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IN MEMORIAM

död * ,,6,

Gustav Gustavsson i Slutarp är
död. I ett halvt sekel var han värksam i olika funktioner i sin hembygd. Sin dagliga gärning hade
han i Samuelssons affär. Gustav i
affärn blev ett begrepp för befolk-

ningen

i tätorten och den omgi

vandei landsbygden. Hans engagemang i samhällsfrågor var stort
och även sedan han pensionerats
från politiken, giorde han gärna

inlägg

'Gustavsson kommun-

politikern, föreningsmänniskan
och handelsbiträdet "Gustav i af-

fär'n", i Slutarp, har avlidit. Han
1912 i Kölaby och fyllde
i somras 75 år, 1929 flyttade han
till Grythyttan, där han var verkvar född

sam som handelsbiträde till 1936.
Då återvände han till hemtrakter-

na och tog anställning

i

Evert

Sanddns affär i Slutarp, där han
var kvar till 1951. Efter ett år i
Hångsdala började han 1952 hos
Samuelssons i Slutarp, varifrån
han 197? pensionerades, men där

han vid behov hjalpt till även sedan dess och dit han gärna ställde
sina steg nästan dagligen.
Genast efter sin återkomst till

hemtrakterna blev han och det

preeis på sin 25:e födelsedag,
medlem i idrottsföreningen

i

Slu-

tarp, allmånna idrottssektionen,

dåir han med början 1939 spelade

fotboll

i

A-laget, ibland också i

B-laget fram
och

till

1945

till 1942. Från

1939

hade han olika styrel-

seposter, revisorsuppdrag varvade med uppdrag somtävlingsleda-

re och ungdomsledare, at vilka
de senare fortsatte till 1969.
Från 1945 och fram till lg86 var
han sedan Slutarps IF:s ständige
sekr.

En lång rad av olika utmärkelser och förtjänsttecken har Gustav
Gustavsson tilldelats under årens

lopp.

1952

erhöll han

Svenska

i denna

tidnings spalter i

åmnen som rörde de dagliga kommunikationerna mellan stad och
landsbygd.
Gustav Gustavsson var en marl
med många strängar på sin lyra.
Genom idrotten fick han en fast
förankring i föreningslivet och
Slutarps IF hade glädjen av att ha
honom i sitt led i ett halvt sekel.
Han var efter den aktiva spelar-

karriären föreningens sekreterare och under en period också kassör. Vid sin bortgång var han hedersledamot i föreningen.

När jag i slutet på 50-talet inledde min journalistbana hade
märket Geson sedan många år

funnits i våra spalter. Geson hade
lätt att uttrycka sig i skrift och det
hans penna präntade, vittnade om

i det ämne han tog
upp. Samarbetet med Gustav
god kunskap

Gustavsson fördjupades i och med

att jag i slutet på 60-talet flyttade

till Slutarp. Vi möttes så småningom i Slutarps IF:s styrelse, där vi
haft ett angenämt samarbete. Engagemang, kunnande och noggrannhet präglade Gustavs insatser. Hans ord vägde tungt, inte

bara i detta föreningssammanhang utan också i tidningens
sköldjury, där han var en av nio.

En titt i Gustav

Gustavssons

bokhyllor vittnade om hans stora
litteraturintresse. Även här soånde han över ett brett register. Han
var en samlare, icke bara av god
och intressant litteratur utan ock-

så av gamla vyer, vykort från

Riksidrottsförbundets diplom och
Västergötlands Fotbollförbunds
stora diplom, -57 en för ungdomsledarskap, och 1959 förtjänsttec-

svunna tider.
Vi år många som saknar Gustav
Gustavsson för hans sätt att vara
bland oss, men vi är också många

Fotbollförbund liksom 1964 dess

som känner tacksamhet över att
ha fått ha honom i vänkretsen.
.
BASSEJOHANSSON

ken

i

guld från Västergötlands

stora medalj i guld och emalj. 1969

den stora silvermedaljen,

-79

Svenska Fotbollförbundets silvermedalj och 1986 den sista guld-

medaljen från Västergötlands Fot-

bollförbund.

Under många år skrev Gustav
Gustavsson sportreferat till olika
tidningar med början

Vidare
Frökinds
idrotts- och fritidsnämnd åren
1942.

var han ledamot av
1968

-

73.

I Frökinds gamla kommun var
Gustav ledamot av bl a familjebidragsnämnden -55 -63, där han -64
-67 var v ordförande. Han var vidare ledamot av Falköpings skolförbund -64 -73, revisor för kommunens räkenskaper -66 -73, ledamot av samarbetsnämnden -68 -73

uppgifter hade han som ledamot i
tax. nämnder, valberedningar. I
kommunfullmäktiges valberedning stod han kvar vid sin bortgång, liksom i kristidsnämnden,
dår han började 1974. Till 1982 var
han också revisor för Stiftelsen
Frökinds-Åsarps bostäder och i
håstsportföreningens styrelse var
han med sedan 1982.
Hemvårnet var han med i sedan

starten 1940 och har erhållit dess
veterandiplom. Han var ledamot
av Vartofta Frökinds ho förtroendenåmnd mellan åren 1959-f970.
Under några perioder var Gustav
Gustavsson kompanichef och piutonchef i samma ho. Han har även

-59

tilldelats dess silver- och guld-

-73 och ledamot av kommunalfull-rnäktige -58 -73.
I Falköpings kommun.var han
ledamot i fullmåktige mellan -74
och -79. Ett otal andra förtroende-

Gustav Gustavsson efterlämnar
som närmast sörjande tre bröder
och 'en syster, svägerskor samt
syskonbarn.

och valberedningsnämnden

medaljer.
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-Hembygdsmöte i Kinneved
Kinneveds Hembygdsförening

Efetr kaffepaus

framträdde

har hållit årsmöte i Lokal Frökind..

RUMl-kvartetterr. De framförde

Ordföranden Rune Lennartsson ledde förhandlingarna och
blev liksom övriga styrelseleda-

mycket fint och stilfullt olika visor
under dragspelsackompanjemang. Framförandet var av hög
klass och rönte stor uppskattning.
Föreningen har haft en gräns-

möter och suppleanter omvald.

Under di-'t gångna verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Ordf. Rune
Lennartsson, vice ordf. Barbro
Jarlsson, sekr. Thomas Pettersson, kassör Erik Gustafsson, vice
sekr. Assar Karlsson och övriga
ledamöter har varit Dagny Silvander och Flemming Torstensson.
Supple.gnter: Margot Pettersson,
Majvi Ohman och Svante Svensson.

Under årsmötet rapporterade
Gunvor Jacobsson om arbetet i
kommittdn för framtagande av
Frökindsdräkt. Man har nu kommit så långt i sitt arbete att man
inom en snar framtid ska försöka
få en dräkt klar.
Kinneveds Hembygdsförening
har ytterligare ökat medlemsantalet till 322.

Missionen fråmst
för syförening
Vid sitt årsmöte nyligen beslöt
Kinnarps kyrkliga syförening att
sammanlagt 12.600:- skulle delas
ut av inkomna auktionsmedel.
Bland de många ändamål man
ville ge till kom. Sv. Kyrkans Mis-

sion främst med

sammanlagt
3.500:-, Lutherhjälpen fick också
3.500:-, Flämslätt 1.000:-, 500:- var

gick till följande ändamål: Folkhögskolan i Hjo, I.M. Sv. kyrkan

i utlandet, Ria i Falköping, Riksförbundet Kristen fostran, Hjelmserydsstiftelsen och den kristna
skolan Vasaskolan i Göteborg.

Stockaholms stadsmission och
Göteborgs kyrkl. stadsmission fick
vardera 400:- samt slutligen Göte. borgs kyrkliga sjömansvård 300:-.
Föreningen beslöt också också
att som vanligt bekosta blommor
och tidningar till Frökindsgården.
Slutligen kan nämnas att förnyad kontakt tagits med träsnidare
Eva Spångberg, som nu ställt i
utsikt att få den planerade utsmyckningen av fondväggen i
Församlingshemmet klar till 1:a
sönd. i Advent. Kinnarps syförening har tidigare beslutat att helt
bekostnad denna utsmyckning i
trä på ömse sidor om korset i fon-

99"

träff med folk från Börstig

och

Brismene. Torpvandring ge+om-

fördes

i

Naglarp och Svenstorp

under försommaren. Under sommarens senare del ordnades en
bussutfärd till Börstorps slott. Lyrestads Hamnmagasin och Askebesöktes

berga skeppsättning
också.

Vid föreningens hembygdsafton

i februari i år talade Gunnar Arn-

borg kring "Mulens marker".
Arnborgs program,

i

vilket han

hade god hjälp musikaliskt genom
sin dotter, var mycket uppskattat.

Gottresultat
vid syauktion
De flesta syföreningsauktioner
brukar hållas före jul, men i Slutarps kyrkliga syförening med nära

tjugotalet medlemmar har man
varje år sin auktion i fastan. Så

också i år, och tillslutningen var
lika stor som vanligt i församlingshemmet.
Familjefesten med givandets
glädje i centrum inledes med andakt av prosten Uno Mårtensson.
Han_ fungerade som ropare jämte

Carl-Arne Adamsson, och som
vanligt var sortimentet av både
handarbeten och övriga alster
omväxlande. Värt att notera var
att det inte var den största duken
som blev dyrast utan den minsta,
ett litet konstverk, som många ville ha, och som därför gick på över

kr.
Resultatet inklusive lotterier

800

och allt blev inte mindre än 16.000
kr, till vilken summa skall läggas
minst lika mycket om man skall få
det samlade resultatet från Kinne-

veds hela församling, inbegripet

också vad Kinnarps syförening
varje år lyckas samla in.
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Arsmöte i Kinnarp
för länets IOGT/I\TO
Det är ett digert häfte som Ska-

raborgs distrikt av IOGT-NTO-

rörelsen i dagarna sänt sina ombud inför kommande distriktsmöte i Kinnarp 16-17 april, vårens
stora samling för IOGT-NTO:s

vuxenorganisation, Ungdomens
Nykterhetsförbund (UNF) och
Juniorförbundet.
Skaraborgs distrikt hör väl inte
förnämnsta inom
IOGT-NTO-rörelsen, men det
borde ha förutsättningar för att

*+
*
*rt

till landets

*rt

kunna bli det om alla lokala enheter ginge in för att göra sitt allra
bästa. Distriktet har rörelsens bästa ungdomsverksamhet inom landet, något som borde inspirera
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kraftlgg. Samarbetet mellan

tt
+

I

rt

även

I
I
i
I
I
I

de

olil5$ frjrbundsenheterna sågs ha
varit mycket gott på distriktsnivå.
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vuxenavdelningarna till

IOGT-NTo-rörelsen

har

vad

det gäller ekonomin en gemensam
förvaltning, en gemensam kassa-

bokföring för IOGT-NTO, UNF

skulle bmellertid knappast förbättra samarbetet. Det nuvarande
systemet har inte heller givit an-

ledning

till

någon anmärkning

från revisorernas sida, som förslår
full ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.
Flera aktiviteter har genomförts
under redovisade arbetsår, både
på vuxensidan, UNF:s och Juniorers sida. Och att döma av den
arbetsplan som ombuden vid distriktsmötet nu har att ta ställning
till blir arrangemangen inte mindre i fortsättningen. Medlemsre-

kryteringen är alltjämt en viktig

fråga och distriktet har bl.a. tänkt
sig en särskild satsning på vissa

angivna orter. En aktivitet som
under år 1987 engagerat många

inom rörelsen är orkid6kampanjen från vilken en fullständig redogörelse nu föreligger. 5.104 buketter såldes inom Skaraborg.
Värd för årets distriktsmöte är
avdelningen Vinterny.

och JUN. Det har framförts tankar

G.S-RD

på att skilja bokföringen åt. Det

Den I mars wingas vi höja priserna igen. En liten tröst är dock att
Meröede s aldrig blir billigare än vad den är just nu. Så om du har
funderat på an byta till en ny Mercedes den närmaste framtiden,
ärdet härräct tillftille.
Om du bestdlleren ny Mercedes -88 ftre den I mars, gäller
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har hållit årsmöte
Frökinds s-förening har hållit

årsmöte där mötesdeltagarna hälsades av ordf. Birgit Ek, som sär-

skilt vände sig till ledamoten av

Till ordf. för 1988 omvaldes Birgit Ek och till kassör och sekr. för
samma tid omvaldes Gustav Gustavsson.

arbetarekommunens styrelse,

ffi

Ann Zöögling, tillika v. ordf. i skolstyrelsen.
Allan Ahlqvist utsågs att leda
dagens förhandlingar.

töSöREAUKIItlN

å NAGLARP, KINNARP, Pa FalköPing
Månd d 14 mars 1988 kl 11.00 varvid Hans
Karlsson p gr a gårdens försäljn. låter försälja:
Traktor Belarus 50s -76 1060 tim, tröska BM 257 diesel -67, självlast.vagn Velger EL 45, plog 3-sk Kvernel äldre låga åsar, skålsvans 32-t Kvernel, harv 36-C-p Kvernel, stengrep Gudhem,
konstg.sprid. snurra, såmaskin IH 2l-skivb, Tim gödselsprid.
?-ton boggie, tippkärra ca 2,5-ton, balvagn, slåtterkross Fahr
KM22C ngt def, skära M.Amby, hydr.lastare Alö Kvantum äld-

re, högtr.tvätt Klinett, 3 betespumpar, farmartank 5 m3,

el.

motor 10 hk, motorsåg Hva, Opel Rekord Caravan diesel -76
avställd, bilsläpkärra obesikt. ngt def, m m.
Annan säljare, tel. 0515/510 97 försäljer: såmaskin Dan 3m, 3-del
ringvält, skogskran Väse m hydr'sväng, flytgödselpump.
6 mån råntefri kredir m äganderåttsförbehåll, lämnas tiil av
oss godkända köpare, andra betalar kontant m kassarabatt.
Okända,köpare som önskar kredit skall i god tid före aukt.
dagen.kontakta oss. Övriga villkor vid auktionens början'
AB ..o. xovnÄrtslorantr
^^.
ATBERT PI NG IUS FAS|IGH EISBY

FallröRing 0515/113 75, l0g 75, bost 103 85
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Frökinds s-förening

besrällningsdagenspris.
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Ärsberättelsen utvisade att
verksamheten

varit livlig

med
bl.a. l4 studieträffar vilket tillsammans med årsmöte, allmänna mö-

ten och styrelsemöte, uppgår till
17 sammankomster

under året.

I studieplanen ingick det lokala
handlingsprogrammet, som gjordes klart under höstens arbete.

.

Valen

Till ledamöter av styrelsen för
åren 1988-89 omvaldes Hans Andressen och Rita Skoogh samt för
1988 Gustav Gustavsson. Kvarstående i styrelsen är Birgit Ek och
Evert Adolfsson.

Till

styrelsesuppleanter om-

valdes Thord Palm och ElofRehn.

Kvarstående suppleanter Jan de
Wit och Kjell-Ove Karlsson. Till
revisor omvaldes Gerhard Frisk
och nyvaldes Arne Karlsson efter
Bengt Juliusson.

Studieorganisatör Evert Adolfsson.

Birgit'Ek, Thord Palin

och

Evert Adolfsson utsågs till verkställande utskott. Birgit Ek utsågs

till ombud för Aktuellt i Politiken.
I anslutning till valen giordes en
anteckning i protokollet med ett
tack till avgående revisorn, Bengt
Juliusson, för dennes mångåriga
arbete inom partiet och föreningen.

Arbetarekommunens representant, Ann Zöögling, drog upp riktlinjerna inför höstens betydelse-

fulla val under rubriken Val 88.
Utöver programmet redogiorde
hon också för de aktuella skolfrågorna i kommunen och då särskilt
vad som gäller betråffande Vilske

-

Frökind.

Ett kort meningsutbyte påvisa-

de att det föreligger ett visst mot-

stånd mot skolstyrelsens inställning men även att det finns en viss
förståelse för problemen och man
var i stort enig om att förändringar
av ena eller andra slaget inte får
leda till försämrad undervisning.

Ann Zöögling avtackades av
ordf. Birgit Ek för den intressanta
och upplysande information om
såväl valet som skolan.
Avslutningsvis behandlades förslaget till valsedlar i kommunvalet
där man hade vissa synpunkter.
Den slutliga utformningen kommer att behandlas vid ett senare
tillfälle.
Årsmötet avslutades med en
tipstävling med aktuella frågor.

Huvudskjutning L 15: 1) Mats Jo-

Murtiru och Marcus
kr ef s b iist p å luft geu är
wlE-w.

hansson, Falköping 200 p; 2) Niklas
Ahl, Kinneved I99; 3)Fredrik Öst, Kinneved 198; 4) Kjell Josefsson, Kinneved 196: 5) Mats Fällström. Kinneved
195; 6) Per-Åke Svensson, Mullsjö 195;
?) Alexander Börjesson, Falköping
195; 8) Martin Svensson, Mullsjö 194.
L 13: 1) Martin Thor, Kinneved 200
p; 2) Jenny Gustavsson, Sörby-Od 200;
3) Tomas Johansson, Kinneved 198; 4)

Hanna Bemerhag, Kinneved 197;
Linda Gunnarsson, Kinneved 196;

5)
6)

Annå Engström, Falköping 196; 7) Per
Valther, Mullsjö 196; 8) Sara Lagerstrand. Kinneved 194:9) Zandra Eidesten, Sörby-Od 193; 10) Jenny Hjortsäter, Kinneved 193.

m.

L ll: 1) Maria Dahlälv, Kinneved lg9
p; 2) Jimmy Oman, Kinneved 198; 3)
Jessica Karl6n, Mullsjö 194; 4) Linus
J6hansson, Kinneved 193; 5) Christian
Johansson, Mullsjö 191; 6) Jonas Grabinski. Mullsjö 190: 7) Magnus Gustavsson, Sö-Od 190; 8) Ervin Alukic, Falkö-

ping

189.

l988os'

Stående

Final: 1) Marcus Jannesson, Falköping 360 p; 2) Joakim Wingren, Kinneved 355;3) J-O Jannesson, Falköping
353: 4) Hans Göransson, Kinneved 351;
5) Laila Fladberg, Falköping 347; 6)

Lennart Blom. Kinneved

346.

Huvudskj. Veteraner: 1) Sven Johansson, Falköping 157 p; 2) Harry
Johansson, Falköping

Frå,n ungdom.slclossernos skjutning: Fr u Maria Dahkilu, Kinneoed, Jenng Gustafsson,
Sörby-Odensberg, Martin Thor, Ktnneued och Mats Johansson, Falköping.

Falbygdens Skyttekretsmästerskap på luftgevår
har avgiorts i helgen. På
fredagskvållen tävlade man
i stående, segrare blev Marcus Jannesson, Falkdping,
efter en mycket stark finalskjutning.

Lördagens skjutning

2) Lennart Blom. Kinneved
Laila Fladberg, Falköping 178;
4) J-O Jannesson, Fälköping 175; 5)

neved. l79:
178; 3)

Resultat:

med stöd: l) Martin
blev mycket jämn och tre
-I'-"*::1tl1ioe
Thor. Kinneved 399 p: 2r Maria Dahl_t
tullpoangare noteraoesr er'
älv, Kinneved 399: 3l Jonny custavsson, sörby-od 398; 4) Mals johansson,
ter särskjutning vann Mar'
tin rhor, Kinneved före *if;;lå,'fl1t';i;if',:,äX?"å'ä;Maria Dahlålv.

Sii:i t t efö, r ening s ak,nqr " kulo
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lovat ge stöd i någon form och företag har hört av sig för att hjälpa
till med finansieringen. Man räk-

nar med att arbeta för 70.0fi):-,

men

behöver

. då

ytterligare

300.(M):- i form av bidrag eller lån.

Arbetsviljan är stor, föreningens ordf. Karl- Gustav Ahl och
sekr. Claes Åkesson svarar nu

för

vardera en oavlönad halvtids-

t0

FÖRSÄLJNING

tensson. lotterier, servering.

Äv. paketauktion. Gåvor mottages tacksamt (Paket minst 20:värde).
HJÄLP OSS ATT HJÄLPA.
Slutarps kyrkl. sYförening

ten av medlemmarna är under 25
år och det är i huvudsak ungdomarna som samlas tre kvällar i

liga utrymmen. Kommunen har

Göransson, Kinneved 166; 8) Ola Hermansson. Kinneved 166.
Juniorer: 1) Mmcus Jannesson, Falköping 174; 2) Peter Ahl, Kinneved
172; 3) Hans Göransson, Kinneved 171;
4) Tomas Hector, Kinneved 1711 5) Per
Brisbo, Kinneved 170;6) Magnus Gustavsson, Falköping 168; 7) Roger Carlsson, Kinneved 168.

Tisd. 22 mars kl. 18'30 (obs tiden). Inl. andakt av Pr' Mår-

Föreningen har numera 157
medlemmar bosatta i Slutarp,
Kinnarp, Börstig, Brismene, Kölaby, Äsarp och Vårkumla. Hälf-

samt övriga för föreningen behöv-

Tommy Berglund, Kinneved 175; 6)
Jan Engström. Falköping 174:71 Lar

KINNEVEDS FÖRSAMLINGSHEM

Kinneveds Skytteförening har
livlig verksamhet men önskar få
den ännu bättre om man får tag
på "kulor" d.v.s. pengar. Det är
nämligen så att man står i beredskap att inköpa Kinnarps Missionshus för att till detta förlägga
luftgevåirsskyttet. Detta har man
nu i pensionärslägenheternas källarutrymme, men hiir är det för
trångt.

veckan för luftgevärsskytte. Det
är alltså ett omfattande ungdomsarbete som skytteföreningen bedriver och de behöver nu större
lokaler. Då missionshuset nu blir
ledigt har man tittat på detta oeh
har fått en kostnadsberäkning på
vad inköp och ombyggnad skall
gå till, nämligen 370.fi)0 kr. Föreningen skulle då få tio skjutbanor

145.

Seniorer: 1) Joakim Wingren, Kin-

tjänst för ungdomsarbetet. Ung-

luftgevårsskyttelokal behöver allt-

domarna har också visat goda resultat med att i Skaraborgsserien
div. I ta hem segern i klasserna L
11, L 13 och L 17, samt andraplat-

så föreningen stöd utifrån.

sen i

L

15.

1971 hade Kinneveds skytteförening 27 medlemmer och en kassa

på 120.000:-. Man får ett kommunalt bidrag på 20.0ffi:-, men får
sedan med lotterier arbeta ihoP
ytterligare ca lfl).fi)0:-. För att
kunna förverkliga id6n om en ny

JOSEF JACOBSSON

Tisdagen 29 mats
STÄNGES affären
p g a begravning.

kl

12.00

ICA Samuelsson
Slutarp

Lördagen den 19 mars 1988

Länet

-o
Hönner
önte leoererer alla order...

Kinnarps behöver
nyanställ a50
nu och kanske 50
man tiII på lite långre sikt
för att klara av att effektuera alla order. Det skulle vi
behöva, säger Henry Jarlsson VD på kontorsmöbeltillverkaren Kinnarps utanför Falköping.
Han berättar att orderläget är sådant att man tar in
order på 5-7 miljoner mer
i månaden ån man hinner
leverera och det är den
skillnaden man skulle vilja
klara av genom att nyanstålla.
50 man

Någon legotillverkning på annat

håll av Kinnarps produkter ser
Henry Jarlsson inte som realistiskt.
- Vi har en alldeles för integrerad produktion för det, det skulle
innebära att vi finge bygga upp
en hel produktionskedja på annat
håll och det ställer sig svårt: Kanske kan enstaka detaljer tillverkas
på annat håll men inte så att det
skulle lösa våra problem nu, menar Henry Jarlsson.

skulle lägga ut delar av sina produkter på lego som cirkulerat i
media, säger Henry Jarlsson be-

ror på en missuppfattning.
- Vi har inga sådana planer.
Talet om att Kinnarps skulle

Folk flyttar från Kinnarp för

på Kinnarps expansionskraft,oölil
jämna vägen genom rikhaltigt serviceutbud . Det blir många iköna
skattekronor och kanske går det
att vända tendensen med Falköpings kommun som utflyttnings_

vara intresserat av att köpa ibla
eller delar av Ekornes, före detta
Ulferts, i Tibro när nu detta företag är i svårigheter och riskerar
nedläggning, förnekar Henry
Jarlsson likaså.

i,r
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bo i Falköping där man får betyl''ri:"'
ligt bättre service med daghem,
skolor och annat.
Vore det inte dags att ta vara

ort.

om man ska etablera tillverkning
på annat hå11. Det gynnar inte

Falköping.
Henry Jarlsson på Kinnarp vill
helst hä folk från närområdet till
sin fabrik men han säger att på
kort sikt nu så är det för lite personal att tillgå. Framsynt kommun-

planering kan kanske
Kinnarp.

.
kommunen?

då?

Gör man inget så kommer naturligtvis Kinnarps kontorsmöbler
att förr eller senare fundera över

Men vad gör kommunen då för

att locka folk till Kinnarp och kom-

munens i särklaqs,största industri
- dessutom lönsam och exPansiv?

$,- I

GLENN WELANDER

Vad gör ansvariga politiker i

Vadgörkommunen

åstad-

komma en tillströmning av folk
som vill bosätta sig i och arbeta i

Kinnarp/S|utarp

Torsdagen den 10 mars lguu
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Talet om att Kinnarns ändå
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Konkursbeslut
Aktiebolaget Kinnarps Sparköp, 556256-8757, Kinnarp,
Falköping, har 1988-03-23 försatts i konkurs vid Falköpings

tingsrätt. Edgångssammanträde hålls 1988-04-25

kl

14:15 i

Tingshuset, Fredriksbergsvägen l, Falköping. Borgenärerna

kallas till sammanträdet genom

denna kungörelse. Förvaltare

föna oeckan hade möte hos Ellg

år advokaten Göran Forssberg,

Nör Kt^nneueds CKF-aod i

Box 2094, 531 02 Lidköping, tel.

nade Äsarp-Smula aod. representant Gunuor Jacobsson bud.kaolepörmen

0510/603

90. Tillsynsmyndighet

åir kronofogdemyndigheten i
Skövde distrikt, Box224,541 25
Skövde. Fortsatta kungörelser i
konkursen kommer att annonseras i Falköpings Tidning. Det
går ännu inte att bedöma om

borgenårer med oprioriterade
fodringar kan räkna med utdelning. Fristdag är, såvitt kan
bedömas. 1988-03-21.

rid

Andersson Naglarp ötterliim-

till

ordf. Ing-

Olsson..

Bud,kaulen gå,r frå,n' k'rets till krets
I
är en skriftlig hälsning. en samlingspärm får CKF-avd. Presentera sin verksamhet i text och bild.
Det blir så småningom en fYllig
beskrivning över vad var och en

I ett fredligt värv går nu en bud-

kavle från CKF-avdelning till
CKF-avdelning inom FalbYgdens

landstingsvalkrets liksom i de andra valkretsarna inom Skaraborgs

distrikt.

Budkavlen som startade

i

på sin ort har uträttat under de

fiol

I'

äång.rr åren i sin mötesverksamhet, med tävlingar utställningar
och annat som hör

till. På FalbYg-

den har nu Borgunda, Brismene,
Börstig, BroddetorP, Falekvarna,

Falköping, Floby, Gökhem. Göteve, Högstgna, Marka, Sörby' Tiarp och Äsarp-Smula CKF-avd.
hunnit med att fylla sina sidor i
pärmen med omfattande text- och
bildmaterial. När en avdelning är
färdig med sin del av arbetet över-

lämnar de samlingspärmen till
den som står näst i tur.

JOSEF JACOBSSON

ä\/s iTeg

o Kinnarp/Slutarp
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Lokalstämma rned Kinneveds Rl(-krets
Kinneveds rödakorskrets

höll i söndags lokalstäma i
församlingshemmet under
god tillslutning. Ur verksamhetsberättelsen kan
anföras, att kretsens klädinsamling gav cirka I 000 kg
kläder och skor. Dessutom
cirka åtta kubikmeter kläder, hårhtat av Göteborgs
Stadsmission, klåder som
ej rönt efterfrågan hos Röda korset.
Följande anslag beviljades: Katastroffonden 6 000 kronor; Etiopien 6 000; Röda korseti distriktsobjekt 2 000; Julgåva till svältande
i Etiopien 5 500; Frimärksinsam-

lingen 500; Riksinsamling med

bössor 3 528.

Syföreningen har 15 medlemmar och har haft tio arbetsmöten.
Resultat av syauktionen blev
14 032 kronor. Bussresan för äldre
med S0-talet deltagare gick till
Kungslena kyrka. Kaffesamkväm
hölls i bygdegården. Pensionärs-

våningen i församlingshemmet

rönte'lika stor tillslutning. Gunilla
Alström, Falköping underhöll
med musik och sång. Kommitt6ns
damer hade bakat och bjöd samtliga på gott kaffe och hembakat.
Kurs har hållits i hjärt- och lung-

räddning. l5 fullföljde kursen.

Kretsen har deltagit i samtliga

kommunträffar och även i av distriktet anordnade konferenser.

o Valen

Debatt
Breu lrön liisurnu

I(innarpS nas:

Revisorer: Bengt Samlrelsson
och Karl-Erik Torstensson. För-

Hur blir Ået med

rådsförvaltare: Valborg Claesson
och Marthel Johansson. Ledare
för syföreningen: Britta Wilgotsson, Valborg Claesson. Valberedning: Lennart Persson, Ingrid Ols-

skolfrå,garu???

son.

Styrelsens förslag till stämman:
klädinsamling, de äldres resa,
pensionärsträff, hissa flaggan på
Röda'korsets dag den 8/5, anslag
till katastroffonden med 6 000 kronor, Etiopien 6 000, distriktspro-

jektet 2 000.

Ombud till distriktsstämman:
Gurli Sjöberg, Britta Wilgotsson,

Göran Andersson.

Pensionärs-

träffen: Inga Nielsen, Inga Ax,
Barbro Hermansson, Rut Persson. Kommitt6n för de äldres resa:
Britta Wilgotsson, Valborg Claes-

son, Inga Nielsen och Göran Anoersson.

r Gambia
Efter förhandlingarna

bjöds
samtliga på kaffe med frallor och

god kaka. Märta och Lennart

Sandberg visade bilder från en
resan tili det lilla landet Gambia,
där IOGT-NTO har ett utvecklingsprojekt. Man fick en inblick i
hur iländerna exploaterat landet,
förstör deras kuitur och ger den
inhemska befolkningen en mycket ringa ersättning för deras arbete. En liviig utfrågning följde på
den intressanta framställnineen
AV levnadsförhållandena i Gambia,

*:

Till våra folkvalda!
1) Vi undrar vart utredningen t?git vägen som handlar om framtiden för Kinnarps och Floby
skolor?

2) Vi har fått löfte om att få veta
kostnaden för de olika alternativen och dön totala kostnaden.

3) Vi vill ha svar innan valet från
våra politiker så vi vet var ni
står. i annat fall anser vi oss
förda bakom ljuset.
4) Vi är många som undrar i Kinn-

arp, Slutarp och

omgivande
landsbygd och det är av vikt att
vi får en lägesrapport.
5) Vi ärett expansivt samhälle och
om inte våra politiker vill lyssna
på oss går tankarna till att bilda
ett eget parti och därtill arbeta
för att få en egen kommun till
stånd. Vi har ett så pass starkt
skatteunderlag att det inte är
någon dmöjlighet.

Nu kräver vi klartext från våra
partier och våra politikerl
KINNARPS HEM och SKOLA

Inge Eckerlid
avgicksomkassör
Inge Eckerlid avgick efter 20 år

söm kassör i Kinnarp-Slutarps

Vägförening vid årsstämman nyli-

gen. Ny kassör blev Helen Georgsson och ny i styrelsen Lennart
Helmersson. I tur att avgå stod
också ordf. Bo Johansson, som
omvaldes. Efter stämman avtackades Inge Eckerlid med present-

tallrik och blommor.

Eleverna, som började klass 3 i
"storskolan" i Kinnarp 1953, samlades nyligen till en träff. l8 av de
32 eleverna hade mött upp och
pratade minnen till långt fram på
småtimmarna.
Stående fr.v. Bengt Kjellström,
timlärare, Maj-Lis EinarssonMartinsson, Margareta Johans-

son-Thor, Monica JohanssonThoor, Ruth Gustavsson-Bergman, Gudrun Karl6n-Haglund,
Gunnel Filipsson-Brorson, Siv

Förhandlingarna gick raskt un-'
dan. Styrelse- och revisionsberät-

telser upplästes och godkändes.
Nya suppleanter blev Tyra Leifler, Slutarp och Barbro Lund-

Lindström-Alddn, Siv AdamssonBemerhag, Elisabeth Lundin, Bo

gren, Kinnarp.

Gustafsson.

Nuvarande styrelse består av

Sittande fr.v. Sten Sönnergren,

ordf. Göran Andersson, vice ordf.

Tord Torstensson. Uno Anders-

Verna Lagerstrand, sekr. Britta
Wilgotsson, kassör Gurli Sjöberg

son, Anna Sandin, klassförestån-

dare, Elon Larsson, Håkan Karlstedt, Bengt Sönnergren,-Janne

(dessa ..utgör' verkstälLande utskott). Ovriga ledamöter: Valborg
Claesson. Rut Persson. Arne Gustavsson, Inger Karlsson, Edvard

Brisbo.

Johansson, Sigrid Brodd, Inga

Skolträtt

Nielsen, Barbro Hermansson,

Styrelsesuppleanter: Ingegerd'

Larsson, Inga Ax, Lennart Os-

karsson. Barbro Jarlsson. Torsten
Gustavsson, Barbro Andersson,
Ann-Britt Karlsson, Lisa Gustavs-

4v /'?,r&-

i Kinnarv

rii

'ii-

son, Gun-Britt Filipsson, Valter
Gustavsson, Birgit Johansson,
Valborg Larsson.

Eleoerno

fr&n

ktass 3

i

Kinnatp 1953 sah'tad'e till trdff'

z\lt|-96.

i
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Måndagen den 11 april
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Första- spadtaget

för kurkbygget

Rose.r Wenrmsr

Den officiella

byggstar_

för en ny missionskyrka
i Slutarp-Kinnarp skedde i
lördags, då Roger Wernmyr, ordförande i Frökinds
te-n

frikyr.kogrupp tog det allra
första spadtaget.
Pastorn i församlingen,
de kommitterade och riwiga
i bygget engagerade saÅt
intresserade församlingsmedlemmar bevittnaäe
starten som föregicks av ett
kort men högtidligt tal med

påminnelse om

meningsfulla syfte.

n*i,i"anö",;i;;;ffiffi:.#ffi

tar hiir a"
-'-ögoinblicket.

beoi,ttnar det hi,storiska

byggets

Solen sken men vinden var frisk
och kylig i den tidiga förmiddags_
timmen då alla samlades till dän
högtidliga ceremonien som ett
kyrkbygge alltid är.
Pastor Jan-Erik Holm uttrvckte
,sin och församlingsmedlemmar_
'has
glädje över bygget, som man
länge längtat efter. ,'Det år på

-

uppdrag av Herren som vi bygger
kyrkan," sade han bl.a. I Matt. 2g
säger Jesus: "Gån ut och gören
alla folk till lärjungar...,'
Pastorn sade vidare att människorna nog kan bygga fina lokaler
ät sig, men att det är det inre livet
som är det viktiga.
Med vid byggstarten var ock!å
Jan-Bertil Ingerhage som repre_
senterade det företag som skall
leverera byggsatsen i juni, och
Claes Sandahl från sin byggfirma,
som alltså är ansvarig för uppbyggnaden samt Lars FredrGson som är den som håller i alla
trådarna från bl.a. de tre olika
kommittder man delat upp arbetet

rat ett kyrkbygge och nu när allt
mognat i tanken har man skridit
till verket. De båda missionshusen

i Kinnarp och Slutarp har

genvägar leder.

Det är framförallt barn-

o Planerat
I många år har man alltså plane-

och

ungdomsarbetet man tänker på
när man nu vill ha det mera lattårbetat, varmt och ombonat. De är

i och vilka, utöver själva bygg-

nadskommitt6n, beståi av en som
har hand om finanserna och en
som skall försöka förbåttra dem.
Vidare fanns där Gösta Claes_
son, som är ordförande i Åsarps
missionsförsamling och också är
den som berättade om bygget.

med

åren blivit omoderna och svårar_
betade och rnan valde därför ett
gemensamt nybygge istället för att
renovera de båda. Slutarpshuset
vill man nu avhända sig, medan
det i Kinnarp redan blivit sålt. En
gemensam byggnad mellan de två
samhällena är lättillgänglig fOr
folk från båda hållen, dit åckså

_

också dessa avdelningar i byggna-

den som kommer att ställas i ord_
ning allra först. I kyrkdelen kom_
mer man att anlita medlemmars
hjälp i arbetet och det kommer art
ta längre tid. Någon gång i slutet
på året hoppas man dock att allt
skall vara fårdigt.
IRIS JOHANSSON

Torsdagen den 21 april 1988
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Ifinnarp

enhetsnamn

för'bada orterrla?
Ett gemensamt ortsnamn
för tvillingsamhällena Kinnarp och Slutarp år nödvändigt för att utvecklingen
inte skall fortsåtta i negativ

inriktning.
- Kinniarp bör vara det
gemensamma ortsnamnet.
menar kommunstyrelsens
arbetsutskott som nu skickar den s k Kinnarpsutredningen på remiss till olika
kommunala instanser. lokala föreningar, företaget
Kinnarps m fl.
Kinnarpsutredningen har tillkommit på grund av oron kring
ortens utveckling. Trots att håir
finns kommunens mest expansiva
företag har orten eller - åm man
så vill - orterna stagnerat befolkningsmässigt:

Samtidigt bokstavligen skriker
Kinnarpsledningen efter mer folk
till sin industri som idag sysselsät-

ter över

500 personer.

Kommunledningen skickade ut
en enkät till bo-ende i Kinnarp/
Slutarp, där vart fiårde hushåll
fick svara. Men bara knappt 60
procent besvarade enkåten. Generella slutsatser blir därför
mycket osäkra, förklarar planeringschef Håkan Kjellberg i en
kommentar till svarsmaterialet.

o Borbra
Enkåiten -har rört boende, förvärvsarbete, barnomsorg, utbildning och annan kommunal service, Nästan alla förklarar sig nöjda
med sitt boende, men nära hälft€n
av de

15

procent som var intresse-

rade av ny bostad ville flytta till
stan.

Förvärvsfrekvensen är enligt
enkäten så hög som 60 procent,
hälften arbetar lokalt medan 40
procent pendlar till Falköping.

Vad beträffar barnomsorgen

behövs minst en daghemsavdelning och ett par dagbarnvårdare
ytterligare för att tillgodose det
behovet.

o 0ro kring skolort

Den framtida högstadieorganisationen har i hög grad oroat människor i Kinnarp/Slutarp. Familjer
som arbetar

i Falköping och bor

här ute söker i allt större utsträckning ny bostad i stan. Folk är inte
längre särskilt intresserade av att

flytta till Kinriarp eller Slutarp.
I enkåten har tre av fyra tagit
bestämt avstånd från att barnen i
Kinnafp/Slutarp skall hänvisas till
Floby högstadidskola.
På frågor orn övrig kommunal
service har man tagit upp skötseln
av parker och gatorsom man anser har försämrats under senare

år. Andra frågor som tagits upp
gäller biblioteket, fritids- oeh föreningslokaler.
Odiskutabelt skulle den idrottshall, som fritidsnämnden önskar i
södra kommundelen betyda mycket för ortens utveckling, skriver
planeringschef Kjellberg.
I de förslag till åtgärder som planeringschefen lagt fram och som
nu skickas på remiss uppmanas
skolstyrelsen att snarast klarlägga

konsekvenserna av kinnarpsele-

vernas överföring till högstadiet
på Kyrkerörskolan resp. Flobyskolan. Han säger vidare att ortens utveckling måste fråh kommunalt håll stödjas på ett offensivt
sätt.

o Nytt centrum
Förutom sporthall och utbyggd
barnomsorg föreslås att. ett centrum med nybebyggelse, post,
bank m m i anslutning till området
med Lokal Frökind snarasi utvecklas för att samordna och ena
de båda sarnhållena Kinnarp och
Slutarp.

o Bostadsfrågan
Under den senaste tioårsperioden har det byggts 50 bostäder,
alla i småhus. Totalt finns drygt
400 lägenheter. Utbudet av hyres:
lägenheter måste förbättras,
främst av två- och fyrarummare.
Bostadsrätter saknas helt i området och är en upplåtelseform

söm borde komma till stånd även
här. anser utredaren.
Det föreligger f n inte något regelrätt förslag utan remissinstanserna får yttra sig över Kinnarpsutredningen och i sin tur komma

med synpunkter. Först därefter

utformar kommunstyrelsens arbetsutskott ett slutgiltigt förslag.

.

"Aven om Kinnarp/Sluårp definitionsmässigt är en tätort så lever de självständiga orterna Kinnarp och Slutarp kvar i folks medvetanden: Det finns en gammal
rivalitet mellan orterna som förvisso är på väg att försvinna, men
fortfarande påverkar samhällets
utveckling på ett negativt sätt.

Man måste lokalt samla sig kring

Gamlarivaler

orten och enhetligt och kraftfullt

Ett förslag, som sannolikt fortfarande är kontroversiellt här, är
namnfrågan - Kinnarp som skulle täcka in även Slutarp. Så har
skriver utreda-ren:

värna om bygdens utveckling."
ULLA NORDMARK

mmunen a
iim,d,ru ortsnumn:

Slutarp
hort?

Ortsnamnet Slutarp försvinner och tvillingsamhällena Kinnarp och Slutarp får det gemensamma namnet KinnarP.
Ja, så tycker kommunstyrelsens arbetsutskott, som nu skiikar den s.k. Kinnarpsutredningen på remiss till olika kommunala instanser, lokala föreningar och företag m.m.
Ett gemensamt ortshamn är nödvåndigt för
den framtida utvecklingen på orten, menar arbetsutskottet.
e/(1 t'i1"e
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Slutarp bort?
I tidningen den 21 april kunde
man låsa ovanstående rubrik. Av

artikeln framgår att ortsnamnet

Slutarp skulle försvinna och att
tvillingsamhällena får det gemensamma namnet Kinnarp. Det tycker kommunstyrelsens arbetsut-

skott, som nu skickar den s.k.
Kinnarpsutredningen på remiss

till kommunala

instanser, lokala
föreningar och företag m.fl.
För oss som bor i Slutarp slog
den här nyheten ned oväntat milt
uttryckt. Först frågar man sig vem
som beställt utredningen. Kommunstyrelsen eller någon annan?
Arbetsutskottet menar att ett gemensamt ortsnamn är nödvändigt
för att den fortsatta utvecklingen
på orten inte skall fortsätta i nega-

Breu trön lösmnu

För oss som bor hår i tvillingsamhällena med omnejd och har
våra mesta affärer och ärenden
att uträtta i Falköping, är Floby
inte något alternativ. De som vill
resa längre t.ex. med tåg är ju inte
heller betjänta av bussförbindelse

med Floby. Därför är det inte så
underligt att de som var intresserade av ny'4)ostad ville flyJta till

stan.

Det är nog bättre att kommunledningen arbetar för goda betingelser för medborgarna, oavsett
var de är bosatta inom Falköpings
kommun. Utplåningen av orts-

namnet Slutarp löser inga problem. Den omskrivna rivaliteten
mellan samhällena har det inte

tiv riktning, och skriver

märkts så mycket av på senare år,
om nu inte arbetsutskpttet lyckats

stri".

väcka den till liv igen. Förslaget
om nybebyggelse i området vid
Lokal Frökind av post och bank

bl.a.
"Kinnarpsledningen bokstavligen
skriker eftere mer folk till sin indu-

Om nu ortsnamnet

Slutarp

eventuellt skulle försvinna, hur
skulle det kunna hjälpa Kinnarps
att få mer folk till sin industri? Nej
en av orsakerna är nog oron för
att skolbarnen skall hänvisas till
Floby högstadieskola. Då försvinner också ett ansenligt resandeun-

derlag för lånstrafiken på linjen
Falköping-Ulricehamn, som i sin
tur kan vilja minska på antalet
bussturer. Detta kanju knappast
vara något positivt för tvillingsamhällenas utveckling. Vad kommer
att hända med busstrafiken när 5
år har gått sedan järnvägsnedläggelsen? Vid nedläggning av
järnvägar på andra håll i landet
har det skett en kraftig ririnskning
av bidragen till busstrafiken, !

m.m. kunde kanske

gynnsamt

påverka ortens utveckling.
I ar pågår som bekant en kam-

panj som heter "Hela

Sverige
skall leva". den bör väl även innefatta gamla ortsnamn. Ortsnamnet
Slutarp år flera hundra år gamalt.
Denna gången är Slutarp aktuellt
i sammanhanget, snart kan det

vara någon annan ort i vår kommun som skall mista namnet. Detta är en fråga om kultur. Vad an-

ser årets fullmäktigekandidater
till kommunvalet.
Kalla gärna tvillingsamhällena

för Kinnarp/Slutarp men utplåna
inte ett gammalt ortsnamn utan låt

det leva kvar!

g{"v
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SLUTARPSB'

Låt SlutarpJera!
Ortsruumn, är en,frå,ga

om

rötter...!

Tack "Slutarpsbo" för din in-

sändare den

2514.

Jag håller med

sig om allt du skrev. Skulle det
vara namnet Slutarps fel att Kinnarps Kontorsmöbler har svårt att
få folk? Skulle det minska eventuell rivalitet om man tar ifrån ena
hälften av samhället sitt namn?
En håndelse som ser ut som en
tanke är att ett brev på insändarsidan samma datum tackade Postverket för att de gamla gårds- och

I år är det "glesbygdens år"
och om postverket får som det
vill - och det brukar det ju få
.
- så kommer verket och dess
personal att på prov få tillstånd
att sälja lotter på issalantbrevbärarlinjer. Posten avser att ge
Iandsbygden en bättre service

och förutom lottförsäljning

även tillgodose andra tjänster
som det kan finnas beht-rv av
och som ska ingå i kampanjen
"glesbygdens år".
Vi västgötar ingår i testverksamheten och troligen också då
521 73 som finns i Slutarp, som
egentligen inte borde få finnas,

om man ska tro Håkan Kjellberg och grabbarna på kommunkansliet.
Håkan är tydligen anhängare av den "usla utslätningspolisom bl.a. hembygdsforska-

tik"

ren Gunnar Arnborg tar

Lördagen den 16 april 1988

av-

stånd från.

Stormöte i Kinnarp
för länets IOGT/NTO

Han gör det i samband med
att Norra Såm och Skörvene
församlingar ska slås samman.
Han och många, många andra
vill att namnet Norra Säm ska
finnas kvar.

-

Det år ett led i regeringens

utslätningspolitik att ta bort
IOGT-NTO-rörelsen

är en av

vårt lands ledande nykterhetsorganisationer. En organistion av

internationell karaktär. Redan
under gamla Godtemplarordens

tid hade man ett valspråk präglat
som anslöt sig till de internationella strävandeng. Dess lydelse var:
''VARLDEN AR VART FALT''. I
dag arbetar man praktiskt tagit
över hela jordklotet. Och många
är de insatser IOGT-NTO giort
exempelvis i Kenya och i Sri Lanka.

Fyra förbund jobbar inom
IOGT-NTO-rörelsen i dag. Det är
vuxenorganisationen, Ungdo-

mens Nykterhetsförbund (UNF),

Juniorförbundet (JUN) och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
(SNF), som dock bildar en egen
enhet.

Den

16-17

april samlas länets

IOGT-NTO-rörelse i våra trakter
för årsmöte. Närmare bestämt i
Kinnarp, där avdeiningen Vinter-

ny i år är värd. Det är inte ofta

man möts till distriktsmöte så här
ute på landet. Men Kinnarp har
ju inte bara en god IOGT-NTOverksamhet utan också en fin lokal att tillgå.
IOGT-NTO bygger sin verksamhet på principen att alla människor har lika rätt till frihet, personlig utveckling och lycka. Dess
verksamhet har sin grund i viljan
att medverka till bättre levnadsbetingelser för alla. Att främja internafionell gemenskap på demokratisk grund är viktigt. Alla månniskor bör få del av välfärd och
trygghet och materiella tillgångar
bör fördelas så att en sådan utveckling främjas.
Alkohol och narkotika och andra gifter med berusande effekt
utgör en belastning för den enskil-

da människan och samhållet i
stort. Rörelsen vill tränga tillbaka
bruket av nämnda gifter och kräver för medlemskap helnykterhet
och avhållsamhet från narkotika.

ortsnamnen.
Norra Säms kyrkoruin, ska
den möjligen döpas om till Sköl-

vene kyrkoruin undrar kyrko-

herden. Allt för enkelhetens
skull?

Utveckla Slutarp/Kinnarp

- *

samverka och samarbeta."a#i
men behåli ortsnamnen.
det viktigaste i våra tvil
hällen.

pockennamnen åter gäller som
adresser.
Ortsnamn är en fråga om rötter,

om samband med det förllutna.

Jag är född i Slutarp, jag har inget
emot Kinnarps samhälle ellerKin-

narpsbor men jag bor inte i Kinnarp. Jag bor i Slutarpsdelen av
Kinnarp-Slutarp.

Ar det namnet, för långt för poli-

tiker?

''EN SLUTARPSBO TILL''

&:öspörr
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Kinneoeils segrande lag fr&n 1)dnster Alf ftelland,er, Ola Jadsson, Jan-Oue Kjellander
oeh Jan-OIa Leifler. P& bllden solcnos Kjell Lennartsson.
regler gållande lagspel med VSF:s

Srhmlr
Kinneved seSrade i årets Falbygds.
allians
Falbygdsalliansens lagserie för

hu

nu slutspelats. Åtta lag
har kämpat om inteckning i FT:s vandringspris. Tidigare inteckningu innehas av Falköping 2 st och Kinneved I
st. Kinneved segrade i årets serie och
fick därmed sin andra inteckning. Kinneved har i år som föregående år spelat med samma gäng, Jan-Ola Leifler,
S-mannalag

Kjell

Lennartsson,

Alf

Kjellmder,

Jan-Ove Kjellander och Ola Jarlsson.
Falköping som ledde stor del av serien
men åkte på en storförlust i sista ronden mot Floby. fick ändå poäng som
räckte till andraplatsen. Bronsplatsen
erövrades av Kymbo SK.

Sluttabell
Kinneved

FalköpingI
Kymbo
Floby
Sandhem

FalköpingII
Stenstorp

Hjo

75 | 1,23 11
2 7 20,5 t0
| 221 I
0 319 8
13r9
7
2 316 6
I 414,5 5
07 7 0

7
7

Sandhems Schackklubb som arrangerat årets upplaga av Falbygdsalliansen hade i fredags avslutning i Sandhems skola. 29 spelåre kom för att spela blixt och deltaga i årsmötesförhand-

lingarna.
Ärsmötet beslutade att Falbygdsalliansen skall fortsätta med lagspel med
S-mannalag. Inför nästa säsong kommer kontakt att tagas med Mullsjö och
Tidaholm för att eventuellt kunna utöka serien. Kymbo SK valdes till att
arrangera kommande säsongs seriespel. Speltiden blir samma som förut 2
timmar/spelare men med ändring till
20 drag på första timmen. SKR Stenstorp väldes till att arrangera Falbygdsalliansens juniormästerskap 1989 för
juniorer födda 1970 och yngre.
På förekommen anledning beslutades att kommande års lagserie skall
följa Västergötlands .Schackförbunds

Rune Emanuelsson som sista lånk vid
eventuella tvister.
Falköpings Schacksällskap valdes
till att arrangera blixtturneringen Som-

marblixten. Speltiden blir 5 minuter/
spelare. Som tidigare blir det fyra speltillfållen med de två första innan semester. Föisla speltillfållet beslutades till
19 maj men p.g.a. kollision med att
Falköpings SS har avslutning denna
datum blir första speltiilfället torsdagen
den 26 maj och andra speldatum 9ju'
ni. Slutresultaten råknas ut med de tre
bästa resultaten för varje spelare.
Startavgiften för Falbygdsalliansen
höjdes till 175 kr/lag.
Sandhems SK tackades för säsongens arrangemang varefter kaffe intogs.

Kvållen avslutades med en blixtturnering för att kora Falbygdsmästaren
i 5-minuters blixt. Turneringen spelades med kval i fem grupper och final i
tre grupper. Falbygdsmästare i blixt
blev Bengt Andersson, Kymbo SK.
Resultat A-final: Bengt Andersson
7,5 poäng, Rune Florin 7, Jan-Ola Leifler 6,5, Levi Gransing 6, Berith Andersson 5,5, Ola Karlsson 4, Bo Andersson 3, Urbvan Kindberg 3, Rune
Arvidsson 2.5. Lars Stensson 0.

Resultat B-final: Joakim Wetterskog 9 poång, Jan-Ove Kjellander'6,5,
Alf Kjellander 6, $tig Gransing 6, Jonas
Nyström 5, Ingemar Gustavsson 4,5,
Tobias Dencker 4, Lennart Svensson
2, Patrik Stensson l, Gunnar Fingal l.
Resultat C-final: Christoffer Wood
7 poäng, Evert Löfving 7, Ola Jarlsson
6,5, Erik Olander 5, Gösta Svensson
4,5, Börje Nyström 3, Ivar Sandehn 2,
Erik Johansson 1, David Stanken 0.
Falköpingsmästerskapet
Falköpingsmästerskapet i långpartier har nu spelat.11 av 13 ronder. Fortfarande leder Bengt Andersson med
Jan-Ola Leifler på andra plats. Dessa
båda spelare kommer att mötas just i
sista ronden i ett helt avgörande parti,
under förutsättning att båda vinner i
rond 12.
Berith Andersson ligger som föregående år i toppen nu som trea följd av
Ola Karlson och Dan Fogelberg. Boris

Nikolic har utgått ur turneringen p g a
flyttning till Stockholm.
Resultat rond 9: Jan-Ola Liefler-Dan Fogelberg 0-ll Lewi Gränsing-Gösta Nyberg 0,5-0,5; Kjell Lennartsson-Sten Johansson 0,5-0,5; Rune
Florin-Berith Andersson 0,5-0,5;
Bengt Ander5son-Ola Karlsson 1-0;
Tom Holgersson-Boris Nikolic
0,5-0,5; Jan-Ove Kjellander-Alf Kjellander 0-l (wo).
Resultat rond l0: Ola Karlsson-Tom
Holgersson 1-0 (wo); Berith Andersson-Bengt Andersson 0,5-0,5; Sten Johansson-Rtine Florin 1. 0; Gösta Nyberg-Kjell Lennartsson 1-0; Jan-Ola
Leifler-Levi Gransing 1-0; Boris Ni-

kolic-Jan-Ove Kjellander 0-1 (wo;
Dan Fogelberg-Alf Kjellander 1-0.
Resultat rond ll: Levi Gransing-Dan
Fogelberg 1-0; Kjell Lennartsson-Jan-Ola Leifler

0-1 (wo); Rune Flori

n-Gösta Nyberg 0,5-0,5; Bengt Andersson-Sten Johansson 1-0; Tom

Holgersson-Berith

Andersson

0,5-0,5; Jan-Ove Kjellander-Ola
Karlsson 0,5-0,5; Alf Kjellander-Boris Nikolic 1-0 (wo).
Ställningen efter rond ll:

BengtAndersson 11 I 2 0

10

9029
BerithAndersson 11 6 3 27,5
1).
5 4 2 7
OlaKarlsson
DanFogelberg 11 6 I 46,5
StenJohansson113626
GöstaNyberg 11 4 4 3 6
Kjelllennartsson 11 3 5 35,5
11 4 3 45,5
AlfKjellander
LeviGransing113264
Jan-OveKjellander 11 3 1 73,5
11 I 4 6 3
RuneFlorin
11 I 191,5
BorisNikolic
TomHolgersson 11 0 2 I 1
Jan-Olaleiflerll

Rond 12 spelas torsdagen den 21
april enligt följande spelordning: Ola
Karlsson-Alf Kjellander, Beriih Andersson-Jan-Ove Kjellander, Sten
Johansson-Tom Holgersson, Gösta
Nyberg-Bengt Andersson, Jan-Ola
Leifler-Rune Florin, Levi Gransing-

-Kjell Lennartsson, Dan Fogelberg-Boris Nikolic 1-0 (wo).
JAN.OLA LEIFLER

et/q
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Skaraborgsserien L 11 diu 7 Maria Dahliilu, Jimmy Lindroth, Helena Karls-

son, L 13 diu 1 Hanna Bemerhag, Martin Thor (saknas Daniel Andersson). L 1T diu 1
Oue Josefsson, Tomas Hector oeh Joaktm Karlsson samt ledarna ord,f. Karl-Gustau AhI

och sekr, Claes Akesson.

3) Jenny Hjortsäter 395; 4) Maria
Dahlälv 395; 5) Tomas Johansson
394; 6) Fredrik Osth 394.
Final Stående: 1) Claes Akesson

Kinneveds skytteförenings luftgevärsskyttar har
avslutat sin skyttesäsong
med korv- och prisutdelningsfest i lokal Frökind.

p;2) Joakim Winggren 367; 3)
Hans Göransson 347; 4) Tommy
Berglund 345; 5) Anders Her367

4) Linus Johansson.

Familjekorpen div 1: l) Fam. B
Winggren 897 p; 2) Fam H Göransson 888, Fam S Carlsson 888.
Familjekorpen div 2: 1) Fam. M
Bemerhag 879 p; 2) Fam. Brisbo
876; 8) Fam Fl Josefsson 870; 4)
Fam. Gunnarsson 867; 5) Fam.

Man inledde med samling
kring korvgrytorna i köket
för att sedan gå ned tilt kållarvåningen där det stora
prisbordet väntade.

Ahl.

Drygt 150-talet pokaler, priser,
medaljer och andra utrnårk-elser

final 1) Martin Thor; 2)

Vårfest

tina Bemerhag; 8) Jenny Hjortsä-

Missionshus. Sånggruppen Falan
kommer då att medverka med
mycket sång och vittnesbörd. Det
blir också servering och gemenskap runt borden.

mansson 340.

Luftgevärscupen Stående:

1)

Claes Akesson; 2) Hans Göransson; 3) Joakim Winggren; 4) Peter

Luftgevärscupen Sittande: A-

Tomas
Johansson; 3) Hanna Bemerhag;
4) Mats Fällström; .. 5) Helena
Karlsson; 6) Fredrik Osth; 7) Mar-

utdelades av ledarna Claes Akesson och Karl-Gustav Ahl.

Vi återger några av resultaten:
Final Sittande: 1) Mats Fäll-

ter. B-final

1) Maria Dahlälv, 2)

Niklas Ahl; 3) Sara Lagerstrand;

ström 398 p; 2) Kjell Josefsson 395;

har hållit årsmöte varvid mötet
omvalde ordföranden Bengt Samuelsson och kassören Sven-Olof

Johansson. Sekreteraren Leif
Bergman kvarstår på sin post ytterligare ett år. Till styfelsesuppIeant nyvaldes Lena Persson me-

dan Sune Svedborg omvaldes.
Justeringsmän blev Anders
Aronsson och Kent Gustafsson.
Ordinarie revisorer är LarsGunnar Claesson och Inger Pers-

son. Assar Karlsson och Karl Erik
Nyberg nyvaldes som suppleanter

-

till revisorerna.
Isbanekommitt6n

och

skid-

spårskommitt6n omvaldes i sin
helhet. Karl Erik Nyberg nyvaldes till skidspårskommitt6n, vil'ken därmed utökades med en ledamot. Parentation hölls över tre

bortgångna medlemmar Tyra

Karl6n, Bror Gärtner och Gusatv
Gustavsson. Under kaffet diskuterades olika frågor av intresse för
föreningen.

,Fr z9/t-6s

G

Silvander 859.
JOSEF JACOBSSON

är det på söndag em. i Slutarps

-

o KinnarP/SlutarP
Slutarps
samhällsförening

Brodd-Ekström 867; 6) Fam.

o Kinnarp/slutarp

7ilgs8

Offentligtmöte

arbetar i bygden, ser framåt med

Lördag kväll år det offentligt
möte med servering i Kinnarps

ner!

Missionshus.

Å"..ps Missionsförsamling ska
bygga ny kyrka i Slutarp-Kinnarp
och med anledning.av detta så är
Missionshuset sålt. Agarbyte sker
i mitten av april.

Frökinds Frikyrkogrupp, som
Ord. årsmöte med

Slutarps
samhällsförening

stor tillförsikt. Och med nya visio-

Tisdag kväll

nästkommande

vecka så har uv-kåren sin högtid.
med uv-invigning ioch stjärnfall i \
missionshuset. Och detta blir det
sista mötet i missionshuset.

Kinneveds
Församlinqshem
öppet huä

19.00 i Stiftelsens lokal, Slutarp.
Ärenden enl. stadgarna.

Onsd. 6 april fr. 18.30
Kvällens gäst: Susanne Friberg
Byström som talar om: Jehovas
vittnen inifrån. Varmt välkommen önskar

Styrelsen.

Kinnarps sylörening

hålles månd. den 11 april kl.

Pensiortörer i Kinnarps skola

$
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Jane Olofssons lcloss 2 B uid Kinnarps skola

fick i förra

ueckan besök au en grapp

penstonrirer fr&n Katari,nagå,rden i, Torbjörntorp.

Jane Olofssons klass 2
B, vid Kinnarps skola, fick
i förra veckan besök av några pensionärer från Katarinagården i Torbjörntorp.

rinagården vid ett tillfälle inbjudit
barnen från klass 2 B till sig på
Katarinagården.

Pensionärerna har under ledning av Karl Ungh från Gudhems-

gälda med en inbjudan till Kinnarps skola. Besökarna fick följa

bygdens

Pensionärsförening,

i en studiecirkel med
temat, "När som vi till skolan
medverkat

gick", och som ett led i cirkelverksamheten har deltagarna på Kata-

e Återgålda
Nu var det barnens tur att åter-

en svensklektion och se och höra
hur en lektion går till i dagens skola med bl.a. läsning och skrivning
med skrivstil.
- Barnen har verkligen sett

Idrottskluhbens

frarn emot detta att få besök av
pensionärerna, sade läraren Jane
Olofsson.

Ett besök som ömsesidigt uPPskattades. För en del av besökarna var det längesedan de var i en

skola. Likadant var det för barnen, några hade aldrig varit På ett
ålderdomshem. Ett utbYte som
gav mycket för både barnen och
pensionärerna.

'BARBRO OTTERSTEN

$rfl

damer på studiebesök

Styrelsemedlenlrnar och andra fr&n Slutarps IF:s damklubb på studiebesök hos Soenslc sjukoå.rdsseruice AB.
Fr.o. Carina Thörnquist, BoeI Arnesson, ord"föyande, Karin Aronsson, UIla Stenkoi,st, stgrelseled., Ann-Bri,tt Lundahl, sekreterare, LiIIE Karlön, lcossör.

Studiebesök på hemmaplan skulle man kunna såga att damerna i Slutarps
IF:s damklubb giorde når
de under gångna veckan
samlades hos Karin Aronsson och familjeföretaget
Svensk sjukvårdsservice
AB i Slutarp.
Karin själv guidade och berättade om verksamheten och visade
också hur man i vården använder
de olika hjälpmedlen företaget
säljer. Hon passade också på att
slå'ett slag för utbildningen "Jag
kan rädda ditt liv - kan du rädda
mitt" - den så omtalade Hiärtlungräddningen som man vill att
alla skall lära sig. Det finns olika

hjälpmedel man kan skaffa sig
även som privatmänniska och som

också skyddar den hjälpande.från
ev. direkt blodkontakt.

o Uppskattat

blev mycket
uppskattat och senard även diskuterat när man samlades i IF:s samStudiebesöket

lingslokal för en fikastund, där
bl.a. vårens aktiviteter och nästa
mötes program till en del avgjordes.

Årsmöte har tidigare hållits i
klubben, varvid man valde flera

nya styrelsemedlemmar.

Ordfö-

rande är nu Boel Arnesson från
Luttra och sekreterare Ann-Britt
Lundahl, också hon från Luttra.

Kassör är som .tidigare Lilly
Karl6n, Slutarp. Övriga styrelsmedlemmar är Gtillvi Ek, Slutarp
(nyval), och Ulla Stenqvist, Slutarp, nyvald, men med ett förflutet
i klubben som ordförande bl.a.

Kinftårp får fler

daghemsplatser?

16 barn står i barnomsorgskö i Kinnarp. Från
kommunledningen har uttryckts önskemål om en
satsning på barnomsorgen
i Kinnarp för att matcha

Kontorsmöblers

expan-

sion. Bl.a. har kommunsty-

relsen tillsatt en projektgrupp för att se över servicebehovet i Kinnarp.
Socialnåmnden föreslår

nu att ytterligare en

dag-

hemsavdelning inryms i
daghemmet Fyrklövern i
Kinnarp och att deltidsförskolan som nu håller till
där får en annan lokal.
I första hand skall undersökas

t o m svårt att erbjuda plats till

villa, ett tvåvånings souterräng-

akut behövande.
Ett smidigt sätt att öka antalet
daghemsplatser vore att flytta ut

ningslägenheter för personal som
man också tittat på men den vill

deltidsförskolan ur daghemmet

Fyrklövern. Då skulle man få plats
med ytterligare en avdelning där.
Socialkontoret har undersökt
vilka möjligheter det finns att hitta
lokaler för deltidsförskolan i Kinnarp. Fritidsgården i Slutarp år
ett alternativ men den är gammal
och sliten och bedöms som olämp-

lig för barnomsorg.
Kinnarps Kontorsmöbler har en

hus där det

i dag finns övernatt-

företaget ha kvar för eget bruk.

tokal Frökind är inte möjiig att
använda som daghem och Mis-

sionskyrkans kapell har alltför
dålig standard.
Aterstår alltså alternativet villa.
Ett antal villor finns till försäljning
i området och nämnden nämner
en av dem som lämplig utan,att
ege_ntligen kräva några ombyggnaoer.
S.L.

om befintliga lokaler kan tas i anspråk. T.ex. fritidsgården i Slutarp och i andra hand undersöker
man om köp av en villa.
72 barn i Kinnarp år i dag place-

rade i den kommunala barnomsorgen. Möjligheten att erbjuda
fler plais har blivit allt svårare.
Upprepad annonsering efter dagbarnvårdare har inte gett resultat.
I dagsläget har socialnämnden
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Nissans garantipaket.
Det bästa som frnns!
Yäljer Du en Nissan Transportbil får Du
också marknadens bästa garantipaket.

*
*
*

149:-

+

DAM-

I

års nybilsgaranti.

3 års/10.000 mil drivlinegaranti.
6 års rostskyddsgaranti.

3-årig vagnskadegaranti.

Det gäller hela Nissan's transportbilsprogram
Pick Up, King Cab 2WD
och 4WD,Big King och King Cab Tipp.

-

Topp. Bensin och dieslar.
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0515/332 63

Affären med lägre priser!
Öppet: VARDAGAR 10 18
LÖRDAGAR 9_13

Välkommen

139:Priserna gäller så länge
lagret räcker.

till

oss!

AB BIt & Ml|It|R
ffiI
lNtssAxl Slutarp
t_!z_l
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Tlsdagen den 12 april 1988
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Gösta Claesson beröttar

i

Kinrwrp.

qn hur

d,et oor att arbets som sönd,a4sskollörore ach lJu-leilare

Avskedsmöte i Kinnarp
Så hände då det unika i
Kinnarp i lördags, samma
dag som det första spadtaget togs fiir ett nytt missionshus tog man avsked
från det gamla. Visserligen
skall Kinnarps missionshus användas en gång till
för UV-möte med stjärnfall
i kvåll, men det var i alla
fall det sista mötet för församlingen på lördagskvällen.

Roger Wernmyr, Frökinds frikyrkognrpp inledde mötet varefter Bengt Sigfridsson läste och
funderade över en bibeltext om
"såningsmannen". Gösta Claesson erinrade sig minnen från den

tid då han arbetat i Kinnarp som
söndagsskollärare och UV-lärare.

Vi lägger inte bara ner, sade
han vi bygger ju också nytt.
Lars Fredriksson berättade om

bakgrunden tilt det missionshus
som nu sålt till skytteföreninqen.
1866 föddes

i

ett torp

i Äsarp

Anders Johan Freman som sedan

Over37.000

till Lutherhjälpen
Slutresultatet

av

Lutherhjäl-

pens Fasteinsamling blev i Kinneveds pastorat hela 37.162 kronor
fördelat på följande sätt för de fyra

församlingarna: Kinneved 20.328,
varav 5.100 på girot, Vårkumla
3.880, Börstig-7.600 samt Brismene 5.354.

Resultaten

är

genomgående

betydligt bättre än förra året.

flyttade till Långaberget i Kinneved. Han var begåvad och skulle
antingen bli lärare eller präst. Efter exercisen kom Anders Johan
till Amerika och blev evangelist,
sångare och författare.
Genom olycka blev hah av med
synen på det enda öga han hade
kvar, vilket dock inte hindrade
honom att så småningom grunda
den största borstfabriken i Amerika. Han fick vid besök hemma i

bönehus i Kinnarp och samlade in
pengar till detta som då stod färdigt 1937. Biinehuset fick namner

"Salem", vilket betyder frid.
Det var från början Babtistförsamlingen i Falköping som stod
för bygget och församlingsarbetet,
numera sker i det i samarbete med
Äsarps missionsförsamling.

o Andakt
Pastor Jan-Erik Holm höll en
andaktstund över åmnet: att lämna det gamla och ge plats för det
nya "Skytteföreningen lämnar
gamla lokaler och får nya, mis-

sionsförsamlingen lämnar sina
ganrla lokaler och får nyå, en förnyelse kommer också på det and-

liga planet".
Märtha Pettersson, mångårigt
oavlönad vaktmästare var inte

närvarande

3o/q nsg

ViId streik
på l(innarps
Under någon timma på fre-

i utlastningen på Kinnarps
Kontorsmöbler i en vild strejk.

len

Detta som en protest med det

gällande ackordslönesystemet.

Strejken avbröts dock efter dry-

ga timmen sedan företagsled-

ningen lovat förhandla, förhand-

lingar som skall slutföras på onsdag.

Enligt uppgift är det en längre
meningsskiljaktigheter

tids

gentemot ett avtal som ger ojämna inkomster, vid vissa tillfällen
bra utfall, vid andra mindre bra,
som föranledde den korta men

vilda sittstrejken.

lördagskvällens

hennes arbete.
JOSEF JACOBSSON

Sverige en vision om att bygga en

dagsmorgonen satte sig persona-

på

möte, men man beslöt att sända
henne en hålsning och ett tack lör

Mönarp - en Fågel Fenix
I\y skepnad om outt år
Om ett år kommer Mö'

narps egendom, strax söder

L.l.,t

om Falköping att som en
Fågel Fenix stå klar i helt
ny skepnad. Med nya eko'
nomibyggnader och med
nya bostadshus. Huvud'

byggnaden kommer under
sommaren att rivas, de fles'
,ta av de gamlat ekonomi'
byggnaderna är redan jämnade med marken och res-

terande byggnader skall

också rivas och förvandlas

till flis.

Bröderna Magnusson På Stora

Biurum som sedan ett år tillbaka
ä. äg.." av den 314 hektar stora
gården kommer under det närmaste året att investera närmare
s€x miljoner kronor i nYa bYggna-

der. En ladugård med Plats för
105, alternativt 145, amkor av

Charloise-ras, en foderlänga och
ett svinstall med plats för 800 grisar i fyrtio boxar. Tre enfamiljshus
i ett plan med kållare skall uPP-

föras, samtliga bYggnader i
skånsk stil med brutna tak och
med valvade fönster.

o Enligt lagen
De nya byggnaderna uppförs
helt enligt den nya djurhållningslagens intentioner. Byggs På ett
sätt som borde glädja Astrid Lindgren i hennes kamp för en vänligare miljö för djuren.

Varje boxplats i svinstallet har

därför en egen utgångslucka till
en egen rastgård. Djuren kan själ-

va välja om de vill vara inne eller

ute. Samma sak gåller kostallet
som blir en lösdriftsladugård där

djuren själva avgör när de vill vara
ute.
De amkor som komrner att finnas på Mönarp går tillsammans
med sina kalvar från kalvning tills
det i december är dags att skilja
kalv och ko åt. Det kommer alltså
att handla om upp till 145 amkor
med tillsamgnans ett drygt hundra-

Hut:ud.bgggnaden på. Mönarp l+omrner att_rusos och ge plats
husöt-Gastc- Iliagnusson. (Foto: Don Nilsson').

för tre enfarniljshus. Fram'

far

säger Gösta Magnusson. Vi köpte
den här gården till en relativt billig penning och har därför möjlig-

heter att göra ganska stora investeringar. Vi kommer att ha
vallodlingar, marken lämpar sig
utmärkt för det, och vi kan bygga
ekonomihus för så rationell drift
som möjligt. Vi får en'helt integrerad drift, från kalv till slakt.
Efter vårbruket räknar Bröderna Magnusson med att schaktningsarbetet för de nya anlägg- ningarna skall bOrja och efter årsskiftet råknar man med att driften
på Mönarp skall starta. -

t8/e /1$S

"lfuttee lWöno;rp

för setr

möljoner

LARS AKHE

tal ungdjur.

.

"Rätt modell"

Vi tror att det här är den rätta modellen för drift På MönarP'

-

Nårmaie sex miljoner kronor kommer under året
att investeras i helt nya byggnader på Mönarps egendom strax söder om Falköping. Bröderna Magnusson
på St. Bjurum som för ett årsedan köpte egendomen
uppför nu ett nytt kostall, foderhus samt svinstall
på gården. Dessutom kommer huvudbyggnaden att
rivas för att ge plats för tre nybyggda enfamiljshus.

På, planen bakorn Gösta Magnusson slcoll de nya ekonomibyggnaderna på. Mönarp uppföras. (Foto: Dan Nilssozr.).

Om

eleaer

y,

Yiktigt

";'äd
samförstå,nd
Flobyfrågan, d.v.s. frågan om eleverna vid Kinnarps skola i fortsättningen
ska gå vid Floby högstadium istållet fqir vid Kyrkerörsskolan i Falköping, har
varit och år fortfarande "en
het potatis".
I onsdags kväll möttes de
båda styrelserna för Frö-

ffi

:#.r1.ti:;.tpa&jj,iiat:;in

ffi

,Vr,lujffi

;f;

kinds resp. Floby Hem- och
Skolaföreningar för att diskutera och klargöra sina
ståndpunkter för varandra.
Frökinds HoS ordförande Hå-

kan Arnesson välkomsthålsade
såväl de båda rektorerna Kurt

Eriksson och Per-Inge Carlsson,
som styrelseledamöterna. Håkan
betonade att det är viktigt att för-

söka lösa frågan

i bästa samför_

stånd, och att det absolut inte finns

några motsättningar mellan

de

båda föreningarna. Målet är att

skapa en så god skolmiljö för bar_
nen som möjligt. Han underströk
också, att de protester som framf<irts inte gällt skolan som sådan i
Floby. I stället hävdar man att den

naturliga anknytningen är Falkö.prng.

Per-Inge Carlsson inledde med
att. ge en bakgrundsrapport till
nuläget innan Flobv Hem_ och
Skolas ordförande Curt-Evert
Brodd redovisade den oro man
från föräldrahåll där känner inför
det minskade elevantalet. Föräldrarna år rädda för att det ska leda
till försämrade valmöjligheter på
högstadiet. Floby vilf hä samma
möjligheter och en lika bra undervisning som andra högstadieskolor.

.

Massivopinion

Kinnarp å sin sida hävdade den
massiva opinionen bland föräld_
rarna mot att flytta barnens hös_
stadietid från stan. Kommunikå_
tioner,-musikskola, tandreglering

Kurt-Eri,k ni,aa;

!:*!{:åsan

im[,'"r;;;;Z; ;;;i;::;:köf'E;f;,,if ii[i.;i"Ii?,tf,ro,,"fJ!:::;;
uråå"ii"ä'å"i srrotot"iiÅaiii
nit s"*"nromt styret_

ti.Ilsammairs Å"a

"ia'

reclas. Man vlll veta hur det ställer
sig rent ekonomiskt och man vill
också i så fall ha garantier för att
Floby högstadium blir intakt betr.
tillvalsmöjligheter, grupptimmar

m.m.

r

/l:a.l'.lllls.

Opartiskutredning

m;\

Eftersom frågan vållat storm
och mycken debatt håller nu en

opartisk utredning på att tillsåttas.

Här var också båda parter eniga

!{$r,ät'

om att man måste begära att få se
de direktiv, som utredningen ska
arbeta efter. Per-Inge Carlsson
kunde sedan sammanfatta kvällen

med att konstatera, att det förts

en mycket saklig oclr livlig diskussion där eleverna stått i centrum.
och där samtliga har anlcdning ati
hoppas på "ett lyckligt slut".
De båda styrelserna beslöt att
träff_as igen för nya överläggningar till hösten.

E-LT

I SLUTARP
lördagön den 28 maj kl.

g

vid |CA-affären, Samuelssons.

m.m. finns i Falköping. Det hai

talats mycket om pengar i det här
sammanhanget men båda parter

var överens om att beslutet togs

I marknadsstånden hittar du div. p.ytr" _

utredning där bl.a. alla ekonomis_
ka aspekter tagits med inte finns.

-

för snabbt och någon fullstandie

"Vad kostar det att ha kvar

högstadiet som det nu är även om
barnantalet minskar och låta Kin_
narpsbarnen gå kvar på Kyrke_

tyger

I

"po"t"rtiklar

stuvar och melervara samt kosmetika och
marknadskarameller.

En 0afll nya gummistöylar slra oclrså salulöras

rör", undrade Bengt Georgsson,

Kinnarp. Frågan innehöll än in_
tressant lösning, som :nan inte
räknat med tyckte samtliga. Man

beslöt att från de båda föråninear_
na göra en hemställan tiil skoGtv_
relsen om att det förslaget bör ut_

_

KI T|| UEBKTIGI tIU
Välkomna tilt Slutarpsmarknaden nu på lördag.
Slutarps lF !,r*,/r.
- /J Irr,,,
tJ

Tvillingsamhällenas namndilemma

:

Det borde vara Kinnar7
somfick ge vika o..
qk-s6

hem, utan att man övervägde, om
-hem anslöt sig till Ed.- lika väl som
till Ljung-. Vara och Onum fick en
gemensam kyrka, kallad Varnum,
dår ändelsen -um kunde uPPfattas
som -num, och de raserade kYrkorna i Bjärka och Härlunda fick
en gemesam kyrka, kallad Bjärklunda. Sådan tanklöshet har man
dessbättre numera tagit avstånd

från, och man menar' att ett ortnamn skall ge uttrYck åt något'
som är karakteristiskt för den

namngivna orten, dess natur eller
bebyggare t.ex.
Boven i denna tidigare smak-

ibfl"$
$#f.t..
ffii

förskämning, särskilt märkbar

under senare delen av 1800-talet
och det begynnande 1900-talet, är

i stor utsträckning de yrvakna
järnvägsföretagen. Stationer utmed järnvägearna måste heta någonting unikt, de skulle namnges
med ordbildningar, som inte kun"

de förväxlas med något annai ortnamn. Ulvängen norr om Skövde
passade inte som namn på en station vid Västra stambanan, det

WSr*

kunde förväxlas med Älväneen i
Älvsborgs län, och Ulvåker"blev
namnet. Det gick inte an att ha

stationer med

i+iie

iil#

så

likalydande

namn som Genevad i Halland och
Geneved i Västergötland. Det
västgötska namnet ersattes med
Gendalen.
Halvås passade inte järnvägs-

myndigheterna; Varför är ovisst,
möjligen kunde det förväxlas med
Kavlås. Antagligen roade man sig
med en vits av tvivelaktikgt värde.
Halvås fanns förut i trakten, och

Tuillingsarnhiillena Slutarp och Kinnarp kornmer antag-ligen a!! f3',Oerne7t?^,t,,::ry::
och
Xfrurua"np. Men om ett au namnen skali ulka, bör det bli det till å,Idern obetgdliga
tiII innebörden osannolika Kinnarp'
ilet irrue, ortnamnkiinna,ren, ftl ä.r. Gunnar Linde i Skötsd,e , som hoppas att de kornmu'
;;i; ;";tu";"Äi gnrnd.l.igt söt7är si.g in i namnfrå.gan , niir gttranden nu skall liimnas.
si,t

I FT/VB den 21 april läser
man på första sidan: "Slut-

Förekomsten av ett personnamn Slute får stö-d av en runin-

vas -ved, är ursprungligen -ve,
som betyder'helig plats, offerstäl-

le'; ingående i t.ex. Göteve och
skrift i Högs by, Asarps socken,
arp bort. Ortsnamnet (biir endast fyra kilometer fågelvägen - Skövde. äldre Sköt-ve. Innebörden av Kinneve skulle alltså vara
vara Ortnamnet) Slutarp från Slutarp: sluta reisthi stein
'släktens helgedom', "och möjförsvinner och tvillingsam- thenna eftir esbiurn felaga sin auk
ligen åsyftasjust den släkt, av vilreste
Sluta
thesi,
d.v.s.
kardhi
bru
hållena Kinnarp och Sluken härandet Frökind fått sitt
denna sten efter Asbjörn, sin kamtarp får det gemensamma rat, och gjorde denna bro.
namn". (Ivar Lundahl, Ortnamnen
i Skaraborgs län III Frökinds
namnet Kinnarp".
Man måste emellertid beakta,
härad s. 17.)
Det är ett förslag från att Slutarp innehåller genitiv Sluta
Om tolkningen är riktig, blir
Kommunstyrelsens arbets- av ett mansnamn Slute, medan
Kinnarp
en underlig namnbildkvinnonamn
har
ett
utskott, som enligt tidning- runstenen
ning. Som nämnts är -arp utveckkan
för
Slute
En
felristning
Sluta.
en skickas på remiss till olilat ur -torp 'avstyckning, nybygmen man kan i varje fall
ge'. En sådan avstyckning kan
ka kommunala instanser. tänkas,
slå fast, att i orten personnamn
lämpligen ha tillfallit en enstaka
Innerligt hoppas man, att kunnat.bildas till ett ord sluta med
familjemedelem, som t.ex. Slute,
dessa instanser grundligt betydelsen 'hänga ned, slutta'.
men knappast kan den ha givit en
såtter sig in i namnfrågan, Det vore förhastat att påstå, att
hel släkt dess bärgning.
namngi'
och
reste
stenen
den
som
innan de låmnar sina fltFörgäves söker man äldre beper-'
randen.

-

Slutarp är ett namn med imponerande hävd i orten. Ändelsen
-arp är en ombildning av -torp.

varen till Slutarp varit samma

son, men det behöver ingalunda
vara uteslutet.

o Gemensamtnamn

Slutathorp skrivs namnet 1405.
dessa namn på -arp har tydligen

Men nu skall kanske "Slutaro

genom Atrandalen söderifrån
förts upp till Falbygden, t.ex.

bort", som det står i rubriken i

Mularp och Tiarp. Namnen på
-torp, senare -arp, gavs åt avstyckningar från tstörre bebyggels'er,

och de kan dateras till slutet av
hedendomen eller tidig kristen
tid. Oftå är förleden ett personnamn, och för Slutarp har antagits
ett mansnamn Slute, det är 'Slutes

torp'.

.
'

FT/VB. Kinnarp skall bli det gemensamma namnet för Slutarp
och Kinnarp. En granskning av
detta Kinnarp förbryllar. Kinn-,
som också ingår i sockennamnet

Kinneve, anses betyda'släkt, ätt',
det är samma ord som det tyska
Kind, 'barn'. Senare leden, som
sedan 1500-talet kommit att skri-

1ägg

för namnet Kinnarp i medelti-

da urkunder eller i vårajordeböcker, som förts sedan 1540-talet.

Först i början av vårt.1900-tal dyker det upp. Det är till skillnad
från Slutarp en nybildning, helt
utan histcirisk hävd.

r

Okritiskt

Kinnarp är ett resultat av den
helt okritiska lusten att bilda nya
ortnamn, sammansatta av betydelsemässigt oförenliga betåndsdelar. Edåsa och Ljunghem slogs
samman under benämningen Ed-

varförbara "halvan", nej, "Helan
och Halvan" skulle det vara, och
järnvägsstationen Helås kom till.
Simmatorp vid.Skara var för likt
Simonstorp

i

Ostergötland, och

stationen fick heta Simmabo.

o Kinneve passade
inte
Den s.k. Västra Centralbanan
följde huvudsakligen en äldre
järnväg Ulricehamn-Vartofta,
men-en nyanlagd sträckning mel-

Ian Asarp och Falköping krävde
nya stationsnarnn och nu drabbades det gamla Kinneve, som vanligen skrevs Kineved. Detta Kinneved kunde inte komma ifråga.
Bolaget som trafikerade linjen,
hade nämligen en station i Halland. som hette Kinnared. och förvåxlingar befarades. I Ätrandalen
fanns ju många ortnamn på -arp,
och varför skulle inte Kinneved
kunna anslutas till denna grupp?
så kom Kinnarp till.
Järnvägen i Kinnarp har väl nu
efter ett åttiotal år spelat ut sin
roll. Om ett av namnen Kinnarp
och Slutarp skall vika, bör det väl
bli det till åldern obetydliga och
till innebörden osannolika Kinnarp. Det enda meningsfulla namn,
som inbegriper både Slutarp och
Kinnarp är det gamla fina, av järnvägsmyndigheterna ratade sockennamnet Kinneved, som bör få

.fuh

