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epsnet-stopgsde sjfute dansen genom Ki'nnqrp:

Man dansade inomhus i
Lokal Frökind istället

Det blev ingen långdans
med schottis, polka, snoa
och vals och vad nu alla
danserna kallas genom
Kinnarps samhälle i går
söndag. Vådrets makter
trehagade vara så ogina och
tömma så mycket vatten
över samhållet att arrange-
rande IOGT-NTO denna
sjåtte upplaga av detta
dansanta konditionsprov
fick flytta dansandet inom-
hus.

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 UPP-

visning för pensionärerna På Frö-
kindsgården, för säkerhets skull
också här inomhus, i dess sam-
lingssal. Här var det er-r gruPP

unga dansare från Ulricehamns-
bygdens ungdomsdanslag som
gav prov på polka och Polska och
vals till taktfast ackompanjemang
av Ragnar Nilsson och Co, från
Borås välkända ackomPanjatörer
när det dansas genom KinnarP.

o Annu mera dans
Själva långdansen, eller ska den

kallas kortdans (?) eftersom man
dansade i kommunala samlingslo-
kalen Lokal Frökind, blev trevlig
nog ändå för våra dansqnta vän-
ner. Det är nämligen så att det här
dansfolket efter att ha dansat sig
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några kilometer genom bYn, med
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 Pen-
na vandrar med dansföljet längs
gatorna och blir 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 dan-
santa herrarna i går för oss.

Nu blev det desto mer dans i
stora salen på Lokal Frökind i
stället.

Nästa år hoppas vi På sol och
dans längs gatorna i KinnarP igen'

GLENNWELANDER

Någon långdans längst gatorna i Kinnarp blev det på grund av regnet inte tal om i går annan.
da] pings, men dans EIev det ändå. Som hår inne på ålderdomshemmet Frökindsgården
dar in grupp från tllricehamnsbygdens ungdomsdanslag visade prov på polka, vals m'm.
Sedan dansades det vidare i Lokal Frökind, inomhus.

Häromdagena kunde man i
denna tidning läsa om att kom-
munstyrelsen 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.

SJ har dock redan påbörjat
arbetet att omöjliggöra tralik och
detta genom att montera ner bl.a.
signalanordningarna. Sålunda
monterades bommarna vid södra
överfarten i Slutarp ner i förra

Mårkalas på lfiJltrö"iä
Kinnarps IF hade liten julafton

mot Kättilstorps IK igår. Seger
14- I (5-0) talar sitt tydliga språk.

- Vi gick in för att arbeta slut
på dem i första halvlek och det
lyckades vi med. Sedan kom ut-
delningen i den andra halvlekän,
sa Jan Elf, nöjd tränare i KinnarP.

- De här måien kan varavärda
en poäng när det drar ihop sig
fram i höst.

Målskyttar i KinnarP var Per-
Erik Ottergrel 3, Roland Jansson
3, Torbjörn Äkesson 3, Thomas
Westerberg 2, Clemens Ho{bauer,
Tommy Berglund och Eddie Gus-

tavsson. Jan Larsson gjorde Kät-
tilstorps må1.

Bäs1 i hemmalaget var Ove

Josefsson,- Eddie Gustavsson och
Torbjörn Äkesson.

veckan.
$lb-0.

Slutarp

Bestående av denna insats blev
två djupa gropar där bomställen
funnits utgörande en fara för
småbarnen och som gav anled

. ning för samhällsföreningen att
kontakta vejellQry41!9 SJ-myn:
dighet i Borås där man upplystet
om att de inte hade något ansvar
i det aktuella fallet eftersom de
överlåtit arbetet till en annan in-
stans.

Det finns all anledning att vidare
följa upp SJ:s agerande i fortsått-
ningen.

Hur mrycket bestänxrner SJ?
En bieffekt av bommarnas ned-

montering är att hastigheterna i
biltrafiken tilltagit i samhället.
Bommarna var genom sin blotta
närvaro ett varningstecken. Gen-
omfarten i samhället är en enda
stor s-kurva där farter uppåt 90
km innebär en stor trafikfara.

Förhållandena bör ses över av
de trafikvårdande myndigheterna
och en skärpt övervakning kom-
mer man såkert inte ifrån.

GUSTAVGUSTAVSSON



Thoma,s sttabbast på, I(innemo

Finalen i korandet av Falköpings snabbaste fotbollsspelare vanns av Tomas Svensson, som
här gör segergesten, före Magnus Svensson, längst till vänster, Per Winlöf, längst tilL höger,
och Bernt Andersson, Vartofta. (Foto Dan Nilsson)

Succ6! Ja, något annat ord Pas-
sar 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

"nöjdmed.

- Ja, det måste jag säga. Vi
hade mycket mer folk i år än ifiol.

Något av dagens huvudattrak-
tion var korandet av FalköPings
snabbaste fotbollssPelare. I en
dramatisk - final drog Tomas
Svensson, ÄsarPs IF, det längsta
strået. Segertiden löd På 11'8.

Tvåa blev 'Magnus Svensson,
Kinnarps IF, 11,9, trea Per Win-
löf, Slutärps IF, 12,0, och fYra
Bernt Andersson, Vartofta SK,
12,0.

En dragkamp mellan tränare
och lagledare vanns av lagledarna
efter en kort kamp. Bolljongle-
ringen vanns av Stefan Ekman,
40, tillslag, före Tomas Kullman,
255. Dessutom spelades en fot-
bollsmatch mellan P13/F14 och ett

löräldialag. Ungdomarna vann
med3-1.

En rolig avslutning av den tidi-
gare nämnda löpningen var att
segraren Tomas Svensson förut-

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.

I

I Pappersinsamling
i Slutarp-Kinnarp

I dag är det PaPPersinsamling i
Slutarp-Kinnarp. Tidningsbuntar
kan piaceras i direkt anslutning
till fastigheterna.

Sommarkvållikyrkan
Under den samlade beteckning-

en sommarkväll i kYrkan hölls i
K-inneveds kyrka på söndagskväl-
len diktprogram med dikter av Bo
Setterlind, musik på orgel, solo-
sång samt aftonbön:

Diktuppläsare var Sven An-
dersson. Med solosång medverka-
de Margareta Thor. För orgelmu-
siken stoil Bengt Kjellström och
officiant vid aftonbönen var Hans'
Clemensson (från Uppsala).

T rad iti o nel lt M i d so m m arti n nde

Tångavallen - SlutarP
Midsommarafton kl. 13 Lövad vagn fr.
Samuelssons, kl. 13.30 Dans kring mid-
sommarstången, kl. 14 Uppvisning av

Tomtens Brukshundklubb, i den nya

hundsporten Agility med Sveriges bästa

hund, kl. 15'30 Fotboll l3-årslaget mot
slocknade stjärnor. Servering, Fiskdamm'

Ballongjakt, Chokladhiul, Bollkastning, Ponnyridning. Väl-

komna till en trevlig Midsommarfest! Frivillig entr6 som oav'
kortat går till Barncancerfonden!

SIF ungdomssektion

De äldres resa
Kinneveds rödakorskrets an-
ordnar 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.

Ki nneveds rödakorskrets

V ä st ergotlands affiirer : Z:rk /cis?

Ifinnarps mest lönsamt
av alla svenska företag

t

Kinnarps AB, tillver-'
kare av kontorsmöbler i
Kinnarp utanför Falkö-
ping är Sveriges lönsam-
maste företag, mer lön-
samt än de företag Vec-
kans Affårer utnämnt till
detta, basunerar tidning-
en Våstergötlands affä-
rer ut i sitt senas-te num-
mer. En lönsamhet med
75 procent i avkastning
på eget kaptial 1984-85
och 51 procent 1985-86
placerar företaget i sår-
klass bland svenska före-
tag 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
tjånar pengar, men lönsam-
hetssiffror i tidningens beräk-
ning blir högre på grund av att
företaget är ett rent produk-
tionsbolag utan fastigheter och
maskinpark, de ligger i ett
annat bolag, säger Henry Jarls-
son. Det ökar avkastningen på
det arbetande kapitalet.,

Någon börsintroduktion av
Kinnarps AB av skatteskäl som
antyds i tidningsartikeln förne-
kar Henry Jailsson.

- Nej, tvärtom.är det så att
en börsintroduktion med högt
uppdrivna förväntningar på
lönsamhet och utveckling, ut-
över vad som kan vara möjligt
driver upp kurserna på aktier-
na så att skattebördan skulle
öka i stället för att minska den.

Börsintroduktion är inget vi nu
ser som intressant.

Kinnarps AB har en omsätt-
ning 1985-86 på 486 milj. kro-
nor. Man kontrollerar hela
kedjan från tillverkning av
kontorsmöblerna till transpor-
ter till kunderna och försäljning
i en mycket rationell organisa-
tion. Succesivt och självfinan-
sierat har man undan för undan
byggt ut sin kapacitet.

Kinnarps är marknadsledan-
de och kan tjäna rejält med
pengar på sina produkter.
Sedan några år tillbaka satsar
man på export, bland annat till
Finland, Danrnark och USA.
Det är på exporten företagen
ska basera eventuell fortsatt
expansion när den svegska
marknaden ärmättad.

GLENNWELANDER
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I år iubilerar D/o-,

simpromotionen

Konfirmandjubileum i Kinneved. Bakre raden fr v: Ann-
Marie Nilsson, prosten Uno Mårtensson, Stig Fredriksson och
Bengt Karlsson. Främre raden: Siw Andersson, Ing.er Karls-
son, Siv Gustavsson, Ingrid Torstensson, Ingrid Johansson.

en bukett blommor.
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1907 hölls den frirsta sim-,
promotionen i 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 närvara-
devid.

Men detta till trots klarade han
med glans att utdela de kransar
som för de som deltagit i utbild-
ningen är tecken på att man klarat
karrdidat eller magistervärdig-
heten.

300 ungdomar var i år anmälda
till simskolorna i Odenbadet. I 16

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

- Ni har börjat sommarlovet på
ett utmärkt sätt genom att förena
nytta med nöje sa Anders Moberg
som också passade på att slå ett,
slag för Odenbadet.

- Se nu till att ni tarmed föräld-
rar, syskon och vänner hit och
använder er av badet. Fjolårets
100.000 bad kan fördubblas, me-
nade Anders Moberg.

Övning ger fördighei och när ni
nu slutar skall ni inte se det som
om ni nått ett slutmål utan bara
ett etappmål för att klara er vid
sommarens bad sa promotorn och
slutade med rådet "Simma lugnt"'

Vid avslutning i Odenbadet.fö-
rekom förutom promotionen ock-
så livräddningsuppvisning, mad-
rass-stafett och skämthopp.

LARSAKHE

Under simskoleveckorna har
följande erövrat märken av fin
vaiör:

Kandidaten: Elin Dahlstrand, Samu-
el Sigfridsson, Terese Angrimer, Anni-
ka Knutsson, Sofia Wernmyr, Frida
Skog, Raymond Björk, Robert Lejon,
Angelica Rehn, Jennie Persson, Stefan
Lennartsson, Linda Svensson, Kajsa
Arnesson, Elssbet Olofsson, Maria
Olofsson, Niklas Stenkvist, Björn
Akerhage.

Järnmagistern: Christan Fock, Vik-
toria Persson, Maria Karjalainen, Ni-
klas Stenqvist, Annika Pettersson,
Erik Harrysson.

Bronsmagister: Jenny Nilsson, Jim-
my Lindrot, Annelie Palmqvist, Robert
Sahl6n, 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.

ff

L947 ärskonfirmander
1947 års konfirmander i Kinne-

ved och Vårkumla.har firat 40-
årsjubileum Heliga Trefaldighets
dag genom att delta i högmässa
med nattvard i Kinneveds kyrka.

Prosten Uno Mårtensson predi-
kade över dagens text, Joh. 15:5,
som handladee om Jesu avskeds-
tal om vinträdet och grenarna. Det
var också det minnesord som
könfirmanderna fick i sina biblar

av konfirmandläraren Kurt Lars-
son-Grip.

Samvaron fortsatte sedan i
Kinneveds församlingshem. I ju-
bil6et deltog åtta av de ursprungli-
gen nio konfirmanderna.

Efter avslutningen reste samt-
liga konfirmander till Vistorps
gamla kyrkogård, där konfir-
mandläraren Kurt Larsson-Grip
vilar. Vid dennes grav nedlades
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"Magistern" Helena Wernmyr bekransas av Anders Moberg. I'



JämUägSep$l$n Faköping - Utricehamn lider definitivt mot sitt slut. Nyligen plockade. nämligen

:a.""ågråti[ålte. från Skara I L]undsbrunns museijänrväg bort fundamenten och den mekaniska delen

iill bori*.r.r" i Slutarp. Mekanismen visade sig heta F 5 driv och var en av de få kvarvarande i Sverige.

Det är nu meningen .it bo-*"..r" skall sättas upp i Lundsbrunn så småningom. Då kan Slutarpsbor och

andra åka dit för att se hur bommarna fälls igen. (Foto: Josef Jacobsson) Zf/b- Tt :

34:e resarå för
'Kinneveds äldre
I Kinnarps Rödakorskrets hade i
, torsdags sin årligen återkomman-
de resa för de äldre, den 34:e i
ordningen med start från Frö-
kindsgårde!. Resan gick över
Karleby, Äsle, Ekedalen och
Kavlås till Kungslena kyrka, alla
historiskt intressanta platser.

I Kungslena kyrka fick man
Iyssna till'band med beskrivning
över kyrkan och åven ett band
med barnkör f,rån Kungslena, scim
med sång inramade bibelläsning
ochbön.

I Församlingshemmet stod bor-
den vackert dukade. Därbjöds på
kaffe med frallor, kakor och tårta,
allt bakat och skänkt av kom-
mittdns damer och övriga ledamö-
ter i styrelsen. Kommittdns damer
Valborgs Claesson, Britta Wilgots-
son och Inga Nielsen som varje år
ställer upp så fint är värda ett stort
tack.

John Karlsson sjöng och spela-
de på tretradigt dragspel och frck
mycket applåder. De två åldsta
deltagarna, Ellen Trygg, 88, och
Karl Vilhelmsson, 97, blomster-
hyllades. Aven en blomma över-
räcktes till John Karlsson för fin
underhållning.

Resenärerna tackade den ar-
rangerande kretsen genom att ta

I upp en kollektsominbringade 551
j kronor. Därtill överlämnade en
I dam ett kuvert. innehållande 100
kronor. Zrr/O-f> .

I itraktor.

a

Nu tar MagniiSSONS

Bröderna Bo och Gösta
Magnussson, två av fem
bröder som brukar Stora
Bjurums gods, har tillsam'
mans med sina makor fått
lantbruksnämndens för'
värvstillstånd för Mönarps
egendom söder om Falkö-
ping vilken de köpte i mit-
tenpåmaj.

Beslutet, ett så kallat
kanslibeslut fattades den
26juni.

Mönarps egendom är på 438
hektar, till stor del mossmark men
också en del fastmark. Bröderna
Magnusson köpte gården den 13

maj av-norrmannen Oddvar.Kjelta
för två miljoner kr.

Oddvar Kjelta är en av flera
ågare till Mönarp på senare år som
fått ge upp och lämna den svår-
brukade gården med stora förlus-
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Bröderna Magnusson, fram-
gångsrika mjålkproducenter, n " r e q' i +'

djurupprödare *r,ae...'iJ'åäi åÅ e Wg,$f; f€:S e1'#{-# ffF'{ä F* FidT$#
gårdsslakteri med butik på Bju- -

rum m m, ämnar driva MönarP
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åröderna Magnusson känner Kir,rrcve6- cch ,Eris*cnetror badde hilgare :;kr'irnakart'n och

väl till Mönarpslgendom sedan ,rr;1;;;;; viti K.rbu T*rvndustri jågaren Älexandtr s"'*nssr:n' all'
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lr.:;rr Viniarp i Förstig, *r:rålta*.
år kommer Mönarps egendom, , xreltad.över 'Kari:o m*sru vflr en 

crm Fa'tlers liv *h *m hur rlr,rt
med sina speciella odlingsförut- fifi ilar.,rrtpplcv..isr . i4.'n kan ;
sättningar, mossmark, att brukas korrstart*ra'åti ,i rrrou,,, .,-*lrlrt :-U:|; 
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Ifinnarp;prand
ståel(tes snabbt

Råddningstjänsten i Fal-
köping fick på måndags-
morgpnen rycka ut till Kin-
narps Kontorsmöbler se-.
dan brand uppstått i ett
spånfilter på taket till en av
fabriksbyggnaderna. Br44- -. ",
den kunde snabbt slåckas
öeh sp-ridningen hlndräs "

myck-et b grqe4de- på af t den
inbyggda;. säkerheten. i '

spånfiltret fungerade.
Det var sedan ett arbets-

stycke i en lamellsåg kört
fast som gnistbildning upp-
stod i avsugningsanlägg-
hingen, gnistorna gick vi-
dare till spånfiltret på taket
och dår uppstod brand och
ordentlig rökutveckling.

Under några timmar på
måndagen trlev det drift-
stopp på ett par maskiner
men redan på eftermidda-
gen var anläggningen lagad
och produktionen igång
igen i full omfattning. Personal från räddningstjänsten i Falköping kunde snabbt släeka branden i ett spånfilter hos

Kinnarps.

tr(innarp.sJq@
Detfönns
ö Alcsered

Nu står Kinnarps Älvseredsföretag klart.
För drygt 15 miljoner har Kinnarps byggt
varuhus och postorderföretag i två plan med
en yta av 7000 kvadratmeter. Det är en impone-
rande satsning som-Kinnarps gör på det gamla
familjeföretag Älvsereds som i år fyller 90 år.

Kinnarps blev efter en del turer ägare 1984

och harvalt att utveckla sig i en ny bransch.

^r^o-r ^(A

Kinnarps Bengt Johansson och Alusereds udMonaLarsson
framför entrön till ngbygget.



Thomas räd,d,ning : IFI*s rädd,ning?( I )
I ett derbymöte som

slutar oavgjort, finns det
kanske inga direkta
matchhjältar. Men frå-
gan är om inte TomasttPotat' Andersson, IFK
Falköpings l9-årige mål-
vakt, bör tilldelas, epite-
tet ändå.

Hans råddning på Ur-
ban Westerbergs straff
råddade förmodligen
kvar IFK i matchen och
gav den det utseende den
fick.

- 1-0 där och mat-

chen hade blivit helt
annorlunda, konstatera-
de båda lagens ledning-
ar.

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 inom
straffområdet. Malmström
hade inget läge att skjuta, och
svårt att passa och ändå rycker
Stefan Gyllensvaan honom
orutinerat i armen - straff var
oundvikliet.

. Var säker 
:

Fram gick Urban Westei.
berg för att skjuta och i målet
står alltså Tomas Andersson.
19 år, med nästan 1.000 perso-
ners 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 efter-
åt.

Säker - på en straffspark?
- Visst, jag hade studerat'Urbans straffar i en annan

match och visste i vilket hörn
han slår. Straffläggare skjuter
alltid sina straffar lika. Jag viss-
te var han skulle skjuta och
hade bara att g| 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 rnycket riktigt: Urban
Westerberg sköt i den vänstra
sidan av målet och där fanns
Tomas. IFK var kvar i matchen
och kunde kriga till sig en po-
äng.

BORJEANDERSSON
N;:.::..:.:...:..j kw

påBässes veranda
Tidig morron

Häromdagen var vi några
stycken från tätorten Kinnarp-
Slutarp samlade hos Båsse för
att medverka i en tidig närra-
dio-sändning. I god tid före
sändningen anlände vi till stu.
dion där förutom program-
värden även programledaren
Urban Dahlströqn tog emot
samt naturligtvis fru Signe, som
svarade för markservicen med
kaffe och goda bullar och dito
kakor, vilket värmde i den
något kyliga men efterhand
soliga julimorgonen. Med i
mottagningskommitt6n var
också huskatten Gustaf men
han fick av någon anledning
inte vara i programmet.

Henry Jarlsson, VD, i Kinnarps
Kontorsmöbler bl.a. redogjor-
de för sitt företags utveckling
och framtidsplaner. Vid jäm-
förelse med t.ex. S0-talet så
konstaterar man i högsta grad,*
att storskaligheten slagit igen-
om även i Frökind. Tidigare
var arbetsplatserna många
men den sammanlagda arbets-
styrkan kom till närmelsevis
inte upp i dagens siffror. Om

man går längre tillbaka i tiden
så var Karbo Torvströfabrik
och Mönarps Egend&ir bety-
dande arbetsplatser även med
dagens mått mätt.

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 tuien kommen till
Gösta och Bengt i Kinnarps
respektive Slutarps Idrotts-
föreningar att redovisa sina
fögderier och av denna fram-
kom att verksamheten år livlig
och detta gäller i hög grad
ungdomssidan, vilket är gläd-

fande. 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 parkom-
råden 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 åventyrs fanns
någon som inte visste att det
finns en stor och livakfig hem-
bygdsförening den vet bättre
sedan Thomas Pettersson givit
en överblick av föieningens
verksamhet och målsättning.
Man har också sina domäner
den bekanta Slutarpsdösen.
vilken räknar sina anor från
åren 4-5.000 f.Kr. alltså äldre
än Egyptens pyramider.

Eftersom Thomas -har an-
knytning till skolan som lärare
i Kinnarp hade han också något
att säga om situationen på
skolområdet där han bl,a.
konstaterade att elevunderla-
get är i vikande, vilket kan
komma att skapa vissa svårig-
heter i framtiden.

Samtalen kring "miken" in-
terfolierades av det minst sagt
starka "bruset" från den tidiga

på väg till sina arbeten blanda-
des med långtradare av skiftan-
de slag.

Intensiten i trafiken var nå-
got nytt för flera av oss, som
inte har samma närhet till riks-
vågensomBåsse.

Numera finns det inga det
inga hinder för biltrafiken i
form av fällda bommar efter-
som dessa har monterats ner
av SJ som giort detta ingrepp
innan regeringen tagit beslut
om upprivning av spåren och
därmed gått händelserna i för-
väg. Falköpings kommun har
ju i sin remiss förordat ett bibe-
hållande av trafiken i första
hand intill dess väg 46 är upp-
rustad på sträckan Falköping
- Asarp.

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
står.utan spårbundna transpor-
ter där såväl avgående som
ankommande produkter nu-
mera sker med långtradare,
vilket vidimerades av företa-
gets VD utanför det ordinarie
programmet och vi var överens
om att marknadsföring inte år
SJ:s starka sida. Ersättnings-
transporterna fungerar dock

tillfredsställande.
Klockan tickade mot klockan

åtta då tiden var ute för pro-
grammet, 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 hel-
ler 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 fartöver-
trädelser men detta får bli en
annan historia.

GUSTAVGUSTAVSSON

.. 
Efter en stunds uppvärmning

tillsammans med de program-
ansvariga var det dags att kl.
6.15 gå ut i etern. Det en timma
och tre kvart långa program-
met förflöt under lättsamt prat
kring olika ämnen med avbrott
för musikstörningar och
påringningar från morgontidi-
ga lyssnare.

Ett av de områden som först
berördes var industrisidan där

Putte ä
' 
största
katten?

Putte - är han bygdens sför-
stakatt?

Är Putte från Kinnarp byg-
dens störstakatt månntro? Han
hittades med avbrutet ben i
Gudhem för fyra år sedan och
togs då om hand av djursamari-
terna i Falköping. När inte
någon ågare hörde av sig fick
Karin Johansson i Kinnarp ta
hand om katten som fick nam-
net Putte. Han år av den ovan-
liga rasen Norsk skogskatt och
uppskattas att väga 10 kilo. På
bilden ser vi Karin Johanssonn
och Putte, en tungviktare med
lång och fin päls.

JOSEFJACOBSSON

morgonprsningen på 46:an där
I pendlande i båda riktningarna



P opulärt rne d p o ängpromeh,ad
Varje onsdagskvåll är

det dags för poängprome-
nad på Älleberg. Det är
S,löta Natur och hembyg-
dsförening som står ba-
kom arrangemanget och
de sju rotlarna inom för-
eningen har vardera ett
par kvällar att ta ansvar
för. Under säsongen blir
det drygt 15 promenader
och det spelar faktiskt
ingen roll hurdant vädret
år, det kommer ändå del-
tagare.

Men visst kan.deltagaranta-
let växla. När det i början av
sommaren ösregnade en ons-
dagskväll komblott 15 tävlande
men när det är som i onsdags
med ett strålande sommarvä-
der ja då kom folk inte i tiotal
utan i hundratal.

Den här kvällen var det
Vartoftaroteln som hade an-
svar för tävlingen. Frågor skall
iordningsställas, .här år dags-
pressen och speciellt tr'T till
mycken hjälp, skyltar sättas
upp, stigen märkas ut och en
klurig skiljefråga skall kommas
på.

-8

och Fred.nk Carlsson gör sig beredd. att gå. ut på poöng-
prornenad.
De sju rotlarna i föreningen

är SynneråI, Smeby, Kättils-
torp, Saleby, Falekvarna, Var-
tofta och Slöta.

Och frågekonstruktörerna
gör det inte gör det inte lätt för
de promenerande. Att få alla
tolv stugorna rätt besvarande
fordrar både lexikon, almanac-
ka och flora. Lena Arvidsson,
en av onsdagskvällens tävlan-
de tyckte att speciellt naturfrå-

tTt. o o..I rpspremlar
Från Slutarp kommer

Elon Larsson och Lena
Turesson med barnen
Johan och Emrta, oclr de
brukar åka upp till Ätle-
berg några gånger i må-
naden för att njuta av
den vackra naturen och
den fantastiska utsikten.

För alla första gången
i år skall de också gå tips-
promenaden men Johan
och Emma hade nog hell-
re sett att de frck stanna
kvar på lekplatsen.

- Drak{ljgarna är roli-
ga, men lekplatsen år
allra båst. menar Johan.

gorna brukar vara svåra under
ållebergspromenaderna.

Minst en och en halv arbets-
dag går åt för att göra iordning
för promenaderna. Det år inte
bara frågor som skall kompo-
neras, skyltar sättas upp, stigen
utmärkas, skyltar plockas ner,
svaren rättas, utan det är ju
också att åka ner till tidningen
med resultatlistan.

Elon Larsson och Lena Turesson med barnen Johan och

E;rr* i"rÅ"rar öoer en frå,ga .i onsdagens tipsproinenad'

Zenta Lind.h tar betalt, Aina Ottergren har glort frå.gorna

Sluto;rpÅ
Freestyles byte
vid mackinbrott

Vid ett inbrott i en ben-
sinstation i Slutarp natten
till torsdagen stals varor för
c:a 12.000 kronor. Bl a stals
ett 10-tal freestyles.

Tjuvarna hade tagit sig in i loka-
len genom att krossa ett tjockt
dyrbart treglasfönster pä 2 x 2
meter i entr6n. De måste ha haft
en ordentlig hammare som till-
hygge, menar Falköpingspolisen.

Förutom de små radioappara-
terna stals också cigarretter, snus
och godis till ett sammanlagt värde
av 12.000 kronor, men med ny
ruta och omfattande städning tor-
de kostnaderana bli avsevärt
höc'"' t5{} -o.&0i

Kinneveds '
församling
Friluftsgudstjänst i Axtorp
Sönd 2 aug. kl 14, Mårtens-
son, samkväm. Vid regn i
Församlingssalen.
Församlingskåren

tge? ^ of-o6.
Sommarresa
till Börstorps slott

Söndagen den 2 augusti företog
Kinneveds Hembygdsförening sin
årligen återkommande sommar-
resa. I år ställdes färden till Börs-
torps slott som ligger nordost om
Mariestad.

Där besågs utställningen "Säng-
en genom tiderna" samt Björn
Olssons målningar.

Sedan gick resan vidare mot
Lyrestad där middag intogs. När
resenärerna var mätta och belåt-
na efter en god måltid gjordes ett
besök i Hamnmagasinet. En av
medlemmarna.i Lyrestads Hem-
bygdsförening beiättade om vad
Hamnmagasinet använts till un-
der åren och hur det kommit i
föreningens ägo.

1976 fick föreningen mottaga
magasinet som gåva. Efter en
omfattande renovering invigdes
det år 1985 till museum. I museet
med tre våningsplan visas affär
från sekelskiftet, telefonsamling,
bokbinderi, skomakeri, biograf-
maskinrum, hemmiljöer samt
samlingar från hantverk, jord- och
skogsbruk.

På hemvägen glordes ett uppe-
håll vid Askeberga skeppsättning
vid Tidan. Denna skeppsättning,
som också benämns domarring,
består av 24 st stenblock vilken
beträffande stenarnas storlek tor-
de vara Sveriges största.

såker tr(innnrp.5Jäå;'-' "
Kinnarp kunde ganska kom-

fortabelt ta en ny tvåpoängare när
laget i går tog emot Falköpings
BK hemma på Kinnemo. I in-
ledande halvtimmen hade visserli-
gen FBK greppet, men sedan
rullade Kinnarp i gång och kunde
vinna med2-0 (1-0).

- Jag tyckte vi hade ett bra
grepp om händelserna, aldrig
någon fara för segern, menade
Kinnarps tränare Jan Elf, och gav
extra beröm till Arne Ekbom.

- Råttvist, erkännde FBK:s
OIa Friman. Men hade vi haft lite
bättre tur kanske vi fått med oss
en poäng hem, vi hade några bra
chanser.

- Nöjd ändå, då vi hade ett
brandskattat lag och fick spelande
tränaren Bengt-Arne Johansson
skadad i inledningen. Med tanke
på det var det bra. Tomas Johans-
son och Matz Carlsson får beröm.

Tomas Westerberg svarade för
bådaKinnarp-målen.



'eAlexe' numrneratt_
på si,"qhemmaplan
Anders ttAlex" Karlsson

bjöd på suverån körning
med sin gamla blåvita Opel
Kadett när han vann ons-
dagens kvållsfolkrace på
Falköpings Motorstadion.
Med startnummer ett in-
ledde han och avslutade
tjivlingen på samma sått.
Overlågsna heatsegrar.

Kvällstävlingen i folkrace blev
en succ6, årets båsta publiksiffra,
600 åskådare. En intensiv tåvling
med bara 48 bilar till start. Lagom
långt folkrace lät kommentarer
från publikhåll. I de två kvalom-
gångarna lyckades fyra förare
vinna sina båda heat, hemma-
åkarna Anders Karlsson
och Roger Karlsson, Varas Inge
Lennartsson och Lidköpings Onni
Lahti.

Anders " Aler" Karlssan (i m'itten) tsann onsdagens folkta- 
"ii- t r "ti"eiig. 

T.a. sgns tuå'an IngqLennartsson oeh t'h''
trean Roger Karlsson.

o Populäre "Alex"
Detta var Anders "Alex" Karls-

sons 97:e tävling med samma
gamla Kadett, som en gång för
länge sedan var hans frus shoP-
pingbil. Av alla dessa tävlingar har
"Alex" varit i 58 finaler, men
vunnit bara två A-finaler. Den
förra var ifiol, också den på hem-
mabanan. "Alex" år en populär
folkraceåkare. Många av konkur-
renterna var framme och gratulb-
rade och klappade om den glade
segraren.

JONNYPERSSON

*
Resultat: A-final: 1) Anders "Alex"

Karlsson, Falköpings MK, Opel Ka-
dett; 2) Inge Lennartsson, Vara MK,
Volvo 142; 3) Roger Karlsson, Falkö-
pings MK, Saab 99; 4) Onni Lahti,
Lidköpings MK, Saab V4; 5) Stig
Hansson, SMK Trollhättan, VW 15001

6) Claes Nilsson, SMK Örebro, Saab
99.

B-ftnal: l) Tomas Andersson, Kin-
nekulle MSF. Saab 99: 2) Owe Gun-
narsson, Borås MK, Saab 99;3) Mikael
Willbo, Falköpings MK, Volvo 142; 4)
Roland Magnusson, Tibro MK, Volvo
144; 5) Kent Lennartss.on, Vara MK,
Datsun 120Y; 6) Egon Olander, Kinds
MK,VolvoPV.

Slutarp pår lgekat lög er

P å. stugan Storens trappa se s n&gra SfF-spelore som kopp-
Iar ao efter ett triiningsposs. Fr.o. OIa Johansson, Hafis-
OIof Gustat:sson, Eri,k Winlöf, Roger Torstensson, Ulf
Ebenhardt, Bengt Andersson, Jonng Andersson och Mats
DahI.

Roger Karlsson lyckades snuva
favgriten -Tomas Andersson på
heatsegern i första omgången ef-
ter en bra start. I sitt andra heat
låg Roger fyra, men efter en smart
omkörning av två samtidigt vann
han också detta. "Alex" vann sina
båda heat i ren uppvisningsstil.

o Fickproblem
Till B-finalen kvalificerade sig

FMK:s Mikael Willbo efter en
seger och en tredjeplats. Tomas
Andersson tog starten i B-finalen.
Från sitt ytterspår i starten fick
Mikael ge sig och släppa på gasen.
Efter en fiärdeplats i starten var
Mikael redan efter ett varv uppe
som tvåa. På sista varvet fick han
dock släppa förbi sig Owe Gun-
narsson från Borås. Då hade
Mikael problem med att få styr-
ningpå bilen.

o Heltohotad
A-final med två hemmahopp.

Irots ytterspår lyckades
efter kamp med Inge Lennartsson

att ta starten. Väl i täten fick
"Alex" ett litet försprång direkt
och kunde köra de fem varven
helt ohotad. Fighten i finalen gåll-
de istället silverplatsen.' Inge
Lennartsson gasade allt vad han
rådde och Roger Karlsson hängde
på och uppvaktade hela tiden utan
att lyckas ta sig förbi. Fjärde man
över mållinjen blev Lidköpings
Onni Lahii. Orebros Claes Nilsson
rullade oCh Stig Hansson gav upp
med trasig växellåda.

Slutarps IF har från tisdag
t.o.m. fredag varit på träningslä-
ger i Ed i Dalsland. Det blev
mycket lyckade lägerdagar med
utmårkt förläggning på Gröne
Backe camping. Flera av spelarna
passade på att ta med sig sina
familjer och det blev tillfälle till
både uppladdning inför hösten
och avkoppling.

Tränaren Hans-Olof Gustafsson
var mycket nöjd och hoppas att

hans lag kan haka på Ulricehamns
IFitoppen.

- Det ger sig ganska snart om
vi ska ha en chåns att jaga ifati
UIF. Om inte får vi inrikta oss på
andraplatsen och en kvalmöjlig-
het.

Det sa Hans-Olof som kunde
konstatera att han återkom hem
med en fräsch trupp. I mötet med
div V-laget Bäckefors vann SIF
för övrigt med 3-1 efter 1-l i
paus. Mats Dahl svarade för två
mål och Ronnie Karl6n 1. Samt-
liga i truppen fick chansen att
medverka i matchen, som visade
att laget kommer väl rustat i höst.
Erik Winlöf, Stefan Ekman och
Sören Andersson gjorde det bästa
intrycket mot Bäckefors,'sa en
med EdJägret mycket nöjd SIF-
tränare. -' *-



Pensionärer
till Ekeberga

Frökinds pensionärsförening
deltog nyligen i en utflyktsresa'
Vädrets makter avskräckte säkert
många. 20 medlemmar i sex bilar
stlllde fården till Thors blomster-
trädgård i Ekeberg, Asarp. 1.400
arter lever i denna lugna, varma
miljö med skog omkring vilket gör
att även arter, som inte hör hem-
ma i vårt klimat kan leva och blom-
mahär.

Fiskodling är en annan del av
Sven Thors hobby. Det var så det
började för 25 år sedan. Vid
Ätrans vatten byggde Sven Thor
dammar och inplanterade ädel-
fisk.

Det var ett nöje att se hur vdttnet
formligen kokade under utfod-
ringen. Thors trädgård är väl värd
ett besök av alla blomsterälskare.

Efter vistelsen på EkePerga
gjordes ett besök i Vartofta-Äsaka
gamla kyrka, där kyrkovärden
Evert Torstensson hälsade våL-

kommen och gav en beskrivning
av den vackra kyrkan.

Eftermiddagskaffet avnjöts på
' ÅUebe.gs restaurang. Vädret var
åter klart och fint och man kunde
i fulla dr,ag beundra och nJuta av
den underbara utsikten.

,99?-48-iI
Kyrkokör på
sommarresa

Kinneveds kyrkokör har haft
sin årliga sommarresa. Färden
gick till Helsingborg med Poppes
operett på Fredriksdals frilufts-
teater som resans höjdpunkt. Nils
Poppe, nu 79 år, var i högform
liksom hela ensemblen. Det blev
en minnesvärd kväll i den av höga
häckar inramade friluftsteatern.
Många utnyttjade även natten för
resa på färja till Helsingör.

Nästa förmiddag ägnades åt ett
besök i den vackra parken på
Sofiero.

Färden hemåt gick på kustvä-
geq förbi Kulla Gunnarstorp till

Höganär, där keramiken är högin-
tressant. Det blev många välfyllda
Kassar.

Resan gick vidare överHalland-
såsen. Nere vid Laholmsbukten
mötte ett skyfallsliknande regn.
Väl framme i Kvibille sken åter
solen. Här väntade en härlig mål-
tid på det anrika Kvibille gäst-
givaregård. Tiden medgav även
en stunds besök i den vackra träd-
gården. Ryktet visste att resenä-
rerna från Kinnarp var en kyrko-
kör och den gavs tillfälle att från '
musikestraden framföra några
sånger som livligt applåderades.

Glada och nöjda resenärer åter-
kom till Kinnarp senare under
kvällen.

*
Fyra stycken flagglinor har vid

lika många tillfållen tillgripits
från tre olika flaggstånger i Kin'
narps samhälle. Vid barnstugan
Fyrbåken har tillgrepp skett två
gånger, vid skolan och vid Frö'
kindsgården vid vardera ett till'
fålle. Polisen ärtacksam förtips.
i9gJ -As*:ig *
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. 17.r l\rnnarp
När ett antal Kinnarpsbor för

flera år sedean byggde hus bakom
skolan i Kinnarp talades det om
att det skulle bli park i området.
Men det utlovade parkområdet
har inte kommit och i en skrivelse
till kommunen vädjar några av
fastighetsägarna att området skall
ställas i ordning och inte förfalla.

Nu har emellertid förhållande-
na i området ändrats och det torde
inte bli någon park. Det har nämli-
gen inte blivit den byggnation man
trott i området och utan hus är det
svårt att motiverJ en park.

Men fastighetsnämnden håller
med om att området behöver
snyggas upp och har anslagit
pengar så att man skall kunna
köra dit jord och plana ut och
därmed få en ordentlig gräsmattar5O meIIdT'''

Slutarp oeh
Kinnarp

Trots protester från Vägverket har
länsstyrelsen gått på Falköpings trafik-
nåmnds liqie och beslutat om attsänka
hastigheten tilI50 kmltim mellan Slu-
tarp och Kinnarp. f"ånsstyrelsen fin-
ner goda skäl till sitt beslut bl.a. med
tanke på utfarten från Kinnarps Kon-

!'iinsstgrelsen har g&tt p& trafikniirnndens linje och beslutat un en siinkni,ng au hastig-
heten mellan Kinnarp och Slutarp. (Foto: \jell Caidahl).

torsmöbler. Vägverket å sin sida anser
dels att Kinnarps ligger alttfrir långt
från riksvåg 46 för att motivera en
hastighetssänkning samt att den has-
tighetsbegränsade sträckan blir för
lång. r

fr"k. {

1i;
t:;,



Yågverket kritisktmot
50 Sen stn ltinnarp/Slutarp

Länsstyrelsen ger tra-
fiknämnden i Fall(öPing
rått gentemot vägverket
och beslutar att högsta
tillåtna hastighet mellan
Slutarp och KinnarP
skall vara 50 km/tim och
inte som idag 70.

Mot länsstyrelsens
beslut har vågverket
genom Hardy Wikström
reserverat sig bl.a. med
motiveringen att det år

orealistiskt att tro att bi-
listerna med hänsyn till
sträckans utformning
och miljö är motiverade
att hålla 50 km/tim På
denna långa sträcka.

Det är trafiknämnden i Fal-
köping som efter framställning
från de boende i området hos
lånsstyrelsen begärt att få sän-
ka hastigheten på den aktuella
sträckan. Vägförvaltningen i
länet avstyrkte ansökan men
nu har länsstyrelsen efter att
ha gjort en besiktning på plat-

sen beslutat i enlighet med tra-
fiknämndens ansökan.

I sitt beslut säger länsstyrel-
sen att med hänsyn till de gator,
hastighetsbegränsade till 50
km/tim som ansluter till den
aktuella sträckan, med hänsyn
till utfarten från Kinnarps
Kontorsmöbler samt till att
sträckan är förhållandevis kort
bör den begärda hastighets-
begränsningen införas.

e Förlångsträcka
Men vägverkets Hardy Wik-

ström, som deltog i lånsstYrel-

sens behandling av frågan har
en avvikande mening och har
reserverat sig mot belslutet.

Han tycker inte det.är en för-
hållandevis kort sträcka utan
anser tvärtom att eftersom den
totala genomfarten Slutarp-
Kinnarp blir två kilometer lång
är det orealistiskt att ha den
5O-begränsad hela sträckan.
Han påpekar också att på den
ena sidan av aktuell sträcka är
bebyggelsen ringa. Han kons-
taterar dessutom att Kinnarps
Kontorsmöbler ligger långt
från riksväg 46. Det finns också

gångbana utmed aktuell sträc-
ka och för cyklister som skall
transportera sig mellan Kin-
narp och Slutarp finns goda
möjligheter att använda befint-
liga gator och cykelväg vid si-
dan av väg 46.

Men länsstyrelsen har alltså
beslutat att sänka hastigheten
på aktuell sträcka. Beslutet
kan överklagas och det återstår
nu att se om vägverket går
vidare med ärendet.

.. LARSÅKHE
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Kinnarps framgångar fortsätter
35 personer hehöver nyanställas
Kinnarps Kontorsmöbler med 4?0 anställ-

da behöver nyanställa inte mindre än 35
personer som maskinoperatörer och montö-
rer.

Det såger personalchefen Bernt Bertils-
son som pekar på en stabil och stark orderin-
gång.

- För att kunna tillfredsställa våra kunder och hålla
,leveranstiderna behövet vi mer folk i produktionen.

Vi har i dag en exportsida under utveckling och 30
procent av vår produktion ärjust export.

Vi behöver personer, manliga och kvinnliga, med
några års.arbetslivserfarenhet. Vana inom yrket är inte
nödviindigt.

o Ökatmed39
Hittills i år har Kinnarp ökat sin arbetsstyrka med

39 personer och det betyder att man inom kort kan
räkna skaran Kinnarpsanställda till över 500.

Ackordsnittet för en anställd vid Kinnarp ligger på
cirka 55 kronor i timmen.

- Vi ser mycket positivt på 35 nya jobb hos oss. Det
är roligt att företaget går bra och därigenom skapar
trygghetför oss anställda och förhela kommunen.

Det säger fac]<basen vid företaget, Träindustriar-
betarförbundets Frank Henningsen, som hoppas att
man inom kort har tillräckligt med operatörer och
montörer så att företaget kan hålla leveranstiderna till
kunderna. BÅSSEJoHANSSON



Grolanda IF har aldrig
varit känt för att bjuda på
några större måltillståll-
hingar. Tolv gjorda mål i
serien fram tills i går. Men
då slog det rejålt och det
mot sjålvaste Kinnarps IF.

4-1 (1-0) vann hemma-
laget med på IP och lagets
första tre-mål giorde rutine-
rade ConnyTroedsson.

- Vi har inte gjort fler än två
mål i någon match tidigare i år och
mot'Kinnarp trodde jag inte på
något målkaläs, sa en mycket
belåten GlF-tränare, Lennart
Holm.

Medan Kinnarp nu tappade
värdefull mark till serieledande
Timmele - nu fyra poäng efter -
börjar Grolanda alltmer nosa på
toppstriden. Ar visserligen sju
poäng efter Timmele men har en
match mindre spelad.

- Vi tai en match i taget, kom-
menterade Lennart Holm som
väljer att ligga lågt tills vidare.

ö Bjudning
Kinnarps tränare Jan Elf var

inte direkt glad efter överhalning- .

en,

- I första-halvlek var vi direkt
dåliga. Det blev'bättre i andra men
tyvärr bjuder vi på ett måljust som
vi fått 1-1 (Clemens Hofbauer).
Sen tog det emot.

KlF-tränaren tånker på inci-
denten när Per-Erik Ottergren
med ett misslyckat bakåtpass ser-
verade bollen till Conny Troeds-
son. Conny som yar i storslag satte
bollen säkert i nät bakom en
maktlös Arne Ekbom. Detta i 56:e
niinuten.

En kvarJ senare punkterade
han tillställningen genom att från
nära håll slå in 3-1. Några minu-
ter före slutsignalen fastställde
Michael Svensson slutsiffrorna till
4-t.

Grolandas första mä i slutet av
den första halvleken var annars
det grannaste, Leif Andersson
drev upp bollen på vänsterkan-

ft.iliitill

ten, slog ett flackt inlägg som
Conny Troedsson mötte på volley.

Detta i en period då hemmala-
get verkligen spelade fin fotboll
med rörligt kortpassningsspel som
satte Kinnarpsspelarna i bryderi.

o Disciplinerat
I den andra akten sjönk spel-

w

ffi
u,ffi:
::'rtr.$

Det blets som oiintat en tiit oclc intensits drabbning på. Grolanda IP mellan hemrnalaqet
{h.viistanle-!<tnyarn.-!1ar ör det Groland.as Uati 4ielten och Torfiörn Ålr"ttoi r'oÅ
fishtas ombollen (Foto Claes Ryd.hqlm). $ g7 _ Ai* t I

tr(innarp kom igen
Kinnarp återhåimtade sig

snabbt efter förlusten mot Grolan-
da och besegrade Borgunda
hemma med 5-0 igår. Detta efter
fyra mål av Thomas Westerberg!

- Vi hade fyra lyckominuter i
mitten av den andra halvleken då
vi gjorde tre må1. Sedan gick det
av bara farten, sa Jan Elf, tränare
iKinnarp.

Fram till 2-0 var det en jämn
match och Borgunda hade väl så
mycket av spel och chanser.

- Ja, men sedan barkade det
iväg, sa Hans Palmborg i Borgun-
da. Vi gör inte mål på våra chanser
- där ligger skillanden. :

I hemmalöaget var Per-Ola'
Westerberg, Clemens Hofbauer,
Tommy berglund och Thomas
Westerberg de främsta. Det femte
målet svarade Roland Jansson
IOr.

I Borgunda reste sig Anders
Almevad och P-O Olsson över
mängden. tzgV -cg..Lb

kvalit6n mycket beroende på att
Kinnarp var tvunget att jaga kvit-
tering och sedan reducering. Det
blev mest kämpa och slit. Grolan-
da spelade dock disciplinerat i
försvaret och längst bak fanns
säkre Mikael Eriksson.

Planens bäste var annars den
lille kvicke mittfältaren Jörgen

Kinnarp-MulIsjö
3-3 (2-2)
Mål Kinnarp: Sofia Jarlsson 2

och Annika Svensson 1. Mullsjö:
Anette Fritzell 1, Carina Petters-
son I och Ann Gustavsson 1.

Det var en jämn och händelserik
match med många målchanser åt
båda håll närKinnarp och Mullsjö
möttes på Kinnemo.

- Vi giorde en mycket bra
match, synd att vi inte frck båda
poängen när man spelar bra.
Aven om Mullsjö var i ledningen
mestadels av matchen tycker jag
vi borde vunnit, sa Lutz Huf-
bauer, lagledare i Kinnarp.

I Mullsjö var Äsa Gustavsson
mycket bra. I Kinnarp var Sofia
.Iarlsson klart bärr. ,rSr-cg"ål

Andersson som inte gav Kinn-arps-
spelarna en lugn stund. Over-
betyg också till mittfåiltets Rolf
Karl6n och så till tremålsskytten
Conny Troedsson förstås.

Kinnarp var ganska blekt för
dagen. Något som tränaren Jan
Elfhöllmedom.

- Det var ingen större mat.ch
från vår sida. Men Per-Ola Wes-
terberg och Tommy Berglund var
duktiga, tyckiehan.

Torbjörn Akessons första halv-
lek var hyfsad och även Per-Erik
Ottergren stod för en del fina in!
tiativ. Lite ojämnt i sitt agerande
dock.

CLAESRYDHOLM

Kinneveds kyrka
"Sommarkvåll ikyrkan"
Lördag 29/8 kl 19.@. "Ur väckel-
setidens sångskatt". Ruth Berg-
man, Benny Andersson, Bolle-
bvgd.
Aftonbön Uno Mårtensson.
Kollekt till Missionens sjuk-
vårdsarbeten,
Välkomna!

,



Sturk opönöon, motbgte aa skolu:

Vi kommer artt
agera ry*d kraft
Eleverna vid Kip4larps

skola skall tillhöra *f loby
skola under högstadietiden
från och med låsåret 1990-
91.

Det beslöt skolstyrelsens
arbetsutskott vid tisdagens
sammanträde att rekom-
me ndera skol styrel sen.

Skolstyrelsen samman-
träder i frågan den 16 sep-
tember.

- Det är detsamma som
att helt gå emot opinionen
i Kinnarp och Slutarp. nu
måste vi agera, med kraft,
såger Bengt Georgsson,
förälder med ett barn i
andra klass i Kinnarps
skola. /

Skolstyrelsen beslöt vid sitt
decembersammanträde 1985 att
eleverna från Kinnarps skcila från
och med läsåret 1990.91 skall gå
årskurserna 7-9 i Floby. Detta för
att säkra elevunderlaget, och
därmed statsbidragen, till Floby-
skolan, som med nuvarande upp-
tagningsområde skulle tvingas gå

ner till två paralleller från och med
läsåret 1990-91.

Skolstyrelsens arbetsutskott
beslöt alltså i tisdags att inte om-
pröva sitt beslut men att tills vida-
re hålla frågan under uppsikt.
Arbetsutskottet beslöt också att
sammanställa en skrivelse till
Kinnarps hem- och skolaförening
som ött ett svar på den skrivelse
styrelsen fått från föreningen. En
skrivelse med argument för en
ändring av beslutet taget i d'ecem-
ber -85.

r Avfolkas
- Kommer skolstyrelsen att gå

på arbetsutskottets linje kan det
vara början på en avfolkning av
Kinnarp och Slutarp, säger Bengt
Georgsson.

Han fortsätter:
-l Redan idag talar folk här ute

om att flytta till Falköping för att
barnen skall få gå i skola där.och -
folk som har planer på att flytta
hit tvekar av samma anledning.

- Här ligger Skandinaviens
störSta fabrik för kontorsmöbler,-
som just nu har behov av att an-
ställä 5;\terligare 35 personer, och
skolslvrelsen borde, tillsammans

med andra kommunala nämnder
och styrelser, arbeta för att folk
skall kunna flytta hit istället för att
skapa förutsättningar för en av-
folkning.

- Vi kommer att agera innan
skolstyrelsen tar.ställning till frå-
gan den 16 september och vi

kommer att undersöka alla möjtig-
heter, vi kan kanske få ett eget
högstadium med elever från Kin-
narps och Asarps skolor, att få en
ändring till stånd. Enigheten i den
här frågan är stor och opinionen
här ute är stark.

Eleverna från Kinnarp går för
närvarande årskurserna 7-9 oå
Kyrkerörsskolan och enligt Kin-
narps hem- och skolaförenings
skrivelse till skolstyrelsen vill man
att de får göra det också i fortsätt-
ningen...

JORGENGUSTAFSSON

Oi oj oie tr(åttilstorp!
Det att gå tungt för Kättilstorp i

division V-fotbollen. I går blev det
förlust med hela 2-7 (1-5) mot
Kinnarp hemma på Holmavallen.

- Nu är det nästan katastrofalt.
Vi fick genomföra matchen med
tio spelare, sa lagledaren Peter
Karlgren uppgivet.

Trots detta kunde alltså Kättils-
torp göra två mål på Kinnarp, som
sj älvfallet dominerade matchen.

- Ja, visst dominerade vi, men
vi gjorde därför ingen bra match.
Det var en mycket slåtstruken
historia på en svårspelad plan,
säger Kinnarps tränare Jan Elf.

Janne gottade sig mest åt Kin-
narps sista måI. Kättilstorp hade

reducerat till 6-2 och Kinnarp
gjorde avspark. Bollen slogs till
Thomas Westerberg, som ifrån
mittcirkeln sköt en hög boll över
Kättilstorps målvakt, som stod
alltförlångtut.

Thomas gjorde tre av Kinnarps
måI. Per-Erik Ottergren giorde
två, medan Torbjörn Äkesson och
Roland Jansson gjorde var sitt.

Trion Per-Ola Westerberg,
Tommy Berglund och Torbjörn
Äkesson var bäst i Kinnarp, me-
dan målvakten Sven Johansson
var bäst i Kättilstorp tillsammans
med Rickard Bergström och
BengtSvensson.

t7gv"c8-&q

KREAIURS. llGH

$sönrAUKroN
onsdagen den 26 aug. 1987 kl. 10.00 HALSARP, KINNARP
(vägen Kinnarp mot Jäla) tel 0515/331 30, då Stefan Thures-
son på grund av upphörande medjordbruket låter försälja:
Mjölkkobesättning SRB och SLB seminansluten.
Totalt 69 djur varav 30 kor, 4 kvigor för betäckning, 6 kvigor
I år, 18 kvigor 3-4 mån., 11 kalvar.
Katalog kan rekv. från auktionsförrättaren.
lfiaskiner och redskap.

Traktor BM 800 -69 tvindäck. traktor MF 185-74. traktor MF
35-63, tröska BM 900 12 fot nyrenov., skakare, harvar:
Kverneland bogserad 54 p-82, Vamo 43 p, kultivator Mad-
sandby 13 p, plogar: Kverneland 3 sk-77, Kverneland 5

sk-82, ringvält 3-del, fingerhjulsräfsa, slåtterbalk Busati,
slaghack JF FH 133, rotorsträngare John Deere, rotorvända-
re John Deere, gaffelsidoräfsa, hydrosving Heston 10/10,

självlastarvagn Hagedon 18 m3, spannmålskärra 6 ton,
spannmålskärra 7 ton med ensilagelämmar, lastbilskårra 6

m (passande storbalar), 3 st gummihjulsvagnar varav,2 st
med ensilagehäck, skålsvans Kverneland 40 tallr., såmaskin
Nordsten 25 skivb., kombivagn Tive 4 ton, traktorlastare
Sponda, råfsa, tröska Dronningb. 1800 def., stallgödselspri-
dare Jumbo 5 ms m traktdrhjul, vakuumtankvagn HAP 5.5
m3, balvagn, snöplog, kreaturskärra, gödningssprid Bog-
balle 500 l, lastbrygga, stengrep bakmont., snöslunga Trima,
planeringsblad def,, ogrässpruta Moteska 10 m, potatissp-
rätt, potatiskup., fläkthack Claas optimat, snöskopa, 3 st
el-motorer, snökedjor, dubbelmont, L4x34, 2 hissnät, 2 st
spannmålsskruvar 6 o 7 m, halmhack, dieseltank 3 m3, batte- ,

ridr, myrsyrapump, kalvbox 2 st, syradoserare m självtryck,
kedjeelevator, foderblandare Blixt, fodervagnar 6 st, band-
elevator, hammarkvarn, ensilageuttagare, ensilagerivare,
verkstol, 14 st bogstöd Alfa-T,aval nya, arbetsbånk, kugg-
våxel, beg. utgödsling Cirkomat Alfa, div. byggmaterial, 30
telefonstolpar, gödning: kalksalp. c:a 3.000 kg, NPK 14-617

1. 500 kg, raj gräs 175 kg, verktyg m m som ej kan spec.
Ny ensilagesilo Varaverken höjd E m diam 6 m, rör *
fördelare 12 m.
För annan kunds räkning säljes: Traktor MF 135-69.

Såkra, kända köpare erhåller 6 mån. räntefri kredit mot
äganderättsförbehåll. Inrop under 500:- betalas kontant.
Okända köpare skall i god tid före auktionsdagen kontakta
auktionsförrättaren och överenskomma om kreditvillkoren.

/rA.
- trr SIfiRIGE FASIIGHETER
önerr rc,salrrKas nsncHETsByRA
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Explosion av
Odensbergs bidrag till SIut'

arps-fotbollen, Per Winlöf, Peter
Fredriksson samt ConnY Kruus,
svarade för samtliga sex mål i
segermatchen mot Dalum i går
kväll på Tångavallen. Slutresulta:'
tetblev 6-2 (1-0).

Det blev en målexPlosion i den
andra halvleken, vars första halva
var jämn och oviss. Dalum ledde
ett tag med 2- l.

SlutarpsJaget giorde På nåstan
alla fötter en riktigt bra match med
anfallarna Per Winlöf och Hans-
Olof Gustavsson i de mest framträ-
dande rollerna. tillsammans med

Slutarp
mittfältaren Ola Johansson.

Slutarps 1 -O-mål giordes av Per
Winlöf efter 25 r'ninuter. I andra
halvlek kvitterade Dalum efter 10

minuter genom Ove Andersson
och ökade två minuter senare till
2-1 genonr Magnus RYd6n' Kvit-
teringen kom efter 20 minuter
g"nÅ P". Winlöf, som också
ivarade för 3*2 efter 25 minuter'
Inom loppet av två minuter efter
en halvtimmas sPel gjorde Peter
Fredriksson ställningen till 5-2
och näi 35 minuter var sPelade
gjorde ConnY Kruus.

t 397-o8-aV .



Försö|r-
med, eget
boend,e

Ålderdomshemmer
kan man frirändra det?
Många år skeptiska men
runt om i landet pågår pro-
jekt som går ut på att åndra
ålderdomshemmet från
vårdform till eget boende.
Ett av försöken görs på
Frökindsgården dår perso-
nalen håller på att bryta
upp från fasta rutiner, ar-
betar i lag och har "sina"
pensionärer.' - IWitten, -

Kinneveds Skytteförening. Mo-
tions o cykelbingo. Sönd. 30 aug
13.00-16.00. Start vid Motions-
spåret, Slutarp. l r? t

Ceeilta Nero, 90, på, Frö-
ki,ndsgå,rden, f&r hjtilp au
Vtola Karlsson (t.h.) och
s o c i aln iimnd s I e d am ot e n
KarxnFeurst. z4ltr-g>,

Miirta Jonsson och Ingeborg Andersson tillsa-mmans med'

teroneuten Mai-Brittiohansson - rnen så' hiir set inte
terail,n alltid Lt. Det kan oara jordgubbsplockning eller
bakå kardemumm'akalea, tsi,Iket lngeborg iust ao slutat'

Maj-Bri,4 Johansson kiser högt för bl a CarI Wil-
helmssoi och Oskar Johansson, nestor bland pensio-
nörernarned sina 703 &r.

KINNEMO,EE?
Söndag 30/8 kl 15.00

Blidsbergs lK

Kinnarps lF
Vi tackar Slutarps Bil &
Motor för matchbollen.

Ceeilia' 9O:

Det aore bru
att ha ett kök

Cecilia Nero bor i ett
rum på Frökindsgården
som är ungefår 15 kvm.
'Det får väl vara lagom
stort, säger Cecilia, för
det år ju som det är. Men
det skulle vara bra att ha
ett kök så man kunde
kokakaffe.

Med det uttalandet
fångar Cecilia i ett nöt-
skal de nya tankarna när
det gäller ålderdoms-
hemmet: de skall förånd'
ras så de blir ett hem.
Rum på 14-15 kvm är
knappast något hem.

Cecilia, 90 år i januari, är
Violas pensionär och hon tYc-
ker att det är bra med det nYa
systemet, Nu hinner hon och
Violaprata.

Cecilia har bott på Frökinds-
gården i fyra år.

- Jag reder mig en hel del
själv, säger hon, klär på mig,
klarar toalettbesök osv.

Men hon hjälper inte Viola
med dammtorkningen. Viola
har bara en timma i veckan då
hon är enbart hos Cecilia och
det är för lite, tycker både hon
och Cecilia, någon timma till
vore bra.

- Men jag träffar ju henne
varje dag ändå, säger Viola.

Cecilia får besök av barn och
barnbarn som läser tidningen
för henne. Men de sominte har
det så kan varje dag gå till Eivor
eller Maj-Britt i teraPin som
samlar pensionärer omkring
sig och läser hogt ur FT de
dagar tidningen kommer. När
FT inte kommer samlas de
kring en bok, just nu Nenne
Björnbergs berättelse om Ha-
gasessorna'

Irr'd tf?
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Åtderdomshemmet -
kan man föråndra det?

Ålderdomshemmet
kan man föråndra det?
Många försök har glorts'
ofta med ihärdiga Protes-
ter som följd. Men åndå
pågår runt om i landet'
pröj"t t som går ut På att
lörändra ålderdomshem
eller servicehus med he'
linackordering från vård'
form till eget boende. Ett
av försöken görs i Falkö-
pings kommun, På Frö-
kindsgåiden. Personalen
har eller håller tillsam-
mans med hemstjänsten
på att bryta uPP från fas-
ta rutiner, arbetar i lag
cch delar arbetsuPPgif'
ter. Pensionärerna kans'
ke ännu inte märker så

mvcket av det nya' man
eåi"'t medvetet varligt
thiii. n"t som i många
år .hott På ålderdoms-
heminet skall inte Plöts-
ligt kastas in i nYa ruti-
ner.

Eiter något års diskussion,
förberedelser och studiebesök 1

startade Projektet 1 maj' Enda
resursen var att kommunen
befriade föreståndaren/hemlr
tiänstassistbnteh På Frökinds-
äåtd.tt, Birgitta Adolfsson,

' Irån hälften av sina arbetsuPP-
eifter för att hon skulle vara

frojektledare På hatvtid'

o Vårdefterbehov

Försöket väckte en del skep-
sis innan det startade, framför
allt från anhöriga. Men genom
en omfattande inforrnation och
samråd har allt fler övertygats
om det nya synsättet: att ge
vård efter behov och att öka

de boendes självbestämman-
åe. För Pensionärerna kan det

betyda ått de får duscha eller

badä når de önskar, att den
som kan bäddar sin säng' att
måltider är flexibla, att man får
sova så länge man vill På mor-
qonen. Boendet På Frökinds-
gå.d..t skall vara "normalt"
boende, pensionärerna skall få
hiälp efter behov som i hem-
tånsten. litt h"r man inte hun-
.tit ait, men är På väg. Slår
försöket, som skall Pågå ett årr,

väl ut kommer samma rutiner
att införas På övriga servicehus
ikommunen.

r Tartid

Förr var arbetet sPecialise-
rat. nu'delar alla vårdbiträden
på det löpande arbetet och
arbetar i arbetslag. Arbetet i
lag är nytt och även om det
funnits tvekan är i dag alla
övervägande positiva. Men det
tar tid att yäxain i det nYa. Och
det är intd alltid så lätt att få
pensionärerna att övertYgas

om att de själva skall gora sa

mycket som möjligt därför att
de mår bättre av det. Många
som bott länge på Frökinds-
gården är vana vid hjälP och
menar att när man betalar för
sig skall man också få service'
Därför har man på Frökinds-
gården funderat över någon
sorts bonussYstem för att stimu-
lera till mer aktivitet. Men man
har inte hittat formerna. Skall
pensionären få tio kronor i
handen för att man bäddar sin
sång eller skall det göras av-
drag på må,nadsbetalningen?
Mot det sista kan invändas att
många är glömska och avdrag
blir inte den morot det är åmnat
vara.

Man går alltså försiktigt fram
och de nyå tankarna märks
tydifiast när någon ny pensio-
när flyttar in.

o Sjukvårdsom
andra

Den första förändringen kom
redan i.februari när landstinget
genom primärvården övertog
sjukvården. Tidigare hade
pensionärerna fått gratis sjuk-
vård på Frökindsgården. Nu
söker de läkarvård på samma
sätt som pensionärer i hem-
tjänsten, d v s de får åka till
vårdcentral och lasarett. Alla
får medicin via apoteket och
alla har eget medicinskåp, lås-
bart, även om inte alla sköter
det själv.

Birgitta Ad.olfsson, projektledare ochbitr. hemuå.rilsassistent Britt-Marie Perssön dtsku'
tiråiiargi""e& aö'faåar, sorn så små.ningom. skall g& till försiilinimg, med, Carl Wil-
helmisoi, Helge Stefanusson och Martin J ohansson'

r.fu+
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o Vårdlag

Den största föråndringen hit-
tills, i varje fall för personalen,
är att de arbetar i lag tillsam-
mans med vårdbiträden i öp-
pen vård, d v s i hemtjänsten.

Det betyder att de vårdbiträ-
den som tidigare enbart ar-
betade på institutionen nu ock-
så arbetar hos pension{rer som
bor i egen lägenhet och vård-
biträden i öppen vård också gör
en del av sin tjänst på Frökinds-
gården. Var och en i vårdlaget
har "sina" patienter, 2-5 stYc-
ken, beroende på hur mYcket
tid de kräver. Att komma fram

till den här förändringen var i
mycket en lönefråga, nu har
vårdbiträden i öppen och slu-
ten vård samma lön under för-
söksperioden.

De åtta i värje vårdlag som
är i tjänst träffas varje morgon
och diskuterar dagen. Någorr

gruppiedarc eller arbetsledare
har man inte utsett ännu i varje
fall, man tycker det fungerar
ändå. På morggnen hjälps alla
åt, ser till att pensionärerna
kommer upp, bäddar etc., men
var och en har i första hand
"dina" patienter och aldrig
andra pensionårer än de som

hör till*vårdlaget. Samma sy-
stem gäIler åven under dagen.
Har någon pensionär inte "sitt"
vårdbiträde i tjänst ges hjälp
av en annan i gruppen. Vård:
biträdena planerar verksam-
heten för sina pensionärer*cfet
kan gälla läkarbesök, affärs- $

besök, bad och passar in det ''

når hon är i tjänst.

- Och om det blir tid över
vet jag vad mina pensionärer

behöver hjälp med, säger Viola
Karlsson, vårdbiträde.

(
l;i1

o t'Bas-turtt

Någon i laget svarar alltid för
"basiuren", svarar på ring- ]

ningar, hjälper till vid toalett-
besök, städar i allmänna ur-
rymmen, tar hand om tvätt.

Att någonsvarar på ringning-

r Tillsammans

- Det är väl inte så stor skil-
Iad på arbetsuppgifterna, men

man gör mer tillsammans med
pensionärerna, säger Birgitta
Adolfsson. Tillsammans båd-
dar de, dammtorkar och vatt-
nar blornmor. Men man skall
också komma ihåg att vi har
många dåliga patienter hår som

helt enkelt inte klarar av att
göranågot. *

"Onödiga" rutiner skulle
bort, ingenting ske.på löpande
band. Förr sade peisonalen till
pensionären att om 10 minuter
får dfu bada och baden gick på

löpande band. Nu har alla
bestämda badtider och vet om
demiförväg.

o Måltider
Måltiderna skall bli flexibla

och serveras. under ett par
timmars tid i m'utsalen, dit var

och en får komma när den
önskar. Men detta har ännu
inte kunnat förverkligas efter-
som man inte fålt värmeplattor.

Terapiverksamheten har ''

aktiverats påtagligt sedan för-
söket startade - och personal
är välkommen delta i arbetet. -

Terapi betyder inte bara sy,
väva eller snickra. Terapi är, I

också att plocka jordgubbar,
att delta i str-rdiecirkel eller
minnesträning, att lyssna till
högläsning och mycket annat.

Det finns en samrådsgruPp
för försöket på Frökindsgåi-

gruppen och den som hårt dri-
vit på det här projektet.

r Fårgålångsamt

Hon betonar Iiksom Birgina
att det ökade sjålvbestämman-
det och de därmed följande
förändringarna måste få gå
långsamt.

- Vi arbetar ju med sikte på
framtiden. Kommer någon hit
direkt hemifrån år det lätt att
fortsätta vardagssysslor här.
Det är svårare för den som bott
här länge.

den. När denhade sammanträ-
de häromsistens var det många
pensionärer som sade att för-
hållandena var mycket bra på
Frökindsgården - och det

I märktes också på den goda

Ebba Ekbom, nyinflgttad penslonör på, Frökind,sgården, uisar upp den jumper hon
h&ller på, att sticka. Ebba fortstitter med att på, &Iderdonxshemnxet utföra m&nga. ans de

Ehbg-fortsihtter
deta,rbetehon
utförd,ehemrhu
Ebba Ekbom, en osed-

vanligt pigg 96-åring är
nyinflyttad till Frökinds-
gården och hon bäddar
och dammtorkar och fort-
sätter så långt det är
möjligt de sysslor tron
giorde när hon bodde
hemma. Förhenne ärdet
naturligt och det skall det
vara för alla som kommer
hit och som orkar, hop-
pas projektledarna.

Ebba är inte den som slår sig
till ro med händerna i kors. Hon
läser mycket - utan glasögon!

- svr och stickar. Hon visar oss

en utsökt julduk som just blivit
fii'rdig, en jumper som bara har
halsringningen kvar - och som
hon började på för några dagar
seoan.

- Men jag stickar fort, säger
hon och förklarar hur hon'
omsätter mönstret till sin egen
storlek.

Ebba berättar också om hur
hon förra året, när hon var 95
år, skulle opereras för gallsten.
Hon tvekade lite och lättare
blev det inte när läkarna sade
att hon fick bestämma siålv.

- Men då tänkte jag attman
kan inte lägga en aln till sin
livslängd och är min tid ute så
är den. Hellre det än att gå med

plågor.
Och operationen gick bra, så

bra att Ebba kanske kunnat bo
kvarhemma.

- Men jag kände att jag. var
ju ändå gammal, har ju ingen
framtid att vänta. Och ibland
kändes det osäkert att vara
ensam hemma - och samtidigt
vill man inte ligga anhöriga till
last. Så när jag kom hit för
några dagars vila och upptäck-
te att jag trivdes så bra beslöt
jag mig för att stanna.

I höst skall hon delta i studie-
cirkelarbetet och där känner
hon sig hemtam. I40 år har hon.
deltagit i en studiecirkel i Lut-
tra, därav 30 som cirkelledare.

stämningen, Säger Karin !'e-
urst (c) ledamot i socialnämn-
den, ordförande i samråds-

En mycket posltiv effekt av
det nya sättet att arbeta är ett
större engagemang och ansvar
från personalen. Beteendet
gentemot pensionärerna har
förändrats, man lyssnar och
frågar mycket mer hur pensio-
närerna vill ha det, en naturlig
följd av att var och en har "si-
na" pensionärer.

S.L.

sgsslor hon Ejorde hemma,.t er bddd.a och d.ammtorka.



Urhanmoturban o Kinnarp
o o 'uls-vT'^i ovisst derb-y-. .-.'

Urban vs Urban. ja, det kan mycket vål bli verklighet
på Ulvesborg i kvåll, när Tidaholms G&IF tar sig an IFK
Falköping i ettviktigt derby.

Då förutsatt att Falköpingstrånarna Lennart Filips-
son/Bosse Jansson låter "vädra" IJrban Alfsson. Ty en
sak år klar. I TG&IF:s backlinje spelar Urban Wester-

Urban och Urban har en hel el samtidigt tyckte jag att TG&IF
gemensamt förutom att de båda fick en hel del intressanta nyför-
bår samma tilltalsnamn. Man är värv.
jämngamla (nästan). Urban Alfs-
son är 21 och Urban Westerberg o MittbaCk
20. Dessutom J:"tl_l-"l.den-h^är Denf dKinnarpsspelarensäger
säsongen till div Il-klub!..lql sighellerinteångiajittval. -
div V-klubbar, Alfsson från FBK "- Änej. Jag tycker det är ka-
och Westerberg från Kinnarp. Ja, .nonbra i'Cift-O"tt att det gått så
det var faktiskt mycket nära att bra för oss i serien hittills (seriele-
man hamnade i samma klubb, dare)görförståssitttill.
IFK Falköping. Weslerberg har spelat till sig en

- Det var väldigt nära, fyller ordinarie pla'ls i sin första sä;;ong
Urban Westerberg i. Men jag i Tidåh4;sffi6;en. -NfestiaeG
ändrade mej och valde TG&IF har hanlpelat mittback men han

198| -6tg -o'

/SIutarP 
-Söndagsskolstart

år det på söndag i Slutarps
Missionshus. Det är dags för en
ny termin och alla barn från 4 år
och uppåt i åldrarna är välkomna.

berg.
spelare från Il-K !'all(oping ocn

istållet. Det fti,rsva4n gL_111cket har även synts till på mittfältet.
Var spelar han då helst?
- Där jag minst är i vägen,

skämtar han. Nej, ärligt talat trivs
jag bra som mittback.

t3g7-ö?_ o:
IFKTidaholm-Kinnarp
7-1(3-0)
IFK Tidaholm tog en gruvlig

revansch för nederlaget i våras
när Kinnarps IF kom på besök till
Tidavallen.

Hemmalaget vann med hela
7-1 (3-0) efter en mycket vål
genomförd match.

- För en gångs skull var vi
riktigt vassa framåt och tog vara
på våra målchanser, förklarade
IFK-tränaren Anette Gustavsson.

- Kinnarp var det lag som
började bäst, men sedan tog vi
över efter hand. Tjejerna rullade
boll riktigt bra.

- Vår bästa lagdel var försva-
ret där Carina Antonsson ska hå
ett extra plus. Men alla ska ha
godkänt, berömde Anette.

IFK-målen gjordes av Anette
Karlsson 3, Jeanette Thur6n,
Lena Alhley, Camilla Häggman
och Carina Antonsson. Kinnarp:
Christina.Andersson l

Vcinner på planen och oiinner utanför. Urbon Alfsson, IFK
Falköping och Urban Westerberg, TG&IF. Tu& FaIkö-
pingsgrabbar sorn stdlls mot oarandra i koiillens derbg.
Lileo gemytligt d&? (Foto: Kjell Caid"ahl)

Kinnarp-Borgunda
3-3 (2-r)
MåI, Kinnarp. Karin Torstens-

son 1, Helen Persson I och Ulrika
Jarlsson 1.

Borgunda: Eva Oldin l, Annika
Nilsson 1 och ett sjålvmå1.

Det blev delad pott, när Kin-
narp mötte Borgunda på hemma-
plan. Det var blött och hemskt
svårspelat, men de båda lagen
bjöd upp till verklig kamp.

Borgunda var kanske det lag
som var mest nöjd med en poäng
eftersom de kvitterade när endast
minuter återstod.

I Kinnarp var det ingen spelare
som var bättre ån den andre.
Annika Nilsson var den som var
bäst i Boreunda.

KINNEMO
Onsdag2/9kI. 18.15

Ekedalen SK

Kinnarps lF
Vi tackar Uno-X för match-

bollen.

Uddamålet för l(innarp
Det har gått grus i Kinnarps

IF:s maskineri nu i höst. Igår var
det med nöd och näppe som man
kunde bårga två poäng i mötet
med Blidsberg. 1-0 skrevs slutre-
sultatet till sedan Thomas Wester-
berg, snyggt framspelad av Ro-
land Jansson, avgiort i den andra
halvleken.

- Det var match hela tiden. Det
har gått trögt för oss en tid och det
var gott med två poäng. Det är
dessutom lite roligare nu när
Timmele fick stryk. Då har vi fort-
farande chansen, sa Jan EIf, trä-
nare iKinnarp.

- Som vanligt. Vi har ingen tur
framför måI, sa Nils Pettersson i
Blidsberg. Deras målvakt var
mycket bra. Dessutom vill inte
bollen in i mål hur öppna chanser
viänhar.

I hemmalaget var målvakten
Arne Ekbom bra liksom Per-Ola
Westerberg och Torbjörn Åkes-
son. I Blidsberg var Kent Samu-
elsson och Christoffer Isaksson de
mest framtrådande tillsammans
med inhoppardn Orvar Petters-
son' I 9s)- dB.i'r



Eked,uleöe?*oe.63
seröeled,ure!

När div V-seriens topplag Kinnarp och Ekedalen i går

a."nt"a" samman på ifi"nemo i Kinnarp var det för att

"i;" 
tiGt Ug som skulle ta upp kampen med serieledarna

Timmele.--ä"-[.*p 
som Ekedalens SK vann med hela 3-0 (1-0)

Bra i ESK var Christer Swärdh,
pådrivaren, och Kurt Gustavsson,
liberon, men hela laget ska ha
plus. I Kinnarp nådde ingen i rik-
tigst-andard.

BORJEANDERSSON

efter en övertYgande insats.
Och inte behövde ESKJaget be

om ursäkt för sin vinst heller, man
genomförde en mycket bra maich
och om segern var intet att säga.
Spelet böljade visserligen fram
och tillbaka, men det var Ekeda-
len som greppet om händelserna.
En tyngd och tanke bakom an-
fallen. När Kinnarp anföll blev det
mer slumpmässiga bollar, man
fick sällan med sig hela laget i
änfallen.

Mest skiljde det på mittfältet,
där Ekedalen klart vann kampen.
Med Christer Swärdh som pådri-
vare och strateg hade ESK tanken
bakom spelet, något som Kinnarp
verkade sakna.

o Målen
Ekedalen tog ledningen efter35

minuters spel, då Niclas Hjalmars-
son fick på ett halvskott efter en
hörna som smet in i kalabaliken
till l-0.

Inom loppet av två minuter i den
andra halvleken fastställde så
ESK segern. I20:e min löPte Claes
Rydholm-fri efter snyggt försPel
av Kjell-Äke Andersson och lade
kallt in 2-0. Två minuter senare
spelade samme Claes RYdholm
fram Torgny Johansson som kraft-
fullt prickade in 3-0, också det
kallt och säkert.

Med det var matchen i hamn,
och ESK backade hem. KinnarP
tilläts tryc|a på, och borde.inom. .

rimiighetens gräns också kunnat
reducera med detta. Men ganska
typiskt för KinnarP denna kväll
rullud" bolla.na Precis utanför
istället för innanför. Vid eit tillfälle
hade Kinnarp fyra (4!) frilägen
inom loppet av lika många sekun-
der - man lYckades ändå få in
bollen. Det var helt enkelt inte
Kinnarps kvåII...

o Serieledning
ESK-glädjen var inte att ta fel

på efter 3-0-segern, och det blev
iu inte såmre av att Timmele
iamtidigt åkte på en "ProPP", och
laget helt plötsligt befann sig vara
serieledare.

- Det känns bra. Men det är
bara för stunden. Det är långt kvar
och vi har flera svåra matcher
kvarpå programmet. Vi får vara
nöjda med den här insatsen som

vi giorde i dag - och det var onekl!
gen en karamell att suga På - men
iästa match är det allvar igen,
dämpade Nyman i segerglädjen-'

Jan Elf ville också strYka under
på det. För även om man rnte
iyckats den här gången, har min-
sann KinnarP inte gett uPP kam-
pen:

- Onej. Idag var inget att säga

om. ESK var bra. Men det är långt
kvar och vi ska nog hinna revan-
chera oss. Vi sPelade inte dåligt,
men det "ville sig" inte bara. Det
kommer fler matcher.. .

:; a. .e -...r \.. -1

Torgng Johansson har fått oiinta ld.nge och förlorat rngcket
pengar innan han nu tintligen kan letserera si.n nqölk till
Falköpi,ngsmejeriet.

För lantbrukarna som nu får
leverera till FalköPing istället
för tiil Arla betYder det betYd-
ligt båttre betalt.

o Tvåsadenej
När Statens jordbruks-

nämnd tog sitt beslut var det två
ledamöter som sa nej. Det var
LRF-representanterna som
inte ville gå med på beslute!"
bl.a. med motiveringen att
beslutet kan bädda för att meje-
rier med sviktande lönsamhbt
nu får ännu svårare att klara
sio

I oktober månad räknar
Thomas Andersson, disponent
vid Falköpingsmejeriet att de
omlagda hämtningslinjerna
skall kunna börja fungera. Men
så dags tror inte Torgny Jo.
hansson att han kan börja leve-
rera sin mjölk till Falköping.

o Halvårsskiftet
- Jag måste följa stadgarna

i Arla och enligt dem kan jag
inte lämna den föreningen för-
rän vid bokslutsårets,slut och
det är liktydigt med halvårs-
skiftet 1988. Annars riskerar
jag bOter och att gå miste om
mitt insatsbelopp. Hade Jord-
bruksnämnden tagit sitt beslut
i juni och då inte bordlagt frå-
gan hade det inte varit några
problem, nu riskerar jag, tack
vare LRF:s tveksamhet att gå

miste om ytterligare 59.000
kronor, säger Torgny Johans-
son som är övertygåd om att
många fler lantbrukare i falkö-
pingstrakten nu kommer att
begära iriträde i Falköpingsme-
jeriet.

LARSÄK}IE

Tjänar 59.OOO kronor
Tånk vad 16 öre litern

rqiötkkan betyda.
Som t.ex. för TorgnY

Johansson, lantbrukare
på Alarp i Kinnarp. Den
dag han börjar leverera
sin mjölk till mejeriet i
Falköping istället för
som nu till Arla i Götene
betyder det en merin-
komst på 59.000 kronor
om året. Det i sin tur
betyder att Torgny, med
samma lönsamhet som
idag, kan använda sig av
avbytartjänsten 98 dagar
perår.

Alltsedan Torgny tog över sin
fars jordbruk 1981 har han haft
planer på att lämna Arla och
istället börja leverera sin mjölk
till mejeriet i den egna kommu-
nen. Dels därför att han tYcker
Falköpingsmejeriet är ett mYc-
ket välskött företag, dels därför
att det ligger i den egna kom-
munen samt dels, och inte
minst väsentligt, det faktum att
han får betydligt bättre betalt
av falköpingsmejeriet.

- Hade jag fått gå med redan
1981 hadejag haft råd att bYgga
ett nytt ensilagetorn hemma,
säger Torgny Johansson.

o Nej tidigare
Men, Torgny Johansson och

andra intresserade lantbruka-
re har tidigare inte haft möjlig.
het att gå med i FalköPings
Mejeri. Inte förrän nu när ma-
joriteten av ledamöterna i Sta-
tens Jordbruksnämnd sagt ja
till mejeribyte.

Tidigare har FalköPings
Mejeri och mejeriernas riksför-
bund sagt nej, liksom LRF.
Mejerier skall inte skaffa leve-
rantörer från andra mejeriers
upphärntningsområde.

Men sedan 15 lantbrukare i
falköpingstrakten begärt att få
byta mejeri och sedan det visat
sig att mejeriet i Falköping har
kapacitet att ta emot mjölken
även från dessa leverantörer
har Statens Jordbruksnämnd
ålagt Falköpingsmejeriet att ta
emot de 15 som sina med-
lemmar och leverantörer.

För Falköpingsmejeriet in-
nebär detta 3,5 miljoner kilo
mjölk mer per år, d.v.s. err tio-
procentig ökning.



I

#åffi
It,ftw

a,lt: r'ii, ,l

&
N

R

*
&,

sffi.sffiffiffisffi,N" ffiffi#K,tråi

-.\F.1!Sii;fU-\-arliii:.i.1\.:,:irlåt i-q.t\-::;i:, .r1:,ti,Ei!r-!--\..\.\rj. fi:finii.iit'.åtl.-:,1"1.#ti$.$.1ii"r

En tiit situation framför Slztorps mål uid, Iördagens match mot BK Rapid. Från uiinster
ses Slutorps Bengt Andersson, Karsten Andersson (skymd), Oue Karlön, Rapids Arne
fsokssozr, UIf Ebenhardt och Ola Johansson. Slutarp oann matchbn med 8-0. (Foto:
KjellCaidahl). >/ot- W.

^.Iffi, Länsstyrelsen'
Lr!.1|.d i Skaraborgs län
*ZNl lnformerar:E"I

Tillståndsansökan
Möbelindustri i KinnarP
Sökande: KinnarPs AB
Saken: Bolaget söker tillstånd en-
ligt miljöskytdslagen för produk-
tion av högst 260.000 m3 färdig-
monterade kontorsmöbler Per år
inom bolagets anläggningar i
Kinnarp.
Aktförvarare: Handlingar i ären-
det finn5 på kommunkansliet i Fal-
köping ( tel. 0515/850 00) och på na-
tuivårdsenhetens expedition
(tel.0501/600 00).
Den som vill yttra sig i ärendet
skall skriva till LänsstYrelsen,
Box 405. 542 0l Mariestad, senast
den 12 oktober 1987. Ange diarie-
nummer I 1.1821-Bl1-87.

Mariestad den 7 september l9E7
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En rdd personbil av märket

Golf GTI med registreringsnum-
mer FPH 206 stals i KinnarP
under natten till söndag.
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Slutarp tog storseger
När det väl lossnade för Slu-

tarps IF i lördagsmötet på Falevi
med Rapid, lossnade det rejält.
8-0 betydde att laget avancerade
till tredjeplatsen i en sexanserie,
där Ulricehamns IF är outstan-
ding. Men det var först under
senare delen av första halvlek som
gästerna lyckades slå hål på Ra-
pidnollan. De tre målen före paus
kom i 35:e minuten genom Hans-
Olof Gustafsson, i 37:.e minuten
genom Conny.Kruus och i 40:e
minuten genom Per Winlöf. Rapid
bjöd annars under denna delen
gott motstånd och hade ett par
rejäla chanser att överlista gäst-
målvakten.

I andra halvlek fick Slutarp fler
tillfällen att rtrlla bollen och föra
kommandot och det resulterade i

fem mål. 4-0 kom efter 5 minuter
genom Per Winlöf (men här skulle
Rapid haft frispark i Momentet
innan målet föll), 5-0 genom
Hans-Olof Gustafsson efter 8 mi-
nuter, 6-0 genom Peter Fredriks-
son efter l7 minuter, 7-0 genom
Sören Andersson efter 35 minuter
och så 8-0 genom Jonny Anders-
son (klackspark efter hörna) i 40:e
minutern.

Slutarpslaget hade som vanli$
en svårfångad herre i Hans-Olof
Gustafsson, som är mycket svår-
stoppad och låg bakom merparten
av attackerna mot Rapidförsva-
ret. Overlag stabila Slutarpsinsat-
ser med plus för backparet Ulf
Ebenhardt och Bengt Andersson,
som fint följde med anfallen och
understödde.

Oavgiort på Odenplan
Inför lördagens match mellan

FAIK och Kinnarp på Odenplatr
hade gästerna strategin klar:
Göran Olofsson och Thomas
Medin skulle inte ges möjlighet att
komma till avslutning vid fasta
situationer. Efter tio minuter blev
det 1-0 till FAIK, Göran Olofsson
nickade in en hörna!

- Ja, alltså precis det som inte
fick handa, sa Jan Elf, tränare i
Kinnarp. Nu lyckades vi få en
poäng via f-f (1-f) och den po-
ängen får vi vara nöjda med.

Ja. det här var FAIK:s match.
Främst före paus hade man en rad
frilägen.

* Sett till chanserna skulle vi
vunnit klart. Vi hade fyra-fem fri-
Iägen som jag inte fattar hur spe-
larna kunde missa, sa Leif Svan-
tessgn i FAIK. Det var verkligen
målmissarnas match.

Dessutom var det målvakternas
match, Bjarne Lundh i hemma-
målet och gästernas Arne Ekbom
var planens båsta spelare.

I hemmalaget dessutom plus till
Niklas Andersson och Göran
Olofsson. Hos gästerna skall Cle-
mens Hofbauer har ett omnämn-
de. För Kinnarps mål svarade
Eddie Gustavsson.

Kinnarp-Ekedalen ,

e-0 (3-0)
Det var inte mycket till motstånd

Ekedalen bjöd Kinnarp när man
i söndags gästade Kinnemo. Kin-
narp var helt överlägset i allt oöh
faktum är att det borde blivit två-
siffrigt. I första halvlek var det inte
mycket till spel från något av la-
gen. Bättre fart blev det i stället i
den andra halvleken då Kinnarp
ångade på för fulla muggar.

- Efter djupdykningen mot
Kättilstorp i förra veckan lyfte sig
tjejerna verkligen i den här mat-
chen och gav inte motståndarna
en chans, sa Lutz HoIbauei, lagle-
dareiKinnarp.

I Kinnarp var Sofia Jarlsson,
Ulrika Jarlsson och Elisabeth
Johansson bäst. Mål Kinnarp:
Sofia Jarlsson 6, Ulrika Jarlsson 2
och Elisabeth Johansson l.

t9E7-89

Ledningsrep aration
torrlägger Slutarp

Den här veckan kan
Slutarpsborna räkna med
att vara utan vatten under
vissaperioder.

Kommunens folk håller
nåmligen på att byta venti'
ler i vattenledningssyste-
met och avsikten är att
Slutarp med sina garnla
ledningar skall bli mindre
sårbart vid låckage och
andra driftsstörningar.

Störningarna i vattendistribu-
tionen genom dessa reParations-
arbeten inleddes redan på månda-
gen. Gatukontoret hade inte var-

skott genom t ex annonsering i
god tid utan valde att informera
igår morse-via lokalradion och
närradion.

För många kom de tidvis tomma
vattenledningarna ändå so^m en
överraskning, men Göran Ägren
vid Gatukontoret anser ändå att
kommunen giort vad man kunnat
för att få ut information.

- Vi kunde inte fatta beslut om
det här i förra veckan, eftersom
vi inte var helt klara" över tid-
punkten då vi kunde sätta igång
med det här arbetet, säger han.

Större delen av veckan blir det
störningar i vattentillförseln. Det

slutarpsborna lugnt räkna

Stortproblem
Det gamla ledningssystemet har

varit ett stort problem för Slutarp
länge och man tvingas byta venti-
ler för att förhindra nya stora vat-
tenläckor. Med nuvarande led-
ningar och ventiler kan man inte
stänga till vissa delar av samhället.
Händer det någonting i en del av
systemet blir hela Slutarps tätort
torrlagd. Genom bytet av ventiler
skall det gå att stänga av mindre
sektorer.

- Genomdenhärreparationen
hoppas vi på bättre service framle-
des, sägerGöranAgten.



NBV-CIRKLAR I KINNARP
KLÄDSÖMNAD Några platser kvar. 12 ggr 200:-' Textilsalen'

skolan. Start 16/9' Ledare: Carina Silvander'

FOLKDRÄKTSSÖMNAD 12 ggr 200 : - . Textilsalen, skolan' Varan-

nan vecka. Ledare: UllaJohansson'
PORSLINSMÅI,NINC L2 ggr 200: - -NBV-lokalen, onsdagar' Leda-

re: Birgit Abrahamsson'
evGoEenODERi-vÄSTGÖfeSÖtt,/t 12 ge, 200:-' Ledare Britt

Gustavsson.
KORGMÅLNING 10 ggr 1?0:- NBVlokalen, måndagar' Ledare:

Lill-Anna Johar\sson'
HEMBYGDSCIRKEL 10 ggr 150:-, NBVJokalen torsdagar' Leda-

re: SvenAndersson.
STYCKNING AV KÖTT 5 ggr 85:-. Onsdagar' Start slutet av okt'

Ledare: RolfWallin.
ENGELSKA forts 10 ggr 170:-. Biblioteket, skolan' måndagar'

Ledare lris Johansson.
TYSKA nybörjare 10 ggr 170:-' Biblioteket, skolan' tisdagar'

Ledare: IrisJohansson

Anmälningar och törtrågningar; NBV-exp', Falköping' som är

Oppen dajligen mellan kl. 10-14 förutom fredagar' Tel' 804 75' Då

exp. är stängd finns telefonsvarare'
Anmälankanocksålämnastill A
SvenAndersson33l?2ochAnsY @Gunnarson335 40.

Det blev en verklig målexplo-
sion på Tångavallen i Slutarp i går
kväll när hemqralaget Slutarps IF
gästades av Äsarps IF för ett
grannderby i sexan. Mycket folk,
många mål (4-4 till slut) och en
duktig domare, (Håkan Gustafs-
son Hangelösa) giorde att det blev
en annorlunda tillställning. Slu-
tarp var i underläge 1 -2 i paus och
fick baklängesmål nummer tre
redan i upptakten av den andra
halvleken. Men så drog mittfålta-
ren Ola Johansson och anfalls-
spetsarna Hans-Olof Gustafsson
och Per Winlöf igång en rejäl
målcirkus och vände 1-3 till 4-3
inom loppet av 5 minuter. När
knapp-t halvtimmen spelats kvitte-
rade Asarp till slutresultatet 4-4.
Det ska sägas att ett oavgjort resul-
tat var en rättvis utgång av den
härfighten.

Kinnarp försatte sin sista chans
att vara med och strida om seriese-
gern i och med en bottenmatch
mot gästande Floby. Matchen
handlade nästan helt igenom om
Floby som när de 90 minuterna
var spelade stod som segrare med
hela 6-1 (2-1). Omgångens verk-
liga skrällresultat i division V!
; Visserligen var Kinnarp

ovanligt bleka, men jag måste
säga att vår första halvtimma var
fantastiskt bra. Det var då vi
grundlade segern, menade Floby-
trånaren Arvo Kuusk, vars lag nu
är klart för nytt kontrakt.

Efter 13 minuters spel hade
Floby tagit med 2-lledning och
sedan var det Kinnarp som hela
tiden hck jaga. Det lyckades så
tillvida att laget reducerade i slutet
av första halvlek, men längre kom
laget inte. När Kinnarp fick den
hårda motvinden emot sig, lycka-
des ingenting längre. Uppspelen
var urusla och ett aggresivt Floby

KIiINEMt|
Söndag 13/9kl 15.00

Floby IF

' Kinnarps lF

-, t2s7_c?- t;i
Stör.rri r.gar MåIexplosion i Slutarp
fortsiitter
i Slutarp
.^ Slutarpsbor slipper inte ännu
rtrån störningar i vattendistribu_
tionen tidvis. Inom ett mindre
område i tätorten får man råkna
med avbrott i tillförseln och även
brunfärgat vatten några dagar till.

uatukontoret hann inte bli klar
med sitt omfattande arbete i Slut_
arp under den här veckan utan
man måste fortsätta även under
måndag, tisdag och onsdag.

Vissa delar av Slutarp kom-e.
dock att tills vidare då och då ha
brunfärgat vatten. Ledningssyste-
met är gammalt och liknande
problem förekommer i alla tätor-
terna. Gatukontoret håller på att
byta ut dessa ledningar men det
är ett arbete på lång sikt.

Skråll av Floby

Tångauallen
Söndagkl 18.00

Åsarps lF

Slutarps lF
Vi tackar Slutarps Kvarn för
matchbollen.

-a

l9el
TIPSPROMENAD

söndag 13 sept.
13.00-15.30

vid Sörby Vävstuga, Kin-
narp. Utställning.

. Kaffeservering,
Välkomna.

. KinnarP
/Slutarg6r*-ffi
Tipspromenaden
vid Sörby vävstuga på söndagen
samlade 143 deltagare i det blåsiga
men vackra höstvädret. Efter
promenaden smakade det bra
med kaffe och'hembakt.

Rätt rad : l2l xxl 221 tll.
Rätta svar: Fästing, Stuckatör,

1969, Orientering, Herman Rosell,
Fågel, Värmland, Mitt i naturen,
Myggfiäll, Glencheckmönstrat,
Sidensvans, Ingvar Persson.

Skiljefråga: 118 sidor.
Ingen tolva noterades, men väl

flera rader med elva rätt. Närmast
på skiljefrågan av dessa var Josef
Jacobsson. David Larsson och

- Javisst var det rättvist.
D;i' 

- 
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"Blecka" Georgsson, som fick se
sitt alg göra en bra första halvlek,
men en såmre andra, diir Slutarp
rullade bollen som på ett snöre
under en 20 minutersperiod.

Rylanderpojkarna Robert och
Jimmy var tillsammans - med
Sten-Äke Larsson främst i Äsarp,
dår bcksaå rutinerade Sven-Äke
Larsson är en tillgång.

Slutarps toppar sågs i den
nämnda trion Ola J, Hans-Olqf G,
PerW.

Så här föll målen: 0-l Sven-
Åke Nilsson, 0-2 Christer Johans-
son, 1-2 Ola Johansson. I andra
halvlek: 1-3 -Sven-Åke 

Larsson,
2-3 Per Winlöf, 3-3 Per Winlöf,
4-3 Ola Johansson, 4-4 Sven-
Äkelarsson. ftg?-Ot tU

satte ständig press på hemmaför-
svaret.

- Vi gav ju helt enkelt bort
bollen en massa gånger, sade Jan
Elf, tränare hosKinnarp.

Jan har säkert en hel del att
diskutera med sina spelare, .dtt
prestera sådant här bottenspel i
en viktig match är inte försva.r-
bart, Per-Ola Westerberg var den
som var minst dålig i hemmalaget.
Betyget dras dock ner av en utvis-
ning sedan han fått två varningar
för protester. I Floby, som giorde
en jämn och stabil laginsats, var
Mikael Wärn det stora namnet.
Inte minst hans inledning av mat-
chen'var inspirerande för hela
laget.

Målen: 0-21 Mikael Wärn,
straff (5 min); 0-2 Magnus Rehn
(f3); 1-2 Torbjörn Äkesson (38);
1-3 Pär Larsson (65); Pär Larsson
(70); 1-5 Roger Bergstrom (79);
1 -6 Magnus Rehn, straff (85).

tq??-a?-Jtt

Kinnarp-Kåttilstorp
r-2 (1-1)
Mål, Kinnarp: Ulrika Jarlssonl

Kåttilstorp: Veronica Thoor och
LottiHärnborg.

Det var en mycket kraftig vind
som gjorde det mycket svårspelat
på Kinnemo. Kinnarp hade ired-
vind i första halvlek och då förde
dematchen.

- Vi har ingen turjust nu, bol-
len rullar inte vår väg helt enkelt.
Vi borde i alla fall haft,oavgjort,
sa Lutz Hofbauer, lagledare i
Kinnarp.

Marie Axelsson i Kättilstorp var
av en annan uppfattning.

- Jag tycker att vi vann helt
rättvist. Vi dominerade andra
halvlek heit och borde faktiskt
giortnågotmåltill.

Mävakten Äsa Bergman och
Sofia Jarlsson var bäst i Kinnarp.
Bäst i Kättilstorp var Annika
Löving, Mona Axelsson och Ul-
rikaFredriksson. Eg7^Cfi45

GunKlingstedt.
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V ad merua,r skolstyrelsen?
aa

Ar d,etta d,emokrati?
Enligt vad vi har erfarit har AU

beslutat att gå på Skolstyrelsens
tidigare beslut att från 1990/91

överföra Kinnarpsbarnen till Flo-
by högstadium. Hur kan våra folk-
valda besluta om en sådan organi-
sation utan att någon riktig utred-
ning är gjord. Att flytta KinnarPs-
barnen från Kyrkerörskolan till
Flobyskolan utan att lyssna på
föråldrarna och eleverna - år inte
detmaktmissbruk?

Har det kanske blivit en presti-
gefråga för somliga i skolstyrel-
sen?

-o-
1. Samarbetet mellan bain och

personal (skolsyster, skolläkare,
hemkunskapslärare, kuiator, tal-
pedagog, lärare, rektor) fungerar
alldeles utmärkt mellan KinnarP
och Kyrkerör. Detta måste vara
en trygghet för våra barn. Vi kan
inte gå med på att klasser splittras.
2. Ingen logik i att köra våra barn
på längre och sämre vägar. Det
frnns ingen reguljär trafik.
3. Fritidssysselsättning-tandregle-

ring-sjukvård. Finns i Falköping.
För resor med våra barn måste
föräldrarna köra. Tänk på de för-
äldrar som inte hal körkort och-
/eller bil. Alla får ta ledigt från
jobbet.

4. I dag strävar vi efter att få när'
het till den kommunala servicen.
Med Flobyalternativet blir det
motsatt effekt. Barn kommer att
sitta längre i bussar, de får gå upp
tidigare, de kommer hem senare.
Föräldrar och barn får mindre
fritid tillsammans och därigenom
minskar tryggheten och gemen-
skapen i familjerna.

5. Vi vill värna om våra samhällen
Kinnarp och Slutarp så att de inte
avfolkas. Vår förhoppning är att
inte skolstyrelsen indirekt med-
verkar till detta. Med ett expansivt
företag som Kinnarps fordras ett
expansivt samhälle där barnom-
sorg, skola, bostäder är viktigast
och att invånarna känner trygg-
het.

Det är cirka ett år sedan skolsty-
ielsen var på besök i Lokal Frö-
kind för en information och dis-
kussion. Sedan dess har inget
hörts. Ingen information, ingen
utredning. Helt plötsligt har AU
nu sagt att beslutet från december
1985 står fast.

Vi vill att ni folkvalda i skolsty-
relsen tar ert förnuft till fånga och
tänkei om. Låt oss inte i vårt
demokratiska samhälle bli över-
körda av prestigefyllda skolstftel-
seledamöter.

Vi vill också att tåtortspolitiket-
na i Falköping tar sitt fulla ansvar
och ej struntar i landsbygden'

Vi vill värna om vår skola. Med
våra skattepengar härute lyfter vi
hela kommunen. Vi kan inte bära
in skattepengar till Falköping utan
att få igen något.

Kinnarp till Kyrkerör - det är
vårt krav!

rÖRÄLDRARGRUPPEN
FÖRKINNARPSELEVER

Det är viktigl att våra samhällen
Slutarp och Kinnarp får behålla
den service som finns i dag. De
som bor härute måste känna triv-
sel och veta att det är väl sörjt för
skola och barnomsorg även i fram-
tiden. Vi vill vidareutveckla våra
samhällen ochinte bli sämre lotta-
deänviäiidag.

Det är också väsentligt att om
man ska förändra. att man då för
en dialog med de parter som be-
rörs och lägga fram den tänkta
.förändringen för dem.

Indirekt kan en föråndring av
skolbilden också medföra konse-
kvenser för vårt företag: "I Slu-

tarp-Kinnarp kan ingen bo - våra
barn kommer ju att skickas till
skolaniFloby".

Med qndra ord - Kinnarp kan
bli en otrygg arbetsplats.

Vi stöder den aktion som pågår
bland befolkningen i samhällena
och det är vår förhoppning att
skolstyrelsen omprövar sitt beslut
och iakttar de sakliga argument
som de boende härute framför.

FörKinnarp
JARLANDERSSON
HENRYJARLSSON
ASSARJARLSSON

OLAJARLSSON
. BENGTJOHANSSON

BESLUTSOM
vÅTLATsToRM

Det råder full storm på skolfronten i Kinnarp-Slutarp. Den
senaste tiden har stormen tilltagit och nått orkanstyrka. Anled-
ningen är att det av skolstyrelsen 1985 fattade beslutet om att
Kinnarpseleverna från och med låsåret 1990/91 skall fullgöra
sina studier från och med årsklass 7 vid Floby skola, står fast* nu senast efter AU-beslut. Man såger så hår:

"Skolstyrelsen har tagit del av de framförda synpunkterna,
Vare sig genom skrivelser eller i övrigt har det framkommit
sådana skäl och omståndigheter som nu föranleder.någon
omprövning av beslutet från 1985. Styrelsen kommer även i
fortsåttningen att med allra största uppmårksamhet följa ut-
vecklingen, och om så blir påkallat tar styrelsen upp en pröv-
ning i årendet i god tid före lå 1990/91. I den nu pågående lokal-
behovsutredningen' har självfallet frågan om Kinnarpselever-'
nas skolgång under hög'stadietiden aktualitet.

Skolstyrelsen har således inte nu anledning att ompröva sitt
beslut från 1985-12-17 utan detta står fast."

Anledningen till att Kinnarpsbarnen ska föras tilt Floby är
att skolan dår ska få bibehålla sina tre paralellei, vilket kråver
ett elevtillskott på cirka 20 elever/årskurs från och med nämnda
låsår.

Vi må,ste få behå,lla
den sen)ice ai har i dag

Hem och Skola:

Att flytta eleverna
titl Flobyskolanirtlt + I å. -<r ^rL. r- ! -- rf cr ll r,.ti, L t -L rnrt
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Det har i alla sammanhang
framhållits att elever så långt det
är möjligt ska gå i Samma rektors-
område under hela skoltiden, men
så blir inte fallet med Flobyalter-
nativet. Vad som är mycket allvar-
ligt är också att elever får byta
skolläkare, skolsköterska, skol-
psykolog, tandläkare. Det blir en
otrygghet, som vi inte vill ge våra
Darn.

Det finns ingen naturligt kopp-
ling till Floby kommunikations-
mässigt. Kostnaderna för en ny
skolskjutsorganisation blir avse-

Mi.ssnöjet i Ki.nnarp dr stort
öuer att skolstgrelsen i Fal-
köping s kommun har planer
pä att öuerföra klasserna 7,
8 och 9 till Flobg från &rs-
skiftet 90191. I d,ag gå,r skol-
bussaxna mot Falköptng och
Kyrkerörskolan. Dit uill
man att de ska g& iiuen i
fortsö,ttnzngen.



Ny utT._gdning tiltsåtts
-Skolstyrelsen i Falkö-

ping omprövar inte sitt
beslut vad gäller Kinnarps-
elevernas' högstadidskola
frårt och med läsåret 1990-
91.

Styrelsen tillsätter dock
en opartisk utredning i frå-
gan.

Styrelsen kommer också
att sammantråffa med sty-
relsen för Kinnarps hem-
och skolaförening.
Skolstyrelsen i Falköping fattade
igår följande beslut vad gäller
Kinnarpselevernas högstadie-
gång från och med hösten 1990.

"Vare sig genom skrivelser eller
i övrigt har det framkommit såda-
na skäl och omständigheter som
nu föranleder någon omprövning
av beslutet från 1985. Styrelsens
uppgift är att beakta en god un-
dervisning fö_r samtliga elever i
kommunen. Aven i fortsättningen
kommer styrelsen att med största
uppmårksamhet följa utveckling-
en, och om så blir påkallat tar
styrelsen upp ärendet till prövning

'i god tid före läsåret 1990-91. "
Skolstyrelsen beslöt att konkre-

tisera föresatsen att uppmärksamt
följa utvecklingen, genom att låta
Iänsskolnämnden och kommun-
förbundets länsavdelnings skolde-
legation i samarbete utföra en
opartisk utredning i frågan.

Skolstyrelsen beslöt också att
sammanträffa med styrelsen för
Kinnarps hem- och skolaförening,
föreningen har drivit frågan om
att Kinnarpseleverna också på
1990-talet och därefter skall gå
sina tre högstadieår på Kyrkerörs-
skolan och väckte genom gn skri-
velse i mars i år frågan på nytt.

o Elevunderlag
Beslut om överföring till Floby

skola fattades i december 1985.

Motivet till att föra elever från
Kinnarp till Floby är att elevun-
derlaget från och med hösttermi-
nen 1990 blir för litet för att högsta-
diet skall kunna fortfara att vara
treparallelligt enligt reglerna för
statsbidrag.

Därtill beslöt skolstyrelsen att
kontakta kommunstyrelsen för
överläggningar. Frågan har efter-
hand vidgats till att omfatta en
diskussion om en eventuell av-
folkning av Kinnarp/Slutarp som
en följd av beslutet från december

1985 och detta faller enligt skolsty- de i Kinnarps hem- och skolaför-
relsen utanför dess ansvarsom- ening.
råde och skall därför tas upp med Han fortsätter:
kommunledningen. - Det här gei oss också mer tid

Besrutetvarenhärrigt' 
;"",1'ffiå:::äyffi*ä:*ffiiä:

o Halv seger 
ot- 

o", är bra att vi hittills har
- Dettaärenhalvseger. Vihar kunnatförafråganpådiskussions-

hävdat att en ny utredning bör planet. Det finns dock föräldrar
göras. En utredning som visar med barn i Kinnarps skola som
konsekvenserna också för Kyrke- är beredda att hålla barnen hem-
rörsskolan och där kunskaper om ma om beslutet också fortsätt-
hur tvåparallelliga högstadiesko- ningsvisstårfast.
lor fungeral inhämtas. Det finns
sådana som fungerar utmärkt, o Hoppas på remiss
sägerHåkanArnesson,ordföran- - Det hade naturligtvis varit

1 lllnnarp to$ ehansen 
^h-trr\,L

, Kinnarps IF den sista chansen Mullsjö var i ledning med både
latt hånga på topplagen Ekedalen 1-0 och 2-1. Detta efter två mål
och Timmele genom att slå in 3-2 av lagets bäste spelare, Peter 

i

imot Mullsjö i matchens 89:e minut Laveno. Kinnarps kvittering till I

lpå .Gruveredsvallen i Mullslo i Z-z ombelörjdes av Eddie Gus- 
|llri.rlj_"u.t."svauen I uultsJo I Z_Z ombelorJdes av rroqte \rus- 
Irordags. tavsson.

- - Detsattlångtinne.Måletkom - Vi gjorde en av våra bättre"j
1för övrigt i ett läge då vi på lagle- matcheJöråretochvarnogvärda
]darbänkensuckadedjuptöverdet oavgjort, tyckte Mullsjös Ulf
liiläge som Per-Ola Westerberg Karlsson.
missade strax innan, sa Jan Elf, Kjnnarp var dock laget som
Kinnarps tränare. hade den mesta motivationen och

NåväI, nu steg storebror Wes- det fällde nog utslaget i denna

bättre om beslutet hade stått fast
utan tillägget om en ny utredning.
Vi år dock inte rädda för en sådan,
förutsatt att våra synpunkter be-
aktas i utredningen och att vi får
den på remiss innan beslut fattas
i frågan, säger Curt-Evert Brodd,
ordförande i Vilske hem- och
skolaförening.

Han fortsätter:
- Opinionen för ett treparallel-

ligt högstadium i Floby är stark
och rivs beslutet från december
1985 upp kommer reaktionen i
samhället att bli håftig.

JORGENGUSTAFSSON

SKALL DET BLI KVALSPEL TÖR XTryN'ARPS IF T ÅR
IGEN? Ja, fortfarande har laget chansen att kigga beslag
på en kualplats till diu IV, oin d"et nu bli,r nå.gon. Hiir ses
Thomas Westerberg i kamp rned en förs;uarsspelare i fjol-
åretskualmöte med StoraMellbg. zt/a-t).-

j"i Kinnatpt
SlutarP -

Tisdagsmotion
I gymnastiksalen, Kinnarp,

startar på tisdag motionsgympan,
där både herrar och damer kan
vara med. Ledare är Inger Sved-
berg och det är IOGT-NTO i Kin-
narp som arrangerar.

Motionsgympa
för herrar och damer bö4ar 22

sept. kl. 20.00 i Gymnastiksalen,
Kinnarp.
Arr. IOGT-NTO, KinnarP

* ** t**** *t * t* ** **t ** * tf *-t*** t* *** * * *

1^ 'NYINKoMMET: i
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i FalköPing-Tel'0515/331 86 *
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terberg, d v s Thomas, fram och iämnaochtätamatch.
räddade familieäran qenom att
göra 3-2. Samme man-kvitterad" Som redan nämnts var Peter
för övrigt till 1-1 tidigare i mat- Lavenobästihemmalaget,.medan
chen. - hela Kinnarp får plus i kant€n'

I Och skråll av Furusiöl
Furusjö svarade för helgens

skräll i div Vl-fotbollen genoÅ att
ta en poäng i hemmamatchen mot
Slutarp. Efter underläge i halvtid
med 1-2 kom Furusjö igen starkt
i den andra halvleken och kunde
kvitteia tilt 2-2vilket blev slutre-
sultat. Det var spelmässigt en
ganska jämn match med chanser
åt båda håll vilket kunde givit
något av lagen segern.

' .- Det var ingen bra match från
vår sida, men jag f,år vara nöjd

med slutresultatet för man vet att
Furusjö alltid är svårflirtat på
'hemmaplan, sa Conny Johansson,
lagledare i Slutarp.

I Furusjö skall hela laget ha ett
omnämnande för en härlig käm-
painsats. I'Slutarp skall ingen
hållas framför den andre, ufan alla
fårgodkänt.

Mål Furusjö: Christer' Anders-
son 2. Slutarp: Peter Frbdriksson
2.



Årets företagare, omgiuen au gratulanter och öttri,ga "medansuari,ga" i fami,lien' Fr u
OIa Jarlsson, Stsen Trygg, Företagarbundets lokalaudelning, Bo Sillön, Företagaffir-
bundets direktör, Henry Jarlsson, &rets företagare, kommuno,Iröd'et Kiell Gustafsson,
Lars Brorsson, nd,rtngslitsskommittöns ord,förande och Assar Jail,sson. Sittande Kinnarps
grunilnre Eug och Jarl Andersson. 

zO(q, -ffi .

skapare - som på ett sårskilt sätt
framstår som en förebild för andra
företagare och samhället i övrigt.

o Okomplicerat
Företagareförbundet formule'

rar sig så här om KinnarPs ågare:
"Okomplicerat och hängivet har
familjen, trots företagets storlek,
skapat snabba beslutsvägar både
internt och extern".

Motiveringen till utmärkelsen
lyder:

"Företagets verkställande di-
rektör Henry Jarlsson får som
representant för familjen motta
utmärkelsen för att företaget
under 1986 med framtidstro och
rationalisering satsat rejält på
utveckling av ett redan fram-
gångsrikt familj eföretag".

Därefter stod gratulanterna i kö
med hyllningsblomster: Sven
Trygg för Företagareförbundets
lokalavdelning i Falköping, Kjell
Gustafsson för Falköpings kom-
mun, Lars Brorsson för närings-
livskommittdn och Frank Hen-
ningsen, fackordfödrande som
talade både för LO, SIF, SALF.

o "Vityckeromdej"
Frank hade i särklass den stör-

sta och tyngsta blomsteruppsatsen
och det var med Påtaglig värme
och beundran i rösten som Kin-
narps fackbas talade till EvY och

Jarl Andersson. Jarl som fort-

ffarande är först På företaget På
morron och går sist.

- Vi tycker om dej,.Jarl, sade
Frank Aenningsen, som också

'underströk att företaget har en
mycket duktig arbetsledning och

en "förbaskat bra Personal".
Under kaffesamkvämet togs

också upp KinnarPs hjärtefrågor
vid sidan av företaget' Både före-
tagsledning och facket tycks vara'
rörande överens om att kommu-
nen måste mer tillgodose önske-
mål från tvillingsamhällena Kin-
narp/SlutarP som har den största
industrin.

- Vi måste ha flerbostäder och
hur blir det rned skolan? Vi vill att
ni i kommunen löser dessa frågor
på ett för oss Positivt sätt, sade
fackets företrädare.

c Låtossselängre!
Henry Jarlsson vill att vi alla

höier blicken och ser längre än till
FT:s spridningsområde. Det går
utmärkt att pendla tre, fYra mil
till iobbet och ser vi till hela länet
finns ett oerhört rikt kulturutbud.

- Tänk om ni tidningar kunde
samarbete i stället för att vara så

många, var och inom sitt eget
bevakningsområde, såde HenrY
Jarlsson till oss litet senare under
en rundvandring i fabriken.

- Tänk om.kommunerna kun-
de samarbeta också litet mer,
suckade årets hedersföretagare i
Falköpings kommun.
.'. :,"--:...,'"1fl.L,4+a@RanaaEIG!å,

VÄLKOMMENtilI

OPPET HUS
i Kinneveds Församlingshem
onsd. 30 sept. från kl 18.00.

Gäster: Sångkören VERKLIGT'
LIV.
Servering - aftonbön.
Arr: Kyrkans Ungdom

KINNEMt|
lördag26/9 kI15.00

Hällestad lF

Kinnarps lF

" F amiljgfe st" p å Ki""arp t ko"tort*Abl.*

Henry Jarlsson utsedd
till årets företagare

Henry Jarlsson,.VD På
Kinnarps AB, har utsetts
till årets företagare i kom-
munen och mottog vid en
ceremoni på företaget På
fredagsförmiddagen en sta-
tyett av Företagareför-
bundets direktör Bo Sill6n.

- Det år äkta guld i den
men titta inte för noga På
stämpeln, sade Bo Sill6n'
när han överlåmnade ut'
märkelsen i nårvara av övri-
ga medlemmar av ägarfa'
miljen, personalens repre'
sentanter. kommunfolk
medflera.

- Det här var överraskande.
Det är mycket man får stå ut med,
sade Henry Jarlsson och Putsade
statyettens "gyllene" företagare-
emblen med slipsen.

Visserligen år Henry VD men
bröderna Assar och Ola och inte
minst mor och far, EvY och Jarl
Andersson är medansvariga i
Kinnarps nästan exemPellösa

framgång från den blygsdamma
starten för 45 år sedan till en
hypermodern kontorsmöbelin-
dustri, den största i Skandinavi-
en. Egentligen ska alla ta till sig
delaväran.

- Vi får inte glömma vår perso-
nal. Vi kommer ingen vart om inte
alla ställer upp, sade Henry i sitt
tacktal.

r Kärvatider
Han talade också om Kinnarps

kärva tider - sådana finns men
inte ordens vanliga innebörd. En
kärv tid för Kinnarps är det för
det mesta. Man har så mycket att
göra att alla resurser, både perso-
nella och maskinella går fOr hög-
tryck.

- Kärvatider, sägerHenry.
Falköpings kommun har före-

slagit Kinnarps VD till årets före-
tagare i kommunen, därtill inspi-
rerad av Företagareförbundet.
Företagarförbundet har tagit ini-
tiativet till att hedra företagare ute
i kommunenra - efter Falköping
susade Bo Sill6n till Borås för att
hedra Olle Blomquist - Ellos

Iångauallen
Söndagkl 16.00

Ulricehamns lF

Slutarps lF
Vi tackar Sparbanken Alfa,
Falköping för matchbollen

oooooaaaaaaaaaarorroo 9



IOGT-NTO satsar på "orkid6?'
IOGT-NTO-föreningen i Kin-

narp har startat höstens arbete
med ett möte kring temat "Orkid6-
kampanjen", som bedrivs över
hela landet med insamlingar, för-
säljning av orkid6nålar och orkid-
6bulptter under tiden 1-4 okto-
ber. Behållningen tillfaller FN:s
narkotikafond. som arbetar mot
narkotika i Thailand. Förra året
överlämnades 3,5 miljoner till
fonden.

Man försöker få bort odlingen
av opium och istållet få böndernas
jordbruk att utvecklas genom nya
grödor, odlingsteknik och bra
kreditmöjligheter. De fattiga skall
få bättre hälsa genom sjukvårds-
program, familjeplaneringspro-
gram och rent vatten.

100.000 orkid6nålar har redan
sålts och man beräknar att sälja

KIlIlIEUEDS
s[rIIE-
rö8Elil1{G

startar'

måndagen den 5/10 1987 luft-
gevärssäsongen 1987-88.

Luftgevärshallen är öppen
måndagar, onsdagar och
torsdagar kl. 17.30-20.00

Välkomna

Kinnevedslvrka 
>Io-{t'

I morgon, söndag, iir det famil-
jegudstjänst i Kinneveds kYrka.
Barn- och ungdomskören med-
verkar med sång och Uno Mår-
rteisson predikar. Efter gudstjän-
sten anordnar barn- och ung-'domskören tipspromenad och

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

i : *t KöKsDEstcN
! Vl h.. INTEGA-köket i
3 modelleroch2höjder.

! Viritarochmonterar!
a
a
a
a

! Slutarp, tel. 0515 - 333 90 i

600.000 blombuketter. En skol-
kampanj är redan i full gång ute i
samtliga distrikt, där det informe-
ras om narkotika bland ungdom.

Som ett resultat av förra årets
kampanj kan nämnas att 90 pro-
cent av opievallmoodlingen i Thai-
land har försvunnit och ersatts av
annan odling, såsom kaffe, grön-
sakerm.m.

Med årets kampanj hoppas
IOGT-NTO att med allmänhetens
hjälp kunna ge de thailändska
bergsbönderna bättre levnads-
betingelser. De har odlat opievall-
mon av tradition och för att tjäna
pengar när inte inkomsterna från
risodlingen räckt till för deras för-
sörjning. Ofta har de inte vetat om
'de problem som opiearterna ställt
tilrivärrden. rygl -q_]j

VECKOSLUTSERIE
MED.GöSTA LUTHERSSON

Fredag 19.30 Slutarps Mis-
sionshus
Lördag 19.00 Skördefest,
Verkligt Liv Församlings-
hemmet.
Söndag 19.00 Slutarps Mis-
sionshus.

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Det blev Timmele, i kamP med
Kinnarp, som tog andraPlatsen i
division V Södra Skaraborg. När
de båda lagen möttes på Timmeles
hemmaplan i lördags drog alltså
Timmele det längsta strået genom
att vinna med 3 - 0 (2 - 0) .

- Det var inte våran dag. Dels
fick vi inte mål på våra chanser
och dels är siffrorna lite för stora.
Jag tycker annars att vi giorde en
ganska hygglig insats, säger
Kinnarps tränare Jan Elf'

Timmeles mål giordes av Arnl

Slutarp hade inför säsongsav-
slutningen en mikroskopisk chans

. att nå en kvalplats. Laget mötte
Hössna på bortaplan men den
riktiga gnistan infann sig aldrig
hemmalaget kunde vinna med
3-1 (2-1) sedan Slutarp fram-
förallt i ändra halvlek tappade det
mesta av spelet.

- Vi inledde bra och tog led-
ningen efter 20 minuter genom
Per Winlöf men därefter gick det

Karlsson, Niklas.Andersson och
Thomas Johansson.

Kinnarps bästa chanser i mat-
chen var ett bortdömt mål och en

ribbträff.
Målvakten Magnus Johansson

var duktig i Timmele. Bra var
också Göran Karlsson och Håkan
Knutsson.

Hela KinnarPs lag får trots för-
lusten godkänt. Per-Ola Wester-
berg, fommY Berglund och Cle-
mens Holbauer var allra bäst.

/,98? -la-e>a'
Tiiimete etkneP silvrette

I ltt']. to-ar
Slutarp föIl i Hössna

sämre och såmre, berättade Con-
ny Johansson i Slutarp.

Hössna vände tiil ledning med
2-1 före halvtid och spädde seddn
på med ytterligare ett mål i andra
halvlek.

- Det var inget att säga om, vi
saknade den rätta motivationen
och då vinner man inga matcher,
fortsatte Conny.

Spelande träharen Hans-Olof
Gustavsson och UlfEbenhardt var
Slutarps bästa för dagen.

I - o Kinnarp/Slutarp

11

kyrkkaffe. Behållningen kommer
att skänkas till LutherhjiilPens
flyktinginsamling.

,Veckoslutserie
påeår den här helgen med Gösta
LnIhe.sso.t från Smäand, Gösta

,har medverkat i flera tältmötesse-
rie här i bygden och år en duktig
talare och såmgare.

Ikväll, Iördag, är det skördefest
i Församlingshemmet och då
medverkar också Verkligt Liv.
Det är en mycket sång och musik
imötena.

delen av kommunen. Det PåPeka-
des också i diskussionen att Frö-
kind inte haft eller har det naturli-
ga förbindelser med Vilske-delen
avkommunen.

Kinnarps
IOGT/NTO'förening

höll nyligen ett välbesökt må-
nadsmöte. Vid förhandlingarna
beslutades att föreningen skallstå
som värd vid kretsens första karu-
sellträff den 11 oktober samt'att
starta en studiecirkel kring Evert
Taube och hans diktning. Möten
och cirkeln kommer att alternera
var fiortonde dag. En fortsättning
på demokraticirkeln kommer
även att startas.

Efter förhandlingarna bjöd Lili-
an och Britta På kaffe med smör-
gås och goda kakor. Märta och

Lennart tog oss sedan med På en

resa till Gambia i ord och bild. De

hade deltagit i en studieresa dit
och fått många både goda och

dåliea intryck. De har ställt sig till
forfägandå i hiälparbetet i Gambia

- Märta inom sjukvården och
Lennart då det gäller teknisk
rådgivning. Deras skildring av

live[ i Gambia och månniskorna
där var intressant och givande.

t )yl -ie. tA
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tsgT' lott7'
Frökinds s-förening
tog upp skolfrågan

Frökinds s-förening har i dagar-
na haft höstens första möte där
riktlinjerna drogs uPP för den
kommande verksamheten. Ett
stort antal medlemmar har bl'a'
anmält sitt deltagande i studiecir-
keln "Ett rättvisare Sverige", som

redan haft sitt första möte där
studiedagar och tider bestämdes.

I anslutning till studiearbetet
kommer lokala Problem På olika
områden att tas uPP till behand-
Iine.

iid.ttOt"t avlämnades också ett
antal rapporter från olika om-

råden och dessutom Påmindes om
Falköpings arbetarekommuns
instundande jubileum'

Situationen På skolans område
var också föremål för diskussion
och man avvaktar med intresse
den kommande utredningen, som

upptar överflYttningen av högsta-

die-elever till Floby och dessa ef-
fekter på bl.a. näringsliv och ser-
vicefunktioner inom Frökinds-

Kinnarps lF
Kvartalsmöte lördag 10 okt. kl.
16.,00 i aktivitetshuset. Viktiga
val.

FROKINDSLOPPET
på elljusspåret, Slutarp, söndagen den 18 oktober. Gemensam

start för alla banlängder kl. 17.00. Utdelning av nummerlappar
16-00- 16.30.

Banlängder: Två varv (5 km), fyra varv (10 km) och sex varv
(15 km). Tidtagning endast på sex varv.
Föranmälan: Rolf Wallin, tel. 334 16, Bengt Persson, tel.

334 81, senast tors{pgen den 15 okt.
Startavgift: Två varv 15:-, fyra varv 25:-, sex varv 30:-.

Priser: Specialkomponerad plakett till alla.
Ombyte: Kinnarps skola.

Slutarps Samhällsförenlng

Välkomna!


