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det dags för poängprome-

Putte
största

nad på Älleberg. Det år
Slöta Natur och hembygdsförening som står bakom arrangemanget och
de sju rotlarna inom föreningen har vardera ett
par kvällar att ta ansvar
för. Under såsongen blir
det drygt 15 promenader
och det spelar faktiskt
ingen roll hurdant vädret
år, det kommer åndå del-

katten?

bodCe iriligare skornaki:rfn olh
Älex*rrdlr $v*nsson, all"

j;,rdarun

inäni kali;icl Sanderr. i}agny .lohal'rsscn och $tnfl';:n Nili;sr;n. håria

frår V:nlarp i Biirsl!9, berrith:d*
um Sanders liv lcli tun liur t{+:t
kilt:rie tiirn alt !.ro s;l.r )iu,Et fri:,ti
a[itrrnr, pilst l]1"ui, $arrckrr i*g:ig
oft,;rsf ut vi;t Yir,lar* tili ,41;lrp för
;tff ufrtiii:i sina

tagare.
Men yisst kan.deltagaranta-

let växla. När det

;;r c*t-t:\t:\ t.

dagskväll komblott 15 tävlande
men när det är som i onsdags
med ett strålande sommarväder ja då kom folk inte i tiotal
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oängpromehad

Varje onsdagskväll är

X3e wefu##ms e=s,e$ w'{cx'wwww#"
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P opulärt med p

-&

utan i hundratal.

Den här kvällen var

tt

det
Vartoftaroteln som hade ansvar för tävlingen. Frågor skall

iordningsställas, här är dagspressen och speciellt FT till

rnycken hjälp, skyltar sättas
upp, stigen märkas ut och en

'

Putte är han bygdens sförstakatt?

Är Putte från Kinnarp

klurig skiljefråga skall kommas

:iii:i]iii]].ili;|;i'iil:1:'jii:::jj:'.i*ii]]::::lj'::j:

Ziii,a fliån tur betalt, Aina ottergren har glort frå'gorna
och Fredrik Carlsson gör sig beredd, att gå' ut på' poiing-

promenad,
De sju rotlarna i föreningen
är SynneråI, Smeby, Kättilstofp, Saleby, Falekvarna, Var-

gorna brukar vara svåra under
ållebergspromenaderna.
Minst en och en halv arbetsdag går åt för att göra iordning
för promenaderna. Det är inte
bara frågor som skall komponeras, skyltar sättas upp, stigen
utmärkas, skyltar plockas ner,

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, almanacka och flora. Lena Arvidsson,
en av onsdagskvällens tävlande tyckte att speciellt naturfrå-

svaren rättas, utan det är ju
också att åka ner till tidningen
med resultatlistan.

Tipspremiär

oå.
ii:;

*

byg-

dens största katt månntro? Han

Från Slutarp kommer
Elon Larsson och Lena
Turesson med barnen

hittades med avbrutet ben i
Gudhem för fyra år sedan och

Johan och Emma' oc^h de
brukar åka upp till Alleberg några gånger i må'

togs då om hand av djursamari-

i

Falköping. När inte
någon ägare hörde av sig fick
Karin Johansson i Kinnarp ta

terna

hand om katten som fick namnet Putte. Han är av den ovanliga rasen Norsk skogskatt och
uppskattas att väga 10 kilo. På
bilden ser vi Karin Johanssonn
och Putte, en tungviktare med

+ri

naden för att njuta av
den vackra naturen och
den fantastiska utsikten.
För alla första gången
i år skall de också gå tiPsDromenaden men Johan

långochfinpäls.
JOSEFJACOBSSON

och
EIon Larsson och Lena Turesson med' barnen Johan

EåÅii""a"r",

öoer en' frd,ga t' onsdageni tipsprornenad'

äch Emma hade nog hellre sett att de fick stanna
kvar på lekplatsen.
- Drakflfgarna är roli'

gå, men lekPlatsen är
allra bäst. menar Johan.

tr(innarH@

Detfömos
A

Llcsered

Nu står Kinnarps Älvseredsföretag klart.
För drygt 15 miljoner har Kinnarps byggt
varuhus och postorderföretag i två plan med
kvadratmeter. Det år en imponerande 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.

en yta av ?000

-sid6Kinnarps Bengt Johansson och ÄIt:sereds odMonaLarsson

fr amför entrön

till

ngbg

gg

et.

Foto:

tr(innarps n

Kjell Caidahl
ar

ffy hy ggt mitt i Aln s ere d
me d a uruhus o ch pos t ord,er
Sedan 1984 står Kinnarps som ägare av Älvse-

reds postorderföretag. I
samband med skilsmåssan och bodelningen med

samarbetspartnern ISL
(Handelstidningsaffären) blev Kinnaps ägare
till det 90-åriga friretaget.
Kinnarps kom snart underfund med att här gällde det att
försöka göra något riktigt av
det anrika företaget, som grundades av Alexis och Gustav

Adolf Gustafsson 1897 oc.h för-,
blev familjeföretag fram till
1974.

o

Kinnarpsandan

Jag

inte om det

finns
Alvseredsanda, men

ve_t

någon
Bengt Johansson, Kinnarps
allt-i-allo, har tagit med sig
Kinnarosandan hit: att vara så

verkligletsnära som möjligt.
Bengt har funnits med i bilden
ända sedan köpet och delat
med sig av sina erfarenheter

inom organisation,
ocl,r

ekonomi

annat.

Vd för företaget är en dam,
Mona Larsson, verksam inom
Alvseredsföretaget sedan 1974,
som bl.a. dataansvarig.

o Älvsered-Ullared

NYbYgge för

15

miljoner
Istället för att fortsätta verksamheten i liten skala i de
gamla byggnaderna med baracker'satsade den nya ägaren
Kinnarps på offensiven och
byggde nytt. Den byggnaden
står nu klar mitt i prick i Älvsered. Den år rustad för sitt ändamål som varuhus och som postorderfilretag. Dei handlar totalt om 7000 kvadratmeter och
byggkostnaden stannar vid cir- :,

, ka 15 miljoner.årsomsättningen är

r

beräknadtill60 milioner.

Var ligger då Älvsered? Frågar man folk i trakten säger de
förmodligen så här: 15 kilometer norr om Ullared.
Här finns..alltså nu två lågpriscentra.

Ar det inte ett för

ställda. Under de senaste tre

åren har antalet anställda varit
35. När Kinnarps tog över var
det 45.

Företaget ägdes av den Gus-

tafssonska' familjen fram till
1974 då Västkuststugan kom in
i bilden som ägare fram till 1983
då ISL gick in i företaget.

r

Affårer, post och
bank

Nybygget år imponerande.
Markplanet är shoPPingcentert
där kläder och skor dominerar

specialbutiker inom olika bran-

scfier. Två restauranger ska
sörja för att även magen mättas.

I slutet av augusti flYttar
posten in i en del av fastigheten
och den 1 nov. är det dags för

det företag hon basar för är

iuni och när invigningen sker
äen 29 augusti ska också Post.orderdelen finnas På Plats i

mycket viktigt för orten. Största industrin är hyvleriet med
.ett tiotal anställda. Totalt bor i
samhället cirka 700. Det nYa
Kinnarpsföretaget råknar med
alt y1d91alet ha drygt 40 an-

red det stora lYftet, ser också
ontimistiskt in i 90-talet.

Båda tror att det är en bra

modell med en varuhusdel och

en postorderdel (i och för sig

'

öka och bredda sortimentet'
Två gånger Per år ska man
skickä utiin kätalog och katalogen ser man också som ett
f,jalpmedel for varuhuset'

men där finns också en rad

- Nej, jag tror vi kommer

att kunna komplettera varandra mycket bra. Det säger Mona
Larsson som kan konstatera att

sortiment

Mona och Bengt, som jobbat
sida vid sida med att ge Alvse-

ingåt nytt) och hoPPas också att

SE-banken att ta sina lokaler i
besittning.

mycket?

o Breddat

Varuhusqt öPPnades den

våningsplan 2.

26

o Detnyaansiktet

Ja, vad ska man säga mer om

KinnarPs "nYa ansikte"? Jo'
lor
att Strångbetong svaratgolv
bvgqstommen (väggar,
ååfr-t"f.r och att PM-luft fixat
allventilation'
KinnarPs har många bollar i
luften samtidigt - nu också en
i Älvsered beläget i Västergötland, Hallands län och Falken'
bergskommun. '

Text:
Båsse Joltunrro.rl

etAlexee numrner"

ett

på sinhemmaplan
'
61ft'gt'
Anders "Alex" Karlsson
bjöd på suverån körning
med sin gamla blåvita Opel
Kadett når han vann onsdagens kvällsfolkrace på

Falköpings Motorstadion.
Med startnummer ett inledde han och avslutade
t_åvlingen på samma sått.

ffi
iii;i,'rs$li !,tl
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Overlågsna heatsegrar.
Kvällstävlingen

i folkrace blev

en succ6, årets bästa publiksiffra,
600 åskådare. En intensiv tävling

med bara 48 bilar till start. Lagom

långt folkrace lät kommentarer

från publikhåll. I de två kvalomgångarna lyckades fyra förare
vinna sina båda heat, hemmaåkarna Anders "Alex" Karlsson
och Roger Karlsson, Varas Inge
Lennartsson och Lidköpings Onni
Lahti.
Roger Karlsson Iyckades snuva

And.ers

fav4riten -Tomas Andersson på

heatsegern i första omgången efter en bra start. I sitt andra heat
låg Rqger fyra, men efter en smart
omkörning av två samtidigl 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.

i starten var
Mikael redan efter ett varv uppe
som tvåa. På sista varvet fick han
dock släppa förbi sig Owe GunEfter en fiärdeplats

narsson från Borås. Då hade
Mikael problem med att få styrningpåbilen.

r

Heltohotad

A-final med två hemmahopp.
Trots ytterspår lyekades "Alex"
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 gällde 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 Lahti. Orebros Claes Nilsson
rullade och Stig Hansson gav upp
med trasig våxellåda.

ce

i

"

AIei'

Falköping. T.v.
Rog er Karlssozt..

(i

mitten) tnnn onsdagens folkra'
sgns hs&an Inge Lennartsson ocn ['n'

Karlssan

'
,

treon

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

Sluturp p& lgekut liiger

sons 97:e tävling med samma

's

gamla Kadett, som en gång för
länge sedan var hans frus shoPpingbil. Av alla dessa tävlingar har

,,rY*

i:

ik
ffi

"Alex" varit i 58 finaler, men
vunnit bara två A-finaler. Den

ffi

förra var ifiol, också den På hemmabanan. "Alex" är en populär
folkraceåkare. Många av konkurrenterna var framme och gratulbrade och klappade om den glade

$
w
iiiiii

segraren.

JONNYPERSSON
*
Resultat: A-final: l) Anders "Alex"
Karlsson, Falköpings MK, Opel Kadett; 2) Inge Lennartsson, Vara MK,
Volvo 142; 3) Roger Karlsson, Falköpings MK, Saab 99; 4) Onni Lahti,

Lidköpings MK, Saab V4; 5) Stig
Hansson, SMK Trollhättan, VW 1500;
6) Claes Nilsson, SMK Orebro, Saab
99.

B-final: 1) Tomas Andersson, Kinnekulle MSF, Saab 99; 2) Owe Gunnarsson, Borås MK, Saab 99; 3) Mikael
Willbo, Falköpings MK, Volvo 142; 4)
Roland Magrrusson, Tibro MK, Volvo
144; 5) Kent Lennartsson, Vara MK,
Datsun 120Y; 6) Egon Olander, Kinds
MK, Volvo PV.

P& stugan Starens trappa ses nå.gra SlP-spelare som kopp-

Iar au efter ett tröningsposs. Fr.o. Ola Johansson, Hans'

Olof Gustausson, Erik Winlöf, Roger Torstensson, UIf

Ebenhardt, Bengt Andersson, Jonny Andersson och Mats

DahI.

Slutarps

t

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
ochavkoppling.
Trånaren Hans-Olof Gustafsson

var mycket nöjd och hoppas att

lt-&.

hans lag kan hakapå Ulricehamns

IFitoppen.

- Det ger sig ganska snart om
vi ska hien chans att jaga ifati
UIF. Om inte får vi inrikta oss på
andraplatsen och en kvalmöjlighet.

Det sa Hans-Olof som kunde
konstatera att han återkom hem
med en fräsch trupp. I mötet med
div VJaget Bäckefors vann SIF

för övrigt med 3-1 efter 1-1 i
paus. Mats Dahl svarade för två
mål och Ronnie Karldn 1. Samtliga 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 SIFtränare.

fi6reaCG.

Grolanda IF har aldrig
.varit kånt för att bju{p på
några större måltillställningar. Tolv giorda mål i
serien fram tills i går. Men
då slog det rejålt och det
mot sjålvaste Kinnarps IF.
4-1 (1-0) vann hemmalaget med på IP och lagets
första tre mål giorde rutinerade ConnyTroedsson.

-
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Vi har inte giort fler än två

mål i någon match tidigare i år och

mot Kinnarp trodde jag inte på
något målkalas, sa en mycket

belåten GlF-tränare, Lennart

k,.+il

Holm.

nu tappade
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 tar en match i taget, kommenterade Lennart Holm som
väljer att ligga lågt tills vidare.
Medan Kinnarp

värdefull mark

till

o 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 bjudervi på ett måljust som
vi fått 1-1 (Clemens Hofbauer).
Sen tog det emot.
KlF-tränaren tänker på inci-

denten när Per-Erik Ottergren

med ett misslyckat bakåtpass ser-

Det blea som oiintat en töt och intensio d.rabbning p& Grolanda IP mellan ltemmalaget
och giistande Ki'nnarp. Hiir ör det Grolandas Mots Kjetrön och Torbjöm, Åk"sron å*

verade bollen till Conny Troedsson. Conny som var i storslag satte

i nät bakom en
maktlös Arne Ekbom. Detta i 56:e
minuten.

fiShY ombollen

bollen säkert

En kvart senare punkterade

han tillställningen genom att från
nära håll slå in 3-1. Några minuter före slutsigrralen faststållde
Michael Svensson slutsiffrorna till
4-L.

Grolandas första mål i slutet av
den första halvleken var annars
det grannaste. Leif Andersson

(Foto Claes Rad.holm).

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 bryderf.

I

drev upp bollen på vänsterkan-

Planens bäste var annars den

den andra akten sjönk spelt4

f,s t7

& K$mmmrpdffifinxb,wwP : -::k
t{amnmagasir:ct ..{nvånts lill unblt'tl' der
sotrrnurrres
åren r:ch l"rur dili kornrnl{ i
föreningens ågo.
till ftrörstorps" sltltt
Stirrrlagen durr 2 arigusli förelog
Kinncveds I'Ier:ibv gclsförenin g sin
årligen iiterkrrmirurnde somrnärresa. I i:rr st.ållde s l'irclen till Börstorps slott som ligger norclosl tlrl
Mariesta<1.

Där besiigs r-rtsräliriingen "$åt19BjÖrn

en genorn iidern;*" samt
Olssons målningar.

Sedan gick rcsan vidare rnoi
Lyrestutl diil micldag intogs. Når
resenärerna var måttä cch belåtna efter en god rnåltid gjorries er{
besök i I'Iamnmagasinei. Un av
mediemmarna i Lyrestarl^; l{ernbygdsförening ber:ätlirde cn: vad

9?6 lick ibreningen rn{.}i1.äga
m*gasinet som gåva" Ilfter en
omlattaltie renovering invigdes
det år 1985 iiil rnuseum. I rnr:seel
rncd tre våningspl:rn visas alfär
fran sekt lskiflr :. tt'L'l''nsi.mltt;4.
bakbincieri, skornakeri, bi*graf"
tr

maskinruln. hemmiljoer samt
sarnlingar fri:n hantverk. iord- ocli
skc,gsbruk.

Ph heln';ågerrr gjordr,:s rlit. ullpe'

håll vid Åskel'.rergr: sk*ppsåtrninl;
vid Ticlan. 1)trrn;r ske;:psäilning.

sum o(k:." I'r'rr;llrllri dOnr.,r'r inl
l:eslår ;.rr,' 24 sl, Etr:nful*ck r,iiker;
brdråiTirnrk: itLllr i:rrrlali sI ot'trt:lx.
vara Svelige s sti.il.sta.

cle

försvaret och längst bak fanns
säkre Mikael Eriksson.

o Disciplinerat

tt! ö ?

kvalit6n mycket beroende på att
Kinnarp var tvunget att jaga kvittering och sedan reducering. Det
blev mest kämpa och slit. Grolanda spelade dock disciplinerat i

f.rtr

^

lille kvicke mittfältaren Jörgen

Andersson som inte gav Kinnarpsspelarna en lugn stund. Over-

till mittfältets'Rolf
Karldn och så till tremålsskytten

betyg också

Conny Troedsson förstås.

Kinnarp var ganska blekt för
dagen. Något som tränaren Jan
Elfhöllmedom
- Det var ingen större match
från vår sida. Men Per-OIa Westerberg och Tommy Berglund var
duktiga, tyckte han.
Torbjörn Akessons första halvlek var hyfsad och även Per-Erik
Ottergren stod för en del fina initiativ. Lite ojii,rnnt i sitt agerande
dock.

CLAESRYDHOLM

60 rmellan Slutarp

oeh il(innarp

'l\r'ev

linje och -beslutat om en sönkning ats h'astig(Foto: KieII Caid'ahl) .

Lönsstgrelsen har g&tt pä trafiknömndens
heten riellan Kinnårp

oit Slitorp.

Trots protester från Vågverket har

lånsstyrelsen gått på Falköpings trafiknåmnds linje och beslutat om att sånka
hastigheten till 50 km/tim mellan Slu-

tarp och Kinnarp. Länsstyrelsen fin'
ner goda skäl till sitt beslut bl.a. med
tanke på utfarten från Kinnarps Kon-

torsmöbler. Vägverket å sin sida anser
dels att'Kinnarps ligger alltför långt
från riksväg 46 för att motivera en
hastighetssänkning samt att den hastighetsbegrånsade stråckan blir för
lång.

Yågverhet kritiskt mot
50 genom lffinnarp/Slutarp
Länsstyrelsen ger trafiknämnden i Falköping
rått gentemot vågverket
och beslutar att högsta
tillåtna hastighet mellan
Slutarp och Kinnarp
skall vara 50 km/tim och
inte som idag 70.

Mot

lånsstyrelsens
vägverket

beslut har

genom Hardy Wikström
reserverat sig bl.a. med
motiveringen att det är
orealistiskt att tro att bilisterna med hänsyn till
sträckans utformning
och miljö är motiverade
att hålla 50 km/tim på
denna långa sträcka.-

Det är trafrknämnden i Falköping som efter framställning
från de boende i området hos
länsstyrelsen begärt att få sänka hastigheten på den aktuella

sträckan. Vägförvaltningen i
Iänet avstyrkte ansökan men
nu har länsstyrelsen efter att
ha gjort en besiktning på platsen beslutat i enlighet med tra-

fiknämndensansökan.

I sitt

beslut säger länsstyreltill de gator,

sen att med hänsyn

hastighetsbegrånsade

till

50

km/tim som ansluter till den

aktuella sträckan, med hänsyn
till utfarten från Kinnarps
Kontorsmöbler samt iill att
sträckan är förhållandevis kort

bör den begärda

hastighetsbegränsningen införas.

o Förlångsträcka
Men vägverkets Hardy Wikström, som deltog i länsstyrel-

sens behandling av frågan har

gångbana utmed aktuell sträc-

en avvikande mening och har

ka och för cyklister som skail
transportera sig mellan Kinnarp och Slutarp finns goda

Han tycker inte det är en förhållandevis kort sträcka utan
anser tvärtom att eftersom den

möjligheter att använda befintliga gator och cykelväg vid si-

reserverat sig mot belslutet.

dan av väg 46.

totala genomfarten

SlutarpKinnarp blir två kilometer lång
är det orealistiskt att ha dert
50-begränsad hela sträckan.
Han påpekar också att på den
ena sidan av aktuell sträcka är
bebyggelsen ringa. Han konstaterar dessutom att Kinnarps
Kontorsmöbler ligger långt
från riksväe 46. Det finns också

Men länsstyrelsen har alltså
beslutat att sänka hastigheten

på aktuell sträeka.

Beslutet
kan överklagas och det återstår
nu att se om vägverket går
vidare med ärendet.

LARSÄKHE

Kinnarps tramgångar
fortsätter 35 personer
behöver ,trä^ställas
Kinnarps Kontorsmöbler med 420 anställ-

da behöver nyanställa inte mindre än

35

person€r som maskinoperatörer och montörer.
Det säger personalchefen Bernt Bertilsson som pekar på en stabil och stark orderin-
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gång.

- För att kunna tillfredsställa våra kunder och hålla
levelanstiderna behöver vi mer folk i produktionen.
Vi har i dag en exportsida under utveckling och 30
procent av vår produktion ärjus! export.
Vi behöver persorier, manliga och kvinniiga, med
några års.arbetslivserfarenhet. Vana inom yrket är inte
nödvändigt.

o Ökatmed39
Hittills

i år har Kinnarp ökat sin arbetsstyrka

39 personer och

med

det betyder att man inom kort kan

räkna skaran Kinnarpsanställda till över 500.

Ackordsnittet för en anställd vid Kinnarp ligger på
55 kronor i timmen.
'
- Vi ser mycket positivt på 35 nya jobb hos oss. Det
är roligt att. företaget går bra och därigenom skapar

cirka

trygghet för oss anställda och för hela kommunen.

.Det säger fackbasen vid företaget; Träindustriarbetarförbundets Frank Henningsen, som hoppas att

man inom kort har tillräckligt med operatörer och
montörer så att företaget kan hålla leveranstiderna till
kunderna.
eÅssn.IoHANSSoN

r

onsdagen den 26 aug. 198? kt. 10.0'0 HALSARP, KINNARP
(vågeri Kinnarp mot Jäla) tel 0515/331 30, då Stefan Thuresson på grund av upphörande medjordbruket låter försälja:
ulOiftåoesattning SRB och SLB seminanstuten'
Totalt 69 djur varav 30kor, 4 kvigor för betäckning, 6 kvigor
1 år, 18 kvigor 3-4 mån., 11 kalvar.
Katalog kan rekv. från auktionsförrättaren'
Maskiner 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 54p-82, Vamo 43 p, kultivator Madsandby 13 p, plogar: Kverneland 3 sk-??, Kverneland 5
sk-82, ringvält 3-d.el, fingerhjulsräfsa, slåtterbalk Busati'
slaghack JF FH 133, rotorsträngare John Deere, rotorvändare John Deere, gaffelsidoräfsa, hydrosving Heston 10/10'
självlastarvagn Hagedon 18 m3; spannmålskärra 6 ton'
spannmålskärra 7 ton med ensilagelämmar, lastbilskärra 6
m (passande storbalar), 3 st gummihjulsvagnar varav 2 st
'meå
ensilagehäck, skålsvans Kverneland 40 tallr', såmaskin
Nordsten 25 skivb., kombivagn Tive 4 ton, traktorlastare
Sponda, täfsa, tröska Dronningb' 1800 def', stallgödselspridare Jumbo 5 m3 m traktorhjul, vakuumtankvagtr HAP 5'5
m3, balvagn, snöplog, kreaturskärra, gödningssprid Bogballe 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

6o?

m, halmhack, dieseltank 3 m3, batte-

..id.. ,rryrry."pump, kalvböx 2 st, syradoserare tn självtryck,
kedjeelevator, foderblandare Blixt, fodervagnar 6 st, bandelevator, hammarkvarn, ensilageuttagare, ensilagerivare,
verkstol, 14 st bogstöd Alfa-Laval nya, arbetsbänk, kuggväxel, beg. utgödsling Cirkomat Alfa, div' byggmaterial, 30
telefonstolpar, gödning: kalksalp. c:a 3'000 kg, NPK 14-617
1.500 kg,

rajgräs

1?5

kg, verktyg m m som ej kan spec'

Hy enJitagesilo Varaverken höjd 8 m diam 6 m, rör

*

fördelare 12 m'
För annan kunds räkning säljes: Traktor MF 135-69'

Säkra, 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'
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Vi kommer a;tt
agera rygd kraft

Eleverna vid Kipparps
skola skall tillhöra\Floby
skola under högstadietiden
från och med läsåret 1990-

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

91.

re hålla frågan under

Det beslöt skolstyrelsens
arbetsutskott vid tisdagens
sammantråde att rekommendera skolstyrelsen.
Skolstyrelsen samman-

tråder i frågan den 16 september.
- 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 sk<ila 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 uPPtagningsområde skulle tvingas gå

Skolstyrelsens arbetsutskott
beslöt alltså i tisdags att inte ompröva sitt beslut men att tills vidauppsikt.

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 december -85.

o Avfolkas
-

Kommer skolstyrelsen att gå

på arbetsutskottets linje kan det
vara början på en avfolkning av

Kinnarp och Slutarp, säger Bengt
Georgsson.

Han fortsätter:
-r Redan idag talar folk här ute
om att flytta till Falköping för att
barnen skall få gå i skola där och:r
folk som har planer på att flytta
hit tvekar av samma anledning.
- Här ligger Skandinaviens
störSta fabrik för kontorsmöbler,
sorri iust nu

med andra kommunala nämnder
och styrelser, arbeta för att folk
skall kunna flytta hit istället för att
skapa förutsättningar för en avfolkning.
- Vi kommer att agera innan
skolstyrelsen tar ställning till frågan den 16 september och vi
kommer att undersöka alla möjligheter, vi kan kanske få ett eget
högstadium med elever från Kinnarps och Äsarps skolor, att få en
åndring till stånd. Enigheten i den
här frågan är stor och opinionen
här ute är stark.

Eleverna från Kinnarp går för
närvarande årskurserna 7-9 på
Kyrkerörsskolan och enligt Kin-

narps hem- och'skolaförenings
skrivelse till skolstyrelsen vill man
att de får göra det också i fortsättninqen.

JÖRGENGUSTAFSSON

-

har behov av att an-

ställa ytterligare 35 personer, och
skolstyrelsen borde, tillsammans

Försö|r;
med eget
boend,e
Alderdomshemmet

kan man förändra det?
Många år skeptiska men

runt om i landet pågår projekt som går ut på att ändra
ålderdomshemmet från
vårdform till eget boende.
Ett av försöken görs på
Frökindsgården där perso-

nalen håller på att bryta
upp från fasta rutiner, arbetar i lag och har "sina"

pensionärer.

- Ifiitten Cecilta Nero, 90, på Frökindsgården, får hjiilp au
Viola Karlsson (t.h.) och
soc

i

alndmnd

sIe

Karin Feurst.

dam

ot

en

lrrh
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Ålderdomshemmet

kan man förändra det?

Många försök har giorts,
ofta med ihårdiga protester som följd. Men åndå
pågår runt oin i landet'
projekt som går ut på att
förändra ålderdomshem
eller servicehus med helinackordering från vårdform till eget boende. Ett
av försöken görs i Falkö-

pings kommun, på Frö-

kindsgården. Personalen

har eller håller tillsammans med hemstjånsten
på att bryta upp från fasta rutiner, arbetar i lag

och delar arbetsuppgif-

ter. Pensionärerna kanske ännu inte mårker så
mycket av det nya, man
går medvetet varligt
fram. Den som i många
år bott på ålderdomshemmet skall inte plötsligt kastas in i nya rutiner.
Efter något års diskussion,
förberedelser och studiebesök
startade projektet 1 maj. Enda
resursen var att kommunen

Bi'rgitta Adolfsson, projektledare ochbitr. hemtsård,sassistent Britt-Mam,e Persson diskuterar fiirgen p& de få,glar, sorn så småningom skall gå, tiII försiiljning, med Carl Wilhelrnsson, Helge Stefanusson och Martin J ohansson.

föreståndaren/hemtjänstassistenten på Frökindsgården, Birgitta Adolfsson,
från hälften av sina arbetsupp-

hjälp efter behov som i hemtjänsten. An har man inte hun-

gifter för att hon skulle vara

försöket, som skall pågå ett år,
väl ut kommer samma rutiner

proj ektledare på halvtid.

att införas på övriga servicehus

befriade

pensionären

nit dit, men är på väg. Slår

ikommunen.

r

Vårdefterbehov

Försöket väckte en del skepsis innan det startade, framför

allt från anhöriga. Men genom
en omfattande information och
samråd har allt fler övertygats

om det nya synsättetF ati ge
vård efter behov och att öka

de boendes

självbestämmande. För pensionårerna kan det
betyda att de får duscha eller

bada när de önskar, att den
som kan bäddar sin säng, att
måltider är flexibla, att man får
sova så länge man vill på morgonen. Boendet på.Frökinds-

gården skall vara "normalt"
boende, pensionärerna skall få

o Tartid
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

tydligast när någon ny pensionär flyttar in.

o Sjulivård

övervägande positiva. Men det
tar tid att växa in idet nya. Och
det år inte alltid så Iätt att få
pensionärerna att övertygas

sig skall man också få service.
sorts bonussystem för att stimulera till mer aktivitet. Men man

har inte hittat formerna. Skall

som

andra

om att de själva skall göra så
mycket som möjligt därför att

Därför har man på Frökinds-'
gården funderat över någon

o Vårdlag
Den största förändringen hit_

tills, i varjg fall för persönalen,
är att de arbetar i lag tillsam_
mans med vårdbiträden i öo_
pen vård, d v s i hemtjänsten.
Ddt betyder att de vårdbiträ-

den som tidigare enbart arMan går alltså försiktigt fram
och de nya tankarna märks

Förr var arbetet specialise-

de mår bättre av det. Många
som bott länge på Frökindsgården är vana vid hjälp och
menar att när man betalar för

få tio kronor i

handen för att man bäddar sin
säng eller skall det göras avdrag på månadsbetalningen?
Mot det sista kan invändas att
många är glömska och avdrag
blir inte den morot det är ämnat
vara.

I

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.låkarvård på samma
sätt som pensionärer i hemtjånsten, d v s de får åka till
vårdcentral och lasarett. Alla
får medicin via apoteket och
alla har eget medioinskåp, låsbart, även om inte alla sköter
det siälv.

betade på institutionen nu också arbetar hos pensionärer som
bor i egen lägenhet och vårdbiträden i öppen våid också gör
en del av sin tjänst på Frökindsgården. Var och en ivårdlaget
har "sina" patienter, 2-5 stycken, 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 sluten vård samma lön under för-

söksperioden.

De åtta

i varje vårdlag

som

är i tjänst träffas varje morgon
och diskuterar dagen. Någon
gruppledare eller arbetsledare
har man inte utsett ännu i varje
fall, man tycker det fungerar
ändå. På morggnen hjälps alla
ät. ser till att pensionärerna
kommer upp, bäddar etc., men
var och en har i första hand

"sina" patienter och aldrie
-?ndra pensionärer än de som
hör till _vårdlaget. bamma system gäller även under dagei.
Har någon pensionär inte

";itt"

vårdbiträde i tjänst ges hjälp
av en annan i gruppen. Vård_
Drtradena planerar verksam_
heten för sina pensionärer det

kan gälla läkarbesök,

affärs_

besök, bad och passar in det

när hon är i tjänst.

- Och orh det blir tid över

.- vet

jag vad mina pensionärer

b,ehöver hjälp med, säger Viola
l(arlsson, vårdbiträde.

o ttBas-turtt
Någon i laget svarar alltid för

"basturen", svarar på ring-

ningar, hjälper.till vid toalettbesök, stådar i allmänna utrvmmen. tar hand om tvätt.

och en fär komma när den

Att någon svarar på ringningar medan 1övriga är hös sina
patienter.betyder mycket. Nu
kan vårdbiträdena ostört ägna
sig åt sin patient en viss tid.
Förut fick de ofta springa ifrån.
Nu blir det rejäla pratstunder,
under städningen av rummet,
medan håret rullas eller man

önskar. Men detta har ännu
inte kunnat iö\erkligas eftersom man inti.

Terapiverksamheten har

^(.

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

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

gör något annat.

r

också att plocka jordgubbar,
att delta i studiecirkel eller
minnesträning, att lyssna till

Tillsammans

högläsning och mycket annat.

- Det iir väl inte"så stor skillad på arbetsuppgifterna, men
man gör mer tillsammans med
pensionärerna, säger Birgitta
Adolfsson. Tillsammans bäddar de. dammtorkar och vattnar blommoi. Men man skall
också komma ihåg att vi har

Det finns en samrådsgrupp

för försöket på .Frökindsgården. När denhade sammanträ-

de häromsistens var det många

pensionärer som sade att förhållandena var mycket bra på
Frökindsgården - och det
märktes också på den goda
stämningen, säger Karin Feurst (c) ledamot i socialnämn-

många dåliga patienter här som

helt enkelt inte klarar av att

göranågot.

-åt värmeplattor.

I

den, ordförande i

samråds-

gruppen och den som hårt drivit på det här projektet.

"Onödiga" rutiner skulle

o Fårgålångsamt
Hon betonar liksom Birgitta
att det ökade självbestämman_

det och-?ö-därmed Iöflande
förändringarna måste få gå
långsamt.

- Vi arbetarju med sikte på
framtiden. Kommer nåeon hit
direkt hemifrån är det lätt att
fortsätta vardagssysslor här.
Det är svårare för den som bott
härlänge.
En mycket positiv effekt av
det nya sättet att arbeta är ett
större engagemang och ansvar
från personalen. Beteendet

gentemot pensionärerna har
förändrats, man lyssnar och

frågar r4ycket mer hur pensionärerna vill ha det, en naturlig
följd av att varoch en har 'rsi..
na" pensionärer.

S.L.

bort, ingenting ske på löpande
band. Förr sade personalen till
pensionären att om 10 minuter
får du bada och baden gick på

Nu har alla
bestämda badiider och vet om

löpande band.
demiförvåg.

r

Måltider

Måltiderna skall bli flexibla

och serverag under ett par
timmars tid r inatsalen, dit var

Ceeilia,9O:

Det aore bra
att ha ett kök
Cecilia Nero bor i ett
rum på Frökindsgården
som år ungefår 15 kvm.
Det får väl vara lagom
stort, säger Cecilia, för

ju som det är. Men
det skulle vara bra att ha
det år

ett kök så man kunde
kokakaffe.

Med det

uttalandet
fångar Cecilia i ett nötskal de nya tankarna när
det gäller ålderdomshemmet: de skall föråndras så de blir ett hem.
Rum på 14-15 kvm är
knappast något hem.

i januari, är
Violas pensionär och hon tycker att det är bra med det nya
Cecilia, 90 år

systemet. Nu trinner hon och
Viola prata.

Maj'i'r,1tt Johansson lciser högt

för

bl

a Carl Wil-

och Oskar Johansson, nestor bland pensionörer.rln nxed sina 103 &r.

helrnsi'

-,

Cecilia har bott på Frökindsgården 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 Dra.

- Men jag träffar ju henne
varje dag ändå, säger Viola.
Cecilia får besök av barn och
barnbarn som läser tidningen
för henne. Men de som inte har
det så kan varje dag gå till Eivor
eller Maj-Britt i terapin som
samlar pensionärer omkring

sig och läser högt ur FT de
dagar tidningen kommer. När
FT inte kommer samlas de

kring en bok, just nu Nenne

Miirta Jonsson och Ingeborg Andersson tillsaynmans med

Björnbergs berättelse om Ha-

terapeuten Maj-Bntt Johansson - nxen så, hör ser i,nte
tera.pin alltid ut, Det kan oara jordgubbsplockning eller

gasessorna.

balea lcard,emummakaka,

uilket Ingeborg just

ao

slutat.

Ebbg- fortsiitter-

deta,rbetehon
utförd,ehemma
Ebba Ekbom, en osed-

vanligt pigg 96-åring är
nyinflyttad till Frökindsgården .och hon båddar
och dammtorkar och fort-

såtter så Iångt det äi
möjligt de sysslor hon
gigrde når hon bodde
hemma. Förhenne ärdet
naturligt och det skall det
vara för alla som kommer
hit och som orkar, hoppas

projektledarna.

Ebba är inte den som slår sig
till ro med händerna i kors. Hon
läser mycket - utan glasögonl
- syr och stickar. Hon visar oss

znlg-tl.

plågof.
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 dei osäkert att vara
ensam hemma - och samtidigt
vill man inte ligga anhöriga till

last. Så när jag kom hit för

några dagars vila och upptäckte 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. I 40 år har hon

deltagit i en studiecirkel i Luttra, därav 30 som cirkelledare.

en utsökt julduk som just blivit
färdig, enjumper 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 själv.
Men då tänkte jag att man

-

kan inte lägga en aln till sin

livslängd och är min tid ute så
är den. Hellre det än att gå med

Ebba Ekbom, nginflgttad pensioniir på Frökindsgården, uisar upp den jumper hon
hå.Iler på, att sticka. Ebba fortsötter med att p& åIderdornshemrnet wffi)ra mänga au de
sgsslor hon glorde hemma, t er biidda och dammtorka.

49.OOObor pöt
&,ld,erd,omshem
131"000 månniskor i Sverige bor i dag på institution
visar.en undersökning från socialstyrelsen. Av dem
bor49,000 på ålderdomshem (servicehus med helinackordering). De flesta ålderdomshem är byggda före
1970. Bummen år i genomsnitt 14 kvm. 80 procent har
egenioalett, men bara 15 procent har dusch.

Tre kommuner

i

landet saknar ålderdomshem.

Habc, Munkfors och Sigtuna,

Både regeringen och socialstyrelsen anser att ålderdomshemmen är otidsenliga och måste byggas
()m,

I alla kommuner utom nämnda tre har kommunen

två åldreomsorger, ålderdomshemmen och hemtjånston.

ilåndagen den 31 augusti 14tr)

o Sport

UrlDan motUrban

i ovisst derloy. o

o

Urban vs Urban. ja, det kan mycket vål bli verklighet
G&IF tar sig an IFK

på Ulvesborg i kväll, när Tidaholms
Falköping i ett viktigt derby.

Då förutsatt att Falköpingstrånarna Lennart Filips-

son/Bosse Jansson låter "vädra" I]rban Alfsson. Ty en
sak år klar. I TG&IF:s backlinje spelar Urban Westerberg.
urban och urban har en hel er
gemensamt förutom att de båda
bär samma tilltalsnamn_ Man_ är
jämngamla (nästan). Urban Alfs- .
son är 21 och urban westerberg
20. Dessutom kom man den här
:aisolgen till div U-lilubh.rlql
div V-klubbar, Alfsson från FBK
och Westerberg från Kinnarp. Ja,

rilr skilnad från sin namne har
Alfsson ännu inte
"ittigi;i"Liä
1ig som AJagsspelare ;"; h;-;;
förstås en "framtiden.
-;"-,,o;6
minst ett år til ta"t". rr."?å."åtä

iIFK.
-.. =IUanfårintehaföitr@)iräii
första
säsongen. Jag är gj.a få.

varje match jag få. Jp.ia å*
O;;:
det var faktiskt mycket nära.att sonligentyckerjag"itauth".-gåit
man hamnade i samma klubb, överlörväntan.
IFK Falköping.

- Det var våldigt nära, fyller
Urban Westerberg i. Men jag
ändrade mej och valde TG&IF

istället. Det försvann så mvcket
spelare från IFK Falköping och
samtidigt tyckte jag att TG&IF
fick en hel del intressanta nvförvärv.

f d.Kinnarpsspelaren säger

sig heller inte ångra sitt val.

-

Anej. Jag tycker det är ka.nonbra i Giff. Och att det gått så
bra för oss i serien hittills (serieledare) gör förstås sitt

till.

Westerberg har spelat till sig en

ordinarie plats i sin första säsong
L TidaåglnsffibCn. - Meitadels
har han spelat mittback men han
har även synts till på mittfältet.
Var spelar han då helst?

. - Där jag minst är i vägen,
skämtar han. Nej, ärligt talat trivi
jag bra som mittback.

.

Tomrum

Urban Alfsson har under de

senaste åren varit ett mycket vasst

anfallsvapen i Falköpings BK. Det
gär inte att sticka under stol med

att han låmnat ett tomrum efter

sig i sin gamla klubb, som haft det
väldigt trögt med målskyttet.

Efter ett par års funderande

giorde 2l-åringen slag i saken till

den här säsongen och gick till
"storebror" IFK Falköping.

-

Jag var på våg till IFK redan

innan jag skulle göra lumpen. Men

jag ångrade mej. Tyckte det blev
lite-väl mycket att samtidigt satsa
,på

fotboll.

o Bekanta
Det finns alltså en möjlighet att
Urban och Urban ställs mot varandra ikväll. Och det skulle i så
fall int'e vara första gången. Så
sent som ifiol möttes man då FBK
mötte Kinnarp.
- Jag var halvskadad då men

'

en halvlek var jag med, minns

o Mittback
Den

"T""ili;j

UrbanAlfsson.

- Annars har vi spelat mot
varandra många gånger som
juniorer, berättar de två som är

itl'

,

väl bekanta vid det härlaget.

Båda två är medvetna om att
kvållens match är av största vikt
för båda klubbarna. Hemmaspelande TG&IF behöver båda poängen för att hålla undan förlagande IF Heimer i "treans" toppstrid.

::,..1ir

o Raffel
-

Falköping för att skaka av sig
nedfl yttningsstrecket. För tillfällel
befinner man sig dock på rätt sida
om nedflyttningsstrecket. Men det
skiljer bara en poäng.
- Ja, tänker man efter så gäller
4et väldigt mycket. Båda lagen
behöver ju vinna, säger Westerberg.
Att det blir en jämn och rafflande tillställning är de två överens
om.
- Förra matchen var spelmäs_qigt mycket jåmn. Jag tycker faktiskt det var en riktigt skaplig
match, juste men tuff, minns Alfsson.

-

Hoppas nu att det blir bra

väder och att det kommer mycket

folk. Det känns alltid rner inspire- gen Malmström, Jörgen Eklund, Rirande att spela då, tycker Urban chard Eriksson, Kent Adolfsson, Hå-

kanStridh.
ochUrban.
Falköning: Nicklas Karlgren,
CT.AESRYDHOLM Per
sundh' Jens Ström' Stefan GylTG&IF-truppen: Magnus Mobere. -IFK
Gissl6n, Peter GarmeJan Bergstro'å, x:.u i".t..ål.i.E]
5:t*l Kalle
svensson, christer Hen'
u"un fresteiu'e;ä, cr.." .i.i..""] :lTl
It:"-1
riksson, Tomas Beckman, Conny Her.
Rickard Fredrikisön, D;]rh.;;;;:
urban Alrs'
Mikael Lörborg, Kristei r;.idh:-lä;l
3ilil:tr:ilå""t"":sten,

r''!ir

-o

Falköping

'::.-i:,:, 1: . , -.

,,.t:,.

:- ,,. t.t .,. I

Lördagen den 5 september 1987

lg4ey Jyteffr",* lda tn f atkApnss *ej"rt:

Tjänar 59.OOO kronor
Tänk vad 16 öre litern
rr\iölkkan 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 merinkomst på 59.000 kronor

om året. Det

i sin tur

betyder att Torgny, med
samma lönsamhet som
idag, kan använda sig av
avbytartjånsten g8 dagar
perår.
Alltsedan Torgny tog över sin
jordbruk 1981 har han haft
planer på att lämna Arla och
istället börja leverera sin mjölk
till mejeriet i den egna kommunen. Dels dårför att han tycker
Falköpingsmejeriet är ett mycket välskött företag, dels därför
att det ligger i den egna kommunen samt dels, och inte
minst våsentligt, det faktum att
fars

han får betydligt bättre betalt
eriet.
- Hadejagfått gå med redan

av falköpingsmej

hadejag haft råd att bygga
hemma,
säger Torgny Johansson.
1981

ett nytt ensilagetorn

a Nej tidigare
Men, Torgny Johansson och
andra intresserade lantbrukare har tidigare inte haft möjlig,
het att gå med i Falköpings
Mejeri. Inte förrän nu när majoriteten av ledamöterna i Statens Jordbruksnämnd sagt ja
tillmejeribyte.
Tidigare har Falköpings
Mejeri och mejeriernas riksförbund sagt nej, liksom LRF.
Mejerier skall inte skaffa leverantörer från andra mejeriers
upphämtningsområde.
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 medlemmar och leverantörer.

För Falköpingsmejeriet in-

nebär detta 3,5 miljoner kilo
mjölk mer per år, d.v.s. en tioprocentig ökning.

Torgng Johansson har f&tt_aönta ld.nge och föflorat mycket
innan han nu rintligen kan letsereia sin rnjö{k fiIl

p_erygar

Falköpingsmejeriet.

För lantbrukarna som nu får

leverera till Falköping istället
för till Arla betyder det betydligtbättre betalt.

o Tvåsadenej

När Statens .jordbruksnämnd tog sitt beslut var det två
ledamöter som sa nej. Det var

LRF-representanterna

som

inte ville gå med på beslutet,

bl.a. med motiverinsen att
beslutet kan bädda för att meie-

rier med sviktande lönsamhet
nu får ännu svårare att klara
sig.

I oktober månad räknar
Thomas Andersson, disponent

vid FalkOpingsmejeriet att

de

omlagda hämtningslinjerna
skall kunna börja fungera. Men
så dags tror inte Torgnv Johansson att han kan bOriaieverera sin mjölk till.Falköping.

.

Halvårsskiftet

-

Jag måste föJja stadgarna
, i Arla och enligt dem kan jag
inte lämna den föreningen förrån vid bokslutsårets slut och

det är liktydigt med halvårsskiftet 1988. Annars riskerar

jag böter och att gå miste om

mitt insatsbelopp. Hade Jord-

bruksnämnden tagit sitt besiut
i juni och då inte bordlagt frågan 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 år övertygäd om att
många fler lantbrukare i falkö-

pingstrakten nu kommer

arr,

begära inträde i Falköpingsme-

jeriet.

LARSAKHE

-

o Länet

-

1"'g-

Störnirn,ga;r

Ledningsrep aration
torrlägger SlutarP
Den här veckan

kan
Slutarpsborna råkna med
att vara utan vatten under
vissaperioder.
Kommunens folk håller
nåmligen På att bYta ventiler i vattenledningssYste'
met och' avsikten år att
Slutarp med sina gamla
ledningar skall bli mindre

sårbart

vid

läckage och

andra drifts störningar.

Störningarna i vattendistributionen genom dessa reParations-

arbeten inleddes redan På måndagen. Gatukontoret hade inte var-

fortsötter
i Sluturp
-ffi
slipper inte
i
ifrån
Slutarpsbor
störningar

skott genom t ex annonsering i
god tid utan valde att informera

kan slutarpsborna lugnt räkna

närradion.

Det gamla ledningssYstemet har
varit ett stort problem för Slutarp
länge och man tvingas bYta ventiler för att förhindra nya stora vattenläckor. Med nuvarande ledninqar och ventiler kan man inte
stäiga till vissa delar av samhället'
Händer det någonting i en del av
svstemet blir hela Slutarps tätort
tårrhgd. Genom bYtet av ventiler
skal ået gå att stii'nga av mindre
sektorer.
- Genom den här reParationen
hoppas vi på bättre service framle'

igår morse via lokalradion

och

För'många kom de tidvistomma
vattenledningarna ändå som en

överraskning, men Göran Agren
vid Gatukontoret anser' ändå att
kommunen gjort vad man kunnat
för att få ut information.

-

Vi kunde inte fatta beslut om

det hår i förra veckan, eftersom
vi inte var helt klara över tidpunkten då vi kunde sätta igång
med det här arbetet, säger han.

Större delen av veckan blir det
störningar i vattentillförsetn. Det

med.

a

Stortproblem

ännu

vattendistributionen tidvis. Inom ett mindre
område i tätorten får man räkna
med avbrott i tillförseln och även

brunfärgat vatten några dagar till.
Gatukontoret 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 kommer
dock att tills vidare då och då ha
brunfärgat vatten. Ledningssyste-

met är gammalt och liknande
problem förekommer i alla tätorterna. Gatukontoret håller på att
byta ut dessa ledningar men det
är ett arbete på lång sikt.

des, sägerGöranAgren.

Målexplosion i Slutarp
Det blev en verklig målexPlo-

sion på Tåmgavallen i SlutarP i går

kvii'll när hemqralaget Slutarps IF

gästades av Äsarps IF för ett
grannderby i sexan. MYcket folk'
många mårl (4-4 till shit) och en
duktig domare, (Håkan Gustafsson Hangelösa) giorde att det blev
en annorlunda tillställning. Slutarp var i underläge

1

-2

i Paus

och

Iick baklängesmål nummer tre
redan i upptakten av den andra
halvleken. Men så drog mittfåltaren Oia Johansson och anfallsspetsarna Hans-Olof Gustafsson
och Per Winlöf igång en rejäl
mäcirkus och vände 1-3 till 4-3
inom loppet av 5 minuter. När
knappJ halvtimmen spelats kvitterade Äsarp till slutresultatet 4-4.
Det ska sägas att ett oavgiort resul-

tat var en rättvis utgång av den
härfighten.

-

Javisst var det rättvist.

Det tyckte

Åarpstränaren

"Blecka" Georgsson, som fick

se

sitt alg göra en bra första halvlek,
men en sämre andra, där Slutarp
rullade bollen sdm på ett snöre
under en 20 minutersperiod.
Rylanderpojkarna Robert och
Jimmv var tillsammans med
Sten-Åke Larsson främst i Åsqrp,
där ocksaå rutinerade Sven-Äke
Larsson är en tillgång.
Slutarps toppar sågs i den
nämnda trion Ola J. Hans-Olof G,

PerW.

Så här föll målen:

0-1

Sven-

Åke Nilsson, 0-2 ChristerJohansson. 1-2 Ola Johansson. I andra
halvlek: l-3 Sven-Åke Larsson,
2-3 Per Winlöf, 3-3 Per Winlöf,
4-3 Ola Johansson. 4-4 Sven-

Åkelarsson. $lq,- g*

BESLUTSOM

vÅrr,arsTonnr
Det.råder full storm på skolfronten

senaste tiden har stormen

I(innarp tog ehansell
Kinnarps IF den sista chansen
att hänga på topplagen Ekedalen
och Timmele genom att slå in 3-2
mot Mullsjö i matchens 89:e minut

"D'v:-

Mullsiö var i ledning med både

1-0 och 2-1. Detta efter två mål

av lagets bäste sPelare, Peter

på Gruveredsvallen i Mullsjö i

Laveno. KinnarPs kvittering till
2-2 ombesörjdes av Eddie Gus-

lördags.

tavsson.

lfngt inne. Målet kom
för övrigt i ett låge då vi på lagle-

- Vi gjorde en av våra bättre
matcheJör året och var nog värda

darbänken suckade djupt över det
friläge som Per-Ola Westerberg
missade strax innan, sa Jan Elf,
Kinnarps tränare.

Karlsson.

-

Det satt

NåväI, nu steg storebror Westerberg, d v s Thomas, fram och
räddade familjeäran genom att
göra 3-2. Samme man kvitterade

för övrigt till 1-l tidigare i matchen.
1:g:t

frtfi

oavgjort, tyckte Mullsjös Ulf
KinnarP var dock laget

som

hade den mesfa motivationen och
det fällde nog utslaget i denna
jämna och täta match.

Som redan nämnts var Peter

Laveno bäst i hemmalaget, medan
helaKinnarP får Plus i kanten.

tilltagit

i Kinnarp-Slutarp. Den
orkaistyrka, inteA-

och nått

ningen år att det av skolstyrelsen lgg5 fattade beslutet om att
Kinnarpseleverna från och med läsåret lgg0/gl skall fullgOra
sina studier från och med årsklass Z vid Floby skola, står"fasi

-

nu senast efter AU-beslut. Man såger så hår:
har tagit del av de framförda synpunkterna,
-."Skolstyrelsen

Vale sig genom skrivelser eller i övrigt har det framkommit
sådana skäl och omståndighet"" .orri nu ftiranteae" ,ragon
omprövning av beslutet från lgg5. Styrelsen kommer även i
fortsåttningen att med allra största uppmärksamhet fO[a utvecklingen, och om så blir påkattat tai ityrelsen upp en pröv_
ning i ärend-et.i god tid före iå l9g0/Sl. I den nu pagaenae tätrat_
behovsutredningen har självfallet frågan om

nas skolgång under högstadietiden

aktuatitet.

ti"ii".p*rcr"i,

_ Skolstyrelsen har således inte nu anledning att ompröva sitt
beslut från lg85-12-l7 utan detta stårfast."

Anledningen till att Kin-narpsbarnen ska föras till Floby år
att skolan där ska få bibehålla sina tre paraleller, vilket kråver
ett elevtillskott på cirka 20 elever/årskuis från och med.nåmnda

läsår.

fut

Ilern och Skola:

Att flytta eleverna
till Flohyskolan
töser inga prohlem

Vår förening och våra medlemmar reagerar mycket starkt
mot att skolstyreisen och dess AU

-o-

-oDet har i alla

eleverna vid Kinnarps skola till
Floby skola från och med årsklass

sammanhang
framhållits att elever så långt det
är möjligt skq gå i samma rektorsområde under hela skoltiden, men

7 och vid läsårsskiftet 1990/91.

så

står fast vid sitt beslut att föra över

Att

flytta elever till Floby skola löser
inga problem utan flyttar eller
sprider problemen till andra skolor.
Vi protesterar därför skarpt mot
de tankegångar som finns bland

skolstyrelsens ledamöter och vi
vill att ni omprövar beslutet. Det
finns många skäl till att göra det.
Så långt det är möjligt vill vi att
barn och föräldrar finns i samma

tåtort. Vi har en naturlig

ligt är också att elever får

bYta

skolläkare, skolsköterska, skol-

psykolog, tandläkare. Det blir en

otrygghet, som vi inte vill ge våra
barn.

Vi vill behålla den och vi är
också mycket nöjda med den
skolsituation som råder i dag, där
våra barn från årsklass Z går på

I dag samarbetar Kinnarpsskolan och Kyrkerörskolan när det
gäller hemteknik, matlagning,
bakning, idrott och musik. Det
upplevs mycket positivt. Kinnarpseleverna känner sig hemma

-o-

på Kyrkerörskolan. Föräldrakon-

Det finns ingen naturligt koPPling till Floby kommunikations
mäisiet. Kostnaderna för en n1
skolskjutsorganisation blir avse

sam-

hörighet med Falköping.

Kyrkerörskolan.

blir inte fallet med Flobyalter-

nativet. Vad som är mYcket allvar-

Vad händer med de elever som
har sovmorgon eller slutar tidigare? Drabbas inte också gymnasieeleverna som idag anlitäi samma
bussar till stan

värt högre ån den som är idag.
Det finns ingen fast förbindelse
mellan Slutarp och Floby som ger
en naturlig koppling. Resorna blir

längre och kommer att gå

på

sämre vägar. Nya matarbussar

över Luttra och Sköttning måste

till. Vi kan inte heller acceptera
tankar på en klassdelning, där
bl a Luttrabarnen förs till Kvrkerörskolan.

takten kommer också att påver-

kas. Det finns inga allmänna
kommunikationsmedel når det är
dags för föräldrasamtal eller klassmöten.

-o-

Det finns också en fritidssida

som inte ska glömrnas bort. När
det gäller de aktiviteterna så har
vi en naturligt samhörighet med
Falköping. Vi vill behålla den
kontakten med människor i olika

sammanhang

- den påverkar

samhörigheten och samarbetet

positivt även i skolan.
Vi hoppas och tror att Floby kan
lösa sina egna problem. Det går
på andra platser - det borde
också gå i Floby.

Ompröva beslutet

-

snarast!

Missni$et i Kinnarp iir stort
öuer att skolstyrelsen r, Falköpings kommun har planer
pd att öuerföra klasserna 7,
8 och 9 til Flobg från &rs-

skiftet

90191. I dag går skolbussarna mot Falköping och

Kgrkerörskolan.

bit' uill

rnan att de ska gå auen
J'ortsiittni,ngen.

KINNARPSHEMochSKOLA

llj:lf,i:i:i

.i#i li

/*h

i

mena,r skolstyrels en?
Ar d,etta d,emokrati?
V ad,

Enligt vad vi har erfarit har AU
beslirtat att gå på Skolstyrelsens

tidigare beslut att från

1990/91

överföra Kinnarpsbarnen till Floby högstadium. Hur kan våra folkvalda besluta om en sådan organisation utan att någon riktig utredning är giord. Ati flytta Kinnarps-

barnen från Kyrkerörskolan till
Flobyskolan utan att lyssna på
föräldrarna och eleverna
det maktmissbruk?

-

är inte

Har det kanske blivit en presti

gefråga för somliga

i

skolstyrel-

sen?

-o-

1. Samarbetet mellan

bam och

personal (skolsyster, skolläkare,
hemkunskapslärare, kurator, talpedagog, 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
Iigrns ingen reguljär trafrk,
3. Fritidssysselsättning-tandregle-

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

Det är cirka ett år sedan skolstyrelsen var på besök i Lokal Frökind för en information och diskussion. Sedan dess har inget

4.

I dag strävar vi efter att få närhet till den kommunala servicen.

nu sagt att beslutet från december

Med Flobyalternativet blir det

Vi vill att ni folkvalda i skolstyrelsen tar ert förnuft till fånga och

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 gemenskapen i familjerna.
5. Vi vill värna om våra samhällen
Kinnarp och Slutarp så att de inte

avfolkas. Vår förhoppning är att
inte skolstyrelsen indirekt medverkar till detta. Med ett exoansivt
företag som Kinnarps fordras ett
expansivt samhälle där barnomsorg, skola, bostäder är viktigast
och att invånarna känner trygg-

konselweruser
nen på sikt ska ha sin skoltillhörighet i Floby vad gäller högstadium.

Det kan få förödande konsekvenser får båda samhällena.
Vad gäller skoldelen med splittring av klasser, där exempelvis

Vårkumlabarnen förs till Falköping och Kinnarp-Slutarp till Floby, är det naturligtvis mycket
negativt. Vad vi vet finns ej heller
tillräckligt underlag eller utredning giord vad det på sikt får för
konsekvenser för nuvarande
Kyrkerör. Trots detta klubbas
förslag igenom

Vad blir nästa steg? Ar det

meningen att även övriga invåna-

på sikt?

re i Slutarp-KinnarP ska

'

1985 står fast.

i vårt
demokratiska samhälle bli överkörda av prestigefyllda skolstyreltänker om. Låt'oss inte

seledamöter.
Vi vill också att tätortspolitikerna i F.'alköping 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

föras

.över till Floby vad gåller läkarvård-tandvård?
I Kinnarp finns Skandinaviens
största fabrik inom kontorsmöbelsektorn rned gott om arbetstillfällen. Det kan ju bli så att folk inte
vill bo härute med den försämrade
skolservice som man nu tagit be-

slutom.

Är våra folkvalda Politiker

På

det klara med detta?

Är ni beredda att ta ert ansvar?
Gör det nu och säg nej till de av
skolstvrelsens fattade besluten!
Vi stOder Hem och Skolas aktion för att rädda kinnarPsbarnen
till Kvrkerör även i framtiden.

'

attfåigennågot.

Kinnarp till Kyrkerör
vårtkrav!

-

det är

FÖRÄLDRARGRUPPEN
FÖRKINNARPSELEVER

het.

Vad,få, d,et fö,

Vi har med förvåning tagit del
av beslutet om att Kinnarpsbar-

hörts. Ingen information, ingen
utredning. Helt plötsligt har AU

Vi må,ste få behå,lla
den setrice ai har i dag
Det är viktigt att våra samhällen
Slutarp och Kinnarp får behålla
den service som finns i dag. De
som bor härute måste känna trivsel och veta att det är väl sörjt för
skola och barnomsorg även i framtiden. Vi vill vidareutveckla våra
samhällen och inte bli sämre lottade än vi är i dag.

Det är också väsentligt att om
man ska förändra, att man då för
en dialog med de parter som berörs och lägga fram den tänkta

tarp-Kinnarp kan ingen bo - våra
barn kommer ju att skickas till
skolan i Floby".
Med andra ord - Kinnarp kan

bli en otrygg arbetsplats.
Vi stöder den aktion som pågår

bland befolkningen
o.ch.

i

samhålena

det .är vår förhoppning att

skotstyrelsen omprövar sitt beslut
och iakttar de sakliga argument
som de boende härutä framför.

FörKinnarp
JARLANDERSSON
HENRYJARLSSON
ASSARJARLSSON
OLAJARLSSON
BENGTJOHANSSON

förändringen för dem.

Indirekt kan en förändring av
skolbilden också medföra konsekvenser för vårt företag: "I Slu-
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Ny utredning

titlsåtts
Skolstyrelsen

i

Falkö-

ping omprövar .inte sitt
beslut vad gäller Kinnarpselevernas högstadieskola

från och med låsåret

1985 och

detta faller enligt skolsty-

relsen utanför dess ansvarsområde och skall därför tas upp med
kommunledningen.
Beslutet var enhälligt.

1990-

91.

Styrelsen tillsätter dock
en opartisk utredning i frågan.

Styrelsen kommer också
att sammantråffa med styrelsen för Kinnarps hemoch skolafiirening.
Skolstyrelsen i Falköping fattade
igår följande beslut vad gäller
Kinnarpselevernas högstadie-

pseleaer

de i Kinnarps hem- och skolaförening.
Han fortsätter:
- Det här ger oss också mer tid
ochjag år övertygad om att beslutet kommer att ändras så småningon.

-

Det är bra att vi hittills har

kunnat föra frågan på diskussions-

planet. Det finns dock föräldrar
med barn i Kinnarps skola som
är beredda att hålla barnen hem-

o Halv

ma om beslutet också

seger

- Detta är en halv seger. Vi har
hävdat att en ny utredning bör

göras. En utredning som visar
konsekvenserna också för Kyrke-

fortsätt-

ningsvis står fast.

o Hoppaspåremiss

bättre om beslutet hade stått fast
utan tillägget om en ny utredning.
Vi är dock inte rädda för en sådan,
förutsatt att våra synpunkter be-

aktas i utredningen och att vi får
den på remiss innan beslut fatias
i frågan, säger Curt-Evert Brodd,

ordförande

i

skolaförening.

Vilske hem-

Han fortsätter:
- Opinionen för ett treparallel_
ligt högstadium i Floby år stark
och rivs beslutet från december
1985 upp kommer reaktionen i
samhället att bli häftig.

- Det hade naturlistvis varit

JORGENGUSTAFSSON

rörsskolan och där kunskaper om
hur tvåparallelliga högstadiesko-

lor fungerar inhåmtas. Det finns
sådana som fungerar utmärkt,
säger Håkan Arnesson, ordföran-

gång från och med hösten 1990.
"Vare sig genom skrivelser eller
i övrigt har det framkommit sådana skäl och omständigheter som

Slutarp tog storseger
När det väl lossnade för Slu-

tarps IF i lördagsmötet på Falevi
med Rapid, lossnade det rejält.

nu föranleder någon omprövning
av beslutet från 1985. Styrelsens
uppgift är att beakta en god undervisning fö-r samtliga elever i
kommunen. Aven i fortsättningen
kommer styrelsen att med största
uppmärksamhet följa utvecklingen, och om så blir påkallat tar
styrelsen upp ärendet till prövning

8-0 betydde att laget avancerade

till tredjeplatsen i en sexanserie,
där Ulricehamns IF är outstanding. Men det var först under
senare delen av första halvlek som
gästerna lyckädes slå hål på Rapidnollan. De tre målen före paus
kom i 35:e minuten genom HansOlof Gustafsson, i 37:e minuten

tid före läsåret 1990-91. "
Skolstyrelsen beslöt att konkretisera föresatsen att uppmärksamt
följa utvecklingen, genom att låta

genom Conny Kruus och i 40:e
minuten genom PerWinlöf. Rapid
bjöd annars under denna delen
gott motstånd och.hade ett par
rejåla chanser att överlista gäst-

i god

länsskolnåmnden och kommun-

målvakten.

förbundets lånsavdelnings skoldei samarbete utföra en
opartisk utredning i frågan.

.- I andra

halvlek fick Slutarp fler
tillfällen att rulla bollen och föra
kommandot och det resulterade i

legation

Skolstyrelsen beslöt också att
sammanträffa med styrelsen för

fem måI. 4-0 kom efter 5 mrnuter
genom Per Winlöf (men här skulle
Rapid haft frispark i Momentet
innan målet föll), 5-0 genom
Hans-Olof Gustafsson efter 8 minuter, 6-0 genom Peter Fredriksson efter 17 minuter, 7-0 genom
Sören Andersson efter 35 minuter
och så 8-0 genom Jonny Andersson (klackspark efter hörna) i 40:e

minutern.
Slutarpslaget hade som vanligt

en svårfångad herre i Hans-Olof
Gustafsson, som är mycket svårstoppad och låg bakom merparten
av attackerna mot Rapidförsvaret. Overlag stabila Slutarpsinsat-

ser med plus för backparet Ulf
Ebenhardt och Bengt Andersson,
som fint följde med anfallen och
understödde.

Wffi.$S

Kinnarps hem- och skolaförening,

föreningen har drivit frågan om

att Kinnarpseleverna också

på
1990-talet och därefter skall gå
sina tre högstadieår på Kyrkerörsskolan och väckte genom en skrivelse 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

K

$
H
ffi

Kinnarp till Floby är att elevunderlaget från och med hösttermi1990 blir för.litet för att högstadiet skall kunna fortfara att vara
treparallelligt enligt reglerna för

nen

statsbidrag.

rii.l:

Därtill beslöt skolstyrelsen att
kontakta kommunstyrelsen för

,:\,fi

överläggningar. Frågan har efterhand vidgats till att omfatta en
diskussion om en eventuell av-

folkning av Kinnarp/Slutarp som
en följd av beslutei från december

och
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