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Torsdagen den 18 oktober 1990

o Falköping

En ny anläggning föratt
rena rök från stoft har
provkörts sedan i mars på

Kinnarps renar
för 112 mitjoner

Kinnarps Kontormöbler.
Målet år att halvera utsläppen så att företaget

kommer under de nya
gränsvårdena på 100 mg
per kubikmeter.

I förra veckan fanns
Chalmers på plats för ön
måtning.
- Jag tror vi kommer
under 50 milligram, säger
docent Evert Ljungström.
Leif Karlsson står för kon-

procent försvann, Men som en
sidoeffekt visade det sig att den
äveir kunde användas för träbränsleanläggningar och rena

röken från stoft, förklarar Leif

Karlsson.

o Halvering

struktionen som bygger på ett
stenbåddsfilter.
Han har sedan 1985 tillsammans med Chalmers i Göteborg
arbetat med att ta fram denna
reningsanlåiggning. Ett par pi
lotanläggningar har körts, bland
annat i ett å'r i Mölndal. Men den
i Kinnarp är den första verkligt
stora anlåggningen.

. - Från början var det me-

ningen att den skulle användas

för kol och oljepannor för att ta
rena rökgasen från svavel, Det
var väldigt lyckat, då 90 till 100

'

Kinnarps återanvånder

se-

dan början av 80-talet sitt eget
avfall som bränsle. Det pressas
i

briketter och eldas sedan i pan-

nan,

Men från den första januari
sänks grånsvärdena för hur
mycket stoffsom får finnas i röken med 50 procent, till 2(X) milligram per kubikmeter luft.
Och därför satsar företaget på
denna anläggningsom kostat 1,2

miljoner kronor. Målet är att

minst halvera utslåppet sä att

det kommer under lfi) milli-

Reningsfillret består av

100

gramstrecket.
I fredags fanns Evert Ljungström, docent i oorganisk kemi
vid Chalmers, på plats för att

ton kalksten. Filtret måste vara

genomföra en mätning. Resultatet var då ännu inte klart, men
en tidigare preliminär mätningar har gett bra värden.

Därför varvas rökgasen

-

Jag tror vi t.o.m kommer

under 50 milligram nu, säger
Evert Ljungström som följt reningsanläggningens utveckling.

o Sparenergi
Detta sätt att rena pannstoft
år extra intressant eftersom den
också sparar energi och därmed
minskar bränsleanvändandet
med fem procent. Anläggningen

kan alltså faktiskt i stordrift bli
lönsam.

kallt för att kyla vattenångan i
rökgasen, så att vattendroppar
med stoftet fastnar på stenarna.

o Benrök
Systemet fungerar så att r<iken som kommer ut är betYdligt
kallare ån det brukar vara' Det
gör att vattenångan som alltid
finns i röken syns bättre'
- Det blir betYdligl mer rök,
men det är alltså.inte skit, utan
vattenångor!, PåPekar KinnarpS Bernt Bertilsson, som därigenom vill undvika alla missförstånd vad gäller hans rykande

skorsten.

YVONNE OLSSON

;

Kemistud.enten Mats Klingberg och Eoert Ljungström, docent i oorganisk kemi, miitte i
fredags aiirdena på, Leif Kodssozrs reningsanlöggning au pannstoft,. Hans uppfinning
ör speeiellt intressont eftersom d,en ocks& sparar energi och diirmed"kan minsl+abriinsleanoiindandet. (Foto: Kjell Caid.ahl).

som

långsamt går igenom filtret med
kylande luft. Den luften blir då
uppvärmd och kan återanvändas i pannan och på så sätt återvinns energi.
Filtret chockspolas tre gånger
om dagen, så att stoftet frigörs
ned i en vattenbassäng, där det
sedan kan skrapas uPP.
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lMotormarknaden

Torsdagen den 25 oktober 1990
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Inte baru )era,ttmu

på0" s.,.

Yintern går hårt åt bilen
ordentligt!
förhered
den
-

Att rusta sin vinterbil,
det är inte bara "rimfrost

- rattmuff p,å".
- Det är mer att tånka
på än vad folk i allmänhet
tror, säger

Carl-Äke

Ungh, bilmekaniker på
Slutarps Bil & Motor.
Vintern går hårt fram

med våra bilar. Salt, snö

och kyla sliter på både
motor och plåt. 0m man
år rädd om sin bil och sin
säkerhet ska man ta sig tid
och gå igenom sin bil ordentligt; innan vintern hinner börja.

fåi man is på insidan. Det

hålla den ren. För det är naturligtvis viktigt att tvätta bilen ofta
på vintern, så saltet inte kommer åt att fräta.

o Immapårutan

-

- Många tänker inte på att
lyfta påmqttorna inne i bilen och
se så det inte står vatten på golvet. Men sen när vintern kom-

- Batteripolerna gör

ström, då startar inte bileri. Bäst

är att skölja av dem ordentligt

med vatten och smörja med ett
rostskyddsmedel.

tan som läcker. Det ser man på

om vattnet är rent eller ej. Ar
det smutsigt kommer det från
vägbanan, och då är det hål i

o Vinterservicepaket
De allra flesta bilverkstäder

golvet. Och det blir det annars
om vattnet får stå kvar länge.

har speciell vinterservice till rabatterat pris. Det skiljer lite från
ståile till ställe hur de satt ihop

o Stenskott

dem.

Vanligtvis byter man tändstift, brytarspetsar, kollar glykol

och spolarvätska, vindrutetor-

kare, ställer in

belysningen,

tändningen och förgasaren, byter motorolja och filter. Många
.

massan på undersidan av karos-

använder sig då av den nya syntetoljan. Den rinner lätt även om
det blir mycket kallt och vanlig
motorolja blir som sirap. Den är
lite dyrare, men det tjänar man

in på,att motorn mår bättre.

så-

o Bytadäck
- Att man ska byta dåck till

dant.

o

man

rent, de blir lätt oxiderade. Om
det blir riktigt illa ger det ingen

I åtta fall av tio är det vindru-

hjälp på en verkstad med

Underhuven

motorrummet finns kanske
inte så mycket man kan göra
själv, speciellt inte på nya bilar.
Men man kan titta på fläktremmen så den inte har sprickor,
eller är dåligt spänd, och kolla
slykolen och frostskyddet i spo- Och då får man tånka på
att även om det bara år tio grader kallt när bilen står stilla. blir
det mycket kallare när man kör.

är

sen har släppt på något ställe.
Där måste man måla på nytt.
Annars rostar det. Man kan få

smuts och det blir lättare att

r

I

inte roligt.

dammsug, gör rent i motorrummet med motortvätt, tvätta och
vaxa bilen riktigt noga. Ett bra
vaxlager håller borta salt och

Börja med att tvätta bilen,

Det är bra när låset redan

gqnde syfte.

imma på insidan av rutorna. Det
blir det ju av fukten i bilen och
kyla utanför. Ar det riktigt kallt

Carl-Äke Ungh. Städa och

-

-

är fruset, men det lämnar en
'beläggning kvar i låset. Det är
bättre att behandla i förebyg-

mer klagar de på att det blir

Stenskott som blivit under
sommaren måste åtgärdas nu.
Får de vara över vintern kan
de komma att kräva både svetsning och spackling senare.
- Har man möjlighet bör
man ta en titt på om underreds-

både.in- och utvändigt, säger

Carl-Äke varnar lite för låsspray.

Smörj låsen

Forts på nästa sid

När man har tvättat bilen
är det bra att smörja in dörrlisterna, så fryser inte dörrarna

-

fast när det blir kallt. Smörj också upp låsen, med t ex grafitolja,
så de går lätt.

Rengör rant batteripolenra. De orideray liitt och blir det riktigt iLIa ger det ingen ström,
då. itartar inte bilen, förklarar Carl-Äke tlngh på, Slutarps-Bil & Motor. (Foto: Dan
Nilsson).

Forts från föreg sid

vintern trgrjag alla vet, fortsät-

ter Carl-Äke. De flesta väljer
traditionellt dubbdäck. Men här
villjag gärna slå ett slaä för friktionsdäcken. De är ingen nyhet
precis, men lblk vet ännu mycket lite om dem.
Ett friktionsdäck är lite mjukare och är mer "sajpat". Det
innebär att var nabb i däckmönstret är skuret i små skåror

vilket ökar friktionen mot underlaget.

Med ett friktionsdäck behöver man inte byta däck alls
mellan sommaren och vintern,

-

påpekar bilförsäljaren SvenOlof Sverrflon. Jag kör med
friktionsdäck året om. Många
tror att de slits m5reket fortare,
men det är i så fall marginellt.
Om man monterar nya däck
är dubbdäcket det bästa i bör-

jan, men det blir fortare sämre
än friktionsdäcket.

Carl-Äke värnar också för
mycket billiga vinterdäck.
- De innehåIler ofta syntetgummi, som blir stenhårt i kyla
och då vore det bättre att ha
sommardäcken kvar på.
- Glöm inte heller att minsta
däckmönster är 1,6 mm nu. Det
kan bli dryga böter på det.

o Livförsåkring
Man får tänka på att alla
däck, hur bra de än är, åldras,
gummit hårdnar, de kan se bra
ut, med mönster och dubbar i

-

fint skick men ändå vara dåliga.
Däcken och stötdämparna är

den enda kontakten man har
med vägen. Investera i riktigt
bra däck, speciellt inför vintern.
De ärju en slags livförsäkring...

EVA EKBERG

plats. Det iir uiktigt att man alltid siitter dem på-samma
stiillen som &ret innan, speciellt för dubbdtickön så dubben i,nte uickar å,tfeIhåII ochlossnar. (Foto: DanNilsson).
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Sått barnens

såkerhetföre

loekvåmfighe't
Busshållplatsen Affärsgatan i Kinnarp
får inte flyttas till länsvägen. Det sku[ä
medfiira en avsevärd fiirsämring av trafiksäkerheten för skolbarnen.
.ingDet sägerFrökinds Hem och Skolaföreni ett brev till Länstrafiken. som aktualiserat en flyttning. Skälet skulle vara att
busschaufförerna sparar tid, att Affärsgatan är svårfiamkomlig och osäkerhet
från bussförarnas sida med många barn
som trängs på och vid hållplatsen.
- Med den hårda trafikbelastning som
förekommer på länsväg 4G kan vi intelänka
oss att det kan vara ett bättre alternativ att
låta barn, alltifrån förskoleåldrarna och
uppåt, gå ut på lånsvägen och på eftermiddagarna dessutom tvingas korsa denna,
säger Hem och Skola i sin skrivelse.
--

"Hallonfli,cleans" fynil_plats d.r en ars de historislea platser
ut med, en skglt.

ssm, n7t m(wkts

Hembygdsföreningen i Luttra

har i höst satt upp skyltar vid

kungen som tack.
För några år sedan samlades

de mest historiska platserna. På

medlemmar från Kinneveds och

Rogerstorps mosse, på gränsen
mot Kinneved. finns den så kal-

Luttra hehbygdsförehingar på
platsen, varvid Karl Vilhelms-

lade "Hallonflickans" fyndplats.

son själv redogjorde för händelsen.

Vid torvupptagning för snart
femtio år sedan fann Kart Vilhelmsson föremål som visade sig
vara skelettdelar från en människa. Allt samlades i en låda, som

skickades

till

Stockholm, där

Skylt har också satts upp där
Sköttnings kvarn låg, samt på
platsen där fattigstugan en gång
funnits, bara några meter från
kyrkan.

expertis tog hand om den. Fyndet visade sig vara en ung kvin-

na och man fann även hallonkärnor, varav nannnet har uppkommit. Drunkning var trolig
dödsorsak och skelettet I'a.r omkring 4.000 år. Vilhelmsson fick

sedan ett personligt brev från

Syauktion i Frökind
Kinneveds röda kors har sv-

auktion

i Lokal Frökind ikvå[

tisdag. Dessutom blir det musik.
kaffeservering och lotterier.

Varor

ticiö-fhe6
till ett vårde av ?96

kronor snattades häromdagen

ur Centrumlivs i Kinnarp.

Snattarna, två mån och två

kvinnor i samarbeter

uppmärksammades under stölden
och kunde senare gripas av en

polispatrull från Ulricehamn.

o Kinnarp/Slutarp
Om Kanada,resa hos IOGT
Vid Kinneveds IOGTNTO förenings möte. på
fredagskvällen berättade
Ove Ljunggren om en re-sa till Kanada som han
giorde under sommaren.
Det var en mycket intressant och trevlig .resa och
han visade många vackra
bilder från besök hos både
släkt och vänner.
Med släktens hjälp hade han
bland annat fått göra besök i ett

indianreservat och se hur de

De erkände gärningen.

bodde och levde. Han hade
även besökt en del svenskätt-

lingar och fått deltaga i deras
vardags och fritidsverksamhet.
Egon och Lilian Johansson
som var med den stora dans- och

välkomnades en ny medlem i
föreningen. Efter en diskussion
musikgrupp till Amerika under beslöts att i fortsättningen kalla
sommaren visade också bilder 'föreningen IOGT-NTO Kinneoch berättade om sin resa. 1992 ved.
skall det komma en stor trupp
En grupp medlemmar hade
från dessa svenskbygder på besök till Sverige och Falköping, varit på Falbygdens sjukhus och
för atl visa och berätta om sitt sett på ett stort konstverk som
liv i Amerika och hälsa på släkt en patient målat. Vid nästa möte
berättar Märta Sandberg om sin
och vänner.
Vid mötesförhandlingarna resa till Thailand.

d'4 -

SpF:are

,??ö_rr"åå

besökte

Kinneved
Kyrkhelgen med Kinneveds
församling i söndags fyllde helt

' kyrkorummet med gudstjänst-

besökare. Bland dessa deltog
.pensionärer från Vartofta SPF,
som fått inbjudan från Frökinds

SPF-förening.

Gudstjänsten

med åtföljande nattvardsmässa
gav uttryck för innerlighet och
god gemenskap. Prosten Uno
Mårtensson predikade över

evangelietexten

för

söndagen

före domsöndagen och psalmsången leddes av kantor Bengt

Kjellström.

Maj-Britt Johansson och Ei-

vor Andersson medverkade'i

duettsång före och efter predikan med J.A. Hultmans "Fader
vår" och "Ditt ord skall alltid
bestå" av Hans Nyberg' Guds-

tjänsten avslutades med att

sångduon framförde Lydia Lithells "Flyttfåglarna". Gemenskapen fortsatte i Församlings-

hemmet där ordf. Margit An-

dersson hälsade välkommen
och inbjod till kyrkkaffe. Det
blev en stunds hjärtlig samvaro'
under angenäma former. Prosten Martinsson berättade om
Eva Spångbergs förnämliga utgåva Mariagestalterna,' en

skulptural utsmyckning.

Gäs-

ternas tack framfördes av ordf i
Vartofta SPF, Stig Andersson.

ARNOLD ANDERSSON
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o FalköPing

Hem och Skola

i

i ska

- Det måste anses närmast
genant för de berörda trafikföretagen och myndigheterna

,,fu

kritik, mot Länst

att sätta barnens säkerhet i and-

ra hand när det gåller att vinna

Flytta inte busshållsplatsen
Busshållplatsen Affårs;
gatan i Kinnarp får inte
flyttas till lånsvågen. Det
skulle medföra en avsevärd försåmring av trafiksåkerheten för skolbar,

chaufförerna sparar tid,
Men Hem och Skola tycker ,.
Hem- och Skolaförening i att Affärsgatan år svår- inte att det år något bra förslag I
ett brev till Länstrafiken, framkomlig och osåkerhet att flytta busshållplatsen till rikssom aktualiserat en flytt- från bussförarnas sida vägen.
- Med den håLrda trafikbelastning av hållplatsen. Skå- med många barn som ning
som förekommer på länslet skulle vara att buss- trängs på och vid hållplat- väg 46 kan vi inte tänka oss att
''Eöiarugii*ddi" f7 noGiitifri?1"J tido
nen. Det säger Frökinds

det kan vara ettbattie alternativ
att låta barn, alltifrån förskoleåldrarna och uppåt, gå ut på
länsvågen och på eftermiddagarna dessutom tvingas korsa
denna, säger Hem och Skola i

sin skrivelse,

,ffssE#ddig ^il

KIFISIF:s ungdonts-

39

sektiottfi"k 73.OOO
Kinnarp/Slutarps IF:s ledare och två spelare. De som
ungdomssektion hade i uppmårksammades på detta
sätt var ledarna Christer Stensöndags sin sedvanliga' qvist
och Ronny Karlsson samt
avslutningfest i Lokal spelarna
Robert Leijon och Rei
Frökind. Ärets fest var ne Lundahl.
uppdelad i en fiirmiddags-

och en eftermiddagsom-

gång. Totalt 300 personer
deltog, så visst kan klubben hoppas på en positiv
utveckling i framtiden.
Sektionen har under året haft
träningsverksamhet och seriespel för tolv lag, tre flick- och
nio pojklag. Bland många fina
prestationer bör P l0Jagets serieseger nämnas.
Prisutdelningen är en alltid.
lika populär punkt på programmet. Samtliga spelare fick motta
träningspris i form av en statyett. Kinnarps IF delade ut fyra
stipendier å 500 kronor till två

sentanter hela 13.000 kronor att
användas i ungdomsektionens
fortsatta arbete.
Det bjöds kaffe med dopp för

svärligare att köra än många

gator i våra större tätorter, Det
måste därför vara bättre att låta
en van yrkesförare köra denna
väg än att släppa ut ett stort
antal barn på länsvägen, säger
föreningen.
Föreningen vill att nuvarande

placering för busshållplatsen
behålls, att Affärsgatan stängs
för genomfartstrafik på sanuna

i Slutarp
och att speglar sätt upp i korsningen Affärsgatan-Kvarngatan. Korsningen är besvärlig för
stora fordon, men är trots det
mycket trafikerad med tung trafik som skall till och från Kinnarps från Göteborgshållet. Den
trafiken går till stor del över
sätt som Skogsvägen

En kopia av skrivelsen har

ställts till Vägverket.

o Anslutningbort?

Om busshållplatser byggs ut

utmed riksvägen vid Affårsgatans anslutning har förslag
framförts om att anslutningen

'\

lqs

ffi

skall tas bort och gatan förses

riiriilli

En föruts{ttning för ombyggnaden är att det allmänna underhållet för gatorna dras in och

med en vändplats.

att väghållningen övergår till

muelsson och spelaren Josefine
Gårdh.
Som kronan på verket över-

lämnade damklubbens repre-

gen. Affärsgatan är visserligen
smal men inte smalare och be-

Göteve-Floby.

o 13.000kronor
Kinnarps/Slutarps damklubb
förärade samtliga spelare i det
seriesegrande P l0-laget ett silversmycke. Damklubben delade också ut två stipendier ä 500
kronor till ledaren Gunnar Sa-

andra fördelar, såsom tid och
bekvämlighet för trafikföreta-

vägförerringen.

1:ffi''
:Hs

ledare och föräldrar och korv
och dricka för ungdomarna.

KinnarplSlutarps seriesegrande P 10-lag. Stå.ende fr.u Eri.k Johansson, Daniel Johansson, Andreas Karlsson, Andreas Gustanssson, Rickard Oslcorsson och Marcus Ek. Kniistå"ende fr,u, Daniel Joha.nsson, Pierre Johansson, Kristian Gustausson, Mi,kael Grahn och
Andreas Jansson. Löngst bak lagledanta Sten Gustausson, Roland Jansson och Roland,
Ek.

Vägföreningen har ånnu inte
gett sina synpunkter på förslaget. Avstängning skulle minska
trafiken, men kan också ge problem för de boende i området.
S.L.

Torsdagen den 22 novernber 1990
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Ondersvaeka :- då satsar
Kinnarp s p å uthildnittg
g::"s

'ls

Kinnarps
kör oidare
trois den senaste tidens

ordersuaclea.

Den

minska.de

ordertng&ngenfiö-

termanmed
utbildning
au persona-

len.

Såmre tider för Sverige och lågkonjunktur i
näringslivet märks
även på Kinnarps, kon-

torsmöbelgiganten i

falköpings kommun.

Produktionsvolymen liggerväl 10-15 procent lägre än i våras
med följd att vi inte riktigt utnyttjar full pro-

duktionskapacitet, såger Bengt Johansson,
ekonomichef på Kinnafps.
Några permitteringar

utbildning av personalen.

- Vi är rädda om den kompetenta personal vi har ooh
vill stå rustade när konjunkturen vänder. därför utbildar
vi oss för att bli ånnu k,rnkurrenskraftigare mot våra fem
konkurrenter - som alla kör
korttidsvecka, säger Bengt
Johansson.

- Nu intensifierar vi vår

marknadsföring och vårt sälj-

arbete, det gäller att

en

andelarna.

o Intebarasvackan

ser man på Kinnarps

inte framför sig som läget nu serut. Den mirfskade belåggningen i fabriken möter man med

i

krympande marknad behålla
sin volym och öka marknads-

Kinnarps levererar cirka

procent av sin tillverkning
på export, resten inom Sverige fördelat på 37 procent till
offentliga förvaltningar och
25

lika mycket till den privata
sektorn.
En orsak till ordersvackan
förutom den allmärma konjunkturnedgången ser Bengt
Johansson i att kommuner
och landsting från och med
årsskiftet får möjlighet att lyf-

tatet för 1990 kommer att
minska något.

o Estlandsetablering?
Rykten om att Kinnarps
skulle etablera tillverkning i

ta av momsen på det de köper. Det vore ju nästan krimi-

Estland på andra sidan Östersjön, avlärdar Bengt Johansson helt.

min och vänta med beställ-

(Jarlsson, Kinnarps VD) varit
på besök i Estland men det
var i ett annat samrnanhang,

nelli att inte utnyttja den möjligheten att förbättra ekononingar till 91, säge1 han.
1989 hade Kinnarps en
omsättning på 850 milj kr, en

summa som ekonomichefen
räknar med att man lite drygt
kommer att klara också för
innevarande år.
Eftersom företaget inte höjt

priserna fullt

ut

som kost-

nadsökningarna skulle motivera under detta år så kan
man dra slutsatsen att resul-

-

Visserligen har Henry

men det betyder inte att vi
ska etablera oss där. Vi är
Sverige trogna.

-

Trots konjunkturerna i

Sverige så är vi på Kinnarps
optimistiska för framtiden, vi
jobbar på att bli ännu bättre.
Det tro vi att vi klarar, säger
Bengt Johansson.
GLENN WELANDER
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GOtl Om
men också gott om folk var det i lördags hos Kinnarps Kontordmöbler som tillsammans med Kinnarps/Slutarps IF hade försäljning till allmänheten. Där fanns
skrivbord och bokhyllor, skrivmaskinsstolar och soffor i sektioner
och därtill.en mängd gamla kontorspärmar. Idfbttskillarna agerade försäljare och det såg ut att gå bra. Som kassör fungerade
Gösta Andersson, Kinnarp, sorir stundtals hade mycket att göra.
Uno Carlsson, från idrottsföreningen talar på bilden skåp med
Erik och Gunnar Kjell6n. (Foto: Iris Johansson).
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Detta är ett närittgsförbud!

- Detta är ett nåringsförbud, och beslutet vilar
på orättvis grund!
Det säger 9O-årige Alex
Johansson på

gården

Halsäng i Kinnarp.
Och han syftar på koncessionsnämndens beslut
att begränsa antalet djur
på gården. Beslutet går
inte att överklaga.

Såväl Skaraborgs lånsstyrelse som koncessionsnåmnden

för

miljöskydd är av samma uppfattning.

-

Det finns en uppenbar risk

för urinläckage ner till grundvattnet, därför kräver vi gödselplatta, säger miljö- och hälsoskyddsnämndens oidförande
'Stephan Ottersten.

r

struntprat.
' Enligt hans uppfattning
har
inte miljö- och hålsoskyddsson är rent och skärt

selplatta av betong som inte
finns på Halsäng.
FalkOpings mi[ö- och hälsoskyddsnämnd anser att den borde finnas där. I anhat fall måste
antalet djufenheter i ladugården begtänsas till fem. En fullvuxen ko räknas som en hel
djurenhet medan ett ungdjur
räknas som en halv.

nämndens inspektörer, eller
någon annan för den delen, lyckats bevisa att gårdens gödsel-

stack läcker. Vare sig ner till
den närbelägna Lidan eller till
det underliggande grundvatt-

net.

sidorna. Och om det skulle läcka
neråt hjälper det inte med en

betongplatta. Urinen rinner ju
över kanten likavåI.
Säger Alex Johansson,
Och tillägger att så länge det
gavs, statliga bidrag för upp-

förande av gödselplattor var

Struntprat

Och det tycker Atex Johans-

Striden har stått runt den göd-

- Gödselstacken ligger i en
sänka, så den kan inte läcka åt

Zoth-qA.

miljö- och hälsoskyddsnämnden
inte intresserad av hans gödselhög, men när bidragen togs bort
vaknade man till.
Det skulle kosta 60 000 kronor
att giuta en gödselplatta.

e 2ldjurenheter
Idag finns det 21 djurenheter
på Halsång, eller något färre än
det i allmänhet funnits på gården.

Jordbruket drivs av Alex, sys-

ue har i alla år lagrat sitt gödsel på samma sått som idag, de
har färre djur idag än når går-

i full drift och dg har
mänskligt att döma inte många
år kvar som aktiva lantbrukare.
den var

- Vi kan inte

sårbehandla

någon på grund av ålder. Vi
måste ta hänsyn till läckageriskeh, inget annat.

Säger miljöskyddsordföranden Stephan Ottersten.

o

Måste sälja

Och nu lar djurhålllningen på
Halsäng minska i omfattning.
Har llalsäng fler än fem diurenhetei, och ingen gödselplatta, .

den

I januari 1991 utdöms ett

vitesbelopp på l0 000 kronor för
makarna Karin och Sigvard Johansson. De€tår som ägare till

djuren.

Eftersom koncessionsnämn-

tern Karin och mågen Sigvard. den för miljöskydd är sista inAlla med efternamnet Johans- stans i ärendet, ser Alex Johansson, och alla i hög ålder. Och son ingen annan råd än att tills

man frågar sig varför de inte får- dess sälja av en del av djuren.
äweckla lantbruket i den takt Och det gör honom upprörd.
de siälva vill.
Det här är inget annat än

-

nälingsförbud, och ett närings-]

9ls ^a0Rättom Halsång
Rätt skall vara rätt. I en artikel om gården Halsäng beskrev

vi släktförhållandena felaktigt.
Sigvard och Karin Johansson

år syskon och det är Alex Johansson, gift med Karin, som
är svåger på gården.
Alex Johansson kan fortfa-

rande inte acceptera koncessionsnämndens beslut

att för-

bjuda fler djurenheter än fem
på gården med mindre än att
det gjuts en betongplatta där
gödseln lagras. Enligt Alex Johansson vilar beslutet på orättvis grund, det är aldrig bevisat
att gödsel har läckt ut eller kan
låcka ut i omgivningarna,'I och

att detta har lantbruksnämnden
klart och tydligt bekräftat.
Senast den 1 augusti 19g1 skall
dock antalet djurenhter på Halsäng vara nere i fem.

förbud som vilar på orättvis

grunq.
JORGEN GUSTAFSSON

Krister Bohtund ffiSar starcninistern:

Hur slcall landsbygden
lrunna leva vidare?
- Vad ska det bli av
framtiden för folket som
bor på landsbygden?

Kommer vi att kunna bo
kvar och kommer det att
finnas några jobb för oss
här? Kommer vi att ha
någon service kvar här i
framtiden?
Det frågar Krister Bohlund från Kinnarp Sveriges,statsminister fngvar
Carlsson i ett brev.
Krispaket och skattepaket
som. regeringen kommit med
pekar på ätt levnadsvillkoren
för landsbygdsborna ska försämras till förmån för de storstadsboende, menar Krister
Bohlund och vill att statsministern ska besinna att landsbyg-

Bohlund bestämt och pekar På
miljöproblem, svårt och dyrt att

ordna bostäder för alla och kommunikationer som skall lösas.
- Får vi behålla service med
'fungerande järnväg, post och
vård på landsbygden så har vi
ett bättre fungerande samhäIle.

o Utveckling
Vad ska ske med orter som
Kinnarp i framtiden, undrar
Krister Bohlund. Järnvägen är
nedlagd och ersatt med sämre
bussar. Nu år rnan på väg att ta
posten. Det gör^det svårare att

få näringslivet att fungera,

de

små och medelstora företagen

som skapar jobb här.
- Jagl vill ha en utvecklingsplan för.sverigeq landsbYgd, inte den awecklingsplan som rei
geringens och riksdagens hand-

landen i dag i praktiken genomför, säger han och hävdar
att eftersoln man drar ner På
samhällig service på landsbYg-

den är en tillgång. Ett sammanträffande med statsministern för
att diskutera landsbygdsproble- den och satsar i storståderna, så
matiken berhan också om i brevore det motiverat med en skat'
vet.

tesänkning därefter.

: Det år som landsbygdsbo i
första hand men åven som miljöpartist jag skriver det här brevet, för att peka på den oro som
utvecklingen i Sverige orsakar
för oss landsbygdsboende, såger Krister Bohlund.
- Alla kan inte bo i

Stock-

holm, Göteborg eller. Malmö.
Faktum är att det är en villfarel-

rationellt
ochvettigt att alla 8,5 miljonel i
Sverige bodde där. Då skulle
se att det vore lönsamt

Sverige kollapsa. Tre gigantiska
storstäder och ödeland i resten
fungerar inte.

-

Utan landsbygden sompro-

ducerar mat, bränsle, papper,
ja allt som behövs skulle inga
storstäder .existera. Däremot

skulle landsbygden

fungera
utan en del storstäder. menar
Krister Bohlund, som ändå för
den skull inte vill se sig som fientlig till städer.

- Det krävs balans. Med befolkningen mera jämi fördelad
över landet med fungeraride
landsbygd och mindre tätorter med service så spar vi pengar,
miljö och resurser i stort. Med
neddragningar på service som
kommunikationer,
så

post

kommunikationer och hänvisar
oss att i ännu högre grad än

tid!

gare använda bilen - med skYhöga besinpriser!
- Finns det boståder ochjobb
till alla som bor utanför storstadsområdena om vi nu ska
flytta iill storstäderna? Vad kos-

tar det?
Ett svar från'Ingvar Carlsson
väntar sig.Krister Bohlund i någon form, ett brev kanske.
- Att få träffa honom och dis-

kutera

landsbygdsproblemati-

ken ställer sig kanske svårare,
men får jag inget svar alls så
komrner jag att skriva flera och
sl&rpare brev och hårdare gå
ut i debatten för att driva landsbygdsfrågorna.

GLENN WELANDER

Soarar statsmi,nistern på, mitt breu. Ska land,sbygden auuecklas.eller utaecklas? frå.gar Knster Bohlund,, Kinnarpsbo sorn skriuit till Ingoar Carlsson och bett honom
göra n&got för landsbygden och sto'ppa den aurastning ant
seruicen som p&g&r d,iir. (Foto: Glenn Welander).
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FABRIKSFÖNSÄLJNING
fredagen den30i1l
kl. f2-18.

Blusar, klånningar, dräkter m.m.

Kinnarps Textilindustri

o B"alansochmiljö

vård

- Ja,^varför inte? Vi betalar
med våra skatter för något vi
inte får del av. Här drar man in

och

tyingar man folk till stor-

stan och kostar pengar och ska-

par problem, menar Krister

rl'trtitt*tttttttttttttttttt*ttttttttttiti

Gernensarn årsfest

för slcytteföreningar
Kinnarps Sportskytteklubb
och Kinneveds Skytteförening
hade i fredags gemensam årsfest med allt som hör till en sådan. Lokal Frökind var plats för
tillställningen och på program-

met stod prisutdelning,

mat,

dans och paketauktion. Peter
Ahl, Maria Dahlälv och Mats
Fällström, som alla tre varit

mycket framgångsrika,

den
gångna säsongen erhöll de flesta
av de många rrtmårLol'---^
Prislistor för

1990 års

banskytteså-

song:

Måsterskap 300 m:

1) Peter Ahl 204 Poäng, 2) Joakim
Carlsson 198. 3) Ove Josefsson 195'

Måsterskap 200 m:

l) Maria Dahlålv 238, 2) JimmY Lindrolh232,3) Mikael Gunnarsson 212.
Måsterskap fältskytte:
1)

Maria Dahlålv

59

träff,

2)

Per Bris-

bo 45, 3) Claes Åkesson, 42.

Måsterskap korthåll, senior:
1) Peter Ahl 158, 2) Dan Simonsson
148, 3) Ove Josefsson 147.

Måsterskap korthåll, junior:
l) Maria Dahlålv 185, 2) JimmY Lindroth 185, 3) Sören Karlsson 154.
Lady-cup:
l) Elisabeth Dahlälv, 2) Birgitta Ahl
986.

Statsprisskjutning:
klass B

56;

1) Gunde Johansson 127 Poäng

Klass B

4:

1) Claes Åkessbn 121, 2) Peter Ahl

118.

Klass B

3:

1) Ove Josefsson 104.

Klass B 2:
1) Joakim Carlsson 1317, 2) Per-Ola
Berglund 133"
Klass B l:
1)

Kjell Josefsson l4l.

Klass B 15:
1) Maria Dahlålv 149.
Ulf Stensbys vandringsPris:
- l) Peter Ahl platssiffra 10, 2) Claes
Äkesson 11, 3) Lars Göransson 12'
l90l års vandringspris:
1) Mats Fällström 86-poäng, 2) Kjell
iJosefsson 83, 3) Claes Äkesson 81'

Br, Larssons vandrihgsPris:

1) Maria Dahlälv 98, 2) Mats Fållström 95, 3) Joakim Carlsson.
Georg Jo-hanssons vandringsPris:
l) Claes Äkesson 188, 2) Maria Dah-
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Bobabos vandringsPris:
1) Maria Dahlålv 168 Poång, 2) PerOla Berglund 1ä, 3) Gunde Johansson
t27.

önskar

Fålts\rttePokalen:

Kinnarus Textilindustri AB

1) Maria Dahltilv 80 tråff (vp för all2) Peter Ahl 71, 3) Mats Fållström

tid),
68.

lr

Berglunds vandringsPris:
1) Maria Dahlålv 149 Poäng (vP för
alltid), 2) Joakim Carlsson145, 3) Kjell

H Centerstigs vandringsPris:

tl?

1) Maria Dahlälv,

(vp för alltid),

2) Tomas Johansson 108'

Kvarngaran

12,

slurarp

T9l:f9A
osrs-333 s5

147.

Onsdagstävlingen:
1) Lars Göransson 655, 2) Peter Ahl

-

611.

Lagtåvlingar:
Lag 1 919 poång 41:A plats Hp (Änders Hermansson, Hans Göransson,
Peter Ahl, Lars Göransson).

ringspris:
148, 2)

Kjell Josefs-

son 144, 3) Jimmy Littdroth

Claes Akessons

junior:

1) Maria Dahlälv,

143.

vandringspris,

l4l

Individuellt

Östh 136.
Claes Äkessons vandringspris, se-

nior:

Individuellt 200 m:
Helena Karlsson 235 poäng medalj,

123, 2t Hans Göransson

Brisbo 120.
Olas och Joakims vandringspris:
1) Hans Göransson 128, 2) Peter Ahl
122,3r Per Brisbo ll8.
Damernas skänkta:
l) Maria Dahlälv 49 poäng, 2) Joakim
Carlsson 47, 3) Peter Ahl 45,
Skyttemärken:
Riksmedalj i silver, gevär:
120, 3) Per

Klubbmatch mellan skytteföreningen och sportskytteklubben:
Lagtåvling:
1) Kinneveds Skytteförening
441+438+479+377=7735 poäng, 2)
Kinnarps
Sportskytteklubb
402 + 452 + 430 + 420 = 1704

Hans Göransson, Ove Josefsson.

Riksmedalj i silver, luftgevär:
Peter Ahl.
Juniorskyttemärke i guld:

Linda Gunnarsson, Sören Karlsson.

Juniorskyttemårke i silver:
Jimmy Lindroth, Helena Karlsson.
Korthålls skyttemårken :
Guld med två stjärnor:
Helena Karlsson

'Guld med I stjärna:
Jimmy Lindroth
Silver:

Karlsson.
Blons: "
iP-s.:r
JFI*gt l.*f
rq.ndreas Jrlvander.

\\,,

300 m:

Hans Göransson 235 poäng medalj,
Joakim Carlsson 234.medalj, Lennart
Blad 232 medalj, Peter Ahl 232 medalj,
Lars Göransson 231 medalj, Per-Ola
Berglund 218 medalj.

(vp för alltid),

2) Helena Karlsson, 139, 3) Fredrik

Sören

Svenska Dagbladets Rikskyttetåv-

ling:

Anna-Karihs och RosMaries vand'

l) Peter Ahl,

03 I

Marianne Engdahl

Carlsson 128, 3) Ove Josefsson 127.
Frökinds GDV: s vandringsPris:

l) Maria Dahlii'lv

**ltttltttttt*ttt*tiirrri

köper och sälier ANTIKT nytt & begagnat'

Skogaholms vandringsPris:
l) Ove Josefsson 148, 2) Peter Ahl
118, 3) Maria Dahlålv 14?'
Bertil Engdahls vandringsPris:
1) Maria Dahlålv 134, 2) Joakim

l) Maria Dahlälv

Kvarngatan 2, SLUTARP, Tel. 0515/331

I r*ttr**ttit

Mariannes Prylbod
-\t

Josefsson 144.

r

r'

Peter

ssk. 90, 5) Bengt Akesson ssk. 90.

emot

Banskytte:
l) Maria Dahlälv skf. 98 poäng, 2)
Karl-Gustaf Ahl skf. 96. 3) Claes Akesson skf. 96, 4) Per Biibbo skf. 95, 5)
Lars Göransson 94.
Älgbaneskytte:
l) Klas Yneve ssk. 90 ooäns. 2) Ake
Johansson sslr. öu, J) .ljengt Alressm

:rt:.f- -å .

MASSOR

poäng.

Luftgevärsskytte:
1) Per Brisbo skf 91 poäng, 2) Lennart Blom skf. 90, 3) Gunde Johansson
ssk. 88, 4) Claes Akesson skf. 8?, 5)
Joakim Carlsson skf. 87,
Jaktstig;
1) Lars-Äke Sahlen skf. 95 poång, 2)
Lars Göransson skf. 93. 3) Rune Johansson ssk. 92,4) Magnus Oskarsson

av fina

julklappstips
Ahl, Maria Dahliilu och Mats FöIlstiöm fick ta
flera utrnörkelser för sina insatser den g&ngna sii-

songen. (Foto: Dan Nilsson).
ssk. 84, 4) Ove Josefsson skf. 80,
Iirsemår Fransson ssk. 79.

5)

' kluUtmatctr sammanstållning ef'

:'"lT:jslRri

-* f -+'*: s.r

tqflQ- t&-otl
1) Åke Johansson ssk. 3'18 poiing' 2)
Lårs Göi"aqsson skJ.334, 3) Peter Ahl
skf. 332, 4) Bengt Äkesson ssk. 323' 5)
*.* * j
Guqd€&henssorr:aske3?&
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Torsdagen den 6 december 19
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en Yital B0-åritrg
Kvarnen har autid
en slags centrum för

varit åäfflj::::å'.TålXää:::
lant-

brukarna, precis om

lanthandeln. Dit har bön-

derna komrnit _"a ,itt

spannmål för att mala och
diir har a".gon1
och annat till gården.
Där har de också träffat
andra jordbrukare, pratat
bort en stund och fått med

;öd;ö

-n

äå;';;;;;" Björn-ove skall
ingå som kompanjon.

o Erf,arenhet
De har alla tre stor erfarenhet

ilå?'ii:*:'*:i;j.'å:,i::

som lantarbetare. Stefan har
dessutom genomgått lantbruks-

skola och Björn-Ove har varit
sin egen som lantbrukare. De
vet med andra ord vad en iord-

brukare behöver och de står
till tjänst med just de

också

blandningar i foder som var och
en tillfälligt kan behöva.

o ombyggd
Om det nu inte precis syns
utanpå, så är det ändå så, att

bröderna byggt om verksamheten i kvarnen, så att den idag

är en liten foderfabrili. Det är
diirför möjligt för dem att lova
blandningar efter önskemål.
Som tidigare under åren kom-

mer bönderna dit med

eget

spannmål. Där rensas det och
de får därför ett billigare utsäde
ån annars. Men man idkar också kvarnrörelse som tidigare
och tillhandahåller utsäde, göd-

ffiffiwffiiffi

Så är det ån iäag när
Slutarps Kvarn - nu vitalare an kanske någonsin

med tre unga raska pojkar
i ledningei - fyller äina
g0 år. pojkr"rru,a"araiää

ö;ä

Hör sltingör -Sören Anilersson

?å. -skoi"

Den förre ägaren tog tyvärr

de fyra kvarnsten"" ,om
!'9rj
då fanns.ikvarnen,
varför

man

säckarnästan."å"orååuä""kuddar och som o"f.ralåiå"
med hårt arbete och långaqsq6qr
dagar
periodvis.
sådant får man tåla när
*."- å; "i" ;;;,;;;; cr_-_
s#;,
som emellanåt också betjänar
kunderna som kommer i"n för
att beåla. Egentligen är det Ste-

i

koam'miliön'

Han har också lärt pfll:It
folma på m-arken. Att.gå
att "gå runt skäppan". Det har 3tt.
bakåt lär vaia svårast.

t"fffXffiTåäXf"'iååt 11i,il?'Jifl3?.:ff::!1fi

bykvarnän, stärer
bönderna och har blicken
tv"r.ii- r1t g.t".. De tog över
vaksamt stålld på framti- | driften f98A och är nu iÄe på
' tredje året. I två månader gick
den.
Det år bröderna Stefan Kolb
samt Sören och Bjo""-OrrJ ÄrI
dersson som idag släng.i at"r"

-

kulturgrei

. Kvarnstenar

stickarr.r'a på uagnen "bara
ur bruk rnen oå,rdo,s som

bgnan ör-ncimligen

,";o?:r'"!;;åä:$,',"jäö;

vidare till.den nuvarande.gene5r."., -åi rar uir" "i"å"ritigrationen i kvarnen och de var het.
Ochvisstklararåtminston-e

visa vad.de..duger två av bröderna att "gå runt
lil":"1t..?jt
till. Det gäller alltså att ställa sig skäppan"
Sörån i lära hos de förra agåna
-.det kan "i i;;yg*-Lars Saltin och Inga Danielsson, i ett-förvaringskärl (en skäppa),
60-70 cm högt och brett nog för
som drev kvarnen i sju-åtta år. '
o Historia

i Sluiarp, som enmänniska,ochsedangårunt -AB;il;;p;Ångkvarnbilda_
kvarnen iden. Mankanocksåbo4amed , , -^:;-r
27 april1910 för att sorn
kommer då och då och hälsar att stå på händ.. rnairr rigl iå"- 9t: 9"i
mottaga
terna)
med
huvudet
t
kå;i;;;ir
på hos bröderna Andersson och
*:::*.t,T:dlingarna
och idka kvarn' AkKolb, för att se efter au dessa sedantasigruntrå"tt;;;;;;
:fll:Tg
skulle vara minst
r{!er11 i den
d1n och ,tå
stå ;;
upp ;l;
inre gör
oÄr nÅorr
utan tiekapitalet.
inte
några ,,rrrrm},o{or,,
"dumheter". no{
Det .- fötterna
ii.äää?i'5ån"f#:;dää *?'åil
l
är nog mojligt- att han- också
L,tBror-Johansson

dessförinnan ägde

kommer med råd när de behövs
- han är ju gammal i huset.

aktierna löd på

100

kr. De ägdes

av lantbrukarna runt Slutarp,
däribland häradsdomaren Al-

fred Johansson, Hallagården,

far till riksdagsman Gudaf Hal-

lagård. Mellan åien 1933 och
1943 var det Oskar Johansson,
Viktor Pettersson och Rägnar
Johansson som styrde och ställde med kvarnen, sedan blev det
Axel Karlsson som blev mjölnare där och därefter hade hans
söner Göte och Bror kvarnen i
arrende mellan åren 1956 och
1963, varefter Bror tog över ensam. På 8O-talet var det, som
sagl, Lars Saltin och Inga Danielsson och sedan två år drygt

bröderna Andersson och Kolb.

Kvarnen var från lo4ttt

byggd för ångdrift, eftersom det
inte fanns något vattendrag, inte
heller gav man sig På vindkraften. Den fick 1918 elström och
transformatorn sattes i kvarnen
- det var enda stället På bYgden
man då hade elström.

Inte oar Sören röd.il för att"&ka rneil

rlFoderfabrik

-

banan kuntle nog tiöiistgjort någro å'r ti'll.

Idag har man alltså giort om
den gamla kvarnen till en foderfabrik och sedan en lång tid har
man också haft stora lagerloka-

Passa på före Jul

JUTGARDINER

ler för bland annat kokosexpeller - det som blir kvar av

kokosen när man pressat ur ol- en sorts foder alltså' Banan upp till kvarnens övre regi-

49,90

,"

jan

Pris från

on är idag mest en kulturgrej

JUttöPAREI

man inte vill göra sig av med och

ENFÄRGAD POLYESTER

är alltså inte i bruk längre.
Det är alltså en mycket vital
kvarn Slutarps Kvarn AB, som
i ny form alltjämt betjänar lantbrukårna i bygden och med
målsättning att tillhandahålla
allt vad en jordbrukare väntar
sig att hitta i bykvarnen. Man
vill också vara det centrum som
kvarnarna alltid varit och, som
det ser ut, också behövs idag'

Prisrrån

29.90 r
*

Gardinkappor
metervara

TÄCKEN, KUöDAR,
OCh ÖVERKAST.
l$nnarus Fa[rifisnederlag
TeL 0515/331 86

Text: IRIS;OHANSSON
Foto: KJELL CAIDAHL

Jag önskar alla
mina kunder

Julklappsfips

6ODJI'L

sköna

lnnetofflor

och Gott Nytt Ar!

flera modeller

fil'

fllfo

"G& runt skdptpan" dr ingen liitt sak - m'en d'et har de
iig-a'
hir grabbarnå'tafi.tlg aI) Bror i kuarna - förrf(trre
eller
,inil,tt koanren' Är"det Sören månne som göt det
t an"tti Stefan - ile giorde d,etbåd'a toå' för FTIVB:s rnedar-

NYINKOI,UMET:

Dampumps till festerna

-

betgre.

Silfferstlanils
Herlfisering
Kinnarp. Tel: 0515/334 55

Intega satsar nvtt
gör uthytestuckor
-

Intega i Slutarp är i nYa
hånder sedan oktober.

Företaget fortsätter att

tillverka köksinredningar. men den stora sats-

ningen gäller nu utbYtesluckor - något som delvis
initierats av lågkonjunkturen, men också av ett
nytt tånkande. Nu har
man kanske kommit över
den tidigare så rådande
slit- och slångperioden.

Företaget Intega har testat
det här med utbytesluckor sedan en tid bland annat hos Allmännyttan och funnit att ett nytt

tänkande slagit rot såväl hos fastighetsägare som villaägare. Det
går att sanera bostäder utan att

för deh skull riva ut allt gammalt - utbytesluckor är en lösning som ger ett nytt kök med
bara en tredjedel av kostnaden

för ett totalt nytt och då slipper
man rivandet och de kostnader
och obehag det för med sig.

o Utbytesluekorna
Det finns totalt 18 olika luckalternativ, alltifrån målade luckor
till kalkad ek samt furu, som nu
är på väg tillbaka igen. De flesta
luckorna görs dock i laminat -

ett konstruktionsmaterial som
är uppbyggt av i flera skikt av

olika material och som är mycket hållbart och lättvättat. Just
nu är gråtonade luckor mycket
populära, men de finns också i
olika pastellfärger. Luckor som

kombineras med trä är också
mycket aktuella. De finns i allmoge och i softformat. Det senare en sorts kantrirlg som utförts

med hjälp av en nyköpt tysk
maskin, som med smält osynligt
lim förenar listen och den egentliga luckan.

r

Nyagångjårn

Luckorna har nya gångiärn
som är helt osynliga utanpå.
Gångjärnen sitter fast i luckorna

vid leveransen, så att fastsätt-

Ett gammalt kök med ut-

bgtesluckor blir ett helt ngtt

kök. Platsehefen

Jöhnsson aisar.

Curt

ningen i skåpen, enligt platschefen Cuit Johansson, lär vara en
mycket enkel match - man kan
bara inte göra fel. Dessutom ger

gångiärnet tre olika justerings.

Platschef på. Intega ör Curt Johnsson, Stenstorp, sotn funnits iliir sedan 1984. Hiir oid ett ao de kök som man lcommer att ho rned i sin nya lcatalog.

lägen.

r

&ud@ul

"

lpoitcfrtrAr
önskar

Köksluckorna

Helt nya köksluckor ingår i pa-

ställningshall. Katalggen, som
kan rekvireras av företag och

dorna med 24 rnm. De är riktiga
trälådor alltigenom, som enligt
företaget aldrig kan slitas ut.
Lådorna har försetts med skdnor så att de löper lätt. På 60-

Nya konstruktioner i qkåP
håller också på att växa fram,
men man är inte så klar med

privatå, räknar med att få fårdig
till januari/februari och utställ- .
ningen är som sagt På gång man byter bort de kök' man i
fortsättningen inte kommer att
ha kvar.

ketet med utbytesluckorna.
Man får en kassett som körs in
i det förutvarande utrymmet,
som i och med det minskar lå-

och 70-talen gjordes många köksluckor i plast och de är nu utslit-

na d:v.s. plasten har spruckit i
de flesta lådor, därför gör man
nu låilorna i trä.
Sedan övertagandet i oktober
har företaget, som idag ägs av
Christer Persson, Oskarström, .
al.*retat med ett nytt program i
tilherkningen och är som bäst'
igång med att dels framställa en '
katålog över produktionen, dels '
att iordningsställa en aktlqell utt

Kinnarps'AB, Box 3060, 521 03 KINNARP
Telefon $15-33370.

dem att man redan nu kan Presentera dem.
Oider finns inte på skåP som
beställts från Spanien. Och man
hoppas på att det bara är början
på en export dit. KaPaciteten i

antalet luckor man softformar
år 40 luckor i minuten, så det
blir säkert inga problem med att
hålla leveranstider.
Text: IRIS JOHANSSON

Bild: KJELL CAIDAHT;_
l,-/nlL1
t- '-

+r/b

Frökinds Intresseförening
ll

JUL II FROKIND
i

dec. lokal Frökind kl.
13.00-17.00.
Lokala hantverkare och konstnärer ställer ut.
lördagen den

il1ffi#äil'""ål'iäio,asöm och Vävstugan
Hembygdsföreningarna i Börstig, Kinneved, Luttra
och Vårkumla
Biblioteket öppet och säljer böcker för S:-/st.
Tipspromenad kl. 13.00-15.00.

medverkar.

Underhållning

av

Fiolgruppen Quattro

f"t
t-t
-r

kl.

And,ers Ek,Ki,ntuarp, arbetor oiil softfonnenngen,

15.00-16.00.

iliir manfå.rfrom40luckor i minuten.

Lotterier med fina vinster.
Gissa vikten på en livs levande gris.
Servering av kaffe och varm korv.
Lenas Gardinshop ställer ut.
Anna-Stina Gustavsson visar hur man gör stenålderskeramik.

Följande företag i Kinnarp/Slutarp har öppet till
lninst kl. 15.00:
Lagerförsäljningen Kinnarp
Presentshopen Kinnarp
Fabriksnederlaget Kinnarp
Pizzerian Kinnarp
Centrumlivs Kinnarp
Ingemarssons Bilhall Kinnarp
C. Larssons Bilverkstad Kinnarp
Xåge Oatf Kinnarp
Ge As Slöjd och Presentbod Kinnarp
Matfocus Slutarp
SlqÄtföreningen har öppet för visning av sina fina
lokaler samt försäljning av hembakat bröd och karameller.

-

ALLA VÄLKOMNAI-

JUL I FRÖKIND
Hos oss finner du

iulpyxl o. iulklappal
t.ex. Vattenljusstake
odekorerad

49.90

Taftris oun2.90
Bukett jutstjärna

6.50

KINI{ARPS PRESEIIISHIIP

\$ere
TII:
-I

KAFFE

7AttsIUT

KG

,,,r.)eIoMIE
i

H

*",'30:-r

GÄLLER ENDAST uND-ER FRÖKINDSDAGEN 8/12

S#-ffiJUIöPPET

JULAFTON 9_12
JULDAGEN STÄNGT
ANNANDAGEN 9-20
NYÄRSAFTON 9-15
Nyårsdagen STÄNGT
ÖVRIGA

DAG. 9_20

En glad och trevlig
,
personal på
Centrum-Livs.önskar
alla en riktigt
GOD HELG!

#W*

I---lTtd-Te*--ia--

22-

iFrökind,bjöd

Tor

.lulmarknad i Xinnarp/Slutarp

))htl i Frökind))
Nyligen har Intresseföreningen satt upp orienteringstavlor vid infarterna - det är

"våstgötasömma-

som vägleder besökarna till

och

ordnat julmarknad i

Lokal Frökind med omnejd. Företag och affärer hade förlängt öppethållande och trots det
för utomhusaktiviteter
mindre låmpliga vädret
kunde man se tåvlande
i tipspromenaden vandra genom samhällena
Slutarp och Kinnarp.
I biblioteket kunde såvål

också öppet. Och för den som

vill, har skytteföreningen öppet hus och visar sina lokaler.

re1t.

kartlkisser

de båda

samhällena. Och
Lokal Frökind ligger mitt
emellan Slutarp och Kinnarp, vid riksvågen. Det är

Biblioteket har öppet och
såljer böcker till en billig pen-

ning. Fiolgruppen Quattro
Color framträder och Anna

Sven Jerrings memoarer som

Alexander Solzjenitsyns Gulagarkipelagen köpas för en
femma stycket, men kanske

första gången som man på det

Stina Gustavsso* visar,--hui-

här såttet samlar ortsborna
och iillresande kring Jul i
Frökind -' ett välkommet ini-

man gör stenålderskeramik.
Det blir också tipspromenad
och servering och hembygds-

var det barnböckerna

Hembygdsföreningarna i
Börstig, Kinneved, Luttra

1'r Y,;'o':'; *ä,

3,"';!

;;,;;;-å*
li "
.

åå , ,.,.

och Vårkumla deltog med allehanda utställningar och
Anna-Stina Gustävsson visade hur man giorde stenål-

derskeramik.

Allehanda

konsthantverkare fanns på

plats, Iiksom fiolgruppen Qattro, denna dag nedbantad till
en trio.
En präktig julgris fanns på
plats, liksom försäljare av oli-

ka slag och såväl gris

som

publik tycktes trivas med tillvaron.

På tipspromenaden hade
Margareta Thor 17 rätt av 20
möjliga. 16 rätt hade Allan
Thor och Lisbeth Johansson.
Grisen vägde 107,8 kilo, närmast var Pia Vallengren och
Olle Johansson som gissade
107 kilo. Allis Ekman gissade
108,5 och Lisbet Johansson
106,6 och de nämnda perso-

nerna har priser att hämta.
Text och foto:
JOSEF JACOBSSON

Cami,Ila Fredriksson, Kajsa Arnesson cich Anni,ka KnutsJ son utgQr tre
fjrirdedelar au fiolgruppen Quattro.

'Ih$l l.llll

f,*i

som

rönte mest efterfrågan i denna utförsäljning av utarrangerade böcker.

tiativ som säkerligen kommer
att slå väl ut.

föreningarna medverkar på

:-l?

Frökinds intressefiirening med flera intresserade hade i lördags

sitt sätt. Lotter kan du också
köpa och gissa vikten på en
levande gris, Flera.av företagen i Kinnarp-Slutarp har

bra utformade

tt

:, ,.

i

itill julrnurknad

Premiårför
Nu ska det firas jul i
Frökind. Intres seföreningen står bakom lördagens arrangemang vid
Lokal Frökind. Under
några eftermiddagstimmar får ni träffa lokala
hantverkare och konstnårer, porslinsmålare

----f
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Karl-Erik Eckerlid med en fin
I1 öuqdsulstci llninoen.
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telefon från 1913

i hem- :
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Harry Johansson och Thorsten Gustousson beundrar
Bloms

figurer rned tuagning au

rygg.

I
ke

I
I

.
Llr
r
I
DIart
unoer
senvtntern:

R iksbygg"n,

11

?o - i'"-.o g

planerar

för

28 rnarklögerrh,eter
i attraktiat tätortsläge
I februari-mars nästa
år räknar Riksbyggen i

Skaraborg med att börja
bygga marklågenheter i

Slutarp-Kinnarp.

Riksbyggen, Falköping, som
också beråttar att av dessa 28
lägenheter är det åtta tvårummare, 12 treor oc.h åtta fyror.
Om det visar big att intresset är
mindre än man räknat med så
blir. lågenhetsbeståndet 14 i ett

lande till många andra orter.
Månadsavgiften-hyran är inte
klar ännu. Till varje lägenhet

Så ser entröfosa.ilen

ut till taårumshusen.

Trerammare ryms i, detta hus.

Fgraru,msliigenheter orn 704 kuad,ratmeter.

vänligt. Utanför stugknutarna

vallen ligger också inbäddad i

finns elljusspår som är 2,5 kilometer långt och planeras att
byggas ut. Granne med det nya
bostadsområdet ligger daghem
- barnstugä Fyrklövern och tät-

närheten till tennisplan finns
och bara ett stenkast från det
nya området ligger skolan och
den når man "bäkvägen" och

Frökind. Idrottsplatsen Tånga-

gen.

orternas samlingslokal Lokal

Första advent
i kyrkorna
I Kinneveds pastorats fyra
kyrkor mötte traditionsenligt
många upp till adventssöndagens gudstjånst. I moderförsam-

flera sånger. Prosten Uno Mår-

Tångavallsområdet är mycket

Lennart
Thoor, Gökhem samt till två nya
medlemmar.

Efter kaffesamkväm tog kyrkoherde Thoor över programmet. Han utgick i sitt tal från
j0lens stora[budskap och julse-

i

oktober började man

med storslakt av oxe, kalv och
får. Så kom den stora hösttvätten med sitt mi{övänliga tvättmedel bestående av björkaska
som tillsammans med djurben
lades i en påse på bottnen av
lakekaret.

Överst på högen tronade alltid
en pepparkaka i form av en häst
eller tupp - den tidens godis.

bostaden. Mitt i området ska finnas en lekplats med sandlåda,
Bunga, klätterställning och sof-

o Nårheten till
dagis, friluftsliv

siirskilt välkoitrmen till'dagens

talare kyrkoherde

medlem skulle ha på bordet och
som borde räcka julen ut.

lingen Kinneved medverkade
Kinneveds kyrkokör under

for.

alla välkomna och riktade ett

Att brygga juldrickat tog även
sin rundliga tid. Storbak skulle
det också vara och inte minst
'Julhögen" som. varje familje-

hör carport och förråd placerat
nära bostaden. Alla lågenheter

har tillgång till markytor intill

Frökinds pensionårsförening
har samlats till julfest. Ordföranden Margit Andersson hälsade

Redan

en våxlande natur inpå knuten,

slipper den stora genomfartsvä-

första skede.

Boståderna bygls altså som
bostadsrätter. vilket innebär att
köparen lägger en grundavgift i
form av insats. Den är beräknad
till mellan 40.000 och 50.000 vilket är en liten summa i förhål-

pensronarer

om förberedelserna inför julen
som förr tog sin rundliga tid.

Redan nu vet vi att det finns.
intresse från flera håll att bosätta sig i lägenheterna och vi hoppas att intresset blir så stort att
vi kommer i gång som planerat
med 28 lägenheter.
Det säger Gunnar Johanzon,

r>[e
-10.

der för längesen. Han berättade

Om-

rådet för bebyggelsen är
beläget vid Tångavågen i
Slutarp alltså mot
Idrottsplatsen, Tångavallen. I dagarna har Riksbyggen gått ut med en
enkätskrivelse titl bl.a.
hushållen i området för
att få veta hur stort intresset är för lägenheter. Tanken är också att Riks-.
byggen ska . intressera
dem som jobbar på Kontorsmöbler och pendlar
att bosätta sig i de bostadsrätter som ska uppföras. Den tänkta byggnationen har klartecken från
kommunen och nu invåntar man lånebeslut
från bankerna.

hos
Frökinds

Julfest

Bengt Kjellströms ledning med

tensson predikade över ämnet:
Vem är Han? Kollekten till folkhögskolan i Hjo uppgick till 856
kronor. Efteråt hade CKF anordnat kyrkkaffe i Församlings-

hemmet till förmån för Lutherhjälpen och på så sätt kunde

Talaren kom också in på grisslakten och den stora lögardagen då alla skulle bada. Från
husbonde till drårng och piga.
Alla i samma vatten.,.
Det här med julklappar var
något som bara adel o-ch godsägare med hög statds kunde
kosta på sig.

Kyrkoherden varvade sitt tal
med med vackra julsånger. En
del sjöngs' gemensamt. Bland
annat "Tomtarnas julnatt" dik-

tad av ortens skald

Alfred

Smedberg som hade sin hemvisf
i Humla. Slutligen tackade ordf.

Margit Andersson talaren

och

överlämnade en blomma,

in till nödlidande i världen.

Luciafesti Lokal
Frökind

kantor Elisabet Hammar, som
sjöng solo bl a Gläd dig Du Krist_i brud på dalamelodi från Mora.

På fredag kväll har KinnarpSlutarps IF:s damlag luciafesi i
I,okal Frökind till vilken allmänheten inbjudes. Det blir luciatåg, paketauktion, servering

5rtterligare 2.167 kronor samlas

I Börstigs kyrka tjänstgiorde
vid orgeln pastoratets nya vik.

Aven här tjänstgiorde pastoratets präst, som till sist till kantor

Hammars

ackompanjemang
sjöng Gunnar Wennerbergs Gtirer portarne höga.

I Vårkumla och Brismene
k5n'kor tjänstgiorde veniaten

Georg Majhult, pensionerad lärare från Kölaby, som sedan fle-

ra år biträder pastorn med att

förrätta gudstjåtrster, så att sammanlysningar inte behöver ske

alltför ofta.

m.m.

Syföreningsauktioner
i pastoratet gav 7 5.OOO
Rubriken här gåller det smakfullt inredda hembvgdssammanlagdaresultatetigården.HärvardetJanneBrisKinneveds* p.tto".i-i"å" 1' ::: L:]t*t *^t:T-"i.:*iT
de n fe m tryri<liga svfiire.n- illTlå',åil:: t:1ä'r:iftilil;
ingarnas auktioner i år. att fördela 11.488 kronor. ,
Det började med Slutarp Till sist ges här en översikt
i april, som då fick in 6ver hur medlen fördelats dels
21.0-00 kronor och nu i ad- 1y Sl9tarn1..svförening' dels av

vent höll de fyra ti""is"
sina försåljningar.
Först i raden var Börstigs syförening. Den auktione" Å'oUt i
bygdegärden fredagen före
fdÅta ådvent. Ny ropare där var

Gunnar Martinsion, Trädetoch
trots att många -.åle--".

Lördagen den 15 december 1990

Foto f rån fordom:

$toregården i Slutarp 1901

iffiii;.,illl';å*"ri.Yi:X:

manlagt 8.000 varav till Rumänien 1.000, Sv. Kyrkans mission

l:190'

Flitslätt, Folkhögskolan

3IA i Falköping varde,1'099' Detta belopp fick också

i Hjo och
1?

Barnmissionen'
!tan!in1yi3\a
gick till I'M' och vardera 500
700

"rr- fick Göteborgs kyrkl. StadsmisflyttatfrånoJenhadedetduss!
,tät dt-., som nu föreningen sion, Stockholms Stadsmission'

etfin- Sv. Kyrkan i Utlandet och Sveporierande och varierande ut- riges ev' stu-dent- och gymnaLud av alster. Kvållens resultat siströrelse' I{elmserydsstiftelsen och Sjömanskyrkan i Göteblev 14,180 kronor.
300' Slutligen
M rkumla bygdegård var borg.fick v-ardera
verklig taÄi5Jfest, ocn utdelades 1.'000 kronor vardera
d"t
till fondenför kvrkans prvdande
;;; i;;;.tt ia."gg.u"t
t;;" "r,
""r'
och en liknande för Församförsäljtill
omväxlande utbud
lingshemmets prydande' Förbestå,r av.lyckas få ihop

"i"g:'U.Jk*lGustavGustavårutinerad ropare blev
"ori-.ointe svårt att få bra bud.
det
Resultatet blev därför 10.140
kronor att fördelas efter jul till
Missionens Lutherhjälp
-inämm.fl'

eningen bekostar dessutom
blommor och tidningar till Frökindsgården och blommor till

""g"fa|.
utom vårt land.

31!

och

ii,ndamål

äldre med-lemmar'
Så till-Börstig' Här beslöt man

Ft Mi::i"."en 2'000' Lutherhjälpen likaledes 2.000, 1.000

kronor gick--till Börstigs kyrkas
prydande' IM fick 700 och varstor-tillslutning' b"r, inledande 9:f 5.00 gick till Sv' Kvrkan i
andaktsstunden här liksom på Utlan{et' F.olkhögskolan i Hjo
övriga platser hölls av pastora- och Flåmslätt' RIA' Falköping
fick 600 kronor och samma bet.ttöta'.t Uno MårtensJon,
"orr, l^opp delades ut till-Lördagsträf1,;ir fckså en stund frrngå".d.
Göteborgq
som ropare. Sedan överiämna- fens. omkostnader'
500
åe ha'klubban till Håkan Sil- kyrkliga-stadsmission fiek
300
fick
vadera
och
slutligen
vanderochbudenduggadetätt.
Kinnarps syförenings

försåljfrct

ning i forsamlingsheÄmet

åil1"f;;Åå *r"rtiil u.zas

kronor.

till Bräcke Biakonigård

och Skövde soldathem' Frö[.o.or.' ':lq,r
ihåg
SlutliEen höll så härom kväl- kindsgården kommer'man
råt- med tlommor och tidningar för
b;ä;;;";;viot."r"ätr"
såiljnipgidennyrenoveradeoch'T *totott llrl€- läfl3

Dagens foto från fordom har vi
hämtat från Storegården i Slutarp.
Det är taget 1901, alltså för snart g0
år sedan.
lid, men bilden har vi fått låna av en f.d slut-

Kristina, Emelia Johansson och Hilda Nilsson
med sonen Folke. Sedan från vänster finns
Adelina och Alfred Johansson med döttrarna
Annie och Ingrid Johansson, folkskollärare
Peter Källen, Fredrik Johanson, Alfred och
Adelina Nilsson (sitter) samt sönerna Gustav
Johansson, Ragnar Johansson och Sigurd

son, född 1829 och död 1912, tillsammans med

Välkända ansikten frir mån!;a äldre Kinnevedsbor och håll med om att bilden har fin
skärpa och har stått sig bfa genom åren.

Nuvarande ägare av gården är Lars Ecker-

arpsbo, som också namnger personerna på
bilden. Runt bordet sitter Johannes Andreason född 1826 och död 1903, Maria Andrea-

Johansson.

t
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Tisdä!åir deh' -i 6.äöembrir -rrir

.Iulfest för Kinnarpsansleil4a:

Taefich gqildklockor
för trogen,tjänst

',
I

Kinnarps har hållit sin

traditionella

julfest

på

Medborgarhuset med revyr middag och diverse
förläningar för långvarit
tro''gen tjänst, förslagsverksamhet och pensionerrng.
I lördags var det åter dags för

årsfesten eller julfesten hos
Kinnarps till vilken anställda
med respektive var inbjudna.

Fritidskommittdn stod som vanligt för deir inledande revyn,
som tog halvannan timma i anspråk, varefter man övergicktill
att utdela blommor och presenter. I år hade Valter Gustavsson
nått upp till 25-årsstrecket på

HoteII Rizzk ör en produkt
ars

reoygö.nget Kinne Sköia-

re,

Sornbest&r au eloaPerso-

ner och som hå,Iler tiII

P&

Göran Grahn,
son., sonL

sorn

aug&r rned pension, ochValter Gustaas-

f.tck guldkloclca för 25 &rs tjönst uppuaktades

ocks& med, blommor.

lföretaget och belönades därför
med den sedvanligå guldkloclkan. Göran Grahn och Arne

Aktiu itets -hus et i. KinnarP s
och sponsras au KinnarPs
Kontorsmöbler. De skrioer

$dolfsson har uppnått pensionspldern och uppvaktades med
anledning därav - Arne Adolfs-

mans och reugn innehå.ller
lite företagsskiimt och giss-

i/idare belönades 27 personer
för att de kommit med förslag

tertbr ach musik tillsam-

Iande ad företaget men också,

ri.ksaktiellt och s& tar

rnan upp uörlilshiindelser
ocks&. Hiir

spelas bntd'en

Anqelica Aydersson,
bntdgurimen ao Biarn HeII'

Fon var dock inte närvarande.

på förbättringar i något avseen-

de och {ick mottaga blommor
och diplom även de. Alla av dem

var dock inte närvarande.

Ninna Li'ndön.

Dar

och fram till ett på natten
var det sedan dans till Skaraborgarna eller om man så ville till
discomusiken på övervåningen,

berättade Jörgen Lilja, ordförande i fritidskornlrritt€tr. Skara-

borgarna spelade oiLia tin a.
olika revynumren och revyn
engagerade totalt 11 personer,
v?rav tre anställda på företaget,

Björn Hellström, Mikael Klingstedt och Carina Westergren.
Text:

cLD

strihn. RecePtionist

julbord

personer var anmälda, vil-

IRIS JOHANSSON

ket var rekordantal hittills. Efter
belöningarna. var det dags för

MARGARETA BOMAN

715

Foto:

o KinnarP/SlutarP

Sö

nd,agsskolan höll iulfest

Söndagsskolefest har det va-

rit i Centrumkyrkan i KinnarP/

Slutarp. Barnen tågade in i kYrkan, och sedan följde en avdelning sånger av barnen under
Maria Moensjös ledning.

Barbro Lundgren var mötesledare och hälsade alla välkomna och sedan sjöngs sången "Gå
Sion din Konung att möta".
Barnen framförde ett julspel
som handlade om julevangeliet
och sjöng många fina julsånger.
Sedan var det dags för pastor

önskar

Holm att berätta om varför vi
firar jul.

Efter servering och gemenskap runt de dukade borden

'fick bainen premier, julklappar
och godispåsar.

ett julspel am juleoangeliet
flera kiittd'a julså.nger. zzfi7-oW '

SönÅagsstateba.rnen framförde

o"t rjtug

dessutom

May Bergman
blutarp osi5/334 90

Lämplig julklapp...
rl

tl

WASTGI|TEN Il|S
Boken som omfattar 2OO sidor presenterar samtliga
västgötar som på ett eller annat sätt hafl

röretsen. 250:Möt två av olympierna i vår butik!
Lörd. 1 dec. kl.

+YrY++++++++++++Y+

iJulmarknadspriserli

beröring med den otympiska

I Pasens.sKrvaossog

I

i

- nrrcrn'sr i

{

I;ns?;6?i.=

butiken.

Bokhandel AB
Dotorpsgatan 3 . Tel. 0515

'ööö

Isrc I l4eoi
IlllllTEn !1 ,

1-13 signerar Jan
Carlsson boken och
på sönd. 2 dec. kl.
14-16 finns f.d. kulslötaren Gösta Arvidsson på plats i
1

'

'l7O 20

Bor 183 '52'l 02 FalköPing

23112 13ll
Julstängt
'
Vi önskar våra kunder en

.

f

e'aomo ränsran

God Jul och Ett Gott Nytt år
Jane-och Miguel

Pizzetia lbiza, Kinnarp
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60.000 samlades in
för Rurnäniens barn

.''l

\

'ili{,.1.r i,l

"44
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Gol$;:-

.

',

"Ihop med Röda Korset

och sedan har pengarna dragits på lönen. När insamlingsresultatet grck upp til drYgt
30.000 kronor dubblade'sålunda företagsledningen.
Flera anstållda har lagt 500

Lars-Göran Bryngelsson är produktionstekniker på Kinnarps.
Han såg TV-progtammen om de lidande, inspårrade barnen i Rumänien och han kände
att han måste göra vad

önskar vi att våra medmänniskor får vår hjåIp", står det
på postgiro-talongen till Röda
korset.

han kunde för att ge
lindring i nöden och
helst ett bättre liv åt
dessa bland jordens

Föredömligt
- Mycket glädjande att '
Kinnarpsanstållda
har
personalen slutit upp bakom
giort en hjälpinsats, vilken
upropet och giort en stor
starkt betonades i Bertil
medmänsklig insats, sade

minsta.

både Jarl Andersson och ini-

tiativtagaren

Han vände sig till sina ar-

betskamrater

-

640 arbetar

på Kinnarps - vädjade om
derers bidrag, lade ut listor
och under tiden lovade före-

tagsledningen

att skjuta till

lika mycket som den samlade

summa'personalen kunde
prestera.

Igår, fredag, som var sista
arbetsdagen före jul, kunde
Jarl Andersson - för dagen
stand-in för sin bortreste
VD-son Henry Jarlsson

kronor

o Stor
medmånsklig
insats

Lars-Göran

Bryngelsson.

- En enastående gåva, sade Bertil Kamph, ordförande
i Röda kors-distriktet som tillsammans med distriktssekr.

Ragnar Millqvist tog emot
gåvan för vidare befordran til
Rumåniens barn.

o Givare tecknade
sig

-

Rent tekniskt har insam-

dakorsets distriktsledning i
Skaraborg: 60.530 kronor till

lingen på Kinharps tillgått så
att personalen har antecknat
sig för valfria belopp på listor

Överlämna resultatet till RöRumäniens barn.

-

ettstortbeloPPmed

tanke på jultider, då svens-

karna brukar vilja handla
upp mycket pengar.

o

Kamphs tacktal inför.lunch-

ätande personalgrupper i
Kinnarps eleganta personalmatsal.

-

En föredömlig insats, sa-

deBertil Kamph, som, också
erinrade om att ett år har
gått sedan den rumänske diktatorn föll och avrättades efter en summarisk rättegång,
Röda korset var tidigt framme i Rumånien med hjälp,
de vidriga förhållandena på
barnhemmen var kända men

svenska folkets hjärtan rördes inte på allvar förrän TVfilmer blottade en skrämmande hemsk verklighet
ganska nära Sveriges gränser.

Bertil Kamph passade ock-

så på tillfället'att orientera
kring Röda korsets hjålpverksamhgt och den summa
som samlats in på Kinnarps
går oavkortat till Rumäniens
barn.
Han framförde Röda korsets varma tack för gåvan till
alla givare på Kinnarps.
ULLA NORDMARK

[gnoAggR

o Länet
Fulct i åO',åo!!iga h,us!

C,e"se@Fr.l$

-

Hög grundvattennivå
vanlig problemorsak
Hela gillestugans golv
fick brytas uppp och be-

tonggolvet dårunder bilas
upp på grdnd av fuktskador orsakade, av hög
grundvattennivå. Golvvärmerören var sönderrostade och läckte.
Det är vad Bo Ivarsson
i Kinnarp råkat ut föri sin
villa byggd för 20-talet år
sedan. Det här är ingen
ovanlig bild i hus med något tiotal år på nacken. På
60-70-talet var man inte
varse riskerna med fuktinträngning i bottenplattor och källare som i våra
dagar.
Bo Ivarsson hade trägolv med
heltäckningsmatta i gillestugan

i

källaren och han mårkte att
allt inte stod rätt till nii,r golvet
började svikta på ett ställe. Samtidigt hade han också märkt att
han med jåmna mellanrutn var
tvungen att fylla på vatten i värmesystemet (vattenburet).
Vatten låckte också frBm i ett

rum intill där värmeröret gick
ner i golvet ut i gillestugans golv.

Gillestugans golv bilades upp
och här kunde det konstateras
att värmeledningsrören var sönderrostade. Försäkringsbola-

gets besiktning visade också
(genom borrningar ner genom
bottenplattan) att det stod vatlen i kontakt med bottenplattan

undertill.

-

"

Ingiutna träreglar som trägolvet vilade på hade mer eller
mindre stora rötskador genom
att vatten kapilärt sugits genom
betonggolvet.

o Plastfolie
F'ör hög grundvattennivå den stod lika högt eller högre

ån botten på källargolvet

-

kon-

staterades vara orsaken till hela
skadan.
Att övriga golv i kållaren belagda med plastmattor inte visade på några skadpr - plastmattor brukar bubbla upp om vat-

-

ten tränger genom underlaget

berodde på en plastfolie'
Den fanns kanske fem centimeter ner under källargolvet
och hindrade effektivt fukten att
tränga vidare. I gillestugan hade
man dock inte lagt någon Plastfolie med följd att vattnet kunde
tränga upp.
Att det står vatten under hela
bottenplattan kan dock ses vid
alla mellanväggar i källaren.

Under dem finns ingen Plastfolie som stopp, med följd att

fukten tar sig upp här med flagande puts och färg längst ner

ternativt en pump som när nivån
stiger pumpar undan så att bottenplattan hålls torr.

Att lägga trägolv På betonggolvet är kanske inte den lösning man fö5st våljer om man
inte är helt säker på att grundvattenfrågan är löst, Att som för
20 år sedan giuta in träreglar i
golvet och lägga golv på dem,
år i vart fall en helt förkastlig
metod som inte används i dag.

Golvet måste giutas på så sätt

att det blir slätt igen, förslagsvis
med vattentät betong'
I Bo Ivarssons källare lutar
det nog åt att det blir klinkerplattor på golvet. Snyggt och
okänsligt mot fukt. Blir det golv-

värme kan det kanske bli en
fuktokän-r.g kapslad elvärmekabel.

mot golvet.

r

Grundvattenskada
ersätts inte

Hemförsäkringar ersätter in-

te grundvatten som strömmar
in. Däremot ersätts andra

ska-

dor som kan ha sin orsak av inträngande vatten, i det här fallet
de sönderrostade värmerören i
golvet. Till hundra procent torde man inte kunne säga att skadorna på rören beror på grundvattnet - det kan vara fråga om
en mindre bra kvalitet också.
.

Att det tagit så lång tid för

skadan att måiLrkas beror på värmen i värmerören i golvet, den
har torkat upp en del.

o Vadgöra?
Vad ska då Bo Ivarsson göra

för att få bort sina fuktproblem
för gott?
För det första måste han bli
kvitt grundprobleme!, den höga
grundvattennivån. Bättre dränering * om det går - eller al-

r o GT -NT O -finat,u,"ffå'åfJ"å':å:i"J:'#"?:?
med,
ffi'H.'f"ä"lk*'?ä1"il::iå?-':;
sammansatten musikgissningsKini
IOGT-NTO-iöreningen
tävling där första pris bestod av
neved avslutade årets
";;il;en brödkaka'
I
jufest
i
bygdegården
.""a
tt"t
Efter. en stunds jullekar och
Gökhem i lördags f."afr]ätiä"- .
lågra stämdans
åi dt-., hadä under dagen

julfest

-läste..Sven resten avslubakatjulbrödidengamlaugnen ningstulla.d.il(ter'
med ' Stilla natt" och en
tades
i stugan. Brödet arrn;otslilllam-

*."!åi:"rsrötochöv;;;;ili- :=f i

om "Gud Jql'oph Gott

o:1,u'å: . T*'il]'
Fru'r"t F;r

"f+f

å_relåo

,

Grrndtsatterifukt scrln triingde ttpp förstifr'e golo:et i Bq
fror"*orm giilestuga. De ingjutna oär'm,erören sptang -ock'
ia m"t" n# d" ,oitot söndei Nu f&r lwn kosto på en kost'
sam renot:ering
Welander).

ftu

att fö' allt

Eftersom dräneringen måste
ses över så är det mycket som
talar för att Bo Ivarsson väljer
att fuktskydda kållarytterväggarna med typ platonmatta, då
andas väggen ur all fukt utåt.
Som alla äldre hus är hans hus

tjårat på källarväggarna. Det
var den metod som stod till

i

otdning igen. (Foto Glenn

buds. Nackdelen år att då måste
fukten i väggen vanda inåt. Det
är därför som färgen flagnar'i
så många källare. Fukt är Problematiik att åtgärda, men i dag
har man betYdligt bättre meto-

der att lösa Problemen än för
bara tio år sedan'
GLENN WELANDER

;1
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UV-scoutkåren i Kinnarp-Slutarp har haft jutfest i Centrumkyrkan med luciatåg
och tomtenissar. Ledarna hade en årskrönika med levande bilder om UV:s programkvällar. Kvällen avslutades med en koit andakt och servering.

Julnatten samlade
flest gudstjänstfirare
På senare år har tendensen
blivit allt tydligare att allt fler

söker sig till kyrkan på julnatten
för att lira midnattsgu.dstjänst.

Julottan samlar fortfarande

många men inte så många som
förut, Första söndagen i advent
däremot samlar allt flera gudstjänstfirare runt om i våra bygder.
För Kinneveds vidkommande
hölls på julafton först julbön på

Frökindsgården. Prosten Uno

Mårtensson

höll

betraktelse

med temat: Vem är den som vill
förakta den ringa begynnelsen

dag och sjöng också solo till
Bengt Kjellströms ackompanje-

Flämslätt blev 625:-. I Brismene

kyrka predikade prosten Erik
Skagefors och vid orgeln tjänstgiorde Lajla Hultberg. Sång utfördes av medlemmar av Ulricehamns kammarkör,
Julotta fi rades traditionsenligt
i Kinneveds kyrka. Där medverkade Kinneveds kyrkokör med
de kända julsångerna under
ledning av Bengf Kjellström.
Håir tjänstgiorde prosten Mår-

tensson.och

i

Börstigs kyrka

slutligen hölls julotta i år av civ.
ing. Stig Persson, Brunn och vid
orgeln tjänstgiorde Bengt Kjell-

ström, som på ett förtjånstfullt

sätt ställt upp vid gudstjänster
; , och förrättningar i hela pastoramang Adams Julsång.
- Midnattsgudstjänsthöllsdetta tet, nu när pastoratet saknat
år i Vårkumla respektive Bris- kantor efter Margareta Thors
mene kyrkor. I den förra kyr- avgång i sommar. Som ordinakan, som var absolut fullsatt rie kantor inträder från 1 januamedverkade välsjungande Vår- ri Elisabet Hammar från Varnkumlaflickor med flera julsång- hem, som i sommar tog kyrko-

er under ledning av kantor Elisabet Hammar. Temat för julpredikan, som hölls av pastoratets präst var: Inte längre hemlös. Kollekten till stiftsgården

i Hjo och som
efter att ha förklarats behörig
av Domkapitlet utsetts av tillkantorsexamen

såttningsnämnden
pastorat.

i Kinneveds

