
Det går bra
för Kinnarps!
Kinnarp är ett litet samhälle med korta
aastånd till olika centralorten
Vi är ett triasamt företag med korta
beslutsaägar ocb är marknadsledande i
rsår branscb i bela Skandinaaien!

P ga den ökande efterfrågan på oåra produkter beböver c)i snarast följande personer:

MASKINSNICMilE Dag,id FAN ENN G/DATASAG 2-skift

LISTSÅGNING Dag,id M0NTOilE| Dagtid.
Montering av skåp, hurtsar, stolar
och skärmväggar.

TAPETSEF,ARE Dae,id

ELEKTBIKER 2-skir,

Upplysning om tjänsten som elektriker
Iämnas aa Anders Saensson.

l9f8 08 0 tl
,t_

MAS Kl NAilB ETABE 2-skir,

PUTSABE 2-skirt

FANEilA\E 2-skir,

Upplysningar om platserna lämnas azt

Berndt Bertilsson, Franh Henningsen.

Välkommen med din ansökan!

Box 3060, szt of mtfÖPINC
Telefon 0515-333 70. Telex 62169 KINNARP S

.Fax 0515-33701
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Stark insats av l(innarp
- Killarna giorde en enorm

kämpainsats och med den hetare
viljan var de verkligen vårda se-
gern.

Det tyckte Bengt "Blecka" Ge-
orgsson sedan hans KinnarP På
bortaplan besegrat Södra Ving
med 2-0, båda målen giorda i den
andra halvleken.

Kinnarphar hastigt men mindre
lustigt blivit indragna i bottenstri-
den i "femman",

- Vi visste vad som gällde inför
den här matchen och tog verkli-
gen på oss blåstället killarna slet

itorstilat och stundtals fungerade
också spelet mYcket bra, berömde
"Blecka", som i andra halvlek fick
se Tomas Moström och Fer-OLa
Westerberg slå in de förlösande
målen.

- Vi får ta en match i taget även
i fortsättningen men visst ljusnade
det betydligt i och med segern
idag, den var ett steg i rätt riktning
och lovar mer för fortsåttningen

I ett Kinnarp där alla förtjänar
överbetyg går ett extra plus till
mittbacken.Roland Karlsson.
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Till fo rman fuy a mis sionstty rkan :

Mångafyrdadepå
folkfest

Sångorparet Renee och Roland Johansson und,erhöLl den
s_tora skaran besökare p& Ioppmarknaden och aulctionen i
Kinnanp.

Sensommarens vackra
våder giorde lördagens auk-
tion och Ioppmarknad till
en riktig folkfest.

Mängder av folk trängdes
för atf fynda på loppmark-
naden, lyssna till sång och
musik, köpa lotter, dricka
kaffe och kanske göra ett
kap på auktionen.

Arrangörer till festligheterna
var Frökinds Frikyrkogrupp i
samarbete med Asarps Missions-
församling.

- Det är första gången vi över-
huvudtaget anordnär en sån här
tillställning, berättar Gösta Claes-
son, ordförande iÄsarps Missions-
församling.

- Och det 1är nog inte bli den
sista heller. Vi annonserade efter
föremål till marknaden och auk-
tionen och gensvaret har varit
enastående. Mycket mer saker än
vad vi trodde hade skänkts.

Intäkterna går till Kinnarp-
Slutarps nya kyrkbygge, avslöjar
Gösta Claesson.

o Reservskida
En sakta vandring runt lopp-

marknadsstånden uppvisar åtskil-
ligt för den som behöver bättra på
förråden därhemma.

Vad sägs om en skida att ha i
reserv? Eller varför inte ett helt
par?

Julgranspynt, torkhuvar, stryk-
järn, lampskärmar och reseskriv-

maskiner. Här fanns något tör
varje smakriktning.

De som tröttnat på trängsel
kring stånden lät sig väl smaka av
kaffe med dopp, läsk och glass.

Barnen fick möjlighet att ta en
ridtur på ponnien Snoa, som hade
sitt föl Lisette i bakhasorna hela
tiden.

Anna Bäckman, ägare till Snoa,
lotsade ponny och ryttare runt.
Dan Bäckman höll ett öga på fölet
Lisette.

- Barnen har stått på kö för att
få rida på Snoa, säger Anna Bäck-
man, och avslöjar samtidigt att
Snoa kanske inte är så helförtjust
i spektaklet.

Efter ett sångprogram av Renee
och Roland Johansson var det så
dags för auktionsföqrättare Assar
Wilgotsson att ta tag i auktions-
klubban.

Möbler, inventarier och antikvi-
teter gick under klubban. Det var
bra fart på buden.

,.o Lieochbabykorg
Leif Friddn, Åsarp, fick tag på

en lie för 25 kronor.
- Ett riktigt fynd. Jag behövde

en lie och den här verkar bra.
- Jag är spekuldnt på kökssto-

lar också. Hoppas kunna få tag
på några till bra pris.

En babykorg i rotting såldes för
30 kronor. -Köparen, Bengt Karls-
son från Almestad, skulle dock
inte ha den till egna barn.

- Nej, jag är för gammal, säger
han och skrattar. Men jag blev
morfar i förrgår och då tyckte jag
att den här babykorgen kunde
passa bra.

- Mitt första barnbarn, en flic-
ka, berättar han stolt.

Förutom babykorg har Bengt
Karlsson köpt tre cyklar. Och mer
skulle det nog bli.

- Jag brukar åka runt på auk-
tioner och fynda. Hår finns en hel
del antikviteter till vettiga priser.

o Overförväntan
-Arrangörerna var mycket nöjda

efteråt. Behållningen ttev z+.öoo
kronor. Antalet besökare beräk_
nas till cirka 600, mer än förvän-
tåt. Inte mycket blev kvar efter

- försäljningen.
- Vi är klart överraskade, säger

Gösta Claesson. Och vi vill rikta
ett tack till alla som bidragit och
som giort dagen så lyckad.

KAJSA HENRIKSSON
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Tuå" som fgndat på auktionen. Bengt Karlsson, Almestail,
kitpte en babElcorg i rotting tunnad åt första barnbarnet.
Leif Fridön, Asarp, gjorde ett fgnd, i lien för 25 kronor.



Urgdomslokaler
klara redan i septemher

Den nya kyrkan i Kinn-
arp-Slutarp, som byggs av
Frökinds frikyrkogrupp
och Asarps Missionsför-
samling, går snabbt mot sin
fullbordan. Tak och våggar
år på plats, kyrkan år ut-
vändigt målad och man får
redan nu en klar bild av hur
den ser ut och att den smäl-
tervåI in i miljön. I septem-
ber skall ungdomslokaler-
na tas i bruk medan kyrko-
rummet förhoppningsvis
blir klart till jul - det är
mycket inredningsarbete
som återstår.

Gösta Claesson, ordförande i
Missionsförsamlingen, och Roger
Wernmyr, ordförande i Frökinds
frikyrkogrupp, är mycket nö.ida
när det visar kyrkbygget och be-
rättar om arbetet. Hittills har allt
gått som planerat och redan står
klart att man får en vacker och
ändamålsenlig kyrka.

r Frökind
Det finns inget frikyrkosamfund

i Kinnarp-Slutarp men däremot
en del som tillhör samfundet i
Asarp. De har bildat Frökinds fri_
kyrkogrupp med 25-talet med-
lemmar. Verksamhet, framför allt
ungdomsverksamhet, har bedri-
vits i två missionshus, ett i Slutarp
och ett i Kinnarp. Men båda mis_
sionshusen var hårt slitna. Anting_
en måste de renoveras eller måsie
man bygga nytt. Frikyrkogruppen
stannade för det det senare, inte
minst därför att man såg det ange-
taget att skapa en gemensam kyr_
ka för de båda samhällena när de
alltmer växer ihop.

o l,Smiljoner
Bygget är kostnadsberäknat till

1,5 miljoner och nästan hela den
summan räknar man med att sam-
la in på frivillig väg. Redan innan
bygget startade hade man löftesof-
fer på över 300.000 kronor. Ett
mindre bidrag har man fått från
Allmänna arvsfonden men de sto-
ra summorna kommer från olika
samfund, företag och enskilda.

o Kinnarp/Slutarp n
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Missionshuset i Kinnarp är sålt
- till skytteföreningen - äch man
har goda förhoppningar om att
även få missionshuset i Slutarp
sålt.

En byggfirma bygger men myc-
ket av arbetet har utförts som fri-
villigt arbete av församlingsmed-'
lemmar, t..ex. hela grundarbetet
och den utvändiga målningen.

Lokalerna i den nya kyrkan

Hembygdsförening
pa sommarresa

Söndagen den 14 augusti före_
tog Kinneveds Hembygdsfören-
ing sin årligen återkommande
sommarresa. I år ställdes färden
tili Gräfsnäs.

På väg till resmålet besåss en
renoverad och fullt fuktionsduglig
väderkvarn vid Stora Mellbv. bal

Den nga kgrkan i Kinnarn-Slutar? går^mot sin fullbordan, konstaterar orilförand.en iMissi.onsfirsamti.ngen i Ä-sarp, Gåsä ctaesson"och 
"rdfi;;d;;-1.'irakinds frikgrka_gruW, Roger Wentmyr,

kommer att hyras ut när de inte
används av frikyrkogruppen.
Gruppen har nu ungdämsverk-
samhet med söndagsskola, scou-
ter och tonårsgrupper och trots
problem med lokaler har verk-
samheten varit ganska omfattan-
de.

o Lättare
- De nya lokalerna kommer

Åke Andersson från Stora Mell-
by kvarnintressenter berättade
utförligt och mycket intressant. om
väderkvarnen. Kvarnen har tre
stenpar till skillnad från de flesta
kvarnar som funnits i området
som varit av mindre typ s k holk.
kvarnar. I just Mellbydalen fanns
innan elektrifieringen på lg20_ta_

naturligtvis att göra det rnycket
lättare för oss att arbeta, säger
Roger Wernmyr. Vi kommer t.ex.
att kunna ha allt material på ett
ställe.

- Vi har fått ett mycket positivt
gensvar på byggnationen, säger
Gösta Claesson och det gemen-
samma arbetet med kyrkan har
också skapat fin sammanhållaing.

S. L.
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gen till åra var vinden så stark att let en ansenlig mangd vaåerkriår_
kvarnen kunde köras. nar.

Dårefter fortsatte resan mot
Gräfsnäs. I Gräfsnäs slottsriarks
servering intogs middag. Når re-
senärerna var mätta och belåtna
efter den goda måltiden vandrade
man till Gräfsnäs .järnvägsstation.
Efter ånglok fick nu dältaearna
på resan åka till Anten på den
smalspåriga järnvägen. I Anten
vände tåget och det blev efter tiu-
go minuter återresa till Gräfsnås.
Att åka efter ånglok i gamla tidsty-
plska vagnar är en annorlunda
upplevelse. För de som är något
äldre innebär det att gamla min-
nen väcks till liv.

Ater i Gräfsnås fanns nu tid att
bese Slottstorpet i Slottsparken
samt slottsruinen innan hemfärd.
Slottet uppfördes på 1550-talet och
var då ett av Sveriges ståtligaste
slott. Brand har drabbat slottet tre
gånger med hundra års mellan-
rum - 1634, 1734 och 1834.

Efter sista branden fullföiides
inte återuppbyggnaden utan det
fick förfalla.



Närradion sånder
verandaprogram
i Slutarp, fredag

På fredag morron sänder Når-
radion mellan kl 6 och 8 från Slut-
arp. Det blir liksom i fiol ett veran-
daprogram med samtal och musik
från Båsses veranda. Represen-
tanter för olika organisationer,
privatpersoner och företag kom-
mer att dyka upp under morron-
timmarna.

Kommunalrådet Kjell Gustafs-
son är också inbjuden och har lo-
vat medverka. Det finnsju ett och
annat kommunaktuellt ämne..,
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Renöe och Rolond Johansson, talare i töItkam.panjen.

vltg-&r.

Yad hånde i Stutarp? alr i1ts
I en halvlek såg topplaget Slut-

arp ut som en säker segrare, ledde
med 3-l efter den första halv-
leken.

Men sedan vaknade gästande
Brandstorps IF till. Fick in ett fo-
midabelt "flyt", samtidigt som det
mesta gick hemmalaget Slutarp
emot,

Brandstorp inte bara reducera-
de och kvitterade, men drog ifrån
också och vann matchen med 7-3!

- Det var nästa f ö r bra. Allt
gick in under den andra halv-
leken, konstaterade en glad BIF-
ledare Lars-Äke Ekberg.

- Vi giorde ju visserligen en
verkligt bra andra halvlek, så
spelmässigt var viju värda poäng-
en. Men en sådan utdelning...

Slutarps tränare Hans-Otof
Gustavsson var inte alls lika nöid
med matchutvecklingen:

- Nej, bättre kunde det ju ha
gått. Ändå giorde vi ingen dålig
match, men det mesta gick emot
oss. Vi hade ju bland annat'tfe
skott i ribban, ett i stolpen, notera-
de Hans-Olof.

I Brandstorp var det som bruk-
ligt Tomas Andersson och ConnY
Haraldsson som förde taktpinne,
bra var också målvakten Orjan
Norman. I Slutarp kan samtliga
båttre, Conny Kruus fick dock
erkännande för en god kämPain-
sats.

Brandstorps mål: Tomas An-
dersson 2, Conny Haraldsson 2,

Tomas Johansson, Mats Rudstam,
Christer Carl6n. Slutarp: Ola Jo-
hansson, Roland Jansson, Mag-
nus Johansson,

Div VI Ulricehamn
L.jungsarp -Vegby
Ambjörnarp -Hössna
Uddebo -Lånshem
Dalum -Blids6ers
Marbåck -Sjötofå
GållstadsAIS -Trädei

0-0
0-l
z-0
0-l
l-l
9-4

Vegby
GållstadsAIS
Blidsberg
Iaiungsarp
Hössna
Trådet
Dalum
Marbåck
Ambjörnarp
Uddebo
Långhem
Sjötofta

Vartofta
Äsarp
Fröjered
Axvall
Slutarp
Valtorp
Brandstorp
Korsberga
Vreten
Håven
Värsås
Folkabo

Div VI Tidaholm
lreten -Fröjered
Äsarp -Vårsås
Vartofta'Folkabo
Håven -Korsberga
Slutarp -Brandstorp
Valtoro -Axvall

1510 4 | 45- 1924
ls 9 4 2 53- 2922
15 8 3 4 28-2319
15 6 6 3 26- 2018
1573527-2rr7
l5 6 3 6 43-4115
14 5 2 7 37-3412
15 5 2 8 20- 3812
r5 3 5 7 2r- 3311
15 4 3 8 23- 3?U
14 3 3 8.24- 34 Il5 3 210 19-3? 8

1511 I 3 45- 1123
15 9 4 2 32- 2622
15 8 5 2 38- 1621
ls I 3 3 36- 2521
lslo 0 5 45- 2p20
ls 8 3 4 36- 2419
15 6 3 6 37- 2615
t5 5 010 26- 4210
ls3392r-359
15 3 210 26- 51 8
15 2 310 14-39 7
t5 2 L12 14- 40 5

0-5
l-l
2-0
5-4
3-7
2-3

iRen6e och Roland
på tältkampanjen

På lördag startår tåltmö-
teskampanjen i Kinnarp-
Slutarp. Bakom kampan-
jen står Missionsförsam-
lingen och Filadelfiaför-
samlingen i Äsarp samt
Frökinds frikyrkogrupp.

Vartannat år hålls kampanjen i

Asarp, vartannat år i Kinnarp-
Slutarp, där tältet kommer att fin-
nas vid det nya kyrkobygget bak-
om Lokal Frökind. Tema för kam-
panjen är "Välj nu, välj Jesus".

Aven i år.gästas kampanjen av
pastorsparet Ren6e och Roland
Johansson. I mitten på ?0-talet var
de anstälda som ungdomsarbeta-
re i KinnarpSlutarp men har se-

Loppmärknad
på lördag

På lördag är det stor loppmark-
nad och auktion till förmån för den
nya Missionskyrkan i Kinnarp-
Slutarp. Bakom arrangemanget,
som hålls vid Kinnarps Kontors-
möbler, står Frökinds frikvrko-
grupp och Åsa.ps Missionsför-
samling. Vid regn har manmöjlig-
het att flytta inomhus.

Programmet inleds med en
stunds sång med Ren6e och Ro-
land Johansson, pastorspar som
medverkar i den kommande tält-
mötesserien i Frökind. Därefter
blir det under Assar Wilgotssons
ledning auktion på möbler och in-
ventarier och en stund senare på
antikviteter m.m. Men det blir inte
bara auktion utan också lotterier.
chokladhjul, ponnyridning, serve-
ring m.m.

dan under många år arbetat som
pastorer i Filadelfra i Halmstad.
Nu har de emellertid lämnat de
tjänsterna för att i stället verka
som reseevangelister.

Förutom Ren6e och Roland
medvgrkar pastor Jan-Erik Holm
från Äsarp och församlingarnas
gemensamma sångarkrafter till-
sarrmans med gästande sångare,

Kampanjen pågår till den 21
augusti.

Ilinnarp besegrade FBI(
Kinnarps IF frck lite fas'

tare mark under fötterna i
bottenstriden i div V-fot'
bollen när man i lördags
hemma på Kinnemo slog
Falköpings BK. Efter oav-
giort 1-l i halvtid så lYcka'

des Kinnarp slå sig- fram
till seger 2-1. z^{S-K'

Det var inte alls någon stor fot-
boll som bjöds på Kinnemo. Det
var mest ställningskrig och ganska
händelsefattig fotboll.

Kinnarp började dock bäst och
förde spelet till en början. Per-Ola

Westerberg hade en mycket-in
chans efter 25 minuter. Helt ren i
straffområdet nickade han över i
öppet må1. Fyra minuter senare
så fick Per-Oia en ny chans, nästa
identisk med den förra och den
här gången gjorde Per-Ola inget
misstag utan I-0 till Kinnarp var
ett faktum.

Kinnarps 1-0 mål biev som en
väckarkloclia för FBK somnu flyt-
tade upp sina positioner rejält.

FBK lyckades också kvitttera.
Det var ett mycket vackert måI.
Ambjörn Wermelin startade ett
snabbt anfall på höger kant och
serverade Tomas Johansson en
perfekt boll som Tomas enkelt
rullade förbi en maktlös Arne Ek-
bom i Kinnarp-s-målet.

Andra halvlek blev spelmässigt
sämre än den första. Båda lagen
såg ut att vara ganska nöjda med
den poäng de hade och i och med

' det så skapades det inte mycket

till chanser åt något håll. Kinnarp
var dock det lag som ville det
mesta framåt och det skulle till slut
visa sig avgörande för hela match-
en.

I den 40:e minuten kom så Kin-

Det efter en mycket tilltrasslad
situation som väckte enorma
känslor i FBKJägret. Plötsligt
stod Kinnarps Morgan Karlsson
helt ren med bollen och linjeman-
nen vinkade för offside, men do-
maren Iät spelet fortsätta och Mor-
gan kunde göra 2-1 till Kinnarp.

UUndertecknad tycker att do-
maren agerade helt rätt genom att
slii,ppa offsiden eftersom bollen
kom från en FBK-spelare.

Ola Friman, lagledare i FBK
var verkligen deppig efter match-
en.

- Nu börjar det verkligen bli
kris. Vi har heller inget flyt. Deras
2- 1 mål var ju ett typexempel på
detta, specielt då när vi hade en
exakt likadan situation strax efter-
åt, men då dömde domaren offsi-
de. Nu är det bara att ta på sig
blåställen och ta minst en poäng
av Borgunda hemma ,på fredag
och sedan har viju Grolanda kvar
att möta, tyckte Ola i FBK.

I FBK var Kjell-Äke Kjellström
och Ambjörn Wermelin de som
kämpade klart bäst. I Kinnarp var
som vanligt målskytten Per-Ola
Westerberg bra tillsammans med
Ove Josefsson.

CHRISTIAN FILIPSSON



Lördagen den 13 augusti 1988

-o 
Sport

Kinnafps F76 besökte Jitex
- tränade med Elisabeth oeh Pia

'Kinnarp F16-lag besökte i lördags Ji,ter och fick d& bland annat trö,na under ledning
ou londslagstjejem,a Elisabeth Leid,i,nge och Pia Sundhage, som hd'r ligger framför Ki'n-
nmpslaget efter triiningen.

Förra lördagen var Kin-
narps IF:s Fl6-lag ute på
ett riktigt fotbollsäventyr.
Man besökte nämligen all-
svenska damlaget Jitex
från Mölndal.

Det blev en hellyckad dag
i strålande vhder för Kin-
narpstjejerna, som kom
ner till Mölndal vid 10-ti-
den.

14 spelare och ett tiotal
föräldrar och syskon samt
lagledarna Bengt och Ann-

Marie Persson och träna'
ren Lutz Hofbauer fanns
med på resan.

Först på programmet stod ett
träningsspass på 1 1/2 timme med
Pia Sundhage och Elisabeth Lei-
dinge som instruktörer..Båda två
spelar som bekant i landslaget och
har så gjort under ganska många
år, så de båda hade stora erfaren-
heter att dela med sig.

Pia Sundhage, som är utbildad
instruktör höll i utespelarnas trä-
ning, medan KinnarPs målvakt
Josefine Gåårdh tränade med Eli-
sabeth och hon fick många fina
tips, var så säker.

Bengt Persson tYckte att man
blivit mycket väl bemötta.

- Jitex, oeh speciellt då Pia och
Elisabeth, ställde upp till 100 pro-
cent för oss och träningspasset var
mycket, mycket uPPskattat.

. Allsvensk-mateh__
Efter tråningen blev det lunch

och sedan lick KinnarP se På när
Jitex tog emot HammarbY för
match i damallsvenskan. Efter en
jämn och oviss match stod Jitex
som segrare med 3-2.

Trippen till Göteborg avsluta-
des med ett besök på Liseberg,
en perfekt avrundning på en Per-
fekt dag för Kinnarps F16Jag.

rloby"4äl
mot tr(innarp

I tisdags kväll tog Floby emot
Kinnarp hemma på Ekvallen. Ef-
ter en ganska jåmn och väldigt tät
match blev det Floby som tog
hand om båda poängen efter se-
ger med l-0, segermålet innickat
av Lars Hedström mitt i den andra
halvleken.

Flobys lagledare Jerry Hen-
riksson tyckte att lagets seger.var
rättvis:

- Jag tycker att vi var det lite
båttre laget, Kinnarp började väl-
digt bra men när vi väl kom in i
matchen hade vi hela tiden ettlitet
övertag även om det var väldigt
tätt hela tiden.

Jerry gav högsta betyget i Floby
till vikarierande målvakten Denis
Erixon och liberon Jim Geger-
feldt, som efter avslutad miliiar-
tjänst börjar komma igång på all-
var rgen.

Kinnarps tränare Bengt "Blec-
ka" Georgsson tyckte att hans lag
giorde en klart godkänd insats och
var värda minst en poång.

- Floby ägde väl bollen lite
mer, men sett tiil chanserna var
det fifty-fifty. Första halvlek var
mycket bra från vår sida, tyvärr
tappade vi spelet efter deras måI,
i jakten på kvittering blev det väl-
digt uppstressat.

Bäst i Kinnarp var Ove Josefs-
son och Per-Ola Westerberg.

;f



Såtsar sex milioner
I?Iod,erna
sto,llo;r
bUggs pcl
MIöno;rp

Om tre månader blir
det stor inflyttning på
Mönarp, en egendom i
helt ny skepnad.

Det är Bröderna Mag-
nusson på Stora Bjurum
som just nu håller på att
uppföra en av Sveriges
modernaste lad_ugårdar
för kor och svin. Over tre-

hundra kor och kalvar
och 800 svin skall finnas
i de {iurstallar som nu
uppförs till en samman-
lagd kostnad av sex mil-
joner kronor.

Under hösten kommer
också bostadshusen på
Mönarp att rivas och er-
sättas av tre nybyggda
villor.

-sid3-
-";;:;,r;;;;

p& sockeln till d,en ladug&rd
sutn stn tre må,nad,er skall
inrlmma nörmare 300 nöt-
boskap. (Foto: Kjell Cai-
da,hl)

Och kommunstyrelseru

. t;tii. iit qe ror l9sqr uL qdr uJ;r sr! {arvd'ffi Yi kan välja mellan att gå ute och

illl[ ii+ g inne, planerat inte bara.för dagen

1 ".;' ai'. :'' i'iii jji'i .,j ,1r i Äe e.oaå"" Magnusså på Bju-
:;:1,:.:i l.''. :. ll:liL lili ':::,:i:: rrrmffi'#i'ir..'' .$i 1..ffi..ii,ir,ffl;*i=Ii.jj;1 "#Ei'ä Jå"l orir nva på Monäips

',,'f1$rr.,'irjj.]]]å+:ii+'lll*# egendom. Även 
.bostad:tu',lg_-

Hypermoderna
djurstallar
byggs på Mönarp

har inget utt ht'aända
Om dryga tr* -å-n"4"" tia-ttoi..Cotia Magnusso-n'

skall de rrv. ai,tttiarl"i". en av ågarna till egendo-

på Mönarp rvrru. -Ja noi, men- att ällt skalt stå klart
kalvar och svin. r""it 

'äii 
titl d"tt det år dags att stal'

bvggut i dagslåget ligger la-in djuren'
nåsot efter planerad !fä*- . t1:e:-t-"^*n"n oå drvga sex mil-

' '': - loner *to"tli g"t hela MönarPs
g ägendom ett helt nytt utseende'

ffi Hlr uPPfors nu en av landets allra
if,ft* modernaste djurstallar, planera-

iftfi iL de for losdrift där dl;ren sjäiva

f+ili ,iiiii 7., utan'också för morgondagen.
lil , ll -i +. - Avsikten är atiMonalp skall

i:ii,i
kunna drivas som en helt egen
enhet, säger Gösta Magnusson i

rum.,,.:'ffi Det är inte bara ekonomibYgg-ffi
i*lffi;r ffi heterna f.f-:: 111'iil1,?inuvarande kommer inom kort att

rivas och förhoPPningsvis skall
grund, väggar och tak På tre villor
stå klara innan vintern och inred-
ningsarbetet sedan göras under
vintern.

[ommunstyrelsens ar-
betsutskott har ingen-
ting emot djurhållning
på Mönarp.

Djurskyddsinspektören sä-
ger i sitt yttrande att det ser ut
att kunna bli en väl fungerande

Gösta Magnusson oid" den plansilo sorn tir under u'ppförgn!'e på Mönarp. Egendomen 
""fagg"i"g.komrner att kraftigt rnoderniseras uniler sensonxflLaren och hösten, hypermoderna djur-

stallar skall byggas och tre bostadshus ersötta det nuoarande. (Foto: Kjell Caidahl) ,, ,,, ', '
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Sista gudstj änsten
i rnissionshuset

Det sextiofem år gamla
missionshuset i Slutarp
tjånade på fredagskvållen
för sista gången som guds-
tjänstlokal. Aven om det
inte var lika många som tog
faryäl som det en gång var
när huset invigdes var loka-
len vålfylld. Av medlem-
mar i Frökinds Frikyrko-
församling och av andra
som under årens lopp på ett
eller annat sätt haft något
med byggnaden att göra.
Nu stångs alltså husets dör-
rar och kanske, kanske,
kommer invigningen av det
nya med Kinnarp gemen-
samma Missionshuset att
invigas på 65-årsdagen av
slutarpskapellets invig-
ning, d.v.s. omkring den 16
december.

För det var 15 och 16:e decem-
ber 1923 som invigningen skedde.
182 personer hade bänkat sig
kring kaffeborden. Maria Flod6n
i Slutarp hade tänts av den väckel-
se som drog fram över Kinneved
och hon skänkte den tomt där
Missionshuset sedan skulle byg-
gas. Järnvägaren och smålänn-
ningen David Almqvist startade
en församling och kyrkbygget
kom i gång. När kyrkan stod fär-
dig hade den kostat 9.000 kronor,
en siffra att jämföra med de 1,5
miljoner som det nya kyrkbygget
ko.mmer att kosta i färdigt skick.

Många väckelser har dragit
fram över bygden, den gamla kyr-
kan har vid många tillfällen varit
till bristningsgränsen fylld. Inte
minst vid de tre tillfällen när sol-
skenssångaren J A Hultman på 20-
och 30-talet gästade Slutarp. Det
var en händelse i bygden och det
kostade då 75 öre att få tillträde
till lokalen, en summa som i den
tidens penningvärde säkert var att
beteckna som stor.

Folke Pettersson, Asta Johansson, Lgdia Sandön, nå,gra
au slutanpstseteranenr,a tillsammans med Lars Fredriksson
och pastor Jan Enk Holm. (Foto: Dan Nilsson).

r Historik
Under avslutningsmötet På fre-

dagskvällen höll Lars Fredriksson
från Åsarp en historik över denna
kyrkoepok i SlutarP, Pastor Jan
Erik Holm medverkade liksom
många av de som under årens
lopp.deltagit i verksamheten. Det
var en kväll med minnen och att
minnas, men det var också en
kvåll som präglades av framtidstro
och förhoppningar'

LARS ÅKHE

Ff;i,tntr,lolrp öaer streeket
S{d,-cs,

Kinnarp tog sig uPP På fast
mark i division V genom att vinna
söndagens bortamatch i Grolanda
med 1-0. Det var en viktig match,
eftersom båda lagen befann sig i
närheten av nedflYttningsstrec-
ket. Nu var det alltsåKinnarP som
kunde lämna tillställningen med
båda poängen i bagaget.

Detävgörande målet kom redan
innan mätchens första minut hun-
nit spelas. Per-Ola Westerberg
sköt då 0-1 efter ett fint vänsteran-
fall. Sedan började en intensiv
jakt på kvittering för hemmalaget.

Men det var som förgjort. Under
första halvleken kostade Grolan-
da på sig att missa en staff och två
frilägen med Arne Ekbom i Kin-
narpsmålet.

Matchbilden blev ganska ena-
handa, eftersom Kinnarp gick in
för att försvara sin ledning. Gro-
landa fick därmed ett spelövertag
och det blev Kinnarp som kunde
kontraslå. Några mer mål ville det
dock inte bli för något av lagen.

- Att spela defensivt och kon-
tra var vår taktik inför matchen,
konstaterade Kinnarostränaren

Bengt "Blecka" Georgsson. Och
precis sådan blev ju matchbilden
efter vårt 1-0-må1. Tyvärr blev
det väl lite onödigt virrigt bakåt
ibland, mest beroende på orutin.

Mindre nö_jd var förstås Grolan-
das lagbas Äke Östh:

- Vi kan inte få bättre chanser
än de vi skapade. Det är bara att
konstatera att vårt målskytte inte
alls fungerar.

Per-Ola Westerberg och Ove
Josefsson får överbetyg i Kinnarp,
liksom bra arbetande Grolanda-
forwarden Thomas Nilsson.

Frökinds
s-förening
kräver
idrottshall

En idrottshall bör byggas i Kin-
narp-Slutarp. Det är- där beho-
ven finns och inte i Äsarp, som
utredningen om "Utveckling i
Kinnarp-Slutarp" förslår.

Det säger Frökinds s-förening i
en skrivelse till Falköpings kom-
mun. Ortsbefolkningen anser att
idrottshallen bör byggas i Kinnarp
- Slutarp, förklarar föreningen
som också lägger fram sin motive-
ring.

Det finns två idrottsföreningar
- en för Kinnarp, en för Slutarp.
Båda har stor ungdomsverksam-
het.

- Gymnastiksalen i skolan ger
inte utrymme för handboll och ele-
verna kan inte utöva denna sport
förrän de kommer till högstadiet,
skriver s-föreningen.

Föreningen vill också i det här
sammanhanget framhålla skytte-
föreningens ideella arbete som
dess medlemmar utför i samband-
med tillbyggnad av den egna fas-
tigheten. Till detta projekt har
många ortsbor skänkt material.

Slutligen påpekar s-föreningen
att Kinnarps aktivitetshus inte står
till samhällsbornas förfogande.
Endast de anställda vid Kinarps
har nyckel och dårmed tillträde
till denna anläggning.

Trafikfarligt
bostadsområde

De boende på Fastarpsområdet
i Kinnarp-Slutarp är oroade över
de hastigheter som bilister håller
från stora vägen till området.

Aven många cyklister kör för
fort och vårdslöst.

De yngsta barnen i området svä-
var i fara och nu har Frökinds
socialdemokratiska förening ge-
nom Birgit Ek tagit upp problemet
och i skrivelse till trafiknämnden
kräver hon förebyggande åtgär-
der för trafiksäkerhetens skull.

4% nsr!
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- Arbetet har gått fortare än
beräknat, berättade Kinneveds
skytteförenings ordf. Karl-Gus-
tav Ahl når vi besökte f.d. Kin-
narps missionshus häromkväl-
len. Här byggs nu en inom-
hushall för luftgevärsskytte, ett'
tillbygge till den gamla delen av
lokalen, sorn nu är så gott som
färdigt. I den gamla delen av

Ew knf,fepaus behöus ibland,.

lokalen skall det bli klubbrum,
sekretariat, kök och toaletter..
Här fattas nu mattläggning, mål- '

ning och tapetsering. Man räk-
nar också med att i höst bräd-
fodra lokalen utvändigt.
, Föreningen har fått många
gåvor bl.a i form av virke.

- Men man behöver ytterliga-
re kontanter, säger ordf. Karl-

Gustav Ahl. I början av oktober
skall man kunna skjuta invig-
ningsskottet och.detta "skott"
behöver man nog inte skjuta på
att döma av den stora frivilliga
arbetsstyrka som med säkert
öga och säker hand slår i de
spikar som behövs i skjutbane-
bygget.

JOSEF JACOBSSON

fuj""

L ;"":'

Ulrilea Andersson - ng för
samling sas si stent i Kinneu e d,

Prohlem för tr(innarp r% t",gv
Ett reservbetonat Kinnarp-

slag fick problem med jumbola-
get Hällstad. 1-1 får betecknas
som ett rättvist slutresultat i en
match som på grund av regn
blev. allt mer svårbemästrad.
Glädjeämnaet i Kinnarp var
blott l6-årige Garry Geztsis spel.
Där har KIF ett framtidslöfte. I
Hällstad var målvakten Patrik

Johansson mycket bra, men
även rutinerade Tomas Wen-
nergren, med förflutet hos just
Kinnarp var duktig.

I första halvlek tog Hållstad
ledningen genom Fredrik CIa-
esson och i andra halvlek kvitte-
lode Kinnarp genom Torbjörn
Äkesson,

I[lrilta - ny församlingsossis tent
Den 1 augusti tillträdde

Ulrika Andersson tjånsten
som församlingsassistent i
Kinneved. Så har efter en
dryg månad få nya jobbet
kände vi henne på pulsen:

- Jag känner redan att
jag trivs. Det år ett spån-
nande jotrb, såger Ulrika.

Ulrika Andersson är 23 år och
det här är hennes första tjänst
som f<xsamlingsassistent sedan
hon blev klar med utbildningen
i Sigtuna. Hon är född på Hising-
en i Göteborg, men flyttade efter
några år med familjen till Tjörn.

.- Redan när jag gick i åttan
bestämde jag mig for att bli för-
samlingsassistent, berättar Ul-
rika. Jag var medhjälpare i ett
par grupper hemma på Tjörn

och kånde att detjobbet skulle
passa mig. Sedan blev det prak-
tik i Mariestad oöh även på
Tjörn efter gymnasiet,

I jobbet ingår i första hand
ungdomsverksamheten i för-
samlingen. Här finns barntim-
mar, miniorer, miniminiorer,
juniorer och Kyrkans,.Ungdom
och allt kretsar kring Ulrika och
hennes medhjälpare.

- An är inte grupperna igång
riktigt, men så småningom kom-
mer verksamheten att vara i fuli
gång, säger Ulrika, som också,
i mån av tid, skall bistå med
andra uppgifter inom försam-
lingen.

Vad tycker hon då om sin nya
bostadsort:

- Jag trivs, men det iir långt
till vatten, säger Ulrika, upp-
vuxen på Tjörn...

l$nnalps.lF:s och Slutarus lF:s medlemmat!
Medlemsmöten med Kinnarps IF och Slutarps IF

tisdagen den 20 sept. kl. 19.30.
Beslut om samgående av fotbollsverksamheten.

Kinnarps IF: i klubblokalen, Kinnemo.
Slutarps IF: i klubblokalen, eackagatan. l3/a

Kinnarps lF:s och Slutarps lF:s styrelser. 
I



Slutarp förbåttrade låget Våndning av Slutarp
- Det blev Slutarp som drog det
längsla _strået i lördagens topp-
match i fotbollssexan mot Äxvål
på bortaplan. Slutarp vann med
3-0 (r-0).

- Vi vann rättvist, om ån nå-
got mål för stort. Det var ingen
större fotbollsmatch, men äet
blir ju lätt så det när gäller så
mycket. Det handlade ju i prin_
clp om att vinna eller försvinna.
sa Slutarps UIf Karl6n.

. Trots att alltså Slutarp alltså
skördade stora fr"-!ang".

framåt var det försvarsspelet
som fungerade allra bäst. Hela
fyrbackslinjen var mycket bra.

Det var slitvarg"n {ila Johrns_
son.sgm-g1v Slutarp ledningen
med l-0. I andra halvlek Fer
Winlöf giorde 2-0 och Roland
"Lollo" Jansson B-0.

- Vi spelade lugnt och fint i
andra halvlek ochjag är mycket
noJd med hela lagets insats. Nu
bftr det en intressant fortsätt_
ning, sa Ulf Karl6n.
tzlq-tk

Slutarps IF stärkte sin serie-
ledning i vid Vl-fotbollen genom
lördagens vinst på bortaPlan
mot Korsberga. Ledarlaget var
annars rejält i blåsväder och låg
under med 2-0 en bit in På and-
ra halvlek. Slutarp ryckte an-
nars redan från start fram i vas-
sa attacker, men lyckades inte
överlista ett tätt sPelande Kors-
bergaförsvar. Istället blev det
hemmalaget som koPPlade
grepp och det var inte oförtjänt
att laget gjorde 1-0 efter 41 mi-
nuter. Målskytt var Tomas Eng.

I den andra halvlekens 5:e
minut ökade samme man till
2-0, men Slutarp gav inte uPP

utan fick lön för mödan efter en
kvart då Per Winlöf tryckte in
2- 1 med dunder och brak. Slut-
arp siktade nu på kvittering och
efter en halvtimme kom den
genom Lollo Jansson. Bara ett
par minuter senare forcerade
Clemens Hofbauer fram och ur
snäv vinkel sköt han något över-
raskande ett skott som gick 'rPå
fel sida" om målvakten, och 3-2
var ett faktum.

Slutarps styrka var att vända
ett hotande nederlag i seger och
frågan är om laget inte är så
pass stabilt att det kan bli medal-
jer av ädlaste valör.

,qÄ /^ tGa,ft- -/'i t r0g

- o Kinnarp/Slutarp
17 3 gtck Sörby-promenad tr(innarp föll i llerrljunga

En grupp Göteuebor fund"erar öuer folkd'rö'ktsfrågan-nr 8'
Det-uiiade sr,g uara Rackebydriikten som uar på bild.

Herrljungas fina höstform hål-
ler i sig. På söndagen tog man
emot Kinnarp hemma på Skog-
hälla och vann med 3-1 (1-1).

- Det är inget att säga om, vi
föll rnot ett bättre lag, erkånde
Bengt "Blecka" Georgsson, tiä-
nare i Kinnarp.

Det var Kinnarp som tog led-
ninggn genom Gary Gestzi efter
25 minuters spel, Herrljunga
kvitterade strax före halvtid och
giorde sedan tidigti andra halv-
lek 2-1.

- Då tvingades vi flytta upp

och blev lite sårbara bakåt,
Herrljunga var giftiga framåt.

I Kinnarp var målvakten Ar-
ne Ekbom bra tillsammans med
Per-Ola Westerberg, som aldrig
gör en dålig match.

Planens bäste spelare fanns
dock i Henljunga, Jonas
Bengtsson, som beredde Kin-
narpsförsvaret stora problem.

- Han hade stor del i deras
seger och utan honom kanske
vi kunde tagit en poäng, avsluta-
de "Blecka".

'% naa
Damerna i Sörby vävstugeför-

ening hade i söndags tur med
vädret på den tipspromenad
som de årligen anordnar. Förut-
om denna tävling så kunde del-
tagarna se på den fina utställ-
ningen av vävda alster och dric-
ka kaffe med utsökt goda kakor
till.

Tipspromenaden hade samlat
113 deltagare. Segrade gjorde
Maja Lothsson, Äsarp, på andra
plats. kom Ingela Jonsson, Fal-

/?dB

köping och på tredje plats kom
Gustav Silvander. Det var dessa
tre som kom närmast på skilje-
frågan av alla dem som hade
elva rätt.

Rätt tipsrad: x22 7ll 1x2 xx1.
Rätta svar: Skåne; Kristdemo-
kratiska samhällspartiet; Iran,
Karlfeldt; slätskonare; Gälliva-
re; förste violinist; Raekeby-
dräkten; 5:-; krabbasnår; korn;
1976,

Skiljefråga : 750 gram.

IYt
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Slutarp i topp eftqr 7-l
Det är spännande så det för-

slår i serietoppen på div. VI Ti-
daholmsgruppen. Nu har Slu-
tarp övertagit ledningen och
skaffade sig bra målskillnad ge-
nom 7-l mot Folkabo i går på
Tångavallep. Det blev mer eller
mindre en ren expeditionsaffär,
men det var ändå starkt att se-
gersiffrorna steg i höjden.

'Det kunde blivit tvåsiffrigt om
inte Ingvar Bladh, som så ofta
förr, storspelat i målet. Två mål
kom i första halvlek, 1-0 efter
10 minuter genom Hans-Olof
Gustafsson och 2-0 efter 35 mi-

nuter genom Lolle Jansson.

I andra halvlek föll målet en-
ligt fOljande: 3-0 (2 min. ), Mag-
nus Johansson 4-0, (14 min.),
Lollo Jansson 5-0, Hans-Olof
Gustafsson (20 min.) 5-1, Kris-
toffer Arebäck (21 min.), 6-1
Lollo Jansson (29 min.) och 7-1
Mats Dahl (35 min.). Folkabo
missade en straff vid stillningen
4-0. Det var ett gediget slu-
tarpslag som kom till spel och
laget har nu en poäng tillgcido
på toppenkonkurrenterna inför
de tre avslutande matcherna.
rqlq-K.

Kinrrarpsbo
drunknade

Den 46-årige man som under onsdagen hade man-
saknades efter en båttur nen gett sig av från sin som-
påsjönStråkenionsdags marstuga jo... "" båttur på
och som personal från stråken' N.är mannen inte
råddningstjänsten till- I_:l:,^n"T,tt""sin hustru vid

,.'"-uÅ åed polis spa- 3Jlffij,"J3;,åi'""*",# 5lnade efter under hela ;';å;;;-ilnades och vid
kvällen återfanns senare 2O-riden la.m"desloi;. -
på natten drunknad. polisen i Tidaholm kan inte

46-åringen är hemmahö- uttala sig om vad som hänt
rande i Kinnarp. Någon gång mannen. t?te

Kinnarps- Slutarps ldtottsföreningar
Medlemsmöte på Kinnemo tisdagen den 4 okt. kl. 19.30.

Val av interimstyrelse.
Viktigt att du kommer.

Valberedningen ;17Å



o Kinnarp/Slutarp Vs tess

Om läkemedel hos
pensionärer i Frökind

Frökinds Pensionärsförening
har haft sitt första månadsmöte
efter sommargppehållet i Frö-
kindsgårdens samlingssal under
god tillslutning.

Efter inledande allsång hälsa-
de ordföranden Margit Anders-
son välkommen och vände sig
särskilt till receptarie Lennart
Rundin, Apoteket Kronan, Fal-
köping, som sedan talade över
ämnet "Så verkar läkemedel".

Rundin berörde först arbets-
platsen apoteket Kronan, som
sedan 2O-talet år tillbaka ägs av
"Apoteksbolaget" med 45 an-
ställda i Falköping. Han upplys-
te om att man i framtiden skall
kunna lämna in recept till plats-
ombud, här Samuelssons Livs.
och få medicinen samma dag
eller dagen efter. Rundin berör-
de läkemedlens stora betydelse
inom. sjukvården. Det finns
2.600 registrerade läkemedel,
till 40 Vo naturmedel, som får
säljas fritt.

Föredraget belönades med
varma applåder.

' Efter kaffet vidtog en stunds
förhandlingar. Föreståndarin-
nan för Frökindsgården, Birgit-
ta Adolfsson, redogiorde för nytt
inom åldringsvården. En om-
rådesgrupp har tillsatts där pen-
sionärsföreningen represente-
ras av ordf. Margit Andersson.
med Elsa Johansson, Slutarp,

som suppleant. Beslöts att starta
gymnastik för pensionärer. In-
formerades om Vuxenskolans
verksamhet i Slötagården. Un-
der sommaren har utflykter an-
ordnats Kristi Himmelsfärdsdag
till Hudene kyrka och Fölene
Kvarn, 2415 shoppingresa till
Ostergötland, 16/6 kanalresa
Töreboda-Karlsborg och sön-
dagen den 28/8 gudstjänstbesök
i Valstad.

Öppet hus
i Kinneveds församl.hem.
Onsd. den 28 sept. kl. 19.00
Kyrkans Ungdom medverkar
med Minimusical m.m-
Vålkomna!

s/q tqs8)88 o Kinnarp/Slutarp ---- 9
Kinnevedskören
på bussresa

Kinneveds kyrkokör anordnar
varje år en gemensam bussresa.
Ärets reseledare Viviann och Ka-
rin hade som första resmål valt
Calle Örnemarks konstgård Rid-
dersberg. Här möter man konst-
verk i jätteformat tillverkade av
gamla järnvägsslipers och grov-
huggna månghundraåriga stoc-
kar.

Alla skulpturer har en verklig-
hetsgrund eller hämtade ur myto-
login. I flera världsdelar och
många länder finns Örnemarks
skulpturer.

Ett glatt återseende var det för
många av resenärerna då de träf-
fade Calle Ornemark vid Bountv.
Åren 1958 till fgffi var han vert-
sam som bagare och kaf6idkare i
Slutarp. Flera av deltagarna i re-
san blev då hans bekanta och vän-
ner.

,,Nästa resmål var Visingsö. Där
väntade buss som förde oss runt

Utan att spelmässigt nå några

Tipspromenad
blir det på söndag med start vid
Sörby vävstuga. Det blir även ut-
ställning.

hegravkor. Ett närliggande konst-
galleri med trädgård smyckad
med skulpturer var mycket se-
värt. Ater i bussen gick färden till
den sydligaste udden med läm-
ningar av den ganila borgen med
delar som ännu ej spolats bort av
erosionen.

Väl tillbaka vid fårjeläget kunde
man beundra Visingsborgs slotts-
ruin och även göra ett besök i intil-
liggande örtagård, som är mycket
sevärd. Efter allt man sett smaka-
de middagen på Strandgården
med rökt sik mycket gott. Tillbaka
i Gränna besöktes polkagristill-
verkningen. Eftermiddagskaffet
avnjöts på en kaffeservering på
Grännaberget.

Innan man nådde hemorren av-
tackades Karin och Viviann för en
minnesrik resa. Även små presen-
ter överlämnades.

I andra halvlek ökade Hans-
0lof Gustafsson till 4-0 efter 18

minuter och två minuter senare
reducerade Värsås genom Mikael
Pajnunen. Slutresultatet 5- 1 fast-
ställde Mats Dahl efter en halvtim-
mes spel.

Bäst i slutap var backen Cle-
mens Hofbauer. medan qästerna
hade en duktig målvakt i Roger
Svensson.

Erland Persson, Hjo, var bra
domare.

ön till Kumlaby kyrka med vackra
målningar och ett praktfullt Bra-

I(innarp slo$ Timmele

Seri.e 28, för P 10-Iag, har aunnits aD Ki,nnat7,s IF. Hiir ser ai det segrande laget. Bak-
re rad.en fr u: RoIJ Andersson (Iagledare), Johan Berglunil, Andreas iVernerssän, Johan
Carlsson, Jonas Akerhage, Christopher Georgsson, Fredrik Andercson och Bengt Georgs-
sm (triinare). Friimre rad,en fr o: Anilreas Johansson, PåI Johansson, Johan Torstens-
son', Jesper Kannius, And,reas Siloitnder, Thomas Johansson och Marcus Soensson.
(Fota: Dan Nilsson). ll/", lrit,y

Slutarp valln lått - ö- I
Det blev en underhållande halvlekens fullträff efier en större höjder lyckades Slutarp

fotbollstillställning på Ki;;;; halvtimmeoch Magnus Svens- ganska enkelt slå tillbaka sön-

iä;;;ö[å;;]iJ;tJä;;;; s.on tlfSde Kinnarpi ledning re- dagsgästerna från Värsås med

hemmalaget besegrade itffi;- $a1 i iprsja spelminuten i andra 5-1 (3-0) i en match där hemma-

le med 4-1 efter l-0 i;är. halvlek. Jo-rå1ör1 Äke-ssonfort- laget sumpade många, många

Matchen hade ingen b.;yä:ä; .satte med 3-"0 efter 10 minute. chansertillstorutdelning' Detblev

rör varken topp- un". uoiiåi]t.i '""1 urte. vuerrGä'å:: T:::: ilää'ä"Y"i.Xtåtflå1å:0,5
den och båda lagen öppnade sig lduc,e;a{3 ,cä:t-"-tl?^ i:13-ii kom efter 8 minurer genom Lollo
och därför blev det f.artfylld och ltlt ^1l'?t9n: 

u:-zrr,:as6ra.ttoe Jansson, 2-0 efter 1io minuter
trevligt nästan hela tiden. slutresultatet. 4-r r 4J:e mtnu- genom per winlöf och 3-0 i 15:e

cerycelli:'"T:.1',10'10"1""_1.T. 
,__*!1,x,"-L?r=f*,****,. 

minuten genom Magnus Johans-



Bättre skörd ån
i slättbygderna

Falbygden ' imed både
mullrikare jordar och mera
låttdränerade får båttre
skörd än slättbYgderna i
Skaraborg. Där blir skör-
den på sina håll riktigt då-
lig.

Det år vårens torka. som
gjorde att rotsystemen inte
utvecklades som de skulle,
med dålig axsättning som
följd, och nu kraftiga regn
under hösten som skapat
problem i det skaraborgska
jordbruket. Länet är för
övrigt sist att skörda fårdigt
söder om Dalälven.

-sid22-
8/j- ,988

Lennart Pettersson, Hallagå,rden, Slutarp
lass höstsiid, rned hjiilp ans sonsonen Ertk
(Eola: Dnn l{!lssq?})

Ieuererar ett
Lennartsson.

s/'1 tlSt

lr0RDEl{S

tulODENilA$TE

$uPLll{E!

Kinnarps installerar
Nordens modernaste
slipline. En anläggning
som automatiskt mataq
kantbearbetar, fräser
och slipar. All instöil-
ning sker aia en data-
terminal.

Du kommer att arbeta i
ett lag om tre personer
och ni sköter tillsammans
inprogrammering, inställ-
ning, maskinteknik och
avsyning. I denna udägg-
ning jobbar du två-skift
vilket betyder att du är
ledig varannan fredag.

Vi söker dig som har er-
farenhet från liknande ar-
bete och har intresse av
att lära dig anläggningens
datastyming. Maskintek-
nisk utbildning, gäma
kompletterad med data-
teknisk, ser vi som en
fördel.

Vill du veta mera är du
vdlkommen att tala med
produktionschef Lars-
Gunnar Knutsson. Dina
ansökningshandlingar
skickar du till Personalav-
delningen senast den L0
september.

Vilkommen med din an-
sökan!

Kinnarps AB, Box 3060, 521 03 FALKOPING.
Telefon 0515-333 70. Telex 67169 KINNARP S. Fax 0515-337 01



Torsdagen den 22 september 1988
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Kinnarps fF oeh
Slutarps fF
urlder sammatak
inför f9B9!

t .;'

Hans-Olof Gu.ste,'t)sson, spelande trdnare i Slutarp. Nu få'r
han och hans rnannar spela diuision V-fotboll ncista &r
oausett om d,e uinner setan eller ei.

M

ry

\'i
lryr+*tr: :di:'::

*;iffi,.;

Med kraftig majoritet be-
slutade på tisdagen Slut-
arps IF och Kinnarps IF att
spela fotboll under samma
tak kommande spelår. De
två föreningarnas bollverk-
samhet samlas under [årll:r.
net Slutarps IF - Kinnarps":
IF eller tvärtom. Samtidigt
förklaras de två föreningar-
na Slutarps IF och Kinn-
arps IF som vilande. Båda
föreningarna hade vålbe-
sökta möten.

Genoå etT såmgående räknar
den nya föreningen, som ska
spela fotboll i div V med siit re-
presentationslag, att nå bn bred
ungdomsverksamhet med bi a
18-årslag på juniorsidan. På se-
niorsidan kommer förenineen

även att mönstra B- och CJae.
Slutarp och Kinnarp är övJr-

ens om att genom samgåendet
blir det lättare att engagera or-
ternas befolkning, det stärker
samhörigheten, ekonomin för-
bättras.

I en framtid hoppas de båda
också på ett idrottscentrum mitt
emellan de båda samhällena.

o Valberedning
Vad som händer nu närmast

är att en balberedning tillsatts
från båda föreningarna, från
Slutarp Ulf Karldn och Bengt
Andersson och från Kinnarp
Gösta Andersson och Arne
Lundgren. De fyra ska plocka
fram en interimstyrelse, som får
i uppdag att bl a handlägga en
del tekniska frågor kring sam-
gåendet, och lågga upp arbets-
plan för den nya verksamheten.

i Ki,nnarps
ett ngbildat

Diskussioner kring ett sam-
gående har pågått sedan de-
cember 1987 och har tidigare i
olika omgångar varit uppe På
föreningarnas dagordning. Nu
är de två enade och glädjande
är det stöd som visats från bl a
gamla medlemmar, som följt så-
väl orternas som idrottens ut-
veckling i samhållena.

Från den nya föreningens si-
da hoppas man också att kom-
munen ser positivt på ett sam-
gående inom idrotten. Det kan
öppna nya dörrar till samarbete
för att få en enad stark söderdel
i kommunen.

,ji

H

$$
ffi
IF.

{tu



fu>.
r Guldiblicken
Vad gäller den idrottsliga

verksamheten just nu är läget
det att Kinnarps IF har klart sitt
kontrakt med div V och att Slut-

En extra
kvalplats?

Eftersom Slutarp och
Kinnarp går ihop nästa år,
måste man ställa sig frågan:

Vad händer om båda för-
eningarna står med en divi-
sion V-biljett inför den sä-
songen?

- Om Slutarp vinner sex-
an blir det fyra platser att
kvala om i femman istället för
tre, som nu är fallet, säger
Stig Segerfeldt på VFF.

arp toppar div VI. Fotbolls-
grabbarna i den sistnämnda för-
eningen har guld i blicFen och
kommer att göra allt för att se-
riesegern ska stanna i Slutarp -
det sista året med fotboll i esen
regi.

Det ska väl också sägäs att i
sta{garna för den nya förening-
en kommer det att skrivas att

Ja, det är alltså sä, att om
Slutarp - i likhet med FT/
VB:s kalkyl här bredvid -
vinner sexan så är både
Kinnarp och Slutarp - var
för sig - berättigade till divi-
sion V-spel nästa år. Men i
och med sammanslagningen
kommer bara en plats att ut-
nyttjas.

- En plats blir ledig. De
åtta tvåorna i division kvalar
om fyra platser i ett s k par-
kval. Enklare kan det inte
bli, säger Stig Segerfeldt.

dubbelnamnet ska bevaras och
att varken Slutarp eller Kinnarp
får slopas såvitt man inte kom-
mer överens om att föreninqen
ska få namnet Frökinds BK el-
ler IFK Kinneved eller något
däråt... Men nu närmast ko -
mer det i alla fall att handla om
dubbelnamn i seriesamman-
hang.

Detta om Slutarp vrnner
sexan alltså!

Men om Slutarp hamnar
tvåa,dvspåkvalplats.

- Då avstår vi vår kval-
plats, fastslår Båsse Johans-
son i Slutarp.
, Då får de övriga sju division
Vl-tvåorna slåss om tre plat-
ser. Det blir en fyrlagsgrupp
och en trelagsgrupp. Grupp-
segrarna går upp och de båda
grupptvåorna gör till sist upp
om den tredje platsen.

Sluturp ainne
föreVurtofta!

FT/YB-splrten
Div vr Tidahof.-

,Sltrtarpvaltorp
Ssarp
Iartofta
SxvaI
{r0ers4
ffl.t"::
#å:jåt 

-

wuW
Tre omgångar kvar -

hur skall det gå?
Ja, som bekant år det

sexlag,dvshalvaseri-
en, som slåss om platser-
na ett och två i division
VI Tidaholmsgruppen.

Ettan går direkt uPP i
division V, tvåan fårkval-
spela.

FT/VB-sportens tiPs är
att Slutarp vinner
knappt fiire Vartofta.

Du ser själv den oerhört
jämna och spännande tabel-
len här intill.

'19 omgångar av 22 är spela-
de. Det är nu som slutspurten
dras upp.

FT/VB har gått igenom
spelprogrammet för de tre
sista omgångarna och kom-
mit fram till följande:
I Slutarp och Vartofta får

båda 32 poäng. Förmodligen
avgör målskillnaden till Slut-
arps fördel.

I Valtorp, Åsarp och Ax-
vall får alla 31 poäng.
I Fröjered får 30 poäng.
Vi har räknat igenom det

hela match för match och
kommit fram till följande re-
sultat för topplagen i slutom-
gångarna:
I Slutarp: Korsberga (b) 2

p, Håven (h) 2 p, Vartofta (b)
0p.
I Vartofta: Äsarp (h) 2 p,

Vreten (b) 2 p, Sluf,arp (h) 2 p.
l.Valtorp: Brandstorp (b) 2

p, Asarp (b) 0 p, Vreten (h) 2
p.
I Asarp: Vartofta (b) 0 p,

Valtorp (h) 2 p, Brandstorp
(b) 2 p.
I Axvall: Värsås (h) 2 p,

Brandstorp (h) 2 p, Folkabo
(b) 2 p.
I Fröjered: Folkabo (b) 2

p, Korsberga (h) 2 p, Håven
(b) 2 p.

Med utgång från denna
kalkyl kommer vi alltså fram
till den slutställning vi har
redovisat här ovan.

r Vinnerhemma
Som Du själv märker har

vi räknat mycket med att
hemmaplan skall ha en av-
görande betydelse i de
matcher som är att beteckna
som "toppmatcher".

I övrigt räknar vi med att
lagen på den övre halvan nu
när det verkligen gäller skär-
per till sig så mycket att de
inte tappar . några onödiga
poäng till lagen på den nedre
halvan.

En sak är helt klar, Axvall
har det klart lättaste pro-
grammet av alla. Laget tar
bergsäkert sex poäng och slu-
tar på 31. Så om nu inte, de
övriga lagen sköter sig som
vi har räknat med kan myc-
ket väl Axvall knipa en av de
två tätplatserna.

. Slutarp avgör?
Slutarp kan, trots att tabel-

len är rasande jämn, i princip
ha avgiort till sin fördel inför
den sista omgången. Laget
kan ha råd att förlora med

något eller några mål mot
Vartofta på Strömsborg den
8 oktober och ändå greja det
hela.

Förutsättningen för att
Slutarp skall avgöra i den
21:a omgången är- dock att
både Valtorp och Asarp tap-
par poäng i de två närmaste
omgångarna. Och det \lart,
matcherna Vartofta-Äsarp
och Åsarp-Valtorp talar vål
för det...

En annan sak vi ganska
säkert kan konstatera är att
Fröjered är chanslöst, trots
att laget kan få 30 poäng. Vi
har tippat FlF-seger i de tre
sista matcherna, men kom
ihåg att laget är inblandat i tre
derbyn hemma i Tidaholm.
Inte lätt det!

Nåväl, allt detta är ju teore-
tiskt resonemang. Nu får vi
se vad de sex lagen kan pre-
stera i verkligheten under tre
helger framöver.

En sak vet vi: Mera drama-
tik och spänning kan en ta-
bell inte bjuda på!

OLOF DARIUS
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rgen den 10 oktober 1988

Vartoftafår kvala!

Slutarp blep seriesegrare i å,rets dio VI Tidaholm. Stå.end.e frän _uönster: Bengt Sten-
quist,'Erik wi,nlöf , ilans-otof Gustof,sson, IJlf Karlön, Mgoryus. Johonsson, coytv Jo-
ironsion, Hå,kan ÄrrÅerssson, Mats Dohl, Conng Cryus,,,Roland' Jansson gch TomW
imsberg. Knöstäend,e fr&n tsönster: Js,ltab Gustqfsson. (maskot), P3r W1y'19f, -Slefan
Berger,"Ola Johansson,-Magnus And,ersson och Clemens Hofbouer. (Foto: Miks,el Laak-
so).

Slutarp blev till slut
seriesegrare i årets div
VI Tidaholmsgruppen.
Det stod klart sedan Var-
tofta och Slutarp i lör-
dags på Strömsborg i
Vartofta spelat oavgjort
2-2 efter 0-0 i halvtid.

Detta innebar också att
Vartofta slutade tvåa i
serien och får kvalspela
onr en division V-plats.

Det var två mycket nojda
lag som gick av planen i Var-
tofta i lördags efter att ha spe-
lat 2-2 i en mycket spännan-
de match.

Hans-Olof Gustafsson spe-
lade tränare - i Slutarp var
mycket glad efter matchen.

- Hela laget har gjort en
strålande insats under hela
säsongen. Vi har haft detjäm-
naste laget serien igenom och
det var det vi vann på, sa
Hans-Olof.

Om lördagens match sa
han:

- Jag tycker nog att vi var
det bättre laget. Vi skapade
lite fler chanser än vad Var-
tofta gjorde, men vi får ändå
vara nojda med en poäng, de
ledde ju i alla fall me d 2-L.

o 'Trög start
Inledningen på matchen

var ganska trög. Båda lagen
spelade ganska nervigt, spe-
ciellt då kanske Vartofta som
ju hade mycket att spela för
i den här matchen. I första
halvlek hände ingentligen in-
te så mycket, det var dock ett
litet spelövertag för Slutarp.

Det blev desto bättre fart
på lagen i den andra halv-
leken. Nervtrådarna släppte
och det blev ordentlig fart på
matchen. Slutarp tog efter ett
par minuter ledningen med
1-0, målet inprickat av Per
Winlöf. Just då var Vartofta
utanför kvalplatsen eftersom
Axvall ledde sin match.

o VSK repade rnod
Vartofta repade doek mod

och kom igen rejält och efter
15 minuters spel så kom kvit-
teringen. Det var Conny Jo-
hansson som stod för den
bedriften.

Nu fick verkligen Vartofta
vind i seglen. Det drojde hel-
ler inte länge för än 2-L var
ett faktum. Berndt Anders'
son gjorde det målet.

Nu var det väl inte många
som trodde att Slutarp skulle

kunna komma igen. Men det
giorde laget och det med be-
sked. Slutarp pressade på
rejält mot Vartoftas mål oeh
till slut så kom kvittering och
det var måltjuven sjålv,
Hans-Olof Gustafsson, som
åstadkom det målet. Sedan
hade Slutarp bud på fler måI,
,men de chanserna rann ut i
sanden.

o "Vi hänger i"
Yartoftas tränare Conqy

Johansson var också nöjd ef-
ter matchen.

- Vi spelade kanske ingen
vacker fotboll, men alla kil-
larna kämpade och slet på ett
fo*jänstfullt sätt. Nu är det
bara att ta tag i träningen i
ytterligare två veekor och se
till så att vi får göra Slutarp
sällskap i div V nästa år, sa
Conny.

I Vartofta vat de unga spe-
larna Torbjörn Johansson
och Jerry Malmström mycket
duktiga och de kan säkert bli
nyttiga framöver.

I Slutarp har som sagt alla
giort en strålande säsong och
de är verkligen förtjänta av
seriesegern.

-$ohm Karåssoll
år zq/q-gt.

70 år fyller på fredagen .Iohn
Karlsson, Sigurd Kochs gata tr 4
i Falköping, sorn de senaste
åren rned ett varmt intnesse äg-
nat sina krafter åt_ primärvår-
dens patientförening, där han
frarn till ånsskiftet vai ordforan-
de.

.Tohsr Karlsson är också en
glud speleman och en av sång-
råglarna i pensionärsföreningen

' SPF:s sångkör med samma
narrln. . Under årens lopp har
han underhållit med sång.och
mr.lsik vid otaliga föreningsmö-
ten - så även hos Fatientforen-
ingen. F{an är inte stor i orden
- ej heller på jorden vad storle-
ken beträffax-, men sprider lite
tnygghet omkring sig genom sitt
lugn och sin godmodighet.

Sedan hara 1g1B såg dagens
njus på Rogestorp i Luttru, dat
far hans var rättare, bodde han

- fråsl X.O-årsåldern och fram till
sina 30 år på Risholmeh, som
koptes av hans far L}ZT. Däri-
fnån var det I km till skolan
en sträcka som han vandrade

. alla skoldagar. Sedan blev det
bl a torvupptagning dän innan
han började arbeta hos Spetz' ,.Iännhandel som lagerbiträde
och chauffcir, senare som nör-
läggningsarbetare. T'il.l slut blev
det rörmokeri på heltid och
mellan åren ngbX och 1g?? drev
laan egen rörledningsfirrna i

_ Kinnarp.

Sång och musik har han syss-
nat med alltsedan han som 7-

'åning fick sitt första dragspel av
'farfar. Ir[u har han *n hel hylla
sneC sådana i olika:utföranden.
F"nökrnds musikklubb, Mag-

I debr.argarna ' och Skillingtryc-
r kanna är musikföreningar som

han har tillhört under åren och
soxm av olika skäl lagts ner
alla har dock låtit höra sig i byg-
den och spritt glädje omkring
sig. Sedan tre ån finns kören
Sångfåglarna och där finns John
också rned. Förra året utsågs
han till "Hjogubbe" vid en festi-
vatr i Hjo sorn uppmuntran och
tack för att han genom åren på

_qtj_tnevligt sätt stimulerat iTe-, 
_
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$-j Kinnatpl'S|utarp
KjellKraghe
pt & Frökind,sgården,

Kjetl Kraghe kom frå,n Stronr,stad för att underhå'lla på'
Frökindsgå,rdens pensionörströff. Ett atr&nge,rn&ng sotn
samordnats au Frökindsgå,rdens Sysse lsöttningsförening,
Primiiru&rdens fritidsförenirtg och kornmuneT.

Det var festligt väme under
torsdagens pe4sionärsträff på.
Frökindsgården i Kinnarp. Pig-
ga, glada pensionärer från Var-
toni Floby, Ås"rp och natur-
ligtvis Kinnarp deltog under ge-
mytliga former i arrangemang-

ÖPPET HUS
i

KINNEVEDS
FÖRSAMLINGSHEM

Onsd. 19 okt. fr. kl. 19

Kvällens gäst: SUSANNE
BYSTRÖM. "Jaglämnade

Jehovas Vittnen"
Servering

Varmt välkornna önskar:
Slutarps kyrkl. syförening

et. Självaste Kjell Kraghe fanns
på plats och sjöng välkända låtar
som den entusiastiska publiken
glatt klappade takten till.

Det tar på krafterna att vara
med på sådana här fartfYllda
träffar, Därför smakade det ex-
tra gott med bredda smörgåsar
och stärkande kaffe som avslut-
ning.

o-
Arets pensionärsträff , är en

samordning mellan Frökinds-
gårdens Sysselsättningsfören-
irg, Primärvårdens fritidsfören-
ing och kommunen.

Vi hoppas på fler samord-
ningar av detta slag, sägert Pri-
märvårdens fritidsassistent, Ol-
le Karlsson, som menar att Pen-
sionärerna har större glädje av
samarbetet. Då får de tilltälle att
lära känna fler människor i and-
ra pensionärsföreningar.

rigt är det Fatientt"örenrngen
som liggenhonorR mycket: varmt
om hjärtat och som under sena-
re ån tagit hans krafter i an-
språk, vilket nedan nämndes i
inledningen. Den bildades 1.981.

F örsta året var han en "vice" i
föneningen och därefter var han
i sex ån dess ordforande.

.trohn'Karlsson firar sin ?O-års-
dag på Friggeråkers bygde-
gård; dit han, p€r annons, in-
bjudit alla släktingar och vänner
på kaffe med dopp.

*frfi) t
J at , | -

sSelsintresset med srtt, spelande.
Priset som sedan två år skänks
varje år av tre träsnidare består
av just en gubbe med dragsPel
i trå. Att han utsågs till Hjogub-
be och dessutom den förste av
alla, gladde .Iohn mYcket.

I 20 år har han varit medlem
i Diabetesföreningen, och där
har hans insatsen huvudsakli-
gen gällt underhållningen. I öv-

Sönd"gen den 16 oktober

M
Start vid Sparbanken
klockan 10.00-12.00

: Medarrangör: Kinnarps IF
Slutarps IF Damklubb

Välkommenl

ål

ochframtid,en
tr\,/t[*

Efter en lång tids väntan und-
rar nu Slutarps- och Kinnarps-
borna hur vår framtid kommer
'att se ut. Vi har trott att vå,r åsikt
i skolfrågan har varit fullkomligt
klar för skolstyrelsen, vi kom-
mer inte att gå med på att hög-
stadietiden för våra barn kom-
rner att förläggas till Floby sko-
la.

Förslaget om att barnen i Slut-
arp-Ifinnarp skulle flyttas till
Floby är dåligt genomtänkt, och
våra politiker stirrar sig tyvärr
blinda på penningfrågan. Vi
som föräldrar måste se till våra
barns bästa. Barnens bästa åir
att få vara hela,s-koltiden i sam-
ma rektorsområde, hos sanuna
skollakare o. sköterska, tand- i

läkare o.s.v.
Vi åtnjuter nu.en mycket till-

fredsställande kommunikation
med tätorten, vilket innebär en
stor möjlighet för barnen att ut-

nyttja såväl sovmornar som tidi-
gare hemgång då skolan slutar
t. ex. 14.00. Betänkas bör att

. detta är av stor vikt för de barn
som reser varje dag.'Någon all-
män kommunikation med Floby
existerar inte.

Vi ber Er politiker betänka att
detta gäller inte bara skolfrågan
utan hela Slutarp-Kinnarps
framtid. Vi är också skattebeta-
lare och har lika stor rätt till
båsta service som tätorterna.

Nu är det dags för skolstyrel-
sen att inse att vi inte kommer
att ge oss i denna fråga. Våra
,barns högstadietid skall som ti-
digare förläggas till Falköping.

Slutarp-Kinnarp
den 221rc 1988

ANN-BRITT KARLSSON
ANDERS PRYSSANDER
KERSTIN JOHANSSON

: TORBJÖNN JOHANSSON
PER-OLOT' GUSTAVSSON

Slutary-,Kirwtarp
i 

tr'
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Tisdagen den 11 oktober 19EB

Kinnarps har hiltal sin nisch
Finns nu på öf0 platser
Du hittar narnnet i Au-

stralien, i Franlrrike, i Eng-
land, i USA, i Norge, i Dan-
rnark, ja Du hittar namnet
nrå mer ån 550 olika platser
vårldin nunt.

Kornmuraens mest
världsberömda metropol
och narnnet dessutom. på
Xromrnunens stönsta före-
tag: Kinnarp och Kinnarps.

Företaget som startade i
blygsam skala 1942 och som.
sedan år efter årpuccessivt
utvecklats. För två år se-
dan, under näringslivsrnå-
naden, invigdes den senas-
te utbyggnaden av fabriks-
lokalerna. 450 anställda
kunde då glädja sig åt ett
stahilt och expansivt före-
taE.

Idag år 580 sysselsatta i de
90 000 kvadratmeter som an-
läggningen i Kinnarp omfattar
och företagets enda problem i
dagsläget är att få tag i mer per-
sonal, personal som är beredda
att satsa, inte bara på Kinnarps,
utan också på Falbygden. Det
företaget vill ha är anställda som
stannar kvar, som rotar sig i
bygden. Det är inte bara genom
annonser och arbetsförmedling
man söker rekrytera ny perso-
nal, man tar även hjälp av redan
anställda. Den som skaffar före-
taget en ny anställd som stannar
kvar erhåller idag av företagef

$'".
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son-man lyckats iniressera för
ett fast jobb på Kinnarps.

o Ständig'utveckling
Kinnarps Kontorsmöbler, fö-

retaget som hittat sin nisch i till-
varon och blivit den största av
kontorsinredningsföretag som
finns, inte bara i landet, utan i
hela Norden, är stadigt stadd i
mtveckling. Och är ett företag i
en koncern som är så mycket
mera än bara Kontorsmöbler i
Kinnarp.,Visste Du att Kinnarps
och farniljen .Iarlsson idag är
också ågare till Granstrands AB
i Skillingaryd med 120 anställda
och där en ny fabrik som kostat
80 miljoner kronor invigs inom
kort,

Visste Du att man dessulom
åger Sveriges äldsta postorder-
företag, Alvsereds Postorder
vars nya anläggning invigdes för
något år sedan?

Visste Dtr att företaget också
äger Svensk tsrikettenergi AB
rned.fabriker i Svenljunga,
Malrnbäcl<, Tibro, Kalmar, Deje

och Norberg och att KinnarPs
dessutorn är -hälftenägare i
Rockwool Ecoprim AB?

r 22 fotbollsplaner
Skulle man idag lägga ihop

samtliga fabriksbyggnader som
tillhör Kinnarpskonceren skulle
rnan få en yta på drygt 130 000
kvadrämeter, d v s 22 fotbolls-
planer under tak. Koncernens
tötala årsomsättning ligger un-
der 1988 på 870 miljoner kronor
där då Kontorsmöbler är helt
dominerande med sina 660 mil-
joner kronor. Mer siffror: Ja låt
oss bara nämna att vid Kinn-
arpsfabriken köps det in råva-
ror till produktionen för'en mil-
jon kronor per dag.

- Rätt produkt till rätt pris
vid rätt tid, är det motto som vi
hela tiden arbetat efter och som
biivit ett adelsmärke för oss, sä-
ger Eengt .trehansson, försälj-

ningschef och en av trotjänarna
på företaget.

Som anställd fråri -1961 har
han följt företagets utveckling
och kan konstatera att den mål-
sättning som gällde 1961 i högsta
grad fortfarande gäller. X,iksom
den.familjära stämningen på fö-
retaget.

I Kinnarps tillverkas kontors-
möbler, på Granstrands i Skil-
lingaryd som under många år
varit underleverantör till Kinn-
ärps men som nu alltså är helägt
dotterbolag startar man nu till-
verkning av ett interiörprograrn

för den offentliga sektorn som
skall komplettera tillverkningen
vid Kinnarps. '

o Finmsplatsförfler
Det finns plats för fler anstäl'

la, det finns också ett behov
idag..Men för Kinnarps gäller
inga kortvariga lösnlngar. Man
strävar efter stabilitet och därf0r
är företagets förhoppning att det
skall lösa sig med både bostads-
och servicefrågor, inte bara i
Kinnarp.utan i hela kommunen,
så att de som.söker sig till företa-

get skall tä möjlighet att rota sig
på platsen.

r Imtenmutbfrfldnimg
Den interna utbildningen är i
det sammahanget viktig. $Ios
Kinnarps finns en gYmnasiesko-
la inbyggd, en möbelteknisk lin-
je. Kontinuerligt anordnas ock-
så utbildningar för de anställda
men också för kunderna' För
det ändamålet håller nu aktivi-
tetshuset på att bYggas ut för att

g0 AAA kt:ad,ratnl.etet omfattar fo,briksankiggnr,ngen i Ki.nna,tp, htir sett frå'n ouan. (Foto: Rune Carl'sson).

Aletruitetshu.set slcotrl b4ggal tttt för o,tt ge plqts för -lcon-

tiriÄiit vÅ*en, utbif{öingslokaler,. grappran4 och en

wiirAgåd"rnatsat. Arkite'lct Eune Carlsson 99h VD HenrE

J;;#; ai,sar luiir r"r,tningarna. (Foa: KSeXl Coi'dnhl)

F orts på nästa sid

BA rniljoner'lcronor tra.ar clen nga fabrikew i Ski.ltingaryd för dntterbo'!'aget Granstrands
lwsto,t. (Foto: Bo Grennhag).



Åh:sered.s Postorder, ett företag tigt ao Kinnarps tog förnåsot å.r sedan nga lokater t iårtit"åb."" "'

Forts från ftireg sid

ge plats för konf'erensutrvm-
men, utbildningssalar; grupp-
rum och en utvidgad matsal. 

-

Familjen Jarl Aidersson med
sönerna Henry, Assar och Olaär idag liksom tidigare syno_
nymt med Kinnarps.,Nu med

Henry i dubbel bemärkelse vid
spakarna som företagets VD, en
VD som inte så sällan med f<ire_
tagets eget jetplan hämtar upp
|run{er _Europa runt för ett dags_
besök på Falbygden, hos Kirin_
arps, i Kinnarp.

LARS ÅKIIE'

LT
Vi har härrned nöiet att

inbjuda Er till foput Hus på
Kinnarps. tr-ördagen den 15 ok-
tober mellan n<lockan 9 och 13

?t'

finns vi där för att visa er vår
arbetsplats, Skandinaviens
största möbeltillverkare.
Ta med farniljen, vänner oeh

IilBJUDAN TILL
II

OPPET HUS!
bekanta på en annorlunda
utflykt. Se vår prodlrktion och
utställning, stältr frågor och ta
en fika.
Från Stora Torget i F'alköping
kan du ta KinnarPsbussen
som går direkt till oss

Avgångstid, busshållplatsen
9.30,10"30, 11.30.
Boka alltså lördagen den
15 oktober, kl. 9-13.
Insläpp kl.9-12.
Hjärtligt oäIkotnrnen

Personalen på Kinnerps AB



Ambu IWan fröno Slu,turp
riid,d,ur st: etR,sku lia vr'lo- rc

Den som kommer in ge-
nom dörren till Svensk
Sjukvårdsservice, ett före-
tag med säte i Slutarp möts
av Ambu Man. Ambu Man
år en försöksperson som lår
bl.a. vårnpliktiga att göra
mun-mot-mun-metoden -
eller råttare Hjärt Lung
Räddning. Ambu Man år
Svensk Sjukvårdsservice
mest kända produkt och
den som flest människor
kommer i kontakt med.

Men grossistföretaget i Slut-
arp, som förmedlar akutmedi-
cinsk utrustning inte bara till
försvaret utan också till lands-
ting har flera intressanta pro-
dukter, som ständigt förnyas.
För sjukvårdsteknik är en
bransch där utvecklingen går
snabbt.

Svenlk Sjukvårdsservice, ägt
av Karin och Anders Aronsson,
startade i en källare hemma i
den Aronssonska villan i Odens-
berg i slutet på 70-talet. Första
året drev de verksamhetenjäm-
sides med den begravningsbyrå
som de då innehaft under
många år men Svensk Sjuk-
vårdsservice utvecklades
snabbt. För ett par år sedan flyt-
tade företaget till nuvarande lo-
kaler i Slutarp, en f.d. möbelaf-
fär med goda utrymmen.

tr'öretaget såljer alltså akut-
medicinsk utrustning - dock
inga läkemedel, nålar eller ka-

nyler. Omsättningen är i dag
300-350.000 i månaden. Företa-
get har en anställd samt en kon-
sult tio dagar i månaden.

. lzllånder
Ambu är ett danskt företag' med agentur i 120 länder runt

om i världen. En av de första
. produkter Svensk Sjukvårds-

service började återförsälja var
"Ruben-blåsan", en handventi-
lator, som började tillverkas för
över trettio år sedan. Mycket
snart kom man underfund med
att det till apparaten behövdes
ett övningsmaterial och man
började tillverka dockor att öva
på och det är här Ambu Man
kommer in i bilden, en dockä
där människor kan lära sig Hjärt
Lung Räddning.

Mun mo{ mun-metoden in-
fördes under 1950-talet och även
om det är sällan vi utför rädd-
ningsaktioner är det mycket vik-
tigt att varje människa kan me.l
toden. Anhöriga eller arbets-
kamrater kan drabbas av plöts_
ligt hjärtstillestånd och då kan
det vara mun-mot-munmetoden
som räddar liv. Därför är det
viktigt att inte bara sjukvårds-
personal, ambulansförare och
qqlytelCqj 

"\yq.dqlq kan lrjltt

Lung Räddning. Värnpliktiga
är en grupp som redan utbildas,
högstadieelever kanske blir en.
annan.

o Förstahjälpen
Låkare - kardiologer och

anestesiologer - vill helst att
varje människa skall lära sig den
första hjälp som mun-mot-
munmetoden innebär. I dag på-
går en omfattande utbildning, i
försvaret, genom Röda korset,
bland ambulans- och sjukvårds-
personal men också många fri-
villiga, vill lära sig'livräddning.
Förutsättningen för utbildning-
en är att det finns en docka att
öva på - och Ambu Man är för-
stås inte den enda, det finns fle-
ra företag som har dockor.

Försvaret och landstingen är
företagets stora kunder som
upptäckt al.t personlig service
och snabba Ieveranser är det lil-
la företagets styrka.

Företaget erbjuder ett 50-tal
huvudprodukter som i sin tur
finns i olika utföranden med till-
behör och reservdelar. Förutom
i Danmark har företaget argen-
turer i Tyskland och Amerika.
Men Svensk Sjukvårdservice
erbjuder också en svensk pro-
dukt, t.o.m. en skaraborgsk,
nämligen en förlossningsstol.
Det är ån så länge en produkt
som endast sålts i enstaka exem-
plar men med tanke på den ak-
tuella debatten om att kvinnor
skall sitta och föda har antagli-
gen stolen framtiden för sig.

Svensk sjukvårdservice pre-
senterar sig på mässor och ut-
ställningar - närmast väntar en

utställning på läkarstämman i
november - men också vid kon-
ferenser och seminarier för
sjukvårdspersonal och genom
direktkontakt med inköpare,
och det lilla företaget kan väl
konkurrera med de stora på
området. Den ansiktsmask man

Anders oeh Karin Aronsson med Ambu Man - eller i
oarje fall en del ats dockan som kan leoereras som torso
eller kom.plett med armar och ben.

presenterade för inte så långe
sedan är t.ex. en svensk nyhet.
Ansiktsmasken med en envägs-
ventil möjliggör inblåsning utan
direkt munkontakt och det är
viktigt i dag när många är rädda
för smittrisk.

13./

F eptligt p & F rökinds gå,rd,en
I år, liksom andra år, har det

varit kiäftkalas på Frökinds-
gården i Kinnarp. Eftersom
man bara blir hungrigare och
hEägrigare ju mer kräftor man
äter, så "grundade" pensionä-
rerna med ett riktigt smörgås-
bord innan skaldjuren servera-
des. Som vanligt blev det förstås
kaffe och tårta till efterrätt. För
underhållningen svarade Lena
Arvidsson, Äsarp med visor till
gitarr och avslutade med Mår-
ten Frans6ns vackra visa om
Falbygden.

Hild,ur Gustausson, Agda
Jithansson och Jordinka
Stominotsa har för kriift-
kalas lömpliga hattar.
(Foto: J osef Jacobsson)


