Kungligo medaljer till K'G
och Birgilta
En eldsjäl inom Kinneveds Skj'tteförening.
Dessutom en riktig entusiast inom skYttesPorten

ffi

som sådan. Karl-Gustav
Ahl har nu blivit belönad

för sitt arbete inom Kinneveds Skytteförening.
Vid en ceremoni i Stockholm nyligen fick K-G Ahl
och hans fru Birgitta' som
också är mycket aktiv inom
föreningen, ta emot Kungamedaljen respektive Bernadottemedaljen som ett
förtjånsttecken för deras
fina arbete inom föreningslivet.
Kinneveds SkYtteförening

bildades redan l'901 men det var
inte förrän 1971 som ungdoms-

verksamheten kom igång' Det
är mycket för just det nedlagda
jobbet med ungdomar som Kall€ nyligen fick den dYrbara

Kungamedaljen. 1971 var det
mest ungdomar från de mest
lokala områdena som kom för
att träffas ha kul, med luftgevärsskytte som gemensam näm-

nare. Då hade föreningen inte
mer än 27 medlemmar. I dag är
medlemsantalet mångdubblat,
157 stycken, och människor från
ett flertal intilliggande samhäl1en

är verksamma.

o Ordförande
19?3 tog Kalle över ordförandeklubban och i år är han inne
på sitt 17:e år som ordförande i
föreningen. Hur är det då med
det egna skyttet nuförtiden?

Jodå, Kalle försöker skjuta så
ofta han kan, men ledarskaPet
tar upp det mesta av tiden.

-

Hade det inte varit för eko-

nomin och sådana mer eller

mindra roliga sidor av ledarskapet så sku{le jag ägna mer tid

åt själva skyttet. Men

sådant
står jag gärna ut med så länge

jag hqr med så här fina människor att göra, säger K-G.
På våren 1988 samlades ungefär tjugo av dessa människor för

att göra en modern klubblokal
med skyttebana av missionskYrkans gamla lokaler vid KinnarPs

Lagerförsäljnig som man då
övertog. Den 15 aPril började
man bygga. Många offrade sin
semester för att jobba med lokalerna som man byggde ut I00
kvadratmeter till 225. Många
sponsorer ställde upp och $or-
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upp i åren och det finns
kvar många
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Det ideella arbetet med
varierat och aldrig enformigt'
dem' utvanätiigt" rtäi-åt-;
klubbhuset är en starkt bidra- ""gdo-ttt'"'DAVID LINDMAN
säger
gande orsak till att Kalle och na blir på så sätimindre,
Birgitta Ahl nu blivit belönade. Anders Moberg' Kalle är
Kalle har hållt i själva arbetet någon förtjänt av Kungamedalmedan Birgitta även hon ställt jen. En härlig kille som jobbar
upp helhjärtat och skött mark- mycket målmedvetet och som
servrcen.
vet vad han vill med sin för- Det hår är ju inte på något ening, avslutade Anders Mosätt bara våran förtjänst, säger berg.
Kalle. Här ftnns massor som
o ttPerfekt sporttt
ställt upp med kunskaper och
praktiskt handlag, fortsätter K-G kommer förmodligen att
han. Kalle vill även rikta ett stort
fortsätta att jobba i skytteförentack till kommunen som engage- ingen i livets alla dagar. Kalle
rat sig på ett storartat sätt.
Anders Moberg från fritidsnämnden, som var på plats i de
nya lokalerna i onsdags för att
tacka K-G och Birgitta säger att
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ArneiSlutar@

Aukfionshull
ersittter tuxön

Kinnarplslutarps
Jwntorer aulare u
.

.ool

Yästsaenska cupert

Kinnarp/Slutarps
juniqrlag glorde en stårlande insats i Våstsvenska j uniorcupen, dår laget
i lördags på. Torpavallen
i Göteborg mötte BK Qviding. Efter en mycket bra
match med disciplinerat
och taktiskt spel vann
gästerna med 2-4 efter
2-3 i paus.
Efter en trevande start från
båda håll kom gästerna i 13:e
minuten med en halvkontring där Ove Josefsson spe-

lade bollen till Mattias Johansson som välplacerat
gjorde 1-9. Hemmalaget,
med tekniskt duktiga spelare

men med en något sårbar
backlinje, fixade dock kvittering efer 29 minuter.
Kinnarp/Slutarp tog åter
ledningen efter 36 minuter.
Tomas Hektors frispark nrckades i nät av Josefsson. Ett

bra anfall avslutade Jan Cal-

lenvik med 1-3

i

den

40:e

minuten. Lite av en kalldusch

kom sedan
minuten.

2-3 i den 44:e

o Mattias igen
Qviding dominerade

sedan

den första kvarten i andra halvlek, men det blev gästerna som
genom Masttias Johansson skic-

i nätet i den 16:e
minuten. Han fick fullträff på en
fris-parksboll frn Garry Geszti.
Aven i slutet pressade sedan
hemmalaget, men det blir Kinnarp/Slutarp som går vidare till
den 3:e omgången med 32 lag
kade in 2-4

kvar i cupen.
Kinnarp/Slutarps IF:s träna-

re Bengt "Blecka"

Georgsson

vill ge alla i sitt lag en stor eloge
för den fina insatsen. Speciellt
plus till målvakten Kjell Josefss-

don, som framförallt i andra
halvlek våixte ut till en rese och
behärskade och dominerade sitt

straffområde.

sh /?sg
Arne Johansson studerar en ao matseruiserna som är med
på, torsdagens auktion i Slutarp. - Jag har alltid uari,t
intresserade au antiko, saker, förklarar han sonx anser att
i och med aukti.onshallen så, har en önskedröm gått i uppfgllelse.

Efter nåstan 20 år som
taxichauffrir sadlar nu Arne Johanson i glutarp om
och öppnar en auktionshall. På torsdag har Arne
Johansson sin första auktion, vilken han med spänd
f<irväntan ser fram mot.

- Litenervöstkännsdet
allt, erkänner han utan
omsvep.-

Stilrena matserviser, antika
speglar, välbevarade prydnadssaker... att gå in i Arne Johanssons auktionshall känns som en

resa tillbaka i tiden, då seklet
ännu var ungt.
- Jag har alltid varit intresse-'

rad av antikviteter och

det
känns roligt att pröva något nytt,
svarar Arne Johansson på frågan om varför han stållt taxibi-,

årens lopp fått goda kunskaper
i hur antikviteter värderas.
- Fastän nu harjag två verkligt seriösa värderare som hjäl-

per mig, förklarar han förnöjt.
En av Arne Johanssons stora
stoltheter i auktionsliallen är en
robust ekmöbel som han naturligtvis hoppas få ett bra pris för.

- Speciellt möbler

brukar

ungdomar vara intresserade av.
De börjar med en äldre soffa och
byter sedan upp sig, konstaterar

Arne Johansson.

Första auktionen

för

Arne

Johansson är nu på torsdag och

han är mycket nyfiken på hur

det hela kommer att avlöpa.
- Visst känns det lite nervöst, men jag vet att det finns
stort intresse för antikviteter här
i bygden. Dessutom är det spän-

nande att pröva på något nytt,
avslutar Arne Johansson innan
len åt sidan och istället öppnar I han återvänder in i sin lilla aukauktionshall. Han syns ofta själv
tionshall.
på auktioner och har under
SUSANNHE LARSSON

SAIK

ne,t,n,

på Tångaaallen

Skövde AIK med ett kom-

binationslag bestående av

mestadels ungdomssp'elare
gästade på tisdagskvällen
Tångavallen och KinnarpSlutarps IF.

Matchen såg

ut att gå i

hemmmalagets favör, men
efter 1-0 efter fem minuter
genom Thomas Westerberg
blev det inte mer på målfronten. Hemmalaget dominerade i första halvlek, men Mag-

nus

sammanstötning

med

en

gästspelard. Båda stannade
vid sidan om planen i andra
halvleken * Ekbom kollades
för säkerhets skull på Bassjukhuset, men det var ingen
fara med honom.

Hemmamålet vaktades i

andra halvlek av Thomas

Westerberg, som giorde mycket bra ifrån sig, men kunde

inte hindra sitt mål från påhälsning två gånger. Robert

ten som i fiol spelade i Slutarp

Facol och Said Saberi svarade för fullträffarna i en andra

pande band.

ta spelet.

-

Andersson-gästmålvak-

gjorde råddningar på lö-

I

halvlek där Skövde hade bäs-

hemmamålvakten Arne Ek-

Närmast på hemmalagets
spelprogram står måndags-

bom lämna planen efter'en

mötet med IFK Tidaholm.

slutet av halvleken fick

et/+ ,?dq

Kinnarp-Slutarps IF:s

15-16-årslag deltar för nårvarande i Gothia cup i GöteI)org.

I går spelades första matchen
och Christer Stenqvist kunde då

rapportera till FT att det blev
förlust mot div. I-laget Wim_
bledon från England. Matchen

spelades i ett "våldsamt" tempo
på Torpavallen med 0-0 i paus

och 0-3 som slutsiffror. Fiamförallt var engelsmännen dukti-

ga huvudspelare.
- De "sköt" lika bra med huvudet som med fötterna.
Det sa Christer Stenqvist, som

dessutom kunde beiåtta att
Kinnarp-Slutarps målvakt Ro_

bert Leijon räddade sitt laE från

större baklängessiffror,';Very

good keeper" - det ropade eng_
elsmännens tränare från sin

plats vid sidan om planen.
När ni läser det här har Kinnarp-Slutarps-laget inlett uppladdningen inför dagens match
mot Sandåkern som går redan
kl 8 på Heden. på onsdae är
motståndarna det italiensk-i ia_
get Brixen.

Hiir iir Ki.nnarp-Slutarps-laget sarnlat före auresa med ledarna Stefan Ekm.an och Christer Stenqtsist öaerst. I nga, granna triini,ngsoueraller uar de ett prydli,gt inslag bland

reseniirerna p& Göteborgstå,get. P& trappan till Centralen si,tter H&kan Qkm.an, Tomas
Johansson, Stefan Lennartsson, Reine Lundahl, John Sahlön, Tobi,as Alebring och i
andra, raden Mattias Lagesson, Andreas Johansson, Jonas Arnesson, Nifclos Stenqtsist,
Robert Leijon, Harald Strand och Mi,kael Larsson.
ts(t- Fl.

Uttgdomslag i Gothia cup

förlust i

Oao

m"ffi;ffiJrKinnarp

i gatan. Han fördes i ambulans
€b-nEn sammanstötning
TgJl.u" Ynglingen på mopeden kas- köping dår det konstaterades
en moped och en personbil in- tades i gatan och fördes i am- att han fått en järnskakning
t-räffade vid l5-tiden på tors- bulans till Bassjukhuset i Fal- samt benbrott.
Vid' sammanstötningen kastailes gnglingen
Bassjukhuset i Falkitping.

till

dagen i centrala Kinnarp.

på,

mopeden

3

.1

tYs ngq

31"

AB INTEGA som tillverkar kök och utbytesluckor söker
för omgående anställning

MASKINSNIGKARE

och

FöBPAGKNINGSPERSI|NAT
Vi erbjuder dig ett fritt och intressant arbete i trevliga lokaler i ett litet företag med fin arbetsmiljö.
Vi arbetar dagtid och du får fast månadslön.

Kontakta Inga-Lill e1ler Sune för vidare information om
arbetet.
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Slutarp 521 73 Falköping

Kin narp -S l,ut arp gi o rde
endu m,å,l:et i Ekedalen
halvleken. Reservmålvakten i

Tufft, tått, bra tempo och
en vilja hos gästerna som
kunde försätta berg - ja,
det handlar om gårdagens
match i Idrottsparken i
Ekedalen dår hemmalaget
och .serieledarna tappade
båda poängen till KinnarpSlutarps IF. Torbjörn
Äkesson blev matchvinnare genom att pricka in den
fulltråff. som betydde se-

gästlaget "Blecka" Georgsson
giorde en störtdykning åt rått
håll och med ett lika imPonerande spel i fortsättningen lYckades
"Blecka" hålla nollan. MYcket

duktigl giort!

Viljan i högsätet och revanschbegäret - det var avgörande
för gårdagens mateh, där mål'

vakten "Blecka" är nämnd för

storspel tillsammans med i för-

sta hand P-O

Westerberg,
Hans-Olof Gustafsson - oj, vad
stryk han fick i närkamperna samt Tommy Berglund. Det förtjänar också att nämnas att Kinnarp-slutarp spelade med ersättare för två av sina främsta.

gern. Matchen hade då spe-

lats i 27 minuter.
Det rättvisa i slutresultatet

tl

KVALLSAUKTION
Torsd. den 10 aug. kl. 18.00 på Fabriksg. 3, Slutarp.
För flera inlåmnares räkning försä{es ekbord m 6 stolar,
bord m 4 stolar * linneskåp i mahogny, bord m 4 stolar *

+

sideboard, ekskåp, soffgrupper, soffbord,
bäddsoffa, slagbord, emmafåtölj, bytåer, sekretär, kökssoffor, köksbord, stolar, soffa * bord + 2 stolar i kurbits, korgstol, piedestaler, pottskåp, skrivbord, barnsängar, orgelHerrljunga, pigtittare.
Div. glas o porslin bl.a. soppterrin-Lidköping, kristallglas
(snaps- champagne- o grogglas), wiltonmattor, ryamattor,
trasmattor, tavlor, div, linne, tak-, golv- o bordslampor,
linneskåp

koppar

o

kan diskuteras

lagen möttes

-

i

precis som när

våras då ESK

vann. Ett tag i andra halvlek visade hemmagrabbarna en provkarta på hur man ska bete sig

Vad ska man då säga om

ESK? Egentligen bara att bollen
inte rullade lagets väg den här
aftonen, men också att många
trots detta var alerta' I första

när man sumpar målchanser,
men å andra sidan hade gäister-

na den allra fetaste chansen i
denna halvlek då Per Winlöf

hand backlinjens Christrl Andersson och anfallets I(.1o',;"e

missade helt fi med hemmamålvakten,
Det ska också sägas att ESK
mrssade

1n

slraff

i

len

Andersson och Tom;{Polg}
riksson.
" __JOidP.4t
BÄSSE
^$rto-

fllrsta
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tennsaker, droppur, amerikaklocka, gam. modell-

järnväg, daitskåp, telefoner, g. radioapp. plåtbilar gam.
jårngrytor, mattvättare, gårdspump, motionscykel, barnvagn, gdsolspis-husvagn, gräsklippareo hyvelbänk, frysbox,

skomakerimask. fr. nedl. verkstad, traktor T 31 m front_JEg!4rg,.minitraktor m kärfa, Yolvo 142-74, samt mycket
annat som ej kan spec.
Kontakt betalning. Visning från kl. 17.00. Servering.
Vålkommen

SLUTARPS %np

AUKTIONSHALL HB
A. Johansson - Tel. 0515/330 81
Gods mottages för kommande auktioner!
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Ersätter
It'.r'
I axl
Asarps
Kommunen tillstyrker en ansökan från Kinnarps taxi att få

utföra bestälheingstrafik med
ånnu en personbil. Men efter-

soni det i dagsläget inte för kom-

pletteringstrafikens del behövs
ytterligare ett fordon med åtta
platser utgår som tidigare ersåttning endast för fordon med
fem platser.
Kinnarps Taxi hel hittills haft
en bil, men sedan ÄsarPs Taxi
lades ner har behovet ökat.
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Då blir det för familjerna
att knalla iväg

Abrahamsson

Egna mjölken
Oo
'"-u
går inte till
egna butiken
Någon gång emellanåt
händer det att Bengt och
Toöjörn Abrahamsson på
Siggagården i Slutarp

några hundra meter till närmas-

te affär och köpa mjölk till fru-

kostgröten, Men den mjölk man
så köper kommer varken från
den egna gå,rden eller från Mejeriet iFalköping utan kan vara

mjölk producerad på

någon
gård i Götenetrakten, levererad

till

Så är nämligen reglerna i

tive mejeris
Torbjirrn Abrahomsson tar

undan

egenproducerad,

för

g&rdens eget be-

hoo.

iiijii"l

Va\n^ydry (ona mial! i den_nörliggand,e

roÅ,.från Jönkö'pi.ng. (Foto: Margareia

arp men gränsen mellan två
mejeriområden går just mellan
Siggagården och butiken. Det

här är inte något unikt.

na då

Boman).

axvallsmejerierna an-

vände all sin egen mjölk till ost-

tillverkning.

Och

Bengt och Torbjörn Abrahamsson klagar heller inte.
Men det gör bönderna i Valleområdet. De som levererar
mjölk till Axvallsmejeriet, det
mejeri som numera hör till Falköpings mejeri. Tidigare fanns
en överenskommelse mellan
Axvall och Arla om att Arla levererade mjölk till axvallsbutiker-

r

på,

Siggagäriten.

buti.ken,'-ja då. haidlar

Arlaslåpperinte

Men när så Falköping tog
över verksamheten hoppades

Vill Tor-

äåt"o* mjölk

lersere-

Men efter protester från valle-

bönderna syns nu en ljusning.
Representanter både för Falköpings och för Arlamejerierna
kommer inom kort att inleda
förhandlingar, förhandlingar
som siktar på att komma fram
till en lösning där vallebönderna

vallebönderna också

kan köpa

le finnas i de egna butikerna.
Så har inte skett. Arla slåpper
inte ifrån sig leveranserna. I

mjölk i den egna butiken. Mjölk
som längst har tagit omvägen
över Falköping och inte som nu
över Jönköping.
LARS ÄKHE

att den
egenproducerade mjölken skul-

vart fall inte ännu.

upptagningsom-

råden.

.

Granne

Siggagården ligger visserli_

gen granne med butiken i Slut_

s

Mats Antonsson har hömtat mjölk,hos Torbjörn Abraharnsson

Jönköping

umgänget mellan olika mejeriföreningar. De bönder som levererar mjölk skall också kunna
köpa den i den egna butiken.
Om butiken ligger inom respek-

mjölk

dåndagen den 21 augusti i9g9

i

kala butiken i Slutarp.

glömmer att ta undan mjölk
åt sig själva innan Mats

Antonsson kommer för att
hämta mjölken till mejeriet.

Arla-majeriet

och sedan levererad till den lo-

egenproducerad

'Måndagen den 2l,augusti 1989

Falköping

RoIf Green, fgtlå hari rell,eferna i grat:ki,stan r:i,il Kinneueds
sgnas lcittare. (Foto: Marito Woss).
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kgrkaför att

ilessa skul-

Siste- Falbyydsturen,

till Y å,rltumla o ch Kinnea e d
Ett populårt inslag under
sommaren hat varit de gui.
dade Fslbygdsture.rna. En
kvåll i månaden har intresserade kunnat fö[ia med på
resor runt om i Falbygden,
en bygd som bjuderpå mycket som år sevärt. I torsdags

kvåll gick den sista kvällsturen för såsongen, en utfård med',Vårkumla och
Kinneveds medeltida kyrkor som må1,. L
Första anhalt var Varkumla

kyrka. En kyrka i romansk stil
frå,n 1100-talet. Dår finns, bland

annat värt att se. en madonnabild i trä. Den har kunnat däte-

rasfrån åren mellan L245-LZ5O.
med hjälp av träets årsringar.

Vårkumla kyrkogård är även
den intressant, där finns en
korsprydd runsten, stavkors-

hällar, liljestenar och i kyrkans
vapenhus finns en gravsten med

runinskrift.
."?
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o Kinneveds,lryrka
Färdep fortsatte mot Kinneveds kyrka och de närmaste 50
deltagarna styrkt sig med medhavt kaffe i Kinneveds församlingshem besågs kyrkan.
Kinneveds kyrka är en ro-

mersk absidkyrka, byggd under

1100-talet. Utanför kyrkan finns

en gravkista, som står kvar på

sin ursprungliga plats. I denna
går att urskilja reliefer, som
bland anant föreställer ett korslamm, enbiskop ochen lagman.

r

Vittrar sönder

Kvällens guide varRolf Green
som gärna delade med sig av sin

stora kunskap. Han berättade,

förutom om de ovannåmnda

kyrkorna om.kristendomens införande i vårt land och hur kvrkobyggnationen under tideåa

'föråi,ndrats.
Han kunde'sorgmodigt

konstatera gtt vår tids miljöförstöring förstör mycket av våra his-

toriska skatter, stenar vittrar
sönder i mycket snabb takt.
MARITA WASS

B9'årige Alex
tar ny strid

AIer Johansson, 89 å,r, tar ng strid med Milj ö- och Hrilsoskgdd.sndmnden.
1985 gav Lånsstyrelsen ägarna av gården Hallsäng i Kinneved rätt när de
besvärade sig över ett beslut i Miljöoch Hälsoskyddsnämnden som ålade
brukarna att bygga en gödselvårdsan-

låggning.

Lånsstyrelsen ansåg att efterdom det
inte var bevisat att gödselanläggningen
förorenade grundvattnet och med tanke på brukarnas höga ålder, fick de
hålla djur i den omfattning de då giorde
tills vidare. Men {iurbesättningen fick
inte bli större.
Nu år djurbesättningen mindre och
då kommer nästa beslut från MiIjö- och
Hälsoskyddsnämnden. Minska antaldt

-

djur senast sista oktober, annars riskerar ni att få betala 10.000 kronorvardera
i vite.
Alex Johansson, 89 år, en av de tre
brukarna av gården, tycker Miljö- och'
Hälsoskyddsrtåmnden i Falköping är
en dålig nåmnd som glömmer sina tidigare beslut. Därför överklagar han ån
en gång.

- Han är tjurig, Alex, säger djurtillsyningsmannen, som menar att nämndens beslut helt och hållet är ett beslut
i råttvisans namn gentemot grannarna
till Hallsäng som tvingats anlågga gödselvårdsanlåggningar. /
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Det ör kring d"en

hiir

- Vi har ju tillstånd. Här
på

finns papper från 1985
att så länge vi inte utökar
vårt djurbestånd så gäller

tillståndet att vår gödselan'
låggning får vara som den
varit i över 80 år. Här handlar det om ett dåligt beslut
av en dålig miljö- och hålso-

skyddsnämnd, en nämnd
som inte vet vad de fattar
beslut om.
Alex Johansson, 89 år, en
av tre djurhållare på gården
Hallsång i Kinneved och
gift med en av gårdens två
ägare, år förbaskad. Detta
sedan miljö- och hålsoskyddsnåmnden i Falkö'
ping vid vite sagt att jordbruket på Hallsäng efter
den sista oktober i år inte
får omfatta mer ån maxidjurenheter.
malt fyra
Idag, och .sedan många år
tillbaka är antalet djur På
gården drygt 20.

-

Det här är en rättvisefråga.

till Hallsäng har
samtliga med stöd av gällande
lagar tvingats att anlägga orGrannarna

dentliga

gödselvårdsanlägg-

ningar på sina gårdar. Varför
skulle då Alex Johansson, hans

fru och svåger slippa

undan?
säger djurskyddsinspektör Göte
Gustafsson.

-

Miljö- och

Hälsoskydds-

nämnden har fått in ett flertal

anmälningar från grannar till
Hallsäng som ansett sig orättvist

behandlade. Vi måste handla
rättvist och vi gör det med stöd
av naturvårdslagen, säger Göte
Gustafsson.

$

gödselstaeken sorn striden st&r. (Foto:

e Mångaturer

Ärendet om

gödselanläggningen på Hallsäng är inte nytt.
Turerna har varit många, överklagandena likaså. Alex Johansson, 89 år gammal, är en
garvad politiker och, enligt Göte

Gustafsson, tjurig bonde som
har sin syn på saken. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden med na-

turvårdslagen

i ryggen

och

grannarnas protester i öronen
har sin mening. Och därvid uppstår oenigheten.
1985 överklagade Alex Johansson ett beslut som fattats
om att han skulle tvingas gjuta
en betongplatta på sin gödselstad. Den gödselanläggning som
då funnits på gården i 78 år. Han
överklagade och vann sedan

länsstyrelsen och \ammariätten funnit att det inte gick leda
i bevis att gödselavrinningen
från gården ledde till förorening
av grundvattnet i området. Ett
beslut som enligt länsstyrelsens
och kammarrättens skrivelse
skulle gälla tills vidare och om
inte djurbeståndet på gården
blev större,

o

Fårre djur

Nu är djurbeståndet minskat.
16 rnjölkkor är idag reducerat
till.två, antalet ungdjur uppgår

till totalt

16 mot tidigare åtta,

alltså en nettominskning av antalet djur till 18. Nu säger miljöoch hälsoskyddsnåmndens politiker, och gör det enigt, att från
slutet av oktober får inte mer

än fyra djurenheter finnas på
gården Hallsäng. Fyra djurenheter kan vara fyra fullvuxna
djur men också åtta ungdjur.
- Antalet är för litet, de kan

inte värma upp ladugården, det

Kjelt caid'ahl)'

kommer att handla om djurplågeri, säger brukarna av Hallsäng.

-

Nonsens, såger Göte Gus-

tafsson, djurskyddsinspektör,

åtta djur räcker gott till i det lilla
stallet för att uppnå minimitemperaturen på tolv grader.
Om makarna Johansson med
svåger på Hallsäng inte minskar
djurbeståndet till 31 oktober ut-

krävs de ett vite på 10.000 kronor vardera, alltså tillsammans
kronor.
Varför? frågar sig Alex Johansson. Gården.ägs av min fru
och min svåger. Ar det inte bara
30.000

-

fastighetsägarna som skall betala vite, skall min fru behöva lida
för att hon är gift med mig och
få betala dubbelt vite?
- Alex blandar ihop begrep-

pen. Vi sätter vitet på djurhållarna och inte på djurågarna,
säger Göte Gustafsson, Därför
skall allatre betala lika mycket.
Nu har syskonen Johansson
samt Alex besvärat sig över mil-

jö- och

hälsoskyddsnämndens
beslut. Nämnden håller i sitt yttrande till Länsstyrelsen fast vid
beslutet.
Visserligen är det inte bevisat
att gödselanläggningen på

Hallsäng förorenas grundvatt-

net. Men det behövs enligt Na-

turvårdsverket inga bevis, det
räcker med blotta misstanken.
Och någon hänsyn till brukarnas ålder finns det ingen anledning att ta.
LARS ÄKHE
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Kinnarp/Slutarps IF:s
första halvlek borde resulterat i fler mål ån det
enda som Magnus Johansson giorde efter 13
minuter.
Det var alla rörande
ense om när vi sammanfattade matchen mot Floby på Tångavallen i går.
Nu blev det 2-0-seger
för hemmalaget, sedan
Hans-Olof Gustafsson i
den andra halvlekens
36:e minut giort det andra målet.
Floby hade mycket stora
svårigheter att komma till tals

med hemmalaget i första

halvlek. Floby

skapade

egentligen ingenting, medan

Kinnarp/Slutarp hade en
handfull öppna chanser.
I andra halvlek kom Floby
fint med i spelet och förde det
långa stunder utan att för den
skull få till det framför måI.

- Vi har någon form av
på bortaplan och

komplex

har bara tagit en av rlåra seg-

rar där. Det

bara att konstatera detta. sa tränaren
Arvo Kuusk efter drabbningen, samtidigf som han berömåir

de Kinnarp/Slutarp för den
första halvleken.

- De fick rättvis revansch
för vårnederlaget.

'o

Sargatlag

Tyvärr är det så att Kinnarp/Slutarp

i

dagsläget är

ett sargat lag och i gårrdagens

match skrevs ytterligare två

EN DUELL

Tångauallens grdsmatta nellan Flobgs Jim
I bakgrwnden syns hemmaspelanta Ola Johonsson och HansOIof Gustafsson. (Foto: Dan Nilsson)
på,

Gegerfeld,t (12) och Ki.nnarplSlutarps Conng Craus.

ånga andra fötter var det

bra,

då främst före paus. Jörgen
Andersson och Erik Winlöf
får den här gången extra

andra duktiga också, inte
minst Jim Gegerfeldt.

e Höj kortet!

o Hårdkritik

Flobys tränare Arvo Kuusk var inte mild i sin kritik

av domaren Gunnar

Hermansson från Hova. Jag förstår honom, även om hans lag
inte drabbades mer än hemmalaget.

slutspurten.

förstå varför så många doma-

Magnus Johansson var
duktigast i laget så låinge han

fick vara hel, men åven på

matchens fortsättning' Det
här ser jag som mycket allvarligtförfotboll-idrottenoch

plus.
förbundets domarkommitt6
Roger Bergström i Flobys bör inför höstens slutspurt,
'bakrelinjeårenlirareavfor- om inte annat så per brev,
mat, men det finns många rrianadomarnatillskärpning.

spelare in på den skadelista,
som tidigare rymmer fyra. Ett

halvt lag är alltså linkande
och det är inte bra nu inför

riktlinjer till spelarna för

Jag har nämligen svå,rt att

re i dagens fotboll inte har

kurage att ta tag i matcherna'

från början och därmed

ge

Det finns gula och röda
kort. Använd dem med förnuft och ta gärna ett gr.rlt kort
när det hettar till i början. Då
vet spelare och ptrblik vem
som beståmrner.

Gunnar Hermansson tappade inte hglt kontrollen över

matchen, men bra var han
inte. 250 personer såg den

hiir

grannsamhällsdrabb-

ningen.

BÄSSE JOHANSSON

-

o Kinnarp/SlutarP
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Skytturrua,, s op ad,,e rerut
i T å,ngaa allen s tr ekump

Kinneveds Skyttefören' efter segrande Kinnarps Outsivar. ett
ing är båst i KinnarP/Slut- ders. Kinnarps Outsiders
av de fyra lagen från Kinnarps
när
det
arp - åtminstone
AB. De övriga hade tillnamnen
gäller klädstafett, att gå På -Insiders, Norrskenet och Sydtremannaskidor och att lö- västen. Övriga tre deltagande
pa säck.

Skyttarnas lag vann nämligen
den trekamp som omfattade

nämnda moment vid KIF/SIFdagen på Tångavallen i lördags.

Lars-Olof Silvander, Lars Göransson och Christer Johansson

hade utsetts att rePresentera

skytteföreningen och det giorde
de med den äran.
Skyttarnäs lag vann såväl den

inledande klädstafetten
slutgrenen, säcklöPning.

som

lag var Kinnarps Textilindustri,
Samuelssons och Kinnarp/Slutarps damlag. Tvåa efter skytte-

för-eningen blev Kinnarp/Slutarps damlag. Tvåa efter skytteföreningen blev Kinnarps Outsi
ders, följt av Kinnarp/Slutarps
damlag och Kinnarps Insiders.
KIF/SIF-dagen år en vidare-

utveckling på KlF-dagen, som
Kinnarps IF startade för några

år

sedan. Efter sammanslagningen mellan idrottsklubbarna

fick också evenemanget byta
namn och även skådeplats. Ov-

ningarna hölls nämligen på
Tångavallen, som inramning till
division V-matehen mot Ulricehamn.

Förutom trekampen var det

allehanda aktiviteter runt
Tångavallen: Pilkastning,

prickskytte med boll, fiskdamm
m.m. Tyvärr kanske vädret inte
bidrog till att några folkmassor
drogs till Tångavallen, men de
som var där hade kul och hejade

på sina favoriter.

I mel-

langrenen, där det gällde att
snabbast möjligt ta sig fram På
tremannaskidor, kom laget tvåa

SIUDIECIRKLAR
till glådje och nytta
Äsarp/KinnarP/SlutarP

Engelska, nybörjare

Hembygden,historia och
sevårdheter
Närradioteknik
Gitarrspel i grupP
Bildvävnad/näversöm

Gör din egen fiskekniv

iaktkniv
Matlagning Vardag/fest
Samtal om livet
Upplysning/anmälan
tel. 502 95, 334 58.

\4.f;[19,s'[txo",
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Trelrampens inledande
publiku cinlig
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En'slutforcering med två mål

som följd avgiorde lördagens
möte på Griuveredsvallen till
Kinnarp/SlutarPs fördel. KIF/
SIF vann med 3*0 efter 1-0Jedning i halvtid.'

båda håll, men i den andra
vi mest jaga På och stressa. Kinarp/SlutarP är stabila har inga

kom väl av oss lite då,
men i andra halvlek krigade killarna bra och jag tYcker att vi
vann välförtjänt, sa Ulf Karl6n,

platsen i serien.

gästernas lagledare.
Det var bröderna Thomas och
Per-Ola Westerberg som med

en nu, tyväir har vi en del skador så det blir en tuff avslutning'

med 1-0 innan han och hemmalagets Tord Karlsson skallade
ihop och fick föras till sjukhus

för att

sys.

- Vi

Lars Göransson.

t
siö.
från
bra
var
halvlek
- Första
fick

svaga punkter, tYckte Bo Oska.ison i Mullsjö, som framhöll
16-arige målvakten Dan Forsberg och Stefan KarlsPn i ett
för övrigt jämt lag.
Kinnarp/SlutarP hade sin bästa lagdel i försvarslinjen'
Segern betYdde att KinnarP/
Slutarp tog sig uPP På andra-

Hans-Olof Gustavsson hann

ge Kinnarp/SlutarP ledningen

Kinneued,s Skytteförening behiirskade suueriint trekampen: Fr.a. t ais-ötof Siluand'er, Christer Johansson och

minuter såg tilt att sånka Mull-

var sitt mål under de sista tio

-

Vi får kriga hårt fOr Poäng-

påpekade Utf

Karl6n'

Tl

t,

I-5 r

ruL

Ibland undrar man vilketlag som år topplagoch
vilket soni hållertill långre neri tabellen i division
V Södra Skaraborg. På
Tångavallen i Slutarp var
det ombytta roller i lördags, när Kinnarp/Slutarp gick på en rejäl mina
mot Ulricehamns IF.
'Hela

5-1 (2-0) vann gäs-

terna med efter en match dår
niistan allt gick emot hemmalaget, som agerade utan kon-

centration och den rätta in-

stäliningen.

-

Vi var inte etta på många

bollar. utan mest tvåa och

trea, menade lagbasen Ulf
Karldn efter storförlusten,
som var KinnarP/SlutarPs

blir d,et jobbigt, KIFISIF

andra på kort tid (0-4 mot
Södra Ving tidigare i höst).
. - Försvaret har varit vår
bästa lagdel tidigare, men
når det nu sviktade bakåt såg
det inte alls bra ut, menade
hans lagledarkollega Lars
Westerberg.

Typiskt, menar Ulf

Piggöppning
Matchöppningen var

måste vi jobba oss in i matchan-

nars pigg från Kinnarp/Slutarps sida, även om det darrade till i försvaret några
gånger. Farliga attacker
iscensattes dock mot UIFförsvaret och ett mål såg inte
ut att vara långt borta. Men
så tog Ulricehamn ledningen
efter 25 minutdi på ett mycket snyggt anfall där Urban
Johansson var siste man på

"Det är nämnden
- Det är inte jag som tar
strid. Det är MiIjö- och hålsoskyddsnämnden. Det säger Alex Johansson i Hallsång apropå diskussionerna kring gödselvårdsanlåggningen på gården i

HaIlsäng.
-Det finns ingen anledning
för nämnden att sätta sig över

de beslut som Länsstyrelsen fat-

tat och det finns klara papper
på att vi får ha det som vi har

såtta spiken i kistan redan i
andra halvlekens första minut. Målskytt: Claes Hallin.

Karl6n. I paus säger vi att nu

r

soln. strider.,?

bolien- Octr därefter kom aldrig hemmaspelet, igång på
riktigt. Ulricehamn ökade till
2-0 genom Anders Kil6n tio
minuter senare för att sedan

ztq'v7'

I FT:s text i tisdags står att flera grannar har kommit in med
anmälningar. De anser att det

år att rättvisekrav att anlägga

en

gödselvårdsanläggning på
gården. Det betvivlar Alex. FT
har fått flera telefonsamtal från
grannar som står på Alex sida.

Orättvist behandlad

och

märkliga turer av herrarna i
miljö- och hälsoskyddet inne i
Falköping - det är vad Alex

tycker!

en och så hinner vi knappt
röra bollen innan det blir
3-0.

o Chansenfrnns
Matchens avslutande tio
minuter bjöd på tre måI. Birger Johansson ökade till 4-0
för gästerna. 5-0 tillkom på
självmål och så reducerade
Hans-Olof Gustafsson till 5-1
på straff,
\rl4-

Faktum är att Ulricehamn
hade de bästa chanserna till
ytterligare måI, men Arne

Ekbom räddade påpassligt
ett friläge i första halvlek
samt en straff

i den andra.

Alla kan mycket bättre i
våut lag, sade Ulf Karl6n när
spelarkritiken kom på tal.

-

Kinnarp/Slutarp har också
problem med skador just nu
och det påverkar naturligtvis
spelet.

Naturligtvis gäller det att
så snabbt som möjligt glöm-

ma den hår matchen. Kin-

narp/Slutarp har fortfarande
en mycket bra chans att vinna den stenhårda division
V-serien. Men då för det vara
slut med djupdykningarna.

MATS KARLEN

ffi,.

Gud,h,em oeh
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LördaSsstångt
på posten? 14
i7e7

Posten i Falköping håller på
med en översyn av öppethållandet på kommunens postkontor.
Det kan innebära att postkonto-

ren i Gudhem och Kinnarp/
Slutarp stänger på lördagar från
I november. Antalet kunder på
posten.har nfinskat kraftigt på

lördagar bl.a. som en följd av
att avgifter infördes för lördagsårenden.
Att just de nämnda.postkontoren kan bli de som stänger hänger samman med att pensionering av personalen är aktuell.

det nu.

Kinnarp/Slut arp b ehålle roigitiativet
När Hans-Olof Gustafsson slog in ledningsmålet
(2-l) för Kinnarp/Slutarp
fem minuter in på andra
halvlek såg det mycket
mörkt ut för hemmalaget
Stenstorps IF i lördagens
match i division V-fotbollen.
Samtidigt ledde nämligen Mullsjö med 2-0 mot
F.F.R. på Odenplan i Falköping.
Det ljusnade dock fem minu-

ter senare då SIF:s Urban Johansson blev fälld av gästernas

målvakt Arne.Ekbom. Domaren
blåste för straffspark.
Marcus Rudhäger darrade
inte på foten, utan såg till att det

blev kvittering till 2-2 på en

hårrd, välplacerad straff, som
Ekbom inte nådde trots att han

gick åt rätt håll. Straffdomslutet
våckte förresten heta känslor
hos gåsterna, som ansåg att det
var Urban som sprang på Ekbom och inte tvärtom.

.

Endelchanser

Nåvä1, några mer mål blev det
inte i matchen, trots chanser för
båda lagen. Stenstorp hade de
farligaste, då Roger Abrahamsson sköt rakt på Ekbom och sju

.minuter före slutet då Stefan
Andersson fick snedträff och

bollen stannade upp framför det
övergivna Ekbom-målet.
Målen i första halvlek gjordes
av Jörgen Eriksson för SIF i den
25:e minuten och av Per Winlöf
för KIF/SIF i den 29:e minuten.
då han nickade in ett väl avvägt
inlägg från Hans-Olof Gustafsson.

Kinnarp/Slutarp leder serien
trots den tappade poängen och
man förfogar över ett jämnt lag
med Hans-Olof Gustafsson som
den enda lysande stjärnan.
I hemmalaget, som kom till
spel utan sin främste målskytt
Per-Anders Palm (benbrott senast) och Sören Malmström, var
Göran Gustafsson rnycket duktig i försvaret. Målvakten Mikael Johansson får också plusbetyg.

Hoppet om förnyat konktrakt
finns fortfarande. inte minst

tack vare F.F.R.-spurten till
2-2 rnot Mullsjö.
Inför

125

betalande åskådare

svarade. domaren Thore Johansson från Skövde för en god-

känd insats, liksom hans två
kvinnliga linjedomare; Renate
Buchmann och Annika Nord:
gren.

JOHAN

Polisronden % r'il,[
Ett par tusen kr i kontanter
stals vid ett villainbrott på
Bjårkiingsgatan i Kinnarp på
torsdagskvållen. Inbrottet
upptåcktes vid 22-tiden och
hade ägt rum någon gång mellan l9 och 22, medan de boende
i huset var hemifrån. Inbrottstjuven hade tagit sig in via ett

badrumsfönster, Polisen har
säkrat vissa spår och anser sig
ha mycket goda förhoppningar

att gripa brottslingen.

o Kinnatpl
Slutarp

Måndagen den 18 september 1989

Nv serieledare

-

igen:

Kin tuarpls lut arp i t opp

MOTIONSGYMPAN
för alla -'unga som äldre damer som herrar - börjar tisdagen den 19 september, kl
20 i gymnastiksalen, Kinnarp.

Ledare: Inger Svedberg.
Arr: IOGT-NTO, Kinnarp.

;8,ti

Kinnarplslu,lalr 1å.r.högst i en nickduell med Tomtens Peter uuesi"a SlO och gick ti,l setieledning' Den fiörde serieledaren
ten. KIFISIF uonn
^rli"ini
(F
oto : Dan Nilsson)
omgå.n4a'r...
m&nga
ia, Ut""
ten-spelare som får plus i kanmen vi skall inte förringa hem- ten.
Nu har Kinnarp/Slutarps
insats.
Ove Josefson gav hemmalaIF gått i topp i division V .malagets
Det var ett viljestarkt lag som get ledningen efter 36 minuter
på
bättre ställdes på benen och med den
Södra Skaraborg
målskilland. Laget krossa- - här gnistan' i slutomgångarna efter eget genombrott med Påpassligt lobbskott. Fyra minuter
de Tomtens IF med 5-0 på
kan facit bli mYcket fint' Ingen senare utnyttjade Hans-Olof
en
går
fanns
det
eftermidTångavallen i
ramen, men
Tommy Berglund

i

dag efter 2-O-ledning i
paus.

Hemmalaget blev starkare ju
längre matchen led, och i den
andra halvleken hade KIF/SIF
ett rejält tryck mot gåsterna.
Det skall dock nämnas att före
paus höll Tomtarna hemmalaget stången, men två snabba
mål i slutet av halvleken gjorde
att gästerna startade i spelmässig motvind i den andra.

o

Sargade

Det var för övrigt ett något
sargat Tomten som kom till spel,

föll ur
kvintett som får en extra stjärna,
nämligen Per-Qla Westerberg,
Ove Josefsson, Jörgen Andersson, Tommy Berglund och tremålsskytten Hans-Olof Gustavsson.

o ttlJventt bra
I den första halvleken spelade

Peter Uvesten i Tomten en dominerade försvarsroll och hemmalaget envisades lite väl mycket med att dra i spelet åt mitten
där Uvesten lätt som en plått
lade beslag på bollen.
Håkan Bivesjö och Niklas
Brorsson är två andara Tom-

Gustavsson en målvaktsmiss På

det hala underlaget och giorde

2-0.

o Iunderkant

I

den andra halvleken. hade
hemmalaget ett mer markant
övertag och då var tre mål faktiskt nästan i underkant sett till

många klara chanser. 3-0 prickade Thomas Westerberg $n i
den 20:e minuten. 4-0 och 5-0var två mål efter soloinsatser av
Hans-Olof Gustavsson. De kom
31:a respektive 39:e minuten.
Lars Sahlin, Vara svarade för
en bra domarinsats.

BÅSSE JOHANSSON

lXfsl

o
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Kinnarp/Slutarp

äe/l /,ig?

P rerraiär för lfitutea e d,s sky tt arn a,s loppmurkruu d,
Du missar väl inte
Ki nnaffi -S I utatps-da ge n ?
Tångavallen lördag kl. 13-17
Trekamp, pilkastnin8,p:t:O.Ot* nskdamm, lotterier,

pröva nya grepp
för att få ekonomin att gå runt.
Redan nästa år kan vi få det
kärvt genom att vi då måste betala ränta på de pengar vi lånade när vi byggde vårt nya skyttehus. De närmaste åren kommer
också att fordra extra insatser

- Vi måste

från våra medlemmar om

.

vi
skall kunna hålla verksamheten
igång. Det säger K G Ahl i Kinneveds Skytteförening.
För första gången i förening-

Kl. 15 Seriefotboll i div. V
Kinnarp-Slutarps IF - Ulricehamns IF
Vi tackar Man och Qvinny för matchbollen.

ens historia anordnades under

en loppmarknad,
och bredvid klubblokalen
söndagen

Kinnarp. Närmare 70 klubbmedlemmar har arbetat med
loppmarknaden. Att få saker att
försälja har inte varit några be-

tid har egentligen gått åt för att noga kontrollera att det som såldes var i funk-

.kymmer, mest

tionsdugligt skick. Det som nu
inte såldes vid loppmarknaden
såldes senare under eftermiddagen vid en ren auktion.

För eftermiddagens aktiviteter gåller fri entr6 före kl. 14.15!

Kinnemo lördag kl. 11 reservserien
Kinnarp-Slutarps lF-Floby lF

KINNEVEDS
SKYTTEFORENING
Måndagen-d en 2ll0 startar Kinneveds Skytteförening upp luftgevärssäsongen 1989-90.

Luftgevärshallen kommer att vara öppen måndagar, onsdagar och torsdagar mellan kl 17.30 och 20.00. Satsa några
timmar i veckan på att skjuta luftgevär, en både trevlig och
billig sysselsättning. I klubbstugan finns frka att köpa, TV
att titta på och många kompisar att snacka med så den eventuella väntetiden blir inte så långsam.
Skyttar i alla åldrar är hjärtligt vålkomna.

Styrelsen.

Jo

Frökind,s TK d,ubbla
skaraborgswtästare!
I helgens avgjordes
Skarabrogsmästeskapern i tennis för veteraner i Skövde. I klassen H
36 sopade Frökinds TK
rent hus, det blev seger i
både singel och dubbel.

I

singelturneringen blev

det dessutom en ren Frökindsfinal, Kenneth Palmqvist mötte Bengt Persson.
Kenneth visade sig starkast

skrevs

.KM

Frökinds TK har också
spelat klubbmästerskap den
senaste tiden, detta med en
hel del deltagare i de olika
klasserna. Så här gick det i
de olika finalerna:
Seniorer: Bengt Persson -

Kenneth Palmqvist 6-2,
6-0.

för dagen och vann klart med

6-1, 6-1.
I dubbelturneringen spela-

till 2-6, 7-6, 7-6 i

Frökindsduons favör.

-

Pojkarl David Andersson
7-5.
Knattar: Camilla Fredh -

Johan Torstensson 6-4, 6-

samma sida nätet och final-

besegrade Nordström/Gus-

Dubbel, seniorer: Martin
Adolfsson/Åke larsson

tavsson från Hjo. Finlen blev

Denny Brodd/lVlikael Thörn

jämn och tuff,

siffrorna

Må.nga sökte sig till skytteföreningens klubbhus och loppmayknaden ddr på,. söndggEit.. (Foto : Mar.gareta,Bornan),

SÖITIOAGSAUKTION
Sönd. den 1/10 kl. 10.00 på Fabriksg. 3, Slutarp.
För flera inlämnares räkning försäljes kökssoffa, köksbord;
stolar, utdragssäng, chiffonj6, ekbord, 3-4-5Jåd.byråer'

soffbörd, kommoder, lavoar m. marm.sk', våningssäng,
soffor, 2 stolar * 2 karmstolar i ek, piedestal m. marm.sk.,.
'speglar, tavlor, mattor, lampor, dukar o' bonader, nya
handdukar, väggklockor, glas o. porslin, tennskålar, lockurnor, karaffer, mässingsaker, blomkrukor, figuriner, porslinstiger, höganäskruka, 6låv. kruka Gustavsb. 2 st hush.
våg Lindells, kryddhylla, decimalvåg m. vikter, ok, gamla
pappersbonader, el-grill, häcksax, TV-app., 2 st am.koffertar, kylskåp, spis samt mycket annat.
För Kinnarps skola försälies: Orglar' stolar, skrivmaskin,

kopieringsmaskin, stencileringsapp., bandspelare' grammofoner, skåp, gamla planscher och kartor, mycket böcker
samt mycket annat skolmaterial

Kontant betalning. Visning från kl. 9.00. Servering.

Jonas Arnesson 6-4,

de Kenneth och Bengt på

6-0,6-3. ty

1.

i
i

SLUTARPS
AUKTIONSHALL HB
A. Johansson - Tel. 0515/330 81.
Gods mottages för kommande auktioner!

o Kinnarpl
Slutarp

Ol och vin

i Ifinnarp
Kinnarps Restorante &
Pizzeria HB får servera
starköl och vin till allmänheten. Till slutna sållskap
får man dessutom servera
starksprit.
Det beslöt socialnämnden vid
sitt sammanträde men som alltid

når det gäller

Kinneoeils tre klassegrare oid "Junt'ortriiffen" i Slca;ra.
Fr.o. Kjell Josefsson, Maria Dahlöla och Mats Fiillström'

Kinnevedsdorninans
på '1Juni ortqäffett))
Kinneveds slrytteförening år en.av lånets dominerade föreningar, då inte
minst på ungdomssidan.
Vid tävlingen "Juniorträffen" i Skara dominerade
föreningen stort. Seger i
båda lagtävlingarna och

trö individuella

segrar

blev facit.

I "Juniorträffen" var vapnet

Nu är säsongen för banskjutning över. Fältskjutningsäsongen startar, liksom naturligtvis
luftgevårskyttet, där ju Kinne-

ved brukar hävda sig ganska

Resultat "Juniortråffen"

ban-

skjritning 200 m:
Klass B 14:
1) Maria Dahlålv Kinneved Skf 146
p, Hdpr, 2) Fredrik Andersson, Leve-

Den klaraste segern bårgade
Maria Dahlälv i klass B 14. Maria sköt 146 pong och vann med
hela sju poäng. Klubbkompisarna Jimmy Lindroth och Helena
Karlsson var: fyra respektive

Helena Karlsson, do 131, Hdpr.

hansson Falköping

på tredje

plats.

I lagtävlingarna blev det också Kinnevedstriumfer. I klass
L1 (för föreningslag' oavsett
klass) sköt Maria Dahlälv, Joakim Carlsson och Kjell Josefsson ihop 432 poäng, vilket räckte
till seger med tre poång före
Skövde. Den segern gav dessutom 1.500 kronor i klubbkassan.

I L2 (tremannalag ur

klass B
Kinneved 423 poäng genom Maria Dahlälv, Hele-

14-B

15) sköt

na Karlsson och Jimmy Lindroth.

Lindroth, Kinneved Skf f36, Hdpr,
Klass B

5)

15:

1) Magnus

Apell, Skövde Skg 145'p,

Hdpr, 2) Krister Karlsson, do

142,

Hdpr,. 3) Rickard Fransson, Lidköping
Skf 135, Hdpr, 4) Anna Engström, Falköping Skg lä, Hdpr, 5) Claes Rhen,

Levene Skf

Klass B 16 vann Mats Fällström från Kinneved på 141 poång. Falköpings Alexander Börjesson var tvåa på 140 och Niclas
Ahl, Kinneved trea på 132.
Kjell Josefsson vann klass B
17 pä 147 poäng, med Mats Jo-

fattning när det gäller slutna
sällskap.

Han fick dock bara med sig

två av ledamöterna, Birgitta

Sandström (kds) och Marita Sonestedt-Hermansson (kommunal vänster) medan övriga ledamöter gick på socialdemokraten

Birgit Eks förslag om utskänkning.

Klass B

126
16:

IM*

tln

ne Skf 139, Hdpr, 3) Andreas Gustavsson, Lidköping Skf 138 Hdpr, 4) Jimmy

I

föranden Werner Granlund (c)
ville inte ha varken öl eller vin
till allmäheten men däremot
delade han majoritetens upp-

bra också...

mauser. Man sköt banskjutning
på 2fi) meter.

femma.

utskänknings-

ärenden blev det votering. Ord-

Hdpr.

1) Mats Fållström, Kinneved Skf 141
p, Hdpr, 2) Axelander Börjeison, Falköping Skg 140, Hdpr, 3) Nicklas Ahl,

Kinneved Skf 132, Hdpr, 4) Magnus
Nilsson, Lidköping Skf 127, Hdpr.

Klass B 17:
l) Kjell Josefsson, Kinneved Skf

14?

p, Hdpr, 2) Stefan Ros6n Mariestad Skf
145, Hdpr, 3) Tomas Frisell,.Skövde

Skg 142, Hdpr, 4) Mats Johmsson,
Falköping Skg r41 Hdpr, 5) Lars Johansson, Bäreberg Skf f40, Hdpr.
Klass B 1:
1) Malin Svensson, Bäreberg Skf 139
P, Hdpr, 2) Joakim Carlsson Kinneved
Skf f39, Hdpr, 3) Therese Gustavsson

Mariestad Skg 137, Hdpr, 4) Kenneth
Svemerbrink Levene 124.

Lagtåvlingar:

LI:
l) Kinneved Skf 432 p,

1.500:- +

Hdpr, 2) Skövde Skg 429, 1.000:- +
Hdpr, 3) Falköping Skg 410, 500:-, 4)
Lidköping Skf 401, 5) Mariestad Skg
396, 6) Bäreberg Skf 393.

L2:
l) Kinneved Skf

423 p, Hdpr.

SKOR,DEFEST
är det på söndag eftermiddag i

Centrumkyrkan. Det har blivit

något av en tradition att Frökinds Frikyrkogrupp ordnar
med en sådan fest. Det blir sånggruppen Falan som kommer att
medverka med mycket sång och

musik, samt vittnesbörd. Servering och gemenskap runt borden kommer det också att bli.

o Slutarp

å

Nio$_rirg'

trafilt-

skadad

-"

'Yto

En nioårig pojke, hemmahörande i Slutarp, skadades vid en trafikolycka
i centrala Kinnarp på torsdagskväIlen.
Han befann sig tillsammans
med några kamrater vid Paradgatan och sprang ut i gatan utan
att observera en bil som närmade sig.

Nioåring ådrog sig benbrott
vid olyckan och fördes i ambulans till bassjukhuset.

Kyrkorummets
skatter
blir ämnet-för
Öpper HUS.KVÄLL I
KINNEVEDS FÖRSAM.
LINGSHEM

kl 19
Kvällens gäst: TORSTEN
HEDLUND, mudik.dir och
präst i Hjo.
Välkommen för att få inOnsd. 25 okt.

formation och att ställa frågor.

Slutarps kyrkl. öyförening

o Kinnarp/Slutarp

..1:-.I:i*-1:-.iiji:

ffi

:

:l:l

'$ffiffi

r

Trevligmatch

NåväI, även F.F.R. giorde sitt

n

för att det skulle bli en trevlig

*

#i:

avslutningsmatch. Och det blev
det! Det var en tempofylld och
underhållande historia.
- Vi svarade för en värdig
avslutning trots förlusten, sa F.
F.R,Jedaren Ola Friman.
- Med tanke på att så mycket
stod på spel tyckerjag att vi gior-

v

de en mycket fin .insats, sa

tjtiii,if +riii:iilililltiitrqit

Hans-Olof Gustafsson,

Stor släktträff
Omkring hundra personer har varit samlade till släktträff iluttra bygdegård.
Det var barn, barnbarn och barnbarnsbarn till Oskar och Adelina Andersson från Lillegården Svenstorp, Kinneved som nu var samlade för att prata, äta, sjunga och leka. Oskar och Adelina hade tio
barn varav sex är i livet och fem var närvarande,

Den första halvlekens enda

mål blev hemmalagets. Redan i
den l8:e'minuten höll sig Jonas
Andersson framme och forcerade in ett vänsterinläggfrån Thomas Johansson.

Kinnarp I Slutarp slet förgQf;e

o Kvittering

s

Kinnarp/Slutarp giorde
- efter mycket om och
men - sin plikt mot FAIMBMapid på Oden-

Den. andra halvleken var se-

danJara tre minuter gammal
når Per Winlöf kom fri med

Matz Carlson och lugtrt kvitterade till 1-1.

Kinnarp/Slutarp fortsatte att
dominera och efter exakt halva
den andra halvleken tog laget
ledningen med 2-1. Det var
Magnus Johansson, som nickade in ett härligt inlägg från

plan.
Vann med 3-2 (0-1) efter det att Per Winlöf giort
segermålet med två minuter kvar att spela.
Men eftersom Södra
Ving vann med 4-2 mot
Tomten var det förgäves.

Hans-Olof Gustafsson.
Med tio minuter kvar att spela
kom sedan F.F.R. upp i en kontring. Jonas Andersson hittade
Thomas Johansson. som be-

härskat sköt 2-2 ur vänstervinkel.
Men Kinnarp/Slutarp fortsat-

- Klart att man år lite

besviken. Jag trodde på
en skaplig chans att greja
seriesegern, sa Hans-Olof
Gustafsson, spelande trå-

te-tfiaga och med tväminuter
kvar att spela kunde alltså Per
Winlöf avgöra matchen med att

göra 3-2.

nar€.
Kinnarp/Slutarp svaräde för

o Storprofil

en spelmässigt bra insats mot
F.F.R. och det det var bara otur
och en duktigt spelande hemmamålvakt (Matz Carlson) som
giorde att laget inte ledde redan
i halvtid.

Matchens store profil var Kinnarp/Slutarps spelande tränare
Hans-Olof Gustafsson. som bara
inte gick.att få stopp på många
gånger. Aven Per-Ola Westerberg, Pei Winlöf och Magnus
Johansson var duktiga i gästernas lag.
I hemmalaget var trion Matz
Carlson, Charles Wersdn och
.Niclas Andersson de klart bästa.
i

Det var nämligen Kinnarp/

Slutarps match och hörnstatistiken 11-0 (7 0 i första halvlek)
är väl ett bevis för detta.

yÖG!, HÖGT

hoppar per-Ola Westerberg. Men trots att
u""" Å"i\'ii mot F.F.R.

och hans'tägkompisar
!t*9!l
p:
od,enplan bleu -a"t t"si"
Gustantsson).

-;;;;;;;r:

@;;,";;äå

OLOF DARIUS
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orsdagen den 26 oktober 1989

Ny:ägstr-äckrusrg
kornmer på iO:Lalet:

1r{IO$ ford',on per d,g gm
g effiom s u wtur p.I{itt rno;r p
Nlycket thlar för att riksvågen 46 genom SlutarP
och ld.innarp kommer att
dras utanför de båda samhällena inom en inte alltftir avlägsen frarntid. Slu-

tarps

Samhällsförening

har tillskrivit Vågverket

beträffande

trafikproblern på Affärsgatan och
Kvarngatan i Slutarp. Det
har dröjt med s.var, men
detta av den anlädningen

att Vågverket ville avvakta resultatet av pågäende

planeringsarbete,

inte minst gållande detta

vägavsnitt.
Vi återger här Vägverkets

svar till föreningen:
"Riksväg 46 genom Kinnarp
och Siuiaip har under åren fått

en allt större trafik. Vid r'åra
räkningar år

1987

,rr,pgick traj'i-

ken till 3.ti00 fordon per dyen.

Vi har under åren därefter nt'te-

rat en trafikökning på 5-6

7o p,ler

år, varför trafiken nu beråkr':rs
vara över 4.000 fordon. Av denna trafik är en betydande del

genomfartstrafik med relativt

mer med jä'rnvägsövergången

hög andel lastbilar. Genomfarten i Kinnarp och SIutarP år inte
bra beroende på behntlig be-

vid den nedlagda delen Falköping- Ulricehamn.

- Det är ett obehagiigt skumpande över spåret och vore det
inte möjligt att Vägverket lågger
igen och fyller upp, så att det
inte är en grop dår.
Det sa en telefonör häromda-

byggelse, tätt med ansiutande

gator, blandningen av fiärrtrafik och lokaltrafik samt störningar från trafrken.
Vi har därrför nu utrett en
sträckning för rv 46 utanför Kinnarp och Slutarp.
Kostnaden för att bygga den-

gen.

na väg - ca 10 Mkr - uPPvägs
mycket klart av de fördelar som
skulle bli både för riksvägstrafiken och de boende i tätorterna.
Trafi ksäkerhetsförbättringen
och den förbättrade miljön blir

relativt stor.
Det är vår förhopPning att vi
ska kunna prioritera in denna
omlåggning av riksvägen i den
kommande planen.för bYggan-

de av riksvägar undör perioden
1991-2000. I avvaktan på att en

förbifart kommer till stånd bör
man heist bibehålla busshåilplatsen på Affärsgatan. För att
refugen i Kvarngatan inte ska
vara något hinder för lastbilar
och bussar, kommer vi att korta
av den, om möjligt nu i höst.

Till detta svar ska läggas att
refugen i Kvarngatan i veckan
kortats av.
FT har fått flera telefonsamtal
den senaste tiden rörande vägavsnittet vid Slutarps kvarn, där
trafikanterna har stora bekym-

Kinnarps vill hygga datoriserat höglager
Kinnarps Kontorsmöbler vill byga ut sin industrifastighet i Kinnarp
med ett höglager, en bygg-

nad som är 23 meter hög
och 106 meter lång. Byggnaden skall innehålla datoriserat lager.
Trots att byggnaden blir
ungefär dubbelt så hög som nuvarande byggnadei och placeras mot länsvägen har byggnadsnämnden inga invändningar. Dock vill nämnden först göra
en planändring som går ut för
.samråd och först när planändringen är klar ge bygglov.
Vid senäste sammariträde beslöt nämndgn att en detaljplan

skall upprättas för

området.

Planförslaget skall utformas så

att sökt bygglov kan genomföras.

Höglagret läggs

i

anslutning

till nuvarande fabrikslokal i

90

graders vinkel mot genornfartsleden. Från vägen blir bYggnaden väl synlig men däremot

från bostadsområde-

Ifoo""
r Ytterligare
utbyggnad

Kinnarps vill senare komplettera med en lågdel på 12 meter
mot söder och planerar på sikt
.

att bygga ytterligare ett skepp.
Då kommer högdelen att bli inbyggd och inte synas så mycket.
Byggnadsnämnden skall också
diskutera lämplig fasadbelägg-

Det nya lagret med datorise-

ring innebär att en order kan
föras in på kvällen och nästa
morgon kan varan hämtas från
lagret.

En del av tillbyggnaden strider mot den detaljplan som nu

år fastställd för området eftersom den ligger på mark som inte

får

bebyggas. Vidare medger
planen en högsta byggnadshöjd
på 8 meter.

Enligt ornrådesplanen för
Kinnarp är det aktuella området
avsatt för ett utökat industriområde med vägreservat för ge-

nomfartsled omedelbart öster
ning så att byggnaden gör ett om området.
s'L'
luftigt intryck.
11
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