två nYa
medlemmar sökte inträde
vid årsmötet.
Vid samtliga möten har

man

haft en punkt rubricerad '!kom-

munal information" där man tagit
upp lokala problem av olika slag'
I övrigt kan sägas att studie-

verksamheten varit livlig och senast undr hösten startade man en
cirkel under mottot: "Vår miljö"
och denna fortgår även under år
1987. Man har också deltagit i

Frågan om rnlörancle av Kommundelsnämnder har diskuterats
vid ett flertal tillfällen. Det ansågs
inte innebära några större förde-

lar för just

Frökinds-delen av

Falköpings kommun. För närvarande är inte denna fråga aktuell
inomföreningen.
Till styrelseledamöter omvaldef
Birgit Ek för åren 1987-88 och
Gustav Gustavsson för år 1987.
Nwald blev Ever.t Adolfsson för
åån 198?-88 efter Allan Ahlqvist
som

avböjt återval. {vprstående i

siyrelsen är Rita Skoogh oöh Hans
Andersson.
Till ny styrelsesuppleant utsågs
Thord Palm, nyvald och övriga

suppl är Kjell-Ove Karlsson, Elof

"Offensiv för rättvisa" där man
beträffande miljöavsnittet hade
att yttra sig över den remiss som

Rehn och Jan de Wit.

slutförande.

ledes omvald. Till arbetsutskott
utsågs Birgit Ek, Gustav Gustavs-

sammanställdes efter aktionens

Till ordf. för år

1987 omvaldes

Birgit Ek och till kassör och sekr.

Gustav Gustavsson, samt till studieorganisatör Rita Skoogh, likason och Kjell-Ove Karlsson.

rivning sätter

mYndigheterna

möjligheterna till en bättre miljö
ur.spel och frångår därmed en av

Kvarstående revisorer under: är
1987 år Bengt Juliusson och Gerhard Frisk.

o Betydelse
Närvarande vid mötet var ledamoten i arbetarkommunens styrelse, Ingvar Lindenvall, vilken
inledningsvis framförde arbetarkonimunens hålsningar och tack
för gott arbete. Han påvisade de
små föreningarnas stora betydelse

som kontaktorgan på lokal nivå,
vilket underlättar såväl det politiska som kommunala arbeltet och
han önskade fortsatta framgångar

förföreningen.
Avslutningsvis diskuterades vis-

sa lokala miljöproblem och det
beslöts att ha dessa under uppsikt.

.. Innan ordf. Birgit Ek

avslutade
,mötet framförde hon föreningens
,taak till Allan. Ahlqvist för ett

mångårigt ledamotskap

sen, som dess ordförande.

i styrel-

'

propåerna i trafikbeslutet. En
större satsning på miljöfrågorna
är angelägen och detta bevisas

också genom det nyinrättade mil,jödepartmentet men då gälleq det

inte bara i ord visa en god vilja
utan i högsta grad genom handling.

GUSTAVGUSTAVSSON
Slutarp

-o Falköping

Ltirdagen den

1.6

mai 1987

Bröderna Magnusson
köper Mönarp för
två mitjoner kronor
Bröderna

Magnusson,

framgångsrika mjölkProducenter, djuruPPfödare

och ägare av eget gårdsslakteri på Stora Bjurum, är de

nya ågarna till MönarPs
egendom söder om Falköping.

I onsdags, 13 maj, skrevs
köpehandlingarna På vilket
innebär att de köper egen-

domen av norrmannen

Oddvar Kjelte för två miljo-

nerkr.

I

priset inräknas inventarier.
Formellt överlåts gården den I
oktober i år, men Bröderna Magnusson har redan tagit över driften och är i full färd med vårbruket.
Mönarps egendom är På 438 hek-

tar totalt, till stor del mossmark
men också en del fastmark.

- Vi har för avsikt att bruka
gården med djur - i första hand
svin och vi kommer På sikt att
uppföra stallbyggnader för detta
åndamåI, säger Gösta Magnusson.

Vall, beten och sPannmålsProduktion för foder är i övrigt vad
man kommer att använda den
odlade arealen till.
Mönarps egendom saknar i dag

stallbyggnder, en lada och två
boningshus är de enda byggnaäer
som återstår av de som tidigare
fanns på gården.

r

Komplettera

Gösta Magnusson uppger att
Mönarp ska drivas vid sidan av
verksamheten på Stora Bjurum
(600 hektar som bröderna Mag-

nusson arrenderar

av

ägaren

Mats Hultgren) som ett komplement.

Bröderna Magnusson känner
väl Mönarps egendom då deras
far på sin tid, arrenderade gården.
Mönarps egendom har på senare år bytt ägare ett flertal gånger.
I samtliga fall har de nya ägarna
förlorat pengar på denna svårbrukade gård vilken har köpts till

för högt pris och som krävt för

stora investeringar.

r

Lurad

Den senaste säljaren, Oddvar
Kjelta, som nu säljer gården för 2
miljoner gav själv 3.340.000 kr för
ett drygt år sedan. Han säger sig
ha förlorat hundratusentals kro-

nor på gården under året

som

gått, det arbete han lagt ner oråk-

natl

-

Jag är helt utslagen, jag blev

lurad från första stund. Gården
annonserades ut som lämplig för
spannmålsodling - det-vet ju var

och en här på bygden att det är
den rakt inte, säger Oddvar Kjelta. Jag trodde på vad som stod i

annonsen som Sparbankernas

Fastighetsbyrå hade i tidningen.
- Sedanvardet dettamed flyghavrenl Det visade sig vara flyg-

havre på gården vilket förstörde
min skörd. Det berättade den jag
köpte gården av ingenting om!

.

Soppa
- Det är en riktig soppa det
här, säger Oddvar Kjelta - som

inte heller anser sig rätt bemött
av den mäklare han anlitade när
han nu sålde gården.

- Det menar banken, som

kommer att ta tag i detta och försöka på råttslig väg att få rättelse på

flera punkter. Banken har också,
uppger Oddvar Kjelta, muntligen
underrättat honom om att avskriva de intreckningar på cirka
300,000 kr som man har i hans
maskinpark, värderad till dryga
miljonen.

- Tyvärr är detta inte allt! Jag
har andra skulder som kan leda
mig i konkurs, säger Oddvar Kjelda.

GLENNWELANDER

Musikuppvisning i Kinnarp

"Ska vi spela fotboll,

tennis, ishockey, handboll"
sjöng eleverna i årskurs två
av hjärtans lust, när kom-

munala musikskolans ele-

ver och lärare i torsdags
inbjöd till musikunnvisningi Lokal Frökind.
Efter. denna inledning där eleverna också gestaltade de olika

idrottsgrenarna, bjöd sedan både
yngre och äldre elever på smak_
prov av vad de lärt sig under året
på olika instrument. Piano. blockflöjt, gitarr, elorgel, tvärflöjt, fiol

,och klarinett hör till de instru-

ment, som trakterades.
Både nybörjare och de med lite
mer kunskaper fick tillfälle att

framträda under kvällen,
Många elever fick under kvällen visa upp vad de Lärt sig i fråga om att traktera musikinstru-

ment.

ZTtt-s>-

som

avslutades med lite svängiga takter av en klarinettgrupp.
.
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I(öpeskillinsen
en milion lågre
för ettår sedan
0ddvar Kjelta betalade
3.340.000 kronor för

inte

Mönarp når han köpte gården för drygt ett år sedan.

Enligt

köpekontraktet,

uppråttat av Sparbankernas Fastighetsbyrå, var
köpeskillingen en miljon
lågre. Närmare beståmt
Så

här skall ni lyfta tunga saker från marken, Le'na Hoheisel
strer ar er gometriskt lyft.

2.300.000

kronor.

När

Magnussons

nu

köper

Mönarp är köpeskillingen ungefär
densamma. Kjeltas förluster på
Mönarpsaffären blir alltså inte av
den omfattning som han deklarerade i lördagstidningen.
- Jag år helt utslagen, jag blev
lurad från första stund, sade han
till FT:s reporter.
Men kontraktets uppgivna köpesumma är inte den som Oddvar

Kjeltauppgivit.
Vem har luratvem?

de mo n

Ett större antal mer eller
mindre "dåliga" lantbrukare var håromkvållen samlade i Lokal Frökind. Det var
LRF-avd i Kinneved och
norra Redvåg som tillsammans hade en träff med
Lantbrukshälsans representantei, skyddsingenjören Lars Larsson och sjuk-,
gymnasten Lena Hoheisel.
Lars Larsson betonade lant-

blodomloppet var hennes råd.
Hon visade även med en bildserie
hur man kunde förbättra sin ar-

brukshälsans uppgift att förebygga sjuk och olycksfall t ex genom
gårdsbesök där man försökte hjälpa lantbrukaren att dämpa buller,

skor har ibland ryggbesvär.

vibrationer och göra miljöni övrigt
mindre riskabel. Man ordnar även
kurser för motorsågare, skogsar-'
bete ärju oftast riskfyllt.

De som är anslutna till lantbrukshälsan genomgår också en
hälsoundersökning vartannat år.

Lena Hoheisel, själv LRF-are
och skyddskontaktsombud, kunde informera om dåliga arbetsställningar och metoder, samt om
hjålpmedel när skadan ändå var
skedd. Högst en timma i taget på
en traktor, sedan en liten rast för
att räta på ryggen och få igång

betsmiljö och hur man på olika
sätt kunde förhindra ryggont. Inte
mindre än 70-80 7o av alla männi-

Det var för de närvarande lantbrukarna en givande kväll, många
små enkla tips kan oftast förbättra
de dåliga lantbrukarna.
JOSEFJACOBSSON

o Kinnarp/Slutarp

Yårfest i lfinnarp
När Frökinds Hem

och

till
sin traditionella vårfest i
Skolaförening intrj uder

Lokal Frökind, ja då år det
ett vårtecken så såkert som
något. Även i år var lokalen

fylld till sista plats av elever, föråldrar och syskon.
-
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-Ett mycket uppskaitat

inslag

blev den modekavalkad, som visade modet genom tre generationer,

tjugotalet, fyrtiotalet och modet
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nu. Detta skedde som en uppfOljning och redovisning av det kulturprojekt, som man arbetat med
i skolan under vårterminen. Arbetet har gått ut på att undersöka
kulturutbudet genom tre generationer.
Eleverna har ägnat sig åt att
intervjua både föräldrar och far /
morföräldrar för att få reda på hur
det såg ut i skolan, vad man läste
för böcker, hur man firade olika
helger, vad man lekte för lekar.
om man lyssnade på radio eller

gick på bio osv. Detta har eleverna
sedan sammanställt enskilt eller i

Elever och förälclrarvisade modet genom tre generationer.

grupper i skolan.

-

Med hjälp av Hem och Skola
blev det sen en mycket fin redovisning på vårfesten. Lena Hoheisel
och Kerstin Arnesson hade lyckats plocka fram kläder från mårs
och mormors tid, och Gösta Eek
visade dagens mode från Man och
Quinny.

o Gamla skolan
Publiken fick också höra mannekängerna berätta om den gam-

maldags skolan med medhavd

matsäck, hur det var när radion
kom och mycket annat.

Sist på programmet den här

kvällen stod den sedvanliga frågesporten, där varje årskurs ställer

upp med ett lag plus ett föräldra/Lärarlag. I år blev det årskurs
sex, som tog hem segern ivrigt
påhejade av sina klasskompisar.
Hem och Skolas ordförandä FIåkan Arnesson avslutade vårfesten
med att tacka samtliga medverkande och även publi-ken för en
mycket trevlig kvåll.
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Måndägen den 11 mai 1987

Kinnarp/SlutarP

Delade menin$ar om behov

av taxirörelse i
Kommunens största företag

med

närmare 500 anställda

finns i Kinnarp. Det är Kontors-

möbler AB, Företaget har också planer på att utöka verksam-

heten och kan inom några år
ha ett par hundra fler anställda.

Men tätorten saknar egen
taxiverksamhet.

I

Grolanda. sex kilometei

från Kinnarp fanns till för en tid
sedan en taxirörelse.

än vad man har i övriga deläFav kommunen. I samtliga kommunens tätorter finns taxirörelser men inte i Kinnarp/Slutarp.
William Aellig pekar också på
att kommunens största företag
finns i Kinnarp och menar att
såväl företagets nuvarande
storlek som dess framtidsperspektiv ytterligare accentuerar

behovet av taxtörelse
narp.

I Åsa.p finns idag en taxirörelse där innehavaren är över
70 år.
I Kinnarp finns intresse av

att ett ja till Aelligs

i

ansökan

garanterar en långstiktig lösning av taxiverksamhet i kommunenssödradel.

Falköping och

Skaraborgs Taxiförbund säger
nej.

o Fler söker

Det finns inte underlag för
taxitillstånd i Kinnarp,

I

Sedan det blivit känt att William Aellig sökt tqxitillstånd har
också Willholts Äkeri i Kinnarp
till länsstyrelsen anmält sitt intresse av att få driva taxiverksamhet. Johnny Willholt menar
i sin skrivlese till länsstyrelsen
att lönsamheten för enbart taxi

ett

menar Taxiförbundet. Det
underlag som finns i Kinnarp
bör istället tillföras taxiverksamheten

Kin-

Falköpings kommun menar

Kommunen har sagt sitt ja
till en sådan etablering.

i

i

sitt yttrande till länsstyrelsen

att starta taxiverksamhet.

Men Taxi

lfinnarp

i Floby eftersom

huvuddelen av trafiken ändå
går i riktning mot Floby. Säger
Taxiförbundet.

William Aellig hoppas på länssfyr"e/sens.1'a till taxirörelse i Kinnarp.

i Kinnarp är tveksam men att

o Tillråckligt

ett taxitillstånd skulle vara ett

underlag

nuvarande rörelse som sysslar

bra komplement till Willholts
med åkeri och uthyrnin-g.

William Aellig, schweizare,
av födsel och till medborgarJ

LARSÄKHE

skap är av annan mening,
Det finns tillräckligt underlag

i Kinnarp med omnejd för att

en taxirörelse skall bära sig.
. Han har ansökt om tillstånd för

taxirörelse hos länsstyrelsen
och när han nu fått yttra sig

över de inkomna remissvaren
så gör han det med stor övertygelse om just underlaget. Bl.a.
pekar han på att den utredning
som Taxiförbundet stöder sitt
uttalande på är fem år gammalt, han påminner om att
Falköpings kommun är den till

,:.iP

ytan största kommunen i länet.

- Detta föranleder stora
transportbehov såväl inom som
utom kommunen med taxi.

ili).6;t

skriver William Aellig.
Påståendet att största delen
av transporterna går i riktning
mot Floby är också felaktiga,

"tit

påstår William Aellig. Enligt
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hans mening går transporterna--
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mot såväl centralorten Falköping, mot Floby, Vartofta och
_söderut mot Ulricehamn.

o Villhalikasenrice
- Fanns det behov av taxi i
Grolanda bör behovet av taxi
vara ännu stöme för Kinnarp-

&1

/Slutarp och hela den gamia
Frökinds kommun, säger Willi-

lr*rn:;1r.

folkningen i bygden kräver att

inte behöva ha sämre service
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Hästfolk fuån länet
på uppvisningskurs
Att det inte bara är att ta
ut sin håst ur hagen och åka
på premiering eller upp-

visning det fick ett 70-tal
hästågare från hela länet

erfara när de i veckan samlades på gården Liden vid

Slutarp. Skaraborgs Pon-

nysällskap hade då inbjudit
ågare till samtliga håstraser till en kurskväll där
temat var hur man förbereder sig och håsten för uppvisning och premiering.
Intresset för denna kväll var
stort. Trots det miserabla vädret
nied regn och kyla var det alltså
många som var på plats när Erik

Badh hälsade välkommen

och
inledde kvållens övningar med att
ge allmånna tips och råd till hästägarna.

Till kursen hade också hästar
av olika raser lånats in, korrekta
hästar och mindre korrekta hästar.

-

Det är nödvändigt vid sådana

här kurser att också kunna visa
upp hästar med skavanker. Detta
så att deltagarna kan se skillnaden
mellan en korrekt häst och en med
fel, säger Erik Badh.
Under kvällens lopp fick också
hästägarna lära sig att göra iord-

Eva Maria Filipsson visade hur man flätar hästens man inför

enuppvisning.
ning sin håst Iör uppvisning,

bl.a.

genomattflätamanochsvansoch

leder hästen i uppvisningsmanegen.

man fick också lära sig hur man

LARSÅKHE

Släktträff i KinneYed

120 anförvanter till Per
och Nanny Brink var i söndags samlade till högmåssa
i Kinneveds kyrka.
Efter gudstjänsten nedlade sonsonen Per-Olof Brink Jönköping
på släktens vägnar en krans på
familjegraven och därefter samlades man till samkväm i lokal Frökind.
Per Brink var född den 16 mai
1867 så det var nästan på dagen
120 år senare som släktträffen
ägde rum.

Han gifte sig 1893 med Nanny
Wallin född 1874 och bosatte sis
som knekt på Lönnarp i Börstig.
1907 flyttade familjen till Långaberget i Kinneved där Per Brink

utöver jordbruket arbetade på
Karboi'Mosse. Sex barn föddes i
familjen och 1934 övertog sonen
Einar Långaberget och Per och
Nanny flyttade till Slutarps samhålle.

JOSEFJACOBSSON

per-olof Brink lade

ner en krans på familjegraven på Kinneveds

kyrkogård.
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Falköpings TK står
torsdag till lördag som
arrangör för Kalle Anka
Cups distriktsfinal i ten-
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Veckans tävling är en kvalificeringsomgång för att så småningom få ut de åtta bästa spelare i distriktet som skall representera Västergötland i finalen
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iBåstad.

Kinneveds kyrkofullmåktige brukar förlägga
vårens sammdnträde till

- Det.är en stor tävling med
70 matcher, vilket gör att vi får
utnyttja samtliga tennisbanor i

tv

Falköping, berättar Mats Ros-

F

trr

lundiFTK.

{
{

o Duktiga spelare
Det är många duktiga spelare sbm kommer till spel. I den
äldsta klassen, 72-73, kan vi
se Jesper Andersson, Skövde,
som ligger runt tionde plats på

J

aB

ranking i Sverige.
FTK:s egna förmågor

i

den

här klassen får nog'för tufft
motstånd. Det

är nog

endast
Tobias Gustavsson. som kan ta
sig fram och nå en finalplats. i

distriktet.
Falköpingsgrabbarna Daniel

Andersson och Marcus Ros-

lund är toppseedade

i

74-75-

klassen och här har nog Daniöl
största chansen att gå fram då
han visat bra form ute.

Daniel Andersson har visat
fin form hittills under utesäsong och, är väl den av
FTK-arna som har största
chans att placera sig i veckan.

z>/t-st.

och interiören är

också

Efter sammanträdet brukar

den lilla klassen 76 och

kort
Lundberg och David
Andersson. men motståndet
kan bli för tufft då man inte
senare har FTK två starka

i Dennis

käi'rner till motståndarna.

Tävlingen håller

.ligger vackert på en höjd,
mycket trivsam.

e Förtufft?
I

till församlingshemmet där. Byggnaden är
ett gammalt f.d. missionshus som kyrkan köpt. Den

Axtorp,

på i tre

dagar, med början torsdag. Det
är således en stor del av distriktets bästa och mest lovande
tennisungdomar som visar upp
sig och det kommer såkerligen
att bjudas på bra spel.

Det är ett tråkors av ek och det

brukar kunna stå i ungefår 50 år
innan det ruttnar och då såtter
man upp ett nytt kors. Det nu
nämnda restes 1982. Huruvida det
har varit en kyrkogård där, vet
man inte. Den första präst i Kinne-

ved,,som är omnämnd var herr
Olofi Sörby 1410.
Inskriptionen på korset omtalar
att den siste överlevande från
digerdödens härjningar reste korset. Om det då rör sig om den siste

minnesmärke, ett träkors inte .

från byn vet man inte.
Till sist sjöngs en psalm. innan .
-gl Ci* tillbaka till församlings- |

långt från gården Katteskalla. Det
har enligt traditionen rests med

dukat.

ledamöterna ibland göra en fot-

vandring till ett ganska unikt

anledning av digerdödens härjningarpå 1350-talet.
Enligt den muntliga traditionen
har gården Katteskalla haft sam-

mi aåa.e aedan 1600-tåler
man tror då att det kan vara

hemmet, där kaffebord"

och

riktigt

att det re5tes ett kors där från
digerdödens dagar, berättade
Ivan Johansson vid samlingen
kring korset.
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l(inneveds kyrkofullmäktig* "1Å
promenerade till minnesmärfte

Lördagen,de* 1 6mai{ 987
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Torp
Byslätten, 2 km fr. Kinnarp på
väg mot Karbo, bostadshus'o.
ladugård, 2.000 kvm. tomt, säljes för tax. värdet 34.000:-. Visning sönd. 24 maj 14-16 Assar
Eriksson.
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Kyrkofullmäktige leda,möterna vid
i

kyrkofullmäktige.
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enkla korset. Som synes är kvinnorepresentation stor
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na'nålet fimför serieprermåänern

[,arsson hlfivit skadad"
ffi il ån är hara fönstemåfivaflrt och irarne]rar, emdast

19 år

då ordinarie lceepern

Wnats

qrnffi+

gamrnal, det kanslee tyngsta

ffi

au'usvaret i laget.

Thornas "Fotat' ,&mderssorn ser imte amsvaret sorn någon helastning"
- Det åln [eu[ ocFr n'man Xigger ju å lite extna för att visa att mare vård platsen soin

n'rmålis"åA4aget!
trFK Falköping har liksom
ifiol fått en ganska bra start i
div lll-fotbollen. Fyra av

eePof,ffite

sex

poäng är inte så illa, inte minst
rned tanke på att man startat
mol

tre

nykomlingar,

vilka

brukar vara extra pigga i bör-

jan. nkväll väntar spel mot

en

"gammal bekanting" då kommer Kur-rgsbacka på besök till
Odenplan.

o "lVfiatch[ejä[te"
Ifiol slutade matchen

dem
emellan på Odenplan lL-1 och

den poängen kunde XFK till
stor del tacka Thomas Andersson för. tr mötet med Götene i
serien för dryga veckan sedan
bidrog "Fota" starkt till att
laget kunde bärga två poäng.
nnte minst i den första halvleken då hemmalaget jagade

kvittering gjorde han ett par

verkligt fina råddningar.
- Den ena vid stolproten
minns till och med jag, säger

t
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seriematch på Odenplan

Efter att ha vaktat målet i
inledningen av serien ifiol fltck
'lfhomas ta steget ned till juniorlaget. Jl detta lag fick han vara
med och skörda en rad framgångar.
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ifiol spelades

mot Kungsbacka, som ikväll åter gästar Falköping. Thomas
,Andersson hoppas naturligtvis på att han får spela samma "
roll i år som ifiol. Då var han poängräddare, se faximil ovan,
men den här gången vill hanhatvåpoäng!

- Det .var både roligft och
lärorikt. Aven på juniorniVå är

laget,

det hela bättre organiserat i en
div lll-klubb än i sexan. Jas
lärde mig mycket.
tr år är det A-laget som gäller.
Och nu närmast Kungsbacka.

i år är det elva jämna

spelare som ger allt. Det är mer
kämpatag och mer stöttning.

agmoralenårbättre.
- Den ändrade inställningen märks också på träningarna. Fler känner att de har en
möjlighet att ta plats i laget och

n

.

- ,trag tror på seger. De har
inte övertygat hittills medan vi
kommitigångbra.

detta gör att de "ordinarie"

måste satsa även de. Det finns

inga direkta "säkra" flatser i
Iaget i år.

* W{i}eae[ s$*iltrnaaden
F.ramngåmgan'
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han och låtar ganska nöjd...
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Om nFK F'alköping 1987
kontra

-

1986 säger

han:

Skillanden mellan lagen

är egentligen

Vtrikael Nilsson

han betydde oerhört mycket.
Ifiol var det mer "lirare" över

t X,aget
Det trFKJag som tar emot

' Kungsbacka har följande utseende:
T'homas Andersson

-

Feter

Garmenius, . Peter Uvesten,
.Iens Ström, Hasse Fersson -

Tbomas "Pota" Andersson håller greppet antingen det handlar om fotbollar eller om virke. För att vara riktigt vitsig kunde
man säga att " det är gott virke i den grabben"...
Feter Svensson, Leif Markrud,

Stefan Gyllensvaan, Nicklas
Fettersson

-

Christer Henriks-

son. Urban Alfsåon
Nilsson, lPer Sundh.

-

Mikael

Saknas gör Mats "Iohansson
och Conny Hermanssoir, vilka
båda skad-at sig under träning
i veckan. Äterkommer gör Fer
Sundh.
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gick i helgen sin första nattvardsgåne' Det är 17 år sedan
Hela 23 kOnfifmAndef
pro-sten Uno
och Brisåene p"tt.;;i;;;;a stort' Under l.-otdäg"tt höll

antaiet i Kinneveds, Vårkumla
med bibelvisor och psalmsång' På söndaMårtensson förhör med konfirmanderna. Förhöret varvades
konfirmanderna in i Brismene kvrka'
tågar
På.bilrlen
yrka.
t
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i
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Linda Svensson var korsbärare
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Mazarka vid vägkanten

v4ltr-*.
På Annandag Pingst
kommer det att spelas upp
till dans genom Kinnarps

vara med och ha uppvisning i olika
danser dels under pausen på

Lofsgården med "kubben"
rattar sin traktor och på den
lövade vagnen svarar Ragnar Nilsson med mannar
från Borås för musiken.
En grupp ungdomar från Ul-

pausen.

gator, på lekparken och
Frökindsgården. Sven på

ricehamnsbygdens ungdomsdan;
slag kommer för första gången att

Frökindsgården och även i lokal
Frökind, som är slutmålet. Där
servers kaffe med dopp och det
blir också en svängom efter kaffe-

Kom alla KinnarPs- och Slutarpsbor och alla från när och fiär-

ran som är dansintresserade till

denna folkfest upPmanar arrangören Kinnarps IOGT-NTO.
. Vid regn är samlingen och dansen förlagd till Lokal Frökind.

Urban Anderssolle
f.u*å

"i"li"
från sällskapet

t-

Slutarp gifte sig i lördagsi Vårkumla

-"a Silva Hanthe, Fåkoping. Han tycktes dock inte uppa"" tu.nsexa hans kamraler bestod honom med utan flydde
under kväl1ens lopp.
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Kinnarp/Slutarp

ReSreI $gppade rigrye

Iör.dagen

de.n J
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dw"n genamlfinnarp:

Man dansade inomhus
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Lokal Fröliind istället
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i går annan'
Någon långdans längst gatorna i Kinnarp blev det pä gru2! 3v r.esnlt inte tal om
Frökindsgården
på.ålderdomshemmet
iine
här
Som
aet
ändå.
6tiv
da"ns
p;;;tf,
d;;
frå" {Ilricehamnsbygdens ungdomsdanslag visade prov på polka, vals m'm'
dt!;;Vtupp^en
Sedan dlnsjd es det vidare i Lokal Frökind, inomhus'

Det blev ingen långdans
med schottis, polka, snoa
och vals och vad nu alla

danserna kallas genom
Kinnarps samhälle i går
söndag. Vädrets makter
behagade vara så ogina och

tömma så mycket vatten
över samhället att arrangerande IOGT-NTO denna
sjätte upplaga av detta
dansanta konditionsProv
fick flytta dansandet inomhus.
Nej, denna annandag fick vi inte

se några schvungfulla taktfasta
danssteg av glada folkdräktskläd-

da människor. På gatorna vill
säga. För se dans blev det ändå,
först med en traditionsenlig uppvisning för pensionärerna på Frökindsgården, för säkerhets skull
också här inomhus, i dess samlingssal. Här var det en grupp
unga dansare från Ulricehamnsbygdens ungdomsdanslag som
gav prov på polka och polska oöh

vals till taktfast ackompanjemang

av Ragnar Nilsson och Co, från
Borås välkända ackompanjatörer
når det dansas genom Kinnarp.

r

Ännumeradans

Själva långdansen, eller ska den

kallas kortdans (?) eftersom man
dansade i kommunala samlingslo-

kalen Lokal Frökind, blev trevlig
nog ändå för våra dansanta vänner. Det är nåmligen så att det här
dansfolket efter att ha dansat sig
några kilometer genom byn, rned
uppehåll och dans vid nyss nämn-

da Frökindsgården, sen tar sig till
Lokal Frökind, dricker kaffe och
fortsätter dansa.
En verklig prestation tycker den
som med kamera, block och penna vandrar med dansföljet längs

geitorna och

biir anfådd utan att

dansa.

- Dans ger kondition, det är
säkert! Har jag hållit upp några
veckor så känner jag hur jag stel-

- nar till, berättade en av de dansanta herrarna i går för oss.

Nu blev det desto mer dans i
stora salen på Lokal Frökind i
stället.
.Nästa
på sol och
år hoppas vi

dans längs gatorna i Kinnarp igen.

GLENNWELANDER

Hur m,ycket bestämm,er SJZ
Häromdagena kunde man i

denna tidning läsa om att kommunstyrelsen i en skrivelse kräver
att spåren på bandelen Falköping
- Asarp tills vidare får ligga kvar
eller rättare sagt tills dess väg 46
blivit upprustad på ifrågavarande
sträcka.
påbOrjat
arbetet att omöjliggöra trafik och
detta genom att montera ner bl.a.
signalanordningarna. Sålunda
monterades bommarna vid södra

vecKan.

i

det aktuella fallet eftersom de
överlåtit arbetet till en annan in-

stans.
Det linns all anledning att vidare
följa upp SJ:s agerande i fortsätt-

ningen.

SJ har dock redan

överfarten

dighet i Borås dår man upplystet
om att de inte hade något ansvar

i

Slutarp ner

i

förra

Bestående av denna insats blev

två djupa gropar där bomställen
funnits utgörande en fara för
småbarnen och som gav anled

ning för samhällsföreningen att

En bieffekt av bommarnas nedmontering år att hastigheterna i

biltrafiken tilltagit

i

samhället.

Bommarna var genom sin blotta
närvaro ett varningstecken. Genomfarten i samhället är en enda
stor s-kurva där farter uppåt g0
km innebär en stor trafikfara.
Förhållandena bör ses över av
de trafikvårdande myndigheterna
och en skärpt övervakning kommer man säkert inte ifrån.
GUSTAVGUSTAVSSON

kontakta vederbörande SJ-myn-

l'lg7O6ts

Slutarp

t6lb-u>

Thomas snabbast på, Kinnemo
Pappersinsamling
i Slutarp-Kinnarp
I dag år det pappersinsamling i
Slutarp-Kinnarp. Tidningsbuntar
kan placeras i direkt anslutning
till fastigheterna.

De äldres resa
Kinneveds rödakorskrets anordnar torsd.

25

juni De äldres

resa start fr. Frökindsgården kl.
12.00. Alla födda 1917 eller tidi-

gare är varmt välkomna. Äkta

maka följas åt oavsett ålder.
Anmälan senast 2316 tel.
0515/330 06,330 93.331 39.

Kinneveds rödakorskrets

Finalen

i

korandet av Falköpings snabbaste fotbollsspelare vanns av To-a|Svensson, som
till vänster, Per Winlöf, längst till höger,

här gör segergesten, före Magnus Svensson, längst
och B ernt Andersson, Vartofta. (Foto Dan Nilsson)

'

Succ6! Ja, något annat ord passar inte på KlF-dagen på Kinne
mo i lördags. Massor av folk på
såväl loppmarknaden som de
övriga aktiviteterna.
Omkring 8.000 kr fick man in
och det är Tomas Kullman i KIF

KINNEMO
PÅ 13JUN'
KIF'DAGEN
LÖRDAGEN
,<rG-r"r-.
fi99le)

nöjdmed.

-

Ja, det måste jag säga. Vi

hade mycketmerfolk

i

år

änifiol.

frfiwe*

Något av dagens huvudattraktion var korandet av Falköpings
snabbaste fotbollsspelare. I en

osT

- final drog Tomas
Svensson, Asarps IF, det längsta
strået. Segertiden löd på 1f,8.
Tvåa blev 'Magnus Svensson,

dramatisk

FALKöPING

o5t5-t3t

Kinnarps IF, 11,9, trea Per Winlöf, Slutarps Itr', 12,0, och fyra
Bernt Andersson, Vartofta SK,

En dragkamp mellan tränare
och lagledare vanns av lagledarna

tillslag, före Tomas Kullman,
255. Dessutom spelades en fotbollsmatch mellan P13/F14 och ett
föräldralag. Ungdomarna vann
medS-1.
En rolig avslutning av den tidigare nämnda löpningen var att
segraren Tomas Svensson förut402

om en rad priser fick åka Rolls'

Royce in

till Falköpings flygfält,

varifrån han bjöds på en flygtur
över kommunen och då passerade

bl

a Kinnemo och

hemorten

Äsarp.

Sommarkvållikyrkan
Under den samlade beteckning-

en sommarkväll

i kyrkan hölls i

Kinneveds kyrka på söndagskvällen diktprogram med dikter av Bo

-

Setterlind, musik på orgel, solosång samt aftonbön:

var Sven

Andersson. Med solosång medverkade Margareta Thor. För orgelmusiken stod Bengt Kjellström och
officiant vid aftonbönen var Hans

Diktuppläsare

Clemensson (från Uppsala).

:

9()

FÄuöp,NGs,

PROGRAMMET:

*

i.äöäbVTAäO

PA
9.00 LopPmarknaden startar
10.30 Dragkamp lagledare-tränare .
AXE
^^^ 11.00 fa'iOygOenJ snabbaste fotbollsspelare
11l0titll
Försöksheat
Finalheat
12.30
:13.30 Match mixat P1 3/F1 4-Mammor/pappor

Ponnyridning - tipspromenad fö1Qe llgre.- pilkastning - chokladhjul
fis(damm"- pricliskytte fotboll - boiljongleringstävling - tombola loppmarknad med bl.a. begq.gnade cyklar. _ _ _ !

12,0.

efter en kort kamp. Bolljongle- )
ringen vanns av Stefan Ekman,

DEN

.

ty;

-KINNARPS iT NÄISAR ALLA HJARTLIGT
vÄlrourun

T orpuandring
Kinneveds HembYgdsförening
har arrangerat en torPvandring i

Svenstorp och NagiarP i Kinneveds socken' I den fina försommarkvällen hade närmare 50 in:
tresserade mött uPP.
Samling skedde vid SörbY skola, Eftersom vandringen skulle
omfatta över halvmilen ordnades
så att de som så önskade fick åka
på vagn efter traktor.

'

En hel del intressant information om bYgden, bl.a' om torP som
försvunnii, lämnades av flera i
denna bygd boende Personer'

Bostället kallas "Fermes" efter en
där tidigare boende. Sist bosatt

i I\ uglarg

på stillät var Martin Ahl'

Första anhalt var vid Platsen för

Dårefter, På väg söderut, Pekades ytterligare två boPlatser ut'
Båda dessa visade endast ringa

det försvunna soldattorPet under
Naglarp. TorPets läge utPekades'
Soldat nr 938 Skaraborgs regement bodde här' Ett känt soldatnamn härifrån ärNord.
Nästa uppehåll gjordes närmare Naglarps bY, dar gården Sån.num ursprungligen legat även en
eammal imedja i NaglarP besågs'
Smedjan är nu i mYcket dåligt

rester efter bebyggelse. Småning-

om nådde sällskaPet fram till

Höqebacke, där kaffe intogs sittanäe på husgrunden efter den
gamla åffären som tidigare funnits

här utmed vägen KinnarP-Axtorp.

skick.
besågs också en torPI Naglarp
-500-meter väster om Nagstuga.

Senare på väg till SöibY skola'
studerades runstenen som stårvid
korsningen i AlarP' Efter en i hög
grad intressant vandring nåddes

tarps bV besöktes en husgrund'

lq87 c6 z

Ode

sedan 1940-talet.

II

till sist åter
Sörby.

utgångspunkten vid

Övning ger fördighet och när nt
nu slutar skall ni inte se det som
om ni nått ett.slutmål utan bara
ett etappmål för att klara er vid

hölls den första sim-'
promotioneni Sverige.
Vid åttioårsjubilet i år
och igår i FalköPing var det
också den allra första Pro'
motion som årets Promotor,
fritidsnämndens ordföran-'
de Anders Moberg närvaradevid.
1907

I är

iubilerar

simpromotionen

sommarens bad sa Promotorn och
slutade med rådet "simma lugnt"'

Vid avslutning i Odenbadet förekom förutom Promotionen också livräddningsuppvisning, madrass-stafett och skämthoPP'

LARSÄKHE

I
I
I
I
I

I
I

I

I
I

j
I
I

li

Men detta till trots klarade han
med glans att utdela de kransar
rottt för de som deltagit i utbild-

Under simskoleveckorna

följande erövrat märken av fin
valör:

ningen är tecken på att man klarat
kandidat eller magistervärdigheten.
300 ungdomar var i år anmälda
till simskolorna i Odenbadet. I 16

ka Knutsson, Solia WernmYr, Frida

Skog, Raymond Björk, Robert Lejon'
Angälica Rehn, Jennie Persson, Stefan
Lennartsson, Linda Svensson, Kajsa
Arnesson, Elssbet Olofsson' Maria

iT

Olofsson, Niklas Stenkvist, Björn
Akerhage.

Järnmagistern: Christan Fock, Viktoria Persson, Maria Karjalainen, Ni-

- Ni har börjat sommarlovet På
ett utmärkt sätt genom att förena
nytta med nöje sa Anders Moberg

li*

som också passade På att slå ett,
slag för Odenbadet.
- Se nu till att ni tar med föräldrar, syskon och vänner hit och

ffi

använder er av badet. Fjolårets
100.000 bad kan fördubblas, me-

,,"1
,

nade Anders Moberg.

t't

slöå

klas Stenqvist, Annika

Pettersson,

Erik Harrysson.

Bronsmagister: JennY Nilsson, Jim-

mv Lindrot, Annelie Palmqvist, Roberi

Såhl6n, John Sahl6n, Håkan Ekman'
Daniel Svensson, Reine Lundahl.
Guldmagistern: Helena WernmYr,
Mattias Lagesson, Jonas Larsson.
Silvermagistern: Jonas Arnesson'

fredrik Andersson, Henrik

Carlsson,

Jonas Larsson, Stefan Kling.

27
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Konfirmandiubileum i Kinneved. Bakre raden fr v: Ann'
Marie Nilssån, prosten IJno Mårtensson, Stig Fredriksson och
Ee,ng! KarlssoÄ. trrä^r. raden: Siw Andersson, Inger Karlsson,'Siv Gustavsson, Ingrid Torstensson, Ingrid J ohansson'

L947 årskonfirmander
" Magiste

rn"

Mobe r g'
Helena We rnmy r bekr ansas av Anders

T rad

itio neltt

Mi

Tångavallen
Midsommarafton

dsomm artir an de

- 13SlutarP
Lövad vagn fr'

kl'

kl. 13'30 Dans kring mid-

ää;],,.o*,
av
lä*""r*a"g.", kl' 14 UPPvisning
nYa
den
i
tt*,"". Brukshundklubb'Sveriges bästa
Agility med
t""Jto**"
'i""äl"ri. rs.gö
rottoll 13-årslaget mot

;;"d"

stjärnor' Servering'.

li:k9"TT'
väl-

Ballongiakt, cnortladniui'-åoriåttning: l3n1{ittnins'
komnatillentrevligMidsommarfestlFrivilligentråsomoav.
-r"ttåi
gat tilt Barncancerfonden !
SIF ungdomssektion

1947 års

konfirmander i Kinne-

ved och Vårkumla har hrat

40-

årsiubileum Heliga Trefaldighets
daq genom att delta i högmässa
må nattvard i Kinneveds kYrka'
Prosten Uno Mårtensson Predi-

kade över dagens text, Joh. 15:5'

som handladee om Jesu avskedstal om vinträdet och grenarna' Det
var'också det minnesord som

konfirmanderna fick i sina biblar

av konfirmandläraren Kurt Larsson-Grip.

Samvaron fortsatte sedan i
Kinneveds församlingshem. I jubil6et deltog åtta av de ursprungligen nio konfirmanderna.
Efter avslutningen reste samt-

liga konfrrmander till

VistorPs

där

konfirmandläraren Kurt Larsson-GriP

gämla kyrkogård,

I
I

Kandidaten: Elin Dahlsirand, Samuel Sigfridsson, Terese Angrimer, Anni-

olika grupper har man under tre
veckor fårtt lära sig simningens
grunder och fått vidareutveckla
tidigare kunskaper.

li,

har

vilar. Vid dennes grav nedlades
enbukettblommor. / {'

Ws"fl""dr

zr{d-h
, rr ()7.

e,?'{ rQ8?

"trli*tri

3 &ze res&xs

för

lKt*ro*sveds äldre

Kinnarps mest lönsamt

I

Kinnarps Rödakorskrets hade i

, torsdags sin årligen återkommande resa för de äldre, den B4:e i
ordningen med stari från F.rö-

kindsgårdeqr. Resan

gick

Karleby, Äsle, Ekedalen
Kavlås till Kungslena kyrka,
historiskt intressanta platser

Kinnarps AB, tillv€rkare av kontorsmöbler i
Kinnarp utanför Falköping är Sveriges lönsammaste företag, mer lönsamt än de ftiretag Veckans Affärer utnämnt tilt
detta, basunerar tidning-

en Västergötlan-ds affärer ut i sitt senasg€ rruril:
trner. En lönsamhet med
75 procent i avkastning
på eget kaptial 1984-85
och 51 procent 1985-86
placerar företaget i särklass bland svenska företaE menar tidningen. " ..

- Det här beror på hur man

.

räknar, säger företagets VD

Henry Jarlsson en av ägarna i
företaget.
- Företaget går mycket bra,

vi är framgångsrika med våra
produkter på marknaden och

tjänar pengar, men

lönsam-

hetssiffror i tidningens beräkning blir högre på grund av att
företaget är ett rent produktionsbolag utan fastigheter och
maskinpark, de ligger i ett
annat bolag, säger Henry Jarlsson. Det ökar avkastningen på
det arbetande kapitalet.,

Någon börsintroduktion av
Kinnarps AB av skatteskål som
antyds i tidningsartikeln förnekar Henry

Jahlsson.

.

-

I.[ei, tvärtom. är det så att
en börsintroduktion med högt
*

lönsarnhet och utveckling, utöver vad som kqn vara möjligt
driver upp kurserna på aktierna så att skattebördan skulle
öka i stållet för att minska den.

Börsintroduktion är inget vi nu
ser som intressant.
Kinnarps AB har en o*rä*rning 1985-86 på 486 milj. kro-

nor. Man kontrollerar hela
kedjan från tillverkning av

kontorsmöblerna till transporter till kunderha och försäljning
i en mycket rationell organisation. Succesivt och självfinansierat har man undan för undan
byggt ut sin kapacitet.
'

Kinnarps är rnarknadsledan-

de och kan tjäna rejält med
pengar på sina produkter.
Sedan några år tillbaka satsar
man på export, bland annat till
Finland, Danmark och USA.
qöt är på exporten företagen

ska basera eventuell fortsatt
expansion när den svenska

marknaden är

rnåttad.

.

GLENNWELANDER'"

",

över
oeh

alla

I Kungslena kyrka fick man.
Iyssna till'band med beskrivning
över kyrkan och även ett banå
rned barnkör från Kungslena, som
*9q sång inramade bibelläsning
och bön.
tr F örsamlingshömrinet stod borden'vackert dukade. Där ti;rias på
kaffe med frallor, kakor och tåria,
allt bakat och skänkt av kommitt6ns damer och övriga ledamöter i styrelsen. Kommittbns damer
Valborgs Claesson, Britta Wilgotsson och Inga Nielsen som varje år
ställer upp så fint är värda ett stort
tach.
John Karlsson sjöng och spelade på tretradigt dragspel och fick
mycket applåder. De två äldsta
deltagarna, Ellen Trygg, 88, och
Karl Vilhelmsson, 97, blomsterhyllades" Även en, blomma övernäcktes till John Karlsson för fin

underhållning.
Resenärerna tackade den arrangerand.e kretsen genom att ta
upp en kollekt som inbringade 551
kronor. Därtill överlämnade en
dam ett kuvert, innehållande 100
kronor.

'

Kinnarp;prand

ståetrtes Snahht
Räddningstjånsten i Falköping fick på måndagsmorgpnen rycka ut tiII Kinnarps Kontorsmöbler se-.
dan brand uppstått i ett
spånfilter på taket till en av
fabriksbyggna.derna. Brqn: ..*
den kunde snabbt slåckas:öeh spridningen hindras
mycket beroende på attden
inbyggda., säkerheten ;i ''

spånfiltret fungerade.
Det var sedan ett arbetsstycke i en lamellsåg kört
fast som gnistbildning uppstod i avsugningsanläggningen, gnistorna gick vidare till spånfiltret på taket
och där uppstod brand och
ordentlig rökutveckling.
Under några timmar på
måndagen blev det driftstopp på ett par maskiner
men redan på eftermiddagen var anläggningen lagad
och produktionen igång
igen i full omfattning.

Personal från räddningstjänsten i Falköping kunde snabbt släeka branden i ett spånfilter hos

Kinnarps,

Thomas rädd rung
I ett derbymöte som
slutar oavgjort, finns det
kanske inga direkta
matchhjåltar. Men frå-

gan år orn inte Tomas
ttPota" Andersson, IFK

Falköpings l9-årige målvakt, bör tilldelas epitetet ändå.

Hans räddning på Ur-

ban Westerbergs straff

räddade
kvar IFK i

förmodligen
matchen och
gav den det utseende den
fick.
- l-0 där och mat-

= IFI*s räddning?(! )

chen hade blivit helt
annorlunda, konstaterade båda lagens ledningar.

Straffsituationen kom redan
efter 2.45. Jörgen Eklund stör-

tade in i IFK:s straffområde
och fick en knuff, hojtade för

straff. Men domaren friade och
bollen gick vidare till Jörgen
Malmström, också han rnom
straffområdet. Malmström
hade inget läge att skjuta, och
svårt att passa och ändå rycker
Stefan Gyllensvaan honom

orutinerat i armen
oundvikligt.

-

straff var

o Varsäker
Fram gick Urban Wester-

berg för att skjuta och i målet
står alltså Tomas Andersson,
19 år, med nästan 1.000 personers ögon på sig och utan att
ha rört bollen innan i matchen.
Nervöst?
- Visst var det Pirrigt. Men
samtidigt såg jag ju att det var
Westerberg som skulle skjuta,
såjag var säker på attjag skulle
ta den, avslöjade Tomas efteråt.

Säker

-

fiå en straffsPark?

- Visst, jag hade studerat
'Urbans
straffar i en annan

\io^ol *-tlort+t- ot-!,t Urbw, r,l/wiwLr4

C-r

match och visste i vilket hörn
han slår. Strafflåggare skjuter
alltid sina straffar lika. Jag viss-

te var han skulle skjuta

och

hade bara att gå ditåt.

o Tänktöver
- Faktiskt var det här en grej
som jag gått och tänkt på i tre
veckor, hur det skulle gå om
det blev en straff i derbyt och
Urban skulle lägga den...

Och mycket riktigt: Urban
Westerberg sköt i den vänstra
sidan av målet och där lanns
Tomas.

IFK var kvar i matchen

och kunde kriga till sig en poäng.

BORJEANDERSSON

ht'f"t ['S^ Ki--trp

&/+>'

Tidig morron l7l7 -K)
på Bässes veranda

w

Häromdagen var vi några
stycken från tätorten KinnarpSlutarp samlade hos Båsse för

att medverka i en tidig närra-

dio-sändning. I god tid före
sändningen anlände vi till studion där förutom programvärden även programledaren

Urban Dahlström tog

emot

samt naturligtvis fru Signe, som

svarade för markservicen med
kaffe och goda bullar oeh dito
kakor, vilket värmde i den

något kyliga men efterhand
soliga julimorgonen. Med i
mottagningskommitt6h var

också huskatten Gustaf men
han fick av någon anledning
inte våra i programmet.

Efter en stunds uppvärmning
tillsammans med de programansvariga var det dags att kl.
6.15 gå ut i etern. Det en timma
och tre kvart långa programmet förflöt under lättsamt prat
kring olika ämnen med avbrott

för musikstörningar

isommAno*fi
toppenbilligt!
I

I
I

ga lyssnare.

Nyazoch begagnade, aven r|

!

och

påringningar från morgontidi-

Ett av de områden som först.
berördes var industrisidan där
Henry Jarlsson, VD, i Kinnarps

traktor.Lo"arc"åppåt. !

Kontorsmöbler bl.a. redogiorde för sitt företags utveckling
och framtidsplaner. Vid jämförelse med t.ex. 50-talet så

l$cE:s DÄcK i
r
Kinnarp.
I
I r"t. osrs/3g? Bo, Lost. sT nl

-Et*----

och Mönarps Egenddiir betydande arbetsplatser även med

dagensmåttmätt.

Att det inom fätorten finns

en god service av olika slag det

påvisade Bengt Samuelsson i
sin tablå över de. inrättningar
av olika slag som finns tillgäng-

liga.

Så var turen kommen till

Gösta och Bengt

i

Kinnarps

respektive Slutarps Idrottsföreningar

att redovisa

sina

fögderier och av denna framkom att verksamheten är livlig
och detta gäller i hög grad

ungdomssidan, vilket är glädjande. Det talades också om
"en stark förening i tätorten.
Den som lever får se.

Till trevnaden.i ett samhälle
hör bl.a. att det hålls rent och
snyggt i befintliga parkområden och lekplatser samt att
gatorna vintertid befrias från
snö det har ortens vägförening
ansvaret för och det fick man
veta av Inge Eckerlid.
-Om det till äventyrs fanns
någon som inte_ visste att det
finns en stor och livaktig hembygdsförening den Vet bättre
sedan Thomas Pettersson givit

konstaterar man i högsta grad *
att storskaligheten slagit igenom även i Frökind. Tidigare

ten på maj.

Beslutet, ett så kallat
kanslibeslut fattades den
26juni.

Mönarps egendom är på

nus.

Bröderna Magnusson, fram-

gångsrika

mjölkproducenter,
djuruppfödare och ägare av eget
gårdsslakteri med butik på Bjurum m m, ämnar driva Mönarp

som komplement
438

hektar, till stor del mossmaik men
också en del fastmark. Bröderna
Magnusson köpte gården den lB
maj av norrmannen Oddvar.Kjelta
för två miljoner kr.

Oddvar Kjelta är en av flera

ägare tillMönarp påsenare år som

fått ge upp och lämna den svår-

brukade gården med stora förlus-

till

verksam-

heten på Bjurum. Man kommer,
att hålla djur där, i första hand
svin. Vall, beten och spannmåls-

produktion kommer den odlade
arealen på Mönarp att användas

till uppgav Gösta
köpet stod klart.

Magnusson när

Bröderna Magnusson känner
väl till Mönarps egendom sedan
den tid den arrenderades av deras

pyramider.

Eftersom Thomas -har an_
knytning till skolan som lärare
iKinnarp hade han ocksånågot
'alt,säga om situationen
på
skolområdet där han bl.a.
konstaterade. att elevunderlai vikande, vilket kan
5o-Tq att skapa vissa svårigheter i framtiden.
Samtalen kring "miken" in_
terfolierades av det minst sagt

get är

starka "bruset" från den tidigå

morgonrusningen på 46:an där
pendlande i båda riktningarna
på väg till sina arbeten blandades med långtradare av skiftande slag.

Intensiten i trafiken var nå_
got nytt för flera av oss. som

inte har samma närhet till riksvägensomBåsse.
Numera finns det inga det

inga hinder för biltrafiken i
form av fällda bommar eftersom dessa har monterats ner

av SJ som giort detta ingrepp
rnnan regeringen tagit beslut
om upprivning av spåren och
därmed gått händelserna i för_
vä9. Falköpings kommun har
ju i sin remiss förordat ett bibe_

- Asaro.

Sedan.en tid tillbaka är som
bekant trafiken nedlagd vilket
bl.a. innebär att Kinnarps

Kontorsmöbler, kommunens
mest expansiva företag och

Sveriges största i sin bransch
:-- stårutan spårbundna transporaq ter där såväl avgående som
ankommande produkter numera sker med långtradare,
vilket vidimerades av företagets VD utanför det ordinarie
programmet och vi var överens

öy*r;,Mömarp
"rlåii!å-i"it
användbara byggnaäer,
så nar

än Egyptens

rustad på sträckan Falkoping

lfu tar llfiagnfrSsons
som på en lada och två bonings-

den bekanta Slutarpsdösen.
vilken räknar sina anor från
åren 4-5.000 f.Kr. alltså äldre

i första
hand intill dess väg 46 är upp-

arbetsplatserna många
men den sammanlagda arbetsstyrkan kom till närmelsevis
Tte upp i { &ens siffror. Om

lantbruksnämndens förvärvstillstånd för Mönarps
egendom söder om Falköping vilken de köpte i mit-

föreningens

verksamhet och målsättning.
Man har också sina domåner

hållande av trafiken

var

Bröderna Bo och Gösta t.r. Sto"" p".rgbt n.. rcrro-.f"5f
Magnussson, två av fem gården som köPts till för högt piis
bröder som bruka",i,9i" :iå::ä:"ffifää,$äH"j:ä
Bjurums gods, har tillsam- ;"iåf;;;s.
Mönarps esen_
mans med sina makor fått dom saknar raå

en överblick av

man går langre tillbaka i iiden

så var Karbo Torvströfabrik

om att marknadsföring inte är
SJ:s starka sida. Ersättnings-

far.,För första_gången på många

år kommer Mönarps egendoÅ,

med srna speciella odlingsförut_

.

sättningar, mossmark, att brukas
av folk som har erfarenhet och

gedigna kunskaper om detta.
Stora Bjurum är en gård med
ungefår liknande markförutsättningar.

GLENNWELANDER

transporterna fungerar dock
tillfredsställande.
Klockan tickade mot klockan
åtta då tiden var ute för programmet, och även om det
funnits en del att tillägga utöver
det sagda så har jag en känsla

av att programmet speglade

den aktuella situationen i tätor-

ten. Blickar saknades inte heller varken framåt eller bakåt i
tiden.
Positivt i stort sett över hela
fronten alltså och skulle något
negativt kommit med i bilden
skulle detta varit i anknytning
till trafiken där man kan kon- "
statera allt för många fartöverträdelser men detta får bli en
ånnanhistoria.
GUSTAVGUSTAVSSON

