uous
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STAUTMEB

komrnurrerr
?/t-a'

D

för hristande planering

Fukt och mögel i kåIlarvåningen som sprider sig
upp i husen och gör att de
långsamt ruttnar ner och
blir obeboeliga gör att två
familjer i Slutarp hotas av
ekonomisk ruin. Hålsoproblem på grund av möglet
har man redan känt av. tåta
förkylningar och allergier.
Nu stämmer man Falköpings kommun och kråver
576.000 kr, i det ena fallet
och säljaren av huset på
498.000 kr i det andra för att
söka få ersåttning för skadorna och en tryggad framtid.

.lf5 9om mögtar och är på väg
att bli obeboeliga. Det är den bisira verklighet som två familjer i'
Slutarp hotas av.
Det handlar orn häIsoprotrlem
med alte*giöF'och förkylningar
och på sikt ekonomisk
"lir, ,äftiljd;
Nu stämmer familjerna Falkö_
pings kommun i det ena faileioch
säljaren av huset i det andra failet för att på den vägen få ersättning för skadorna.
Skador som man i stämningsansökan tiil Falköpings Tingsrått hävdarvara orsakade av bristande komrnunal planering me'*
hus i ett område ökänt för att
vara sankt och fuktigt.
Preskiberat i det ena fallet, säger man från kommunens sida,
som låtit kommunförbundets ju-

I

ridiska expertis ta sig an ärendet.

krillargolu. Ett håI d.tir rnan uarje
Y7!.^"y_br"tet
m&ste osa
hålla
-^ra,tt-en

Jör -att

irtr{å:#.*rsheten

Jör

någorlund,a torrt. Det-iir

Suen_Olof rsocson. och hans
fa.rnilj

{"t4"

Soen-Olof fsocson aisar hiir hur det finns öppet oatten,
nio& halometern öoer kiillargoloen i husen balcgntn-

med,

d,en, ett 30-tal

-

Det pel<ar

siiger han.

neter frå.n husen.
att ud har riitt. Grand.oattnet ligger högt,

på.

d.ag

då

,
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Slutarpsfamifler

hotas
arr ehonomisk ruin
Från kommunens sida kommenterar dess kommunjurist
Göran Hessling att man över-

lämnat ärendet till kommunförbundets expertis för deras bedömning och att man väntar På
deras utlåtande inom kort' Han
vill därför inte nu kommentera
ärendet, men säger att det i det
ena fallet står klart att ärendet
är preskriberat. Kommunen

behöver inte betala även om

derr orsakat felet. De aktuella
villorna ligger invid järnvägen i
norra delen av Slutarp'

o
aI

I annat fall en

ekonomiikras

ståmningsansökan som inlämnats till tingsrätteni Falköping, hävdar de båda familjerna. Ulla och Christer Stenqvist
och Christina och Sven-Olof
Isacson att grundorsaken till att
deras hus nu förstörs av fukt och
mögel beror på kommunens
bristande noggtannhet vid Plan-'
läggningen av det här bostadsområdet.

o HöB
grundvattennivå
Hög grundvattennivå, vilken

Ett tretsligt hus

och att området ligger i direkt
anslutning till kärrmark och en
torvmosse påtalar man i stäm-

ningarna som orsaken. Detta i'
förening med att husens dråine-

,

i

stället för

tvärtom försvårar Ytterligare

o Enormpress
- Vi har hela tiden PåPekat
den höga grundvattennivån,

man.

o Preskiberat

Det hiir måste råttas till, men

från kommunens sida har man
inte visat något större intresse,
säger Christer Stenqvist som

hus stången.

problemet.
Detta beror på bristfållig Projektering från kommunens sida

hävdar

ett fr.nt oiltaornrå.d,et

diskuterat med kommunen i tiotalet år om den höga grundvattennivån och dräneringsproblemet. Han har för övrigt installerat länspump för att hålla vattnet som strömmar in i familjens

ring till det kommunala dagvattensnätet av kommunen ritats in med för liten lutning, i
familjen Isacsons fall med lutning mot huset (?)

i

i

slutarp, e1..l:Qyll. Men skey:t bed'rar. Familjen

letser i ett mögeltiåiii",-öniitu.na, Soin-olif och barnen Mlchäet G0) och Maria,(S)personlig
katastrof'
och
ekonomislc
En
obeboetlgt.
b,lr
;"i
hus som hotar,att rattÄa;;;

ligger högre ån källargolven,

!

i
!

något som man i stort sett förnekat från kommunens sida. Jag
har också av och till fått veta att
mitt ärende år preskiberat, fast
det inte är det, säger en bitter

Christer Stenqvist. Det är ,en

hemsk press på en det hår. Hu-

sen går snart inte att bo

i,

och

de går inte att sälia, där ståi vi
med skulderna.
Sven-Olof Isacson har samma
uppfattning.

o Flyttaförhålsans
skull
-

Det är

ju under den sista

tvåårsperioden problemen blivit akuta för oss. Vi lever som i
kappsäck. Hela källaren är oanvändbar, fukt i väggar och golv,

och vi måste ösa vatten varje

dag ur ett hål för att det inte ska

fylla källaren.
Christina Isacson

på grund av fukten och möglet'
if".t a" anmodad av läkare att

flytta från huset för sin hälsas
skull.

r

lopp ieatan och kunnat Påvisa
f*^koÄ*,r.t"ns folk att det är
en lutning mot vårt hus På 2-3
cm vilket måste vara fel, säger
Sven-Olof Isacson. Det häi måste bero på kommunalt slarv vid

utsättning av grundsula och led-

ningar.

drabbats av allergiska besvär och
måste medicinera kontinuerligt
har

Lutade fel

Jag har låtit gräva uPP dränering och ledning fram till av-

-

r ;fu(r.
\
'

F,tt ZO-taI ungdornar

*b'm

lirade fotbolf i lfinnarp!
Klockan två i går efter-

middag samlades ett
gång ungdomar för att
"lira" fotboll i Aktivitetshuset i Kinnarp.
Som arrangörer stod Kinnarp/Slutarps IF. C:a"20 ungdomar kom till Aktivitetshuset. De delade upp sig i två
lag, sedan spelade de i en timma. Då delade de upp sig i två
nya lag.
Många,frågor har vandrat
fram och tillbaka i Kinnarp/
Slutarp på den senaste tiden.

var ju frågan den ifall
Kinnarps IF och Slutarps IF

först

skulle gå ihop och bilda en
gemensam klubb. Det rådde
delade meningar om den saken, men till slut så var majoriteten i styrelserna för en
gemensam klubb.

Jag

frågade

Harald

Strandh vad han tyckte och
han tyckte det var bra för det
blev fler personer i en klubb.

o Vemfårhallen?
En annan fråga är var den
nya gymnastikhallen skall

byggm. Ska den byggas i
Äsarp eller i Gudhem, som
bara har tillgång till skolans
gymnastikhallar,

eller

ska

den byggas i Kinnarp/Slu-

tarp, som har tillgång till skolans gymnastikhall och dessutom en grusplan för flera
tusen kronor. Som ni kanske
vet så ägs Aktivitetshuset av
Kinnarps Kontorsmöbler, så

Centerhre,u:

Hiir ser ui h.å,gra ats ungdomarna sorn Dar med, och spelade fotboll t Kinnarps Aktiuitetshus. Ledarna uar fr.u.

Joakim Carlsson och Oue Josefsson. (Foto: KjeII Caidahl).
det är bara till för

arbetarna

sportlovet, så kan man få till-

på företaget. Men med få fälle att idrotta där.
undantag, som nu under
JESPER

\tlz
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Farli g Stutarpskorsnin$

måste hasti ghetsloe grånsas
Kinneveds CKF-avdel-

ning har sänt en skrivelse
till gatu- och trafiknämnden, med önskemål om förflyttning av hastighetsbegrånsningen På Falkö.pingsvägen vid norra infarten SlutarP/KinnarP'
vid korsningen Kvarngatan. Korsningen är livligt trafikerad med livsmedels-

affär, fabrik, bostadsområde samt bilförsäljning

och bensinstation. 50 kmskylten bör vara placerad
så att hastigheten blir begrånsad även i korsningenl
vädjar CKF, vid årsmötet.

Vid årsmötet omvaldes stvrelsen. Ordf. Ingrid Olsson, v. årdf.
Inga Larsson, sekr. Karin Hjortsäter, v, sekr. Birgit Görånsson,

kassör Birgitta Lagerstrand,
bitr. kassör Barbro Andersson,
suppl. Elly Andersson. Studie-

giorts på Gustafssons Plantskola. Vartofta. Gemensamt med

centern har valborgsmässofirande i Axtorp anordnats, med
god tillslutning. Lena Arvidsson, Äsarp, underhöll med sång

och deklamation. Vid valupp-

och verksamhetsledare Margot
Pettersson, politisk sekr. Elsa

taktsmöte, även det tillsammans
med centern, deltog Karin Fe-

Johannsson,

urst-Sanborn, Falköping. Förs-

avdelningen
45-årsjubileum hos Margot Pettersson. Tre medlemmar, Ingrid

traditionsenligt på kyrkkaffe i

I april firade

Andersson, Dora Andersson

och Ellen Trygg, som varit med
alla år, uppvaktades med blommor. Gunvor och JosefJakobs-

son, Äu.p, medverkade med
en bildtävling. Studiebesök har

ta sönd. i advent bjuder

avd.

Föisamlingshemmet. Insamlingen som då görs går till Lutherhjälpens verksamhet och
blev i år I.255 kr. För att finansiera verksamheten har avdelningen anordnat en tipsPromenad, och auktioner på blomskott

och perenna växter.

Mulens

marker har varit ämne för två
cirklar, ledda av Margot Pettersson,aiih Karin Hjortsäter.
Efter förhandlingar och kaffesamkväm med centern, informerade Ulf Efiksson om skolfrågor och diskussion följde. Årsmötet avslutades med en stunds
skämtsamma lekar och tävling.

IYyfiken n,g."l{yfiket"
ttNyfikettt heter de sena
kvållssamlingarna i Centrumkyrkan i Frökind, en
mötesplats för ungdomar i
alla åldrar.
Klockan år 22.00 på fredagskvållen når jag beger
mig dit, nyfiken på detta
nya.

Jag möter en ström av

månniskor som lämnar det
tidiga kvällsmötet och som
nu ger plats för ungdomar-,
na.
hn värme möter nåir man öppnar entr6dörren, en luftström
av fysisk värme då lokalen har

varit överfull av människor i'
många timmar. Men även en
andlig värme, alla iir glada och
skämtsamma trots att kön är
lång till serveringsluckan där

Kenneth, Eva-Lena och alla de
andra gör smörgåsar, blandar
saft och kokar kaffe. Vid pianot,
sitter kapellmästare Mats Olsson och bläddrar i noterna, han
förberder den musikaliska delen av kvållens program.
I ett spartanskt möblerat sido-

rum finns mötesseriens ledare

evangeJisterna Stig Svensson
och Georg Davidsson som har
kunnat glädja sig åt fullsatt hus
under den pågående mötesseri-

en "Offensiv till liv". De båda
har rest tillsammans i 35 år och

har hela Sverige som arbetsfält.
Jag får även en stunds'samtal
med församlingens pastor JanErik Holm som berättar att han
skall ut på skollovsresa med ett

SPF-årsmöte
Frökindsavd. av SPF har haft
årsmöte under ledning av ordf.

Margit Andersson. Hon omvaldes till avd. ordf. Sekretera're är Inga Nielsen. I övrigt be-

rum. Men det kan naturligtvis
vara trivsamt att komma nära
varandra i en ny och fin lokal.

står styrelsen av Allan Johansson, kassör, med biträde av

Söndagsskoleverksamheten
som var nedläggningshotad har
nu inte mindre än 40 barn inskrivna. Jan-Erik Holm konstaterar också att det är ungdomar
från många sockngr runt om
som denna kväll hai kommit till
mötet som skall ledas av de båda
evangelisterna Stig och Georg.
Centrumkyrkan fyller ett andlig behov i denna del av Falköpings kommun även om det kanske ännu så långe litet är av
nyhetens behag att gå på Kaf6

Göte Johansson. Trafi kansvarig

Linnda Hermansson, studiean-

svarig Thorsten

leenter: Stina Kjellander och
Valborg Claesson. Ledamot i
primärvårdens arbetsgrupp: Elsa Johansson, Slutarp. Teaterledare; Inga Nielsen. Avd. beslöt på årsmötet att skänka 200
kronor till Lutherhjälpen. Efter

avslutade förhandlingar

Nyfiket.

ket alltid ger anledning till

många goda skratt, en medicin
så god som någon.

Kampanjen fortsätter
i Centrumkyrkan med evange-

kyrkan, den är redän för liten en förtätas.

JOSEF JACOBSSON

äger

-och

servering var det dags för "Äsakapojkarna" att underhålla, vil-

Så år serveringen avslutad

och mötet börjar med några älstjog ungdomar med Norge som kade körer. De cirka etthundra
resemåI. Han är glad åt den fina ungdomarna står upp och håller
ufpslutningen kring den nya, varandra i händerna, stämning-

för de stora mötdn som

Gustavsson,

friskvårdsansvarig Elsa Johansson, Slutarp oh gymnastikledare Inga Nielsen. Styrelsesupp-

listerna Stig Svensson och Ge-

org Davidsson från Småland.

Den gångna veckan har präglats

av mycket god tillslutning och
alla tänkbara sittplatser har fått
tagits i anspråk. Det är flera som

har blivit frälsta under helgen.
På fredag kväll är det Hela

s;lr;;:

kyrkan sjunger

tillsammans

med Stig och Georg och den
gemensamma sångarskaran.
Lördag och söndag kvaii fortsät-

ter mötena.

rar dem via rör till briketterrng
och förbränning. I rörkrökarna
torde spånmaterialet av varie-

rande hårdhet och

I uö,ntan på' oltt mötet

stcall börxa:

storlek

åstadkomma en del oväsen när
det träffar plåtytorna där. Det
ljudet ska Kinnarps nu söka e1iminera med inkapsling och'iso-

Katrin Aruidsson, r'ena Filipsson' Barbro Agnesson'

Barbro Lindgren, Ulriea Andersson och Anna-Lena Borg.

lering.

Bullermåtniifg#;

hos trffinnarps
Falköpings kommuns
miljöskyddskontor har
uppmått något för höga bul-

lervärden från Kinnarps
kontorsmöbelfabrik nattetid, 46 decibel respektive 49
decibel, vid Fastarpsgatan
i Kinnarp i nårheten at fa-

trriken. Bullernormen sänattetid

ger högst 45 decibel

utomhus.

Mätningarna har skett på företagets begäran och är ett led
i arbetena med att få ner bullernivåerna till godkända värden,
Inge Claesson, tekniker på
Kinnarps och ansvarig för bland
annat bullerfrågor på företaget

säger, att företaget allt sedan

det blev känt att närboende ansåg sig störda nattetid av buller
från fabriken arbetat på att få
ner bullernivåerna.

- Självklart ska vi komma
tillrätta med det här. men det tar
på
fläktarna
taket en hel del
punkter
genom att kapsla in 30 stycken lite tid att lokalisera de
fläktar - bara en är okapslad. där ljudet uppkommer.
Miljöskyddskontor'ets mätDet har inte riktigt räckt till och
har giorts vid Fastarpsdärför fortsätter vi arbetet för ningar
gatan 19, i ett så kallat frifältsläatt komma under stadgade 45 ge, där man uppmätte 46 dB (A)
-

Vi har sänkt ljudnivån från

decibel, säger Inge Claesson.

- Fläktarna har vi nog åt-

gärdat så myeket som går nu,

själv trorjag att det som kommer

att göra det mesta ar att pÄ

nF

got sätt kapsla in rörkrökarna
på ledningarna från fläktarna

som löper på fabrikstaket.
Fläktarna suger upp spån och
spill från träbearbetningsmaskinerna i fabriken och transporte-

samt vid Fastarpsgatan 14, cirka
8 meter från en vägg där 49 dB

(A) uppmättes. Svenska naturvårdsverkets (SNV) norm föreskriver 45 dB (A) nattetid utomhus. kl. 22.00-07.00.
Den nu aktuella mätningen
skedde vid vindstilla väderlek
22.00-22.15 den 8 februafi i år
då driften vid fabriken var i full
gång'

GLENN WELANDER

Kinnafps-Slutafps IF
bildad,e d,am,klubb

lqfq a?-zg

Medlemmar ur de båda dnmklubbarna i Slutarp och Kinnarp samlad,es und,er gångna oeckan för att bild,a den nEa
getnensamma, föreningen, Nrirmast kannerdn sgns fr.u.
ordföranden Ann-Christine Rehn och

tiil

höger om bordet

Barbro Knutsson, stgr,Ied,. Ruth Johansson, 1). sekr. och
stå.enile den nyuald,e kassören Boel Arnesson. l6fZ-ffi.
Den nya damklubben för rar minst tre medlemmar ge-

Kinnarps-Slutarps IF hade
på onsdagen sitt första gemensamma möte med val

av styrelse, kommitt6er

stämdes till kr 25:-.

Styrelsen består av ordf.
Ann-Christin Rehn, sekreterare
Anna-Karin Brolin,

m.m. Mötet beslöt att damklubben i första hand skall
arbeta för ungdomssektionen, men att den skall bistå
huvudföreningen när det
är påkallat.

v.

sekr.

Ruth Johansson, kassör Boel
Arnesson, v;kassör Gunnel Pet-

tersson. Vice ordförandeposten
är inte satt. Vidare ingår i styrelsen Yvonne Torstensson, Bar-

bro Knutsson, Gullvi Ek och
Barbro Winggren. Revisorer är
Margit Brisbo och Iris Johans-

_ Damklubben skall som regel

ha åtta möten per år varav fyra
på våren och fyra under hösten.
För varje mötesprogram ansva-

mensamt. Medlemsavgiften be-

son och suppleant

:

gren.

I

Barbro Wing-

lotterikommitt6n ingår
Kerstin Eriksson, Ing-Mari öst,

Ki.nnarplSlutarp {10: Std.,ende frå.n od.nster: Camtlla
Karlsson, Marie Akerhage, Zandra Qui.sth, Linda Pers'
son. Kniistå"en^d,e fr&n oiinstei: Malin Pettersson, Maria

H elmersson, Asa W e sterberg, There se Blomdahl.

Birgitta Silverstrand och Carina
Törnqvist och i kioskkommittdn
Lisbeth Andersson och Yvonne

Torstensson.

I.J.

Undef UinlgthalUåJGl
Gula viuans personal i
"r,oranar
Falköping på tisdagskvällarna s.k.
trivselträffar för sina dag- och
veckopatienter. En uppskattad aktivitet som vid varje tillfalle
samlar ca. 15 deltagare till några timmars gemenskap. I tisdags
stod en visafton på programmet med Maj-Britt och Bror Johansson från Kinnarp. Detta framfördes med inriktningen "Melodier
Ni minns", som Dans på Sunnanö, Gärdebylåten, SkomakarAnton och många andra melodier. En minnenas afton för många
av deltagarna, som uppskattades mycket. Vinterns program i
övrigt på tisdagskvällarna har ofta handlat om Sveriges landskap
varav kan nämnas Gotland, Öland, Värmland och Närke. Vid
varje tillfälle har ett landskap diskuterats och avslutats med ett
bildprogram om berört landskap. En inriktning som Gula Villans
personal ombesörjer själva i samarbete med Primärvårdens Fritidsverksamhet.

SFytte:- en populår
aktivitet i trffnneved

,4.-s+

Nå.gra barn som besökte sportlousskyttet i Kinnersed,. Fr o Andreas Jönsson,
Sara Hernlansson' Jesper Kannius och Jonas Jansson. (Foto: Dan Nilsson)

Att skjuta med luft-

gevår är en av de mest
populära aktiviteterna
under sportlovet. så även
i Kinnarp, dit fotografen
Dan och jag åkte på torsdagsförmiddagen.

Det var

Kinneveds
skytteförening som återigen anordnade',sportlovsskjutande", nu i sin
nyrerioverade och fräscha lokal som stod klar

i

höstas.

-

Ja, då var till, och med

självaste landshövdingen här
och invigde, säger en av edl-

själarna inom Kinneveds

skytteförening, Anders Her-

mansson.

- Barn och ungdomar tränar här varje vecka måndag,

onsdag och torsdag och in-

tresset är mycket stort, både
bland flickor och pojkar, fortsätter han.
- Tjejerna är nästan bättre
ån killarna. , . men det behö-

ver duju inte skriva. .

.

Nej, nej, lovadejag. . . (he!

he!)

o Myckettråning
Vad behövs då för att bli

en bra luftgevärsskytt?

- Träning, träning och åt'er
träning, precis som i alla andra idrotter, säger Anders.
- Sedan är detju naturligtvis en fördel om man inte äf
alltför darrhänt, fortsätter
han och skrattar.
I Kinneveds skytteförening
- det sammanlagt
finns
fyra instruktörer, som turas om att
sköta träningen.

- Vi

anordnar egna täv-

lingar också, säger Anders,
samtidigt som vi tävlar i Skaraborgsserien och även åker
ut på andra tävlingar. Vi har
många

järn i elden.

o Äggkartonger
Ja, det verkade också vara
en förening med många kreativa hjärnor. Det märktes bl a
nårjag tittade upp i taket, där
en massa tomma äggkartonger(! ! !) satt fastklistråde.

-

Ja, det dåmpar resonan-

sen otroligt bra här inne,
samtidigt som det ju ser ganska häftigt ut, hävdade Anders glatt.

Används då lokalen enbart

för luftgevärsskyttar?
- Nej, absolut inte,

sa

An-

ders. Olika studiecirklar brukar också få plats i våra loka-

ler.

JEANETTE

o Kinnarp/Slutarp

't

I(jörck.kåserade vid
hembygdsmöte i l(inneved
Kinneveds hembygdsförening har haft årsmöte i lokal Frökind. Styrelsen omvaldes i stort

och består av ordf. Rune Lennartsson, sekr. Thomas Pettersson, kassör Erik Gustavsson,
vice ordf. Barbro Jarlsson, vice
sekr. Assar Karlsson och ledamöterna Dagny Silvander och
Rune Alvdn. den senare som

ersättare för FlemminE Thor-

Kinneveds Kyrkokör
har hållit årsmöte. Av

års-

berättelssn framgick att kören
har 1? medlemmar, haft 30 kör-

övningar, medverkat vid kyr-

kans högtider, ;nedverkat med
sång på valborgsmässoafton i
Trädet, fdrsta maj i Frökindsgården och vid Oppet hus i Församlingshemmet. Kören deltog
vid kontraktets kördag i Fredriksbqrgskyikan. Samarbetet
med Äsarps kyrkokör har fortsatt även under 1988 med musikgudstjänst i Äsarps kyrka och
Kinneveds församlingshem.
Anslag har erhållits från Kin-

neveds församling med 4.000
och från Vårkumla med 500 kronor.
Det blev omval av styrelsen:
Ordf: Göran Andersson, sekr.
Brita Wilgotson, kassör Bengt
Klingstedt. Revisorer: Berit Samuelsson, Håkan Silvander.

Materialkommitt6: Brita Johansson, Ingrid Olsson" Pressreferent: Göran Andersson.

Ordföranden avslutade årsmötet med ett varmt tack till

A"r;,1
,
91 vs

<

o Kinnarp/SlutarP- 5

Två nya i styrelsen
för Vägföreningen

stensson som avböjt återval.

Ur föregående års verksamhet kan nämnas torpvandring i
Alarp där man i "rök och makadami' även fick se den stenkross
som skånktes till föreningen.
Tillsammans med Frökinds fri-'
kyrkogrupp har man haft tipspromenad och föreningen har
haft en resa till AnterVGräfsnäs.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 313 vilket betyder att Kin-

Kinnarp-Slutarps Vägförening har haft årsmöte i Lokal
Frökind. I styrelsen omvaldes
Båsse Johansson för 19:e året
som ordf. I övrigt blev det en

del förändringar i

styrelsen.

Carina Thörnqvist är ny sekr.
eftef Sven-Olof Johansson, som
varit Länsstyrelsens representant och avgick vid årsskiftet.
Mångårige ledamoten Arne Andersson avgick också och ny i
styrelsen blev Rune Lennarts,son. I styrelsen omvaldes kassören Helena Georgsson. Kvarstående styrelseledamot och kontaktman med entreprenörer och
fastighetsägare är Lennart Helmersson, som tillika är av Länsstyrelsen utsedd representant.

neveds hembygdsförening är en
av de största inom kommunen.

Utöver'en övergripande målsåttning om inventeringar och
dokumenteringar om gången tid
beslöt man på årsmötet att gen-

omföra torpvandring, tipspromenad, arrangera en bussresa
och att försöka få igång studie-

cirklar,

r

/Y

Kjörck

Den kände kåsören Ingvar
Kjörck medverkade på årsmötet med e'ut kåseri om bered-

Anders Andersson och KarlGustaf Johansson omValdes som

suppl. och kvarstående är Val-

demar Svensson och Assar
Karlsson. Aine Persson och

skapstiden på ett sätt som ingen
annan kan. Han hade tillbringat
en tid av beredskapstiden på en
stab i Skåne där en annan ska-

Erik Svensson omvaldes till revisorer med Rolf Wallin och
Tord Torstensson som ersätta-

raborgare ville ha permission
för att "vistas under sin hustrus
barnsäng."
Studieförbundet Vuxenskolan har sju studiecirklar i gång
om beredskapstiden och medlemmar ur dessa cirklar var in-

re. Bengt Samuelsson och Allan
Andersson utgör valberedning.

' Under verksamhetsåret har
upprustning av park- och grön-

områden skett i den omfattning
som beslutades 1988.

Styrelsen har diskuterat trafiksituationen på vägen till Centrumkyrkan, som också utgör
daghem. Många b4rn finns på
vägen och korsandd väg gång och cykelled - me{mopeder (!)

och cyklister uppnlärksammar
inte alltid de små vandrarna.

Icke heller är bilisterna särskilt

varsamma när de trafikerar
denna sträcka. Styrelsen ska

försöka finna en lösning på problemet.
Styrelsen diskuterade också
illegala soptippar. främst i Slut-

arp, där fastighetsågare fortfarande tippar trädgårdsavfall i
området bakom skidstugan. Det

är förbjudet.

Icke heller får avfall forslas

till diket som frnns vid lekplatsen

närmast Slutarps station
Hantverksgatans förlängning.
Pulkabacken vid reningsverket är i dag enda platsen där
trädgårdsavfall får tippas.
Föreningens målsåttning är
att göra de båda tvillingorterna
än mer trivsamma och attraktiva genom fortlöpande upp'rustning och uppsnygning.

bjudna till att åhöra Ingvar
Kjörcks anförande.
JOSEF JACOBSSON

körledaren Margareta Thor.

RK-stämmaiKinneved
I morgon onsdag inbjuder

Kinneveds rödakorskrets till

kalstämma

i

1o-

församlingshem-

met.

Lars Hörnberg,

Falköping
kommer att berätta om Armeninen och det blir förstås också
kaffesamkväm.

Koff.rep

p å' F r ökinds g å,rden'

Häromdagen infann

sig
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medlemmar ur Frökinds Pensionärsförening med kaffekorgar och ett glatt humör På Frökindsgården.
Meningen var att man tillsammans med en gruPp boende På

Frökindsgården skulle ha en
trevlig eftermiddag.
Sedan alla presenterat sig för

varandra sjöng Ninnie Alvdn ett
par sånger.
Till underhållningen bidrog
Tilly Andersson med läsning ur
Västgöta-Bengtssons bok Mina
roligasle historier.
Tillys barnbarn David 12 år
spelade ett flertal musikstYcken
på blockflöjt och visade sig vara

mycket duktig och fick livliga
applåder. Han fick också god
hjälp av goda sångare. Man

tyckte sig höra Julia, EmmY'

Stina, Holger och

Gunnar

sjunga med tydlig sångarglädje.

Karl Blom berättade jakthis-

torier med en inlevelse som endast en jägare förmår.

Så följde 3-kaffet. Efter lite

"krus" - sådant hör ett gammaldags rejält kafferep till hade alla placerat sig vid borden

och det var dags för Ninnie,
Mimmie och Märta att bjuda
omkring nykokt kaffe och hem-

bakt dopp.
Det blev då tillfälle ätt prata
med varpndra om nytt och gammalt, kanske mest gammalt, inte

att förakta.
Daniel tyckte att han inte mindes lika bra som förr. Men det
betyder inget när gemenskapen

är god. Det finns så mycket att

Dagen därpå kom det folk trarr
Stockholm som säkrade fyndet

och det fördes pr järnväg till
Statens Historiska Museum för

analys. Fyndet visade sig vara
skelettet av en ung kvinna från
gånggriftstiden för 4000 år'sedan.
Så småningom fick Wilhelmsson ett särtryck ur arkeologiska

forskningar och fynd med titeln
Stenålderskvinnan från Luttra.
Dessutom ett personligt tack-

brev från konung Gustav VI
Adolf för att han räddat historiskt intressant fynd.
Ett för Wilhelmsson kärt do-

tala och påminna varandra om.
Samtalet med Karl Wilhelmsson kom helt naturligt in på det
fynd han gjorde en majdag 1943
vid torvtagning på Rogestorps

kument, har tyvärr försvunnit.

mosse, strax

Enligt Frökindsgårdens föreståndarinna Birgitta Adolfsson

intill gränsen till

Kinneved. Han förstod genast
att det var en del av ett skelett
han fick på sin spade. Han kallade på riksantikvarieämbetet ge-

nom dess ombud

i

Falk-öping.

Ingen vet vart.
Innan det var dags för var och
en att gå till sitt, tackade Martin
Ahl för ett trevligt samkväm.

är den idd med

gruppbesök,
som pensionärsföreningen tagit
upp, uppskattat av de boende
på Frökindsgården.

t>[s- m.

I(retsmåsterskap i luftgevårs shy tte
Könneoed,
d,ominerud,e
Kinneveds Skytteförenarrangerade nyligen

ing

kretsmästerskap i stående
luftgevärsskytte.
Fyra av sex medaljer erövrades av Kinneved.
Arrangerande Kinneved är
som många säkert vet en myc'ket aktiv förening och ledarstaben inom klubben hoppas att
det nästa säsong skall bli ett
ännu större intresse för tävlingsskytte. Dessutom hoppas Kinneved att även andra föreningar
aktiverar sig ytterligare i de tävlingar som finns.

I

o Prisutdelning

Prisutdelare i det ovan nåmnda kretsmästerskapet var kretsens ordförande Kurt Magnusson från Falköping. Han biträddes av Claes Akesson från Kin-

neved.

De fyra hemmaskyttar som
fick medalj var Per Brisbo,
Hans Göransson, Peter Ahl och
Ola Hermansson. Dessutom utdelades det medaljer till Falkö-

Med'aljörer uid kretsmösterskapet i luftgeuiirsskgtte i Kinneueils skyttehall blers fr u
Per.Bri_sbo 362_p (guld), Jan-o],of Janneson J5s p (silver), Hans Göransson J48 p-(situer), Marcus Janneson 345 p (brons), Peter AhI 344 p (brons) oeh Ola Hertnansson 337
p (brons).
pings-duon Jan-Olof och
cus

Janneson.

.

Mar-

tävlingen anordnades av Fal- Martin Thor, Jimmy Lindroth
bygdens Skyttekrets. Mästare och Niklas Ahl, alla från Kinneved och arra med 3e5 poäng'

måstare

Tomas
::",".äää#fi:å""ätå:i?il:
Enveckatidigaretävladesdet des närmast av Christian JoAv de sex främsta platserna
iFalköpingiluftgevärsskytteför hansson, Mullsjö 396, Mats Fäll- belade alltså Kinneveå feml
klasserna

L

11-L 15. Den

här

ström, Kinneved 3g6 samt

trion

Slutarp ifothollstopp

Natten mellan lördag och
söndag höIls en stor turne-

ring i innefotboll kombinerad med disco i Sport- och
simhallen i Ulricehamn.
Det var Ulricehamns fritids-

gård som arrangerade den för

andra året. Från Falköpings
kommun deltog tre lag med pojkar, två lag frpn Floby fritidsgård och ett från Slutarps fritids-

gård. Dessutom medföljde en
hejarklack från Floby.
Från klockan 17 på lördagen
till kl. 06 på söndagsmorgonen
spelades det matcher oavbrutet.
Inte mindre än 42 lag deltog.
Sextonårslaget från Slutarp
gick till final och vann i sin ål-

dersgrupp, utan att släppa in
något mål under speltid.

Flobypojkarna giorde också

väl ifrån sig. Ett lag gick till semi-

final och blev trea. Det andra
laget kom tvåa i det första
gruppspelet.

Kombinationen fotboll och
diskotek var en lyckad satsning.
Dansgolvet var fullt så länge discot varade (mellan kl. 20.00 och

Slutatps oinnande lag bestod. ats Richard Blasquez de
Pablo, Dennis Arelsson, Tobi,as Karlsson, Oue Karlön,
Mil<ael Monn, Juan Francisco GiI.

,

t481 o3 tg

Muskfu,statiott i
jord,brukets tjänst

Som synes s& har Yngue och Rune AIoön
kalksprid,a,re.
I

rejiil diicksutrastning på såt:iil traktor som

rls-m.

Når andra vårldskriget
var över kom maskinåldern

till

Sveriges jordbrukare.
Självbindaren blev nåstan
ttvar mans egendbm" och
detta satte faft på stenröjningen. Nu blev de traktordrivna kompressorerna för
stenborrning och stenvagnarna efterfrågade och ma-

skinstationerna som tillhandahöll dessa stenriijningsredskap blev många.
Andra traktorarbeten som efterfrågades var gödselkörning
harvning och plöjning samt efterhand ogrässprutning. .l,llteftersom lantbrukarna själva köpte. traktorer ririnskade efterfrågan på maskinstationsarbeten,
men nu har den ökat igen. Orsa-

ken är att det finns många nya
och stora maskiner.som låmpar
sig för maskinstationsbruk. Speciellt i Skåne finns det många
maskinstationer som på sina
håll helt sköterjordbruk åt ägare som sysslar med annat eller
behöver specialmaskiner.

I Kinnarp finns en maskinstation som ägs av Yngve och Rune
Alv6n. De har satsat på gödselkörning, flytgöds6l och fastgödsel, kalkning, körning med
rundbalspress samt snöröjning
åt kommun, vägföreningar och
vägverket. Ett arbete som har
ökat är just kalkspridningen,
givetvis beroende på allt surt
nedfall.

Alv6ns maskinstatin har ca
300 fasta kunder och verksam-

hetsområdet omfattar Falbygden - Stenstopp och Tidaholm.
Då jordpackning på senare tid
blivit ett problem har bröderna
Alv6n konsekvent satsat på s k
twindåck. Det är alltså stoia låg.

Någon lantbrukare har haft dispens för att få köra gödsel, men
i stort sett så betyder gödslings-

förbudet att körsäsongen blir
kortare och då är det värdefullt

mgd bra maskinutrustning och
stora däck för att klara av vårbruket som nu stundar.

Fortfarande behövs alltså

maskinstationerna

för att

av-

lasta enskilda jordbrukare från
vissa arbetsuppgifter och samti-

digt hålls maskininvesteringarna tillbaka för jordbruket.
JOSEF JACORSSON

profildäck på både traktorer

och redskap vilket ger ett mycket lågt marktryck. Detta är viktigt även ur den synpunkten att
maskinstationen behöver köra
även vid lite sämre väderleksförhållanden för att hinna med
sina arbetsuppgifter.
Underjanuari - februari har
det varit f<irbud för gödselkörning om man inte kunnat mylla
ner den samtidigt som man kör
och det Carjulr]f na t ex vall.

KINNARPS STATII|NSHUS

med tillhörande uthus är till salu.
Statens Järnvägar infordrar hårmed anbud på byggnader

jämte ca

1.800 m'ztomt.
Stationshuset innehåller en läg. om

4 r. o.

k. samt tj änsteloka-

ler. Kommunalt VA. Fastighetsbildning ej klar.
Nåirmare upplysning om försåljningsvillkor m.m. kan erhållas per tel. 031/10 34 22. Visning efter överenskommelse
med vår förvaltare i Falköping tel. 0515/120 31.
Skriftligt anbud på kuvert märkt "Anbud på Kinnarps stationshus" skall vara inkommet till SJ fastighetsdivisionen,
Region Väst, Box 1522,401 50 Göteborg, senaste den 28

april

1989.

FASTIGHETSDIVISIONEN REGION VÄST
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Tipsprotnenad,

medhäst ochaagrt
Varför gå när man kan
åka? Kvartersrådet Bergsliden anordnade i helgen en
mycket uppskattad tipspromenad med häst och vagn.
Solen sken från en klarblå

vinnarna hedrades med handgjorda prydnadssaker som Lot-

himmel, hästarna var medgörliga och deltagarantalet stort,
drygt 50 personer anmälde sig
till söndagens tipspromenad
med början vid Kvartersgården

Arrangörerna var! mer än nöjda över det stora intresse som
visades och kan mycket väl tänka sig anordna dylika tillställningar där djur är med.

och mål

i

Mössebergsparken.
Sammanlagt tolv kluriga frågor
skulle besvarad och de lyc

ffi

ta Ljung och Kristina Johansson

bidragit med.
De allra minsta som inte hade

lust att delta i tipspromenaden
fick prova på ponnyridning.

Dagen avslutades med våfflor
och kaffe inne i kvartersgården.

w
'

*:w

x$
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I helgen genomfördes
förbundsmästerskap i luftgevärsskytte i Skövde. 220
skyttar fanns på plats och,
som vanligt, höll sig Kinneved väl frarnme i prislistorrå, tre måsterskapstitlar
sköt klubben till sig.

o tagseger
Kinneved vann dessutom en
av de två lagtävlingarna. Maria,

Hanna och Jimmy Lindroth ingick i det lag som vann lagtäv-

lingen för luftgevärsklasseina

1f -15. Kinneveds andralag
med Helena Karlsson, Fredrik
Ost och Sara Lagerstrand blev
Klass L 11vann Helena Karlstrea,
nio poäng efter klubbson, med 5ina 398 poäng var hon.

en före Christian

Johansson
från Mullsjö. LinuE Johansson,

också han från Kinneved var
fyra i klassen med 392 poäng.
I L 13 vann duktiga Maria
Dahlälv återigep. Hon sköt 399
poäng och var två före tvåan

Marlene Lundgren från Axvall
och trean, klubbkompisen Hanna Bemerhag.

kompisarna.
Också Falköping beJade några fina placeringar. Marcus Jannesson blev fyra ijuniorklassen

med 357 poäng, segrade giorde
Tibros Jonas Sjöberg med 377.
Karl-Erik Wahlström var trea
i seniorer 50 med 352 poäng, elva efter segraren Björn Boström
från Tibro.

Leif Ftlipsson, Edttin och H&kan ?ör'esson slco
precis txll att böria tipspromenaden oid Kuartersgå,tden
p& Bergsliden. De har god draghiiilp au ponnyhtistarna,
Kusken,

Janko och Dogkan.
Kinneueds skgttffirening.har må'nga duktiga ungdomsskyttar. Niir förbund.srncisterskopet i. luftgeuiirskgtte atsgjordes i Sköade i helgen bleo det tu& indiuidueLla segrar
för klubben. Maria Dahliilt: (t.ts) oann L 13 och Helena
Karlsson L 7J.. Dessutorn Dann Marta och Helena lagtöu-

Iingen tillsammans med Jimmg Lindroth. (Foto: Kiell

Caidahl)

För kultur

- mot video...

Kulturella veckor pågår
denna och nästa vecka på
Kinnarps skola. Kulturveckorna sker i anslutning till
nästa veekas videokampanj
i Falköpings kommun.
Målsättningen med kulturveckorna på Kinnarps
skola år att bjuda eleverna
på goda kulturella alternativ i stället för våldsvideo.

Det är lärarna Barbro Sandin,

Anna-Karin Grape och Laila
Rehnstedt som är initiativtagarna till kulturveckorna.

Avsikten är att fortsätta kulturprojektet även då temaveckorna är över. Från Kinnarps
skola ska man då söka anslag

hos lånsskolnåmnden.

För-

hoppningar finns att fortsätta

med aktiviteter som dans och
bildanalys där eleverna lär sig
tolka bilden och dess innebörd.

I7nd,er kulturtsecl+onra p& Kinnarps slcolo
retha Thor. (Foto: Dan Nilssorr.).
som ledare. Körsång under ledning av Margaretha Thor, gitarrer under Rune Johanssons led-

ning.

$lZ-

@1.

bjöd,s d,et på,körs&ng

popmed
EvyHanssoniledningen.
Eleverna kommer också att få
Och så kommer en liten

grupp att visa vad de kan

uniler ledning ao Mwgase filmer och videofilmer under
kulturveckorna och efter filmen

diskuterarlårareochelevervad
de sett.

Under kulturveckorna får
eleverna. förutom dans qch bildanalys, ta del av ett bokcaf6 på

skolan där Barbro Hellgren
kgmmer att berätta om böcker.

Conny Runesson, från polisen

i Falköping, gästar

Kinnarps
skola under veckorna för att tala
om videovåld och skadeeffekterna av att se för mycket på
videovåld.

Flera musikuppvisningar
kommer att äga rum; fiolgrupp
under ledning av Monika Petri,
klarinetter med Björn Pehrson

Torsdagen den 20 april 1989

Kinnarpselever
fick ett "nådehr"
Högstadieleverna från

Kinnarp/Slutarp skall i
fortsåttningen skjutsas
till Floby och där få sin

utbildning. Men verkställigheten med beslutet s\iuts upp så att högstadieeleverna i Kinnarp

hånvisas till Flobys rektorsområde först fr o m
läsåret f99f/92. Fram till
dess skall också Flobyskolan kvarstå som självständig högstadieskola.

En enhällig skolstyrelse fattade det beslutet
vid sitt onsdagssammanträde som hölls i Högsta'
diets bibliotek i Floby.

Det är med hänvisning till

aviserade eventuella föränd-

ringar av statsbidragssystemet för grundskolans drift
som man nu beslutade skjuta

på verkställigheten av

det
beslut som skolstyrelsen fattade redan 1985.
Idag ingår Kinnarpsskolan

organisatoriskt i Kyrkerörs
rektorsområde. Motivet för

velser och uppvaktningar
och i början av 1988 beslutade

skolstyrelsens arbetsutskott
att anlita en konsult för att
utreda frågan om högstadieelevernas skolgång.
Utredaren Osten Fredriks-

son från Mariestad
skolstyrelsens

ansåg
om

beslut

att flytta över Kinnarpsele-

övbrföring av elever från
Kinnarp till Floby mycket

skulle därmed förlora sin
ställning som självständig

gare ett läsår på Kyrkerör.
Det kan komma ändringar i

verna till Floby är att högstadiet i Floby på grund av elevbrist beråknades tvingas gå
ner från tre till två paralleller
i början av 90-talet. Skolan

välgrundat. Såväl pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska skäl talar för detta.
Men skolstyrelsen ger alltså Kinnarpseleverna ytterli-

högstadium.

statsbidragssystemet för
grundskolan som gör det

o Utredning
Skolstyrelsens beslut 1985
har föranlett en mängd skri-

möjligt att ändra beslutet äh
en gång.

LARS AKIIE
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Lördagen den 1 aPril 1989

Sport

I{enn ar p s t af ett e rJ) )
- blör entradötion?

))

t'

Sju loknla lag fanns representerade i "Kinnarpsstafettens" premidrtiit:Iing och p& btlden har ui en representant fr&n uart och ett a1s de lagen, Fr.u. Christian Johansson,
Mullsjö, Alerander Bör1esson, Falköping, Lars-Äke Brodd, Kinneoed,herr,Linus Johan'
son, Kinneoed I, Lisbet Berglund, Kinneued dann, Bror Soensson, Vartofta och Jenng
Gusta o sson, S örby -Od,ensberg. ( F oto : Dan N ils son)

På fredagskvällen var det

premiår i Kinneveds skyttelokal. Premiär för "Kin-

narpsstafetten", en lags\iutning som pågår i sex

timmar. Klockan

arton
sköts de första skotten och
"målgång" var beråknad
till midnatt.
- Det här får bli ett provår, blir det lyckat hoppas vi
naturligtvis att det kan bli
en trevlig tradition, sa K-G
Ahl i arrangerande Kinneveds skytteförening.
Tio lag gjorde upp om första-

priset: Kinneved, (tre lag), Falköping, Vartofta, Mullsjö, Axvall, Bäreberg (två lag), Sörby-

rekommer heller inte och det
fanns också skyttar i alla åldrar
samlade i Kinneveds nya, fina

Odensberg.

skyttelokal.
'

o 20skottvar
Varje lag bestod av

skyttar,
som var och en sköt 20 skott
under en halvtimme och sedan
räknades samtligas resultat ihop
för att få fram en slutsegrare.
- Axvall och Bäreberg får väl
ses som favoriter, med Kinneved I som outsider, iyckte K-G.
Id6n med lagskjutning under
12

sex timmar och med

såpass

många skyttar i varje lag är alltså ny. Någon klassindelning fö-

- Det är ju också lite av meningen med det här, alla klub-

bar kan inte få ihop tolv ungdomsskyttar och då tyckte vi att

det var lika bra att göra tävlingen öppen för alla, det kan
vara trevligt att tävla mot någon
som inte kommer ur ens egen
generation varje gång.

"Kinnarpstafettens" resultat

ber vi att få återkomma till i
måndagens tidning.

St'ensk'tr- Liikure mot

l(iirnouveni

o Fredspris 1985
Internationella organisatio-

Oroligo harn upplever
Yuxna som likgiltiga

'gl*s,

nen Läkare mot kärnvapen bildades 1980 och omfattar 60 länder med sammanlagt 200.000
medlemmar. Den svenska organisationen bildades året efter,
och en tredjedel av Sveriges läkarkår är med i rörelsen. Med
andra ord ca 10.000 läkare. Organisationerna är alltid politiskt
obundna.

Som bekant erhöll världens
Läkare Mot Kärnvapen Nobels
fredspris 1985. På senare år har
flera yrkeskategorier bildat egna föreningar. Nu senast Präster mot kärnvaPen.
Allesammans arbetar intensivt för att opinionen inte skall
klinga av. Dårför är det så viktigt, att flera än Iäkare håller
"lågan brinnande".

o Medicilrsk
hjälpomöjlig
Tanken på att en kårnvaPenladdnin$-"på ett megaton skulle
fällas på höe höjd över Falköping, skulle innebära att allt levande inom en radie av 7 km

skulle utplåmas av rrärme- och

Kod"Ilens förelösare

ä fi"

frå'n

Suenslca lölcnre mot kdrnttapen, giorde

uar och

::,p* :i'^'.:?!t^
problemen: Körnoapen som ett llot TnoI uar
stnfredÄros. Hiirti'l,lsammans medKhMårtensson'

iiformattonslnsats kring de

ii"iitea. Äit"tieft"k taÅiolisiioar

tryckvågen. Inte ens skyddsrum
skulle vara något nämnvärt
skydd. Skadornas typ skulle
vara brännskador, klåmskador,
lungsprängning/blödningar,

stså,ta

trumhinnesprängningar och
krosskador.
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omkom 270 av 298 läkare och
1.564

iLl
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personal, naturligtvis ej undantagna. Vid Hiroshima-tragedln

av 1.870 sjuksköterskor.

Hjälpen finge i så fall komma
från det håll vinden vid tillfället
blåser. Strålskadorna blir mYcket allvarliga 6-7 mil i vindriktningen. Alltså finge sjukvårdspersonal komma i massor från

exempelvis Jönköping-Boråshållet om vinden blåste norrut.

o Ekologisk
katastrof
Fred Magnusson talade om
vad som kommer att ske ifrågal
om skador på alla levande varel-

ser, växter, djur, bakterier, klimat och annat. Det gäller inte
enbart "krigsskådeplatsen"'
Hela världen kommer att för-

vandlas. Oförutseddda saker

Sarnlinqkringkaf,febord'endrensjöluklarhetl:t,dKinnelsedsförsamlingsk&rssanxnxqn-.
ktsiillen' .
Tr;;;;;;. iarä" itoa 'o* uörd' förvapenanfall
skulle få för följder
o Psykologiskthot
meia ta
Detta framkom när fcir Falbygdens del. Att
bekvmmer
För
att börja med slutet ar
Svenska Läkare mot xain-

o'"-"i'"

1:l::.:l^t9tmarnas

vapen inrormerad"
;f.,T?f,::3X1 l:l".JT1',å',: !}:'l!:;" """':Tä:::åf,irå'J
verksamhet vid Kinn-eveds ia.l"
ia - även om vi själva vad barn och ungdom,rppl"u.t
Församlingskårs träff i
rppl.,rär frågan som svår.
inför de nukleåra hoien. ?0
Församlingsgården, Kinproc. är mest oroliga för kärnMånga åhörare hade samlatsr vapenkrig. 11 proc. sina föräld"
neved, i onsdags.
det vackra vårvädret, och rars död och 6 proc. hotet mol
--^ D^rr
.tolt trots
LaKarteamet' overlaKare
*"r, startade med gemenskap miljön. Dock tår 70 proc. atl
il..den. Män fick en kärnvapenkrig kan rörhindras
P:X::^9:t"tPt*ln"l:"iä'r.än
skråimmande, intressant nåra medan 25 präc. tror att kärn.
::::t-"T^t-t:.1^::i-il"^1,-t:i.9
nusson'
oerattaoe rran orK€ uL-" timmar lång informa- vapenkrig kan inträffa. under
gångspunkter, vad ett kärn- nog tre
;i;;.
livstid.
deras

kan ske. Vi vet om hur man för
några årtionden sedan frikostIigt gav röntgenbehandling för

alla möjliga krämpor. RYggbesvär m.fl. krämpor behand-

lades ofta med röntgenstrålning. Denna strålbehandling är
numera förbjuden, allteftesom
vi kommit underfund med ris-

kerna. Genetiska skador kom-

mer att fortsätta generationer
framåt. Ofullgångna foster som
aborteras spontant, sterlitet o.
s.v. Sak samma händer med
djuren. Cancerformer av alla
slag kommer att öka enormt'

Tjernobylolyckan kommer i
Sverige i framtiden fram,lalla
tusenLls cancerfall.
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Torsdagen den 13 aPril 1989

o Begränsning
Stormakternas nedrustningsöverenskommelser är i realiteten en chimär. USA och Sovjets
bortdragande av sina landbase-

rade kärnrobotar i Ost- och
Västtyskland betyder i verkligheten ingenting. KärnvaPen
överförs i stället till automubåtarna, som det ju finns gott om,
såväl i USA-baser som i Murmansk. Landbaserade robotar
är i verkligheten överflödiga.
U-båtsvapnen omfattas inte av
avrustningsavtalen.

Bilfirnur, iKinnarp byter ägare
Bilhallen i Kinnarp är
det nya namnet på det bilfö-

retag som sedan 30-talet
varit verksamt i Kinnarp
under namnet Bröderna
Larsson Bil AB. Detta sedan fastigheten, bilförsäljningen och lagret med begagnande bilar köpts av
RoIf Ingemarsson .från
Vilske-Kleva. Där har han

drivit bilverkstad och

o Politikerej

be-

gagnat bilförsälj ning sedan

beslutsfattare
Många tror att det är politikerna som beslutar om de stora
vapensystemen. Men det är fel.
I verkligheten är det veten-

1980.

Verkstadsdel och service på

gamla Bröderna Larssons i samma fastighet har köpts av Conny

Larsson brorson till bilföretagets. tidigare ägare. Under ett
antal år har han drivit hela företaget men koncentrerar sig nu
på verkstadssidan.

- Vi kommer att intimt samarbeta i den gamla fina andan som
rått här säger Rolf Ingemarsson.
Förutom bilmärket Lada

inom en månad.

Bröderna Larssons

man sålt ryska Lada.
GLENN WELANDER

som

han övertar agenturen för står
han i begrepp att introducera

ytterligare ett bilmärke på

marknaden på Falbygden. Det
står mellan fyra olika, vilket är
ännu inte klart men det sker

siler för insatser inom det gamla

"kontroversiella kriget". Politi-

kerna luras ständigt. Det är nakna sanningen. Politiker "sitter"
i snitt 8 år. Därför har strategiska försvarsplanerare, militären,
vapenindustrin ett ständigt för-

språng.

r

Einsteins ord

avslutningen citerades AIbert Einstein, som vid slutet av
sitt liv sa så här: "Atomens frigjorda kraft har förändrat allt,
med undantag av vår förmåga
att tänka. Därför är v.ihu på väg
mot en katastrof utan motstyc-

RoIf Ingemarsson t.h. tar öoer fastighet och bitförsiiljning
och Conny Larsson t.u. tar öuer reserudelar oih ueikstaä
niir Bröderna Larssons BII AB nu bgter iigare.
@-,-=:"-*=.F
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ke".
Kyrkoherde Uno Mårtensson
höll en avslutande, tänkvärd
betraktelse i anslutning till kvällens skrämmande men nyttiga
innehåll. Och slutligen sjöngs

den numera inte alltför

ofta

sjungna psalmen "Bevara Gud
vårt fosterland".
ALVAR ANDERSSON

. Kullen söder om Kaulässtugan i. Plantis kan bli. en intressant d,ng om den
tköts med. slåtter, siiger Margarete Thor. En iing hcir skulle bli ett fint studie-

ifujelct

för eleoer i Kgrkerörsskolan och Centrolskolan.

lqgl oq 0s

AB

bilmärken från Leyland och
EMC. Sedan 5 år tillbaka har

skapsmännen, vapenindustrin,
underrättelsetjänsterna m.fl.
som fortsätter rned sina ?0
framförhållning om vad för slags
vapen som skall tillverkas. Man
rustar för konventionella krig,
säger man. Men i hemlighet
konstruerar man små kärnmis-

I

Bil

startades på 30-talet av fyra bröder. Två av dem har ägt det
fram till överlåtelsen. Företaget
var tidigare säljare av engelska

-o
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Sport

Måndagen den 3 aprit 1989

"Kinnarpsstafetten')

"Kinnarpsstafetten"
till en fin succ6 för arrangerande Kinneveds
Skytteförening. Det kunde
man förstå när klubbens
K-G Ahl vid tävlingens slut
frågade de närvarande om
"vi ska pröva nåsta år också" och fick ett rungandeja

-

en suc c6!

blev

till

svar.

Det verkade som om tävlingsformen var ganska lyckad så här

i slutet på säsongen med att
blanda olika åldrar och klasser
i en och samma klass med valfri
skjutställning. Unga som.gamla
flck tävla mot varandra på lika

villkor. Stämningen i

såväl

skjuthall som det väl packade
klubbrummet var hög och hjärtlig.

o Damlag
Tyvårr kom ett par återbud
till tåvlingen och Kinneved fick
skrapa ihop ett par lag för att
fylla banorna. Ett damlag som
gjorde en mycket fin insats då

flera av dem inte hållit i ett luftgevär mer än vid något enstaka
tillfälle. Nu fick de tillfälle att
pröva på den sport som cleras
ungdomar och äkta hälfter sysslar'med. Här har föreningen
förmodlingen en stor outnyttjad
potential av nya skyttar och förhoppningsvis våcktes intresset
för fortsatt tävlande.
Det andra utfyllnadslaget,

Kinneveds herrlag, skrapades

ihop kvällen före tävlingsdagen
och lagledaren Las-Äke Brodd
hade i början inte alltför stora
förhoppningar på en tätplacering. Men detta "hopskrap" av
skyttar i alla åldrar blev till en
stor överraskning och tog hem

"Kinnarpsstafetten" blea en succö, 120 skgttar oar i elden under ser timmar. Niirmast
l<ameran iir det Christian Johansson fr&n Mullsjö som tar sikte. (Foto: Don Nilsson).
segern i tävlingen.
De fem lagprisen togs hem av:

1) Kinneveds herrlag

poäng.

2 373

Lars Göransson, Hans Gö_
ransson, Hans Centerstig, Ola

Hermansson, Mikael ii.rr.r,

Lennarth Blom, per.Ola Berg_
lund, Tommy Berglund, Andeis

Ilermansson, Per Brisbo, Ben-,
ny Brodd, Peter Ahl.
2) Kinneveds juniorlag 2 362

Hanna Bemerhag, Kjell Josefsson, Joakim Carlsson.

3) Axvalls

Skytteförening

poäng

2 357 poäng

Linus Johansson, Niklas Ahl,
Linda. Gunnarsson, Pelle Hermansson, Fredrik Östh, Mats

2 353 poäng
5) Falköpings Skyttegill 2 341

Fällström, Jimmy Lindroth,
Martin Thor, Maria Dahlälv,

4) Mullsjö

Skytteförening

poäng.

Pris för bästa resultat under
varje halv timma: Linda Lundgren Axvall, Jessica Winggren,
Kinneved, Hans Centerstig do,
Ola Hermansson, do, Marlene

Lundgren, .Axvall,

Jenny

Svensson, Mullsjö, Jimmy Lind-

'roth, Kinneved, Tommy Berg-

'lund, do, Maria Dahlälv do,

Jan-Peter Karl6n, Mullsjö, Birgitta Ahl, Kinneved.

Tröstpriserna togs av Bror
Svensson, Vartofta, Mikael
Svensson, Bäreberg, Andreas
Persson, do, Magtrus Gustavsson, Falköping, Daniel Andersson, Bäreberg, Oskar Iverhag,

do, Anna-Karin Lindroth, Kin-

öst, SörbyOdensberg, Mattias Andersson,
neved, Jan-Olof

Bäreberg, Vivianne Fällström,
Kinneved, Elisabeth Dahlälv,
do och Börje Svensson, Bäreberg.
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Georg Datsidsson och Göran And.ersson giisttalare und,er
kampanjen flankerar församlingens pastor Stig Suens3on.

i

Med den nya kyrkbyggnaden

'Slutarp/Kinnarp kom också
väckelsen till Frökind. På nytt.
Så som en gång skedde i trakten

när det gamla

missionshuset

blev en nödvändighet.

Under sex veckoslut har

evangelistparet Stig Svensson

och Georg Davidsson varit församlingens gäster och när man
nu fortsätter kampanjen Offensiv till liv under veckoslutet gör
-man det med möjlighet att kunna fortsätta ytterligare några
veckor.
I 35 år har de båda rest land

\

och rike kring som riksevangelister anställda av Helgelseförbundet. Med mycket sång och
med vardagsnära förkunnelse
har de lätt'att få kontakt med
sina medmänniskor, lätt att nå
ut med sitt budskap.

I

Under de sex veckor som
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kampanjen hittills pågått har 14
personer kommit till tro.
På fredagskvällen var kyrkan
vålfylld. Ungdomskören Verkligt Liv medverkade både i mötet oih i den efterföljande caf6samlingen.

:CE

Jan Od6n, Bengt Persson, Allan

mötet hölls val till styrelse, revi-

Valberedningen: Harald

sorer, kommittder och valbe-

redning enligt följande:
Ordinarie styrelseledamöter:
Bengt Samuelsson (omval), Anders Pryssande'r (omval), SvenOlof Johansson (kvarst.), Ulla
Stenqvist (omval), Lena Persson (nyval). Styrelsesuppleanter: Sune Svedberg (kvarst.),

Kenneth Rehn (omval), Kent
Carlsson (nyval). Revisorer:
Inger Persson (kvarst.), Assar
Karlsson (nyval).

Isbanekommitt6n utökades
med två personer och fick följande sammansättning: Yngve
Alv6n, Rune Johansson, Jörgen
Lilja, Rune Torstensson, Christer Isberg, Roland Ek, Kjell Claesson. Skid- och motionsspå.rkommittdn: Rolf Wallin, Christer Johansson, Christer Kannius, Hans Brage, Yngve Alv6n,

.

arbete med Kinnarp och en
eventuell gemensam förening
upp. Efter paus för kaffeservering och diskussionpr beslöt att
arbeta vidare med ätt undersöka om något intresse från kinnarpsborna finns för ett gemensamt arbete.

Samhällsföreningen kommer
att stå som [uvudarrangör för
ett möte I Lokdl Frökind den 1?

april, där frågor som rör båda
samhällsdelahna kommer att tas

upp.

Avgående

styrelseledamot

Leif Bergman avtackades med
blommor. varefter ordföranden
tackade för intresset och den livliga diskussionen samt förklarade mötet avslutat.,
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Andersson, Karl-Erik Nyberg.

Eriksson, Christer Kannius.
På mötet togs frågan om sam-
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amhällsföreningen i Slutarp
söker samarbete rned l(innarp
samhällsförening
har hållit sitt 57:e årsmöte. Vid

e!'r5

99a
Evx

aHE
,,åg
.q!#

alq-s\.

S

Slutarps

EE tEl

dqY c

hEa

r-=tr

S

*;E
t-i

?

iaE
gB:

'Ä
å:
!

3

F

E.€€

E

==
sex:s
äö

0)

!'i *

0)
0)

E ei:6s E ä;?
ä E2å E: iå;
g gsE€såå

,c! ts .x
v.o
i:
lPE E
.=Ä(n
g-vä

