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Fin förstårkning
för tr(innarp/Slutarp
Kinnarp/Slutarps IF har i dagarna gjort klart
med en fin förstärkning inför fotbollsåsongen.
Namnet är Anders Andersson, 31-årig mittfältare från Borås AIK.
- En rutinerad spelare med fin speluppfattning.
Han kan säkert ge vålbehövlig stadga åt vårt unga
lag, säger Kinnarp/Slutarps trånare Göran Johansson.
Det år genom Göran som
Anders fått kontakten med

en ledartyp på planen och

Kinnärp/Slutarp.
- Ja, jag tränadeju Borås
AIK innan jag kom hit och
känner honom väI. Han har
spelat i BAIK i närmare tio
år och varit en av lagets stöttepelare.

våldigt ungt kan han bli nyttig

o Ordinarie
Även

i år har Anders An-

dersson varit ordinarie i Borås-laget, som ju ramlade ur
division III. Göran Johansson

beskriver sitt nyförvärv såhär:

-

En spelare som både är
tekniks och slitstark. Han
främsta tillgång är kanske
ändå speluppfattningen, det
gör honom till en spelare som
går att använda i stort sett var

som helst. Dessutom är han

Kinnarps
får loss t4t-4t'
fondpengar
Kinnarps kontorsmöbler är en av vinnarna i
årets budgetproposition.

Finansminister Allan

Larsson slåpper nåmligen
spärrarna på investeringsfonderna.'
Kinnarps har en ansökan liggande om att få använda medel
ur sin investeringsfond.
Det gäller en lackeringsverkstad för vattenbaserad färg för
40 miljoner kronor.

Investeringen

är redan

På-

börjad, men Kinnarps ser naturligtvis helst att den kan finansieras via investeringsfonden.
- Viktigast är att medel

släpps fria ur fonderna överhuvudtaget.
Det säger Kinnarps ekonomichef Bengt Johansson'

- Skall vi rådda

Sveriges

framtid som industriland måste
vi släppa loss pengar för investeringar. Kinnarps är ett svenskt
företag, och tånker så förbli.

JÖRGEN GUSTAFSSON

med tanke på att vårt lag är

åven

i det

avseendet. tror

Göran."

Kinnarp/Slutarp hade i år
sju juniorer i seniortruppen
varav fem var mer elle mindre ordinarie. Veteranen
Hans-Olof Gustavsson skall
träna Äsarp/Irådet och målvakten Arne Ekbom slutar, i
övrigt är truppen intakt.

o Mats ersåtter
-

På målvaktssidan har vi

fått en fin ersåttare i Mats

Carlzon och med tanke på att
de yngre killarna blivit ett år
åldre och att vi fått klart med
Anders rnåste jag säga att det
ser lovande ut inför kommande säsong, avslutar Göran,

Margareta och RoIf Carlsson sjöng flera duetter ui'd Centrtt rnky rkan s j ubile urn.
t'tg t-c>i^17
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CentrumkYr-

kan firades i helgen under god
tillslutning. Det var då två år
sedan kyrkan invigdes. Pastor
Jan-Erik Holm var mötesledare'
Några av ledarna för de olika
ungdomsgrupperna intervjuades om sitt arbete.
Kvällens gäster var distriktsfqreltåndare Rolf Qarlssop fr.ån,

-

Ölmstad tillsammans med sin
fru Margareta. Rolf och Margareta sjöng flera duetter tillsammans.

För andakten svarade Rolf

som hade tankar inför det nYa

året. Ett tackoffer togs uPP ijubileet som går till verksamheten. Sedan fortsatte gemenskapqn vtd $e {u\a$e bor4en.

o Kinnarp/Slutarp

Ellj ussp året förlängs

?

Ett av den nybildade av spåret. Föreningarna ansöFrökinds Intressefören- ker om bidrag på 100 000 från
ings stora projekt år ut- kommunen till markbearbetfylbnadsmaterial.dch spårbyggnaden av de elljus- ning,
preparering. Vidare tänker
spår som finns i Slutarp.
Slutarps IF och Kinnarps IF

Detta planeras i samråd.med
Slutarps IF och Kinnarps IF.
Avsikten är att utbyggnaden,
som skall omfatta en sträckning
på 1,2 kilometer, skall ansluta
samhällets Kinnarpsdel till spåret och bl a passbra Tångaval-

söka bidrag hos Riksidrottsförbundet med 50 000 kronor var-

belägna grusplanen. På så sätt

i

len, skolan och den dår intill
binds flera olika idrottsanläggningar samman.

Vid sitt första sammanträde

för året

behandlade fritids-

nåimnden i Falköping en ansökan om bidrag till utbyggnaden

dera

till

belysning. Dessutom

kommer intresseföreningen att
ansöka orn landstingsbidrag på
20 000 kronor.
Fritidsnämnden kommer att
beakta den här bidragsansökan
arbetet med 1991 års budget

och tillågger att den exakta
sträckningen av spåret måste
fastställas i samband med upprättande av detaljplan för det
nya bostadsområdet i Kinnarp.

llQl^ ai*

o Kinnatpl
Slutarp

Pö;i-jionärer

Arsmötei
Centrumkyrkan

fi"kse fil*er
frenMarbäck
Frökinds

Pensionärsförening SPF har haft sitt
första möte 1991. Många
pensionärer fanns på
plats i samlingssalen på
Frökindsgården, vid vackert dekorerade julbord
när ordf. Margit Andersson hälsade vålkommen

till samtliga och särskilt
till Karl-Erik Eckerlid

från Ulricehamn. som var
dagens hedersgäst med
film i bagaget. Mötet inleddes med Pensionärs-

har hållits under god tillslutning.

Bengt Sigfridsson hälsade Frikyrkogrupp välkommen och var
mötesledare.

En grupp ungdomar ledde
lovsånger och sedan följde en
andaktstund utav pastor Holm.
Ordförande Roger Wernmyr
ledde arsmötets förhandlingar
och det var många beslut som
fattades under kvällen.

sången och därefter följde

förhandlingar och så blev
det kaffesamkväm.

Den ekumeniska gruppen be-

K-E Eckerlid tog så över och

driver ett omfattande arbete i
bygden. I styrelsen avgick Barbro Lundgren och Bengt Sigfridsson som blev avtackade

visade filmer från Marbåck,

först var det "Anna på Skogen",
hon som levde sitt liv under både umbåirande och mycket arbete. Filmen visade när hon

'

"slog" sitt hö med lie och när

det var dags att köra in det, då
drog hon det på en kärra som
hon lastat höet på och så in i ladan. Hon hade höns och katt,
ko och ungdjur, en kviga fick
leva i sju år, utan att få någon
kalv.
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med blommor.

Styrelsen består
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styrelse full ansvarsfrihet. För-

En trio glada pensionö,rer uid kaffebordet. Fr.u. Knut Östberg, Linnar Hermansson
Arne Johansson.
som var en mycket omhuldad
Men Anna skötte sina djur och kär kamrat i arbetslivet.
med kärlek och omtanke. allt Från vårbruket till skördetiden,
på den lilla gården sköttes av fick man höra och se bröderna
Anna. Krokig och böjd av åren, i arbete. Korna mjölkades för
men nöjd och glad. Vatten från hand och bröderna fick guld-

brunnen bar hon in, både till sig
själv och djuren året om. Hon

medalj för prickfritt skött mjölk-

fick hjälp med gödselstacken en
gång, men då blev det för maski-;
nellt med traktor och gödselspri-\

redskapen var också hår av åld-

där man fick följa

bröderna

Henrik och Edvin Johansson i
Pedersbo och Marbäck. Dessa
bröder höll också på det gamla
vad det gällde brukningsmeto-

derna, de hade dock en häst

i

23 år. Lantbruks-

rig sort, som t.ex. en "ballervagn" som hängt med i många
år och en "pennaharv" och en
träbult.
Applåderna vittnade om glädjen att få se och höra om forna
tiders lantbruk. Ordf. Margit
Andersson tackade och överlämnade en handsvarvad skål
som minne till Karl-Erik. Nästa
möte blir den 12 febr. som årsmöte.

Roger

Ärsmötet beviljade kassör och

'..

hantering

av

Wernmyr, Inga Larsson, Yngve
Karlsson, Ann-Britt Johansson,
Per Moensjö, Jan-Erik Holm.

li

dare, ty det hadeju gått lika bra
förr, utan sådana moderna red-i
skap.
Så var det dags för nästa film,

Karl-Erik Eckerlid, anstackas au ordförand,en Margit And,ersson för det fina programmet.
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Frökindsnatta
är inställd...
Inte helt oväntat har arrangörerna av Frökindsnatta på
skidor i Slutarp fredagen den
1 februari fått ställa in evenemanget.
Det är som alla förstår snöbristen som ligger bakom det
här tråkiga beslutet.

En reservdag är påtänkt,

fredagen den l mars. I mitten
av februari tar man ställning
till om Frökindsnatta kan avgöras då.
Tills vidare kan tävlings-

spåret användas till barmarksaktiviteter som t ex
löpning. t gelt -

samlingens ordförande Gösta

Claesson tackade alla
gott arbete.
!-oij,

för

ett

IGES TORS TE PRIS

ningar
ko
stnadshöi
fö,
krcra inför nya rup,g#tnaden

S t opp'

-

- Medan vi i Sverige som vanligt - kallrylerar
med en kostnadsökning
på tio procent; räknarvåra
konkurrentlånder nied en
prishöjning på mellan två
och fem procent. Det betYder att våra varor ökar
dubbelt så mYcket som
våra konkurrenters. Detta går inte. Det år en trend
som måste brytas, om vår
industri skall klara sig och
vi skall kunna behålla våra marknadsandelar.
Det säger chefen för Nordeuropas största kontorsmöbeltillverkare, KinnarPs Kontorsmöbler. direktör HenrY Jarlsson.

De flestä ser i dag anslutningen till EG som något Positivt och
tycks tro att bara vi får en anslut-

ning, så kommer allt att ordna
sig.

Det är att ta lite för lätt På det
hdla, menar Henry Jarlsson. Vi
måste se till realiteter.
Vi har på senare år sett en
kostnadshöjning På tio Procent
som något "naturligt", kalkYlerat därefter och låirt oss leva
med detta.

o Ökardubbelt...
Men nu är läget ett annat och allvarligare. Följer vi det
gamla mönstret i ett läge, där

...i ta.i

Falköping,

Skara'
botg i Europa. Ja, det
är temat för några attiHar som vi kommer

att publicen i FT

med iämna mellan'
rum. Vi vet att viss
industri redan är
t'eurapeiskt'. Den ät
det inte bara På grund
av sin imPort- och ex'
porthandel i EuroPa
utan också med hän-

syn till betydande in'
vesteringar och vikti'
ga förändringat i Pro'
duktions- och han-

allvar möta integra-

tionens utmaningar

med dess möiligheter
och risker på många
fronter. Sverige
inget skydd.at hörn av
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Europa längre, Och
änmindre Skaraborg,
om vi skulle trc det.

Det jordbruks-

oeh

småindustripräglade
Skaraborg står kanhända inföt än större
förändringar än
många andra områden i vårt land,

Med siktet instäIlt

delsverksamheten i på en enhetlig eutopeiskmarknad 1992 förhållande till Eutoja,
det kommer att
pasländer,dvsEGIänderna. Det finns
all anledning att med

rat. Vi sökei också de bästa
underleverantörer vi kan få -

leverantörer som vill vara rPed
och arbeta på dei nya EuroPamarknaden.
Rationalisering och effektiviserinE är de medel. med vilka

vara en röd tråd i vån
artiHar framöver"

Henry Jarlsson kan ge exempel från sin egen bransch. Sam-

tidigt som möbelimporten det
senaste året ökat med tjugo pro-

cent, har exporten minskat med

tio...

-

Det är en drastisk föränd-

- Vå,ra priser måste ned, en otycklig kostnad'sstegrtngstrend brytas, om oi skall klara Europalankunensen" sö,ger direktör Henry Jorlsson. på Kinnarps Kontorsrnöbler'

lånderna, kommer våra Pro-

dukter att öka dubbelt i Pris mot
andra länders.
- Det innebär att våra varor
blir för dyra på exportmarknaderna och vi kommer att taPPa
volyni. Vi tappar också På hemmamarknaden när imPortvarorna blir billigare än motsvarande
hemmaproducerade varor'
- Vi på vårt företag har tagit
detta på allvar och vill brYta en
trend, som vi finner omöjlig i

fortsättningen. Därför har vi
beslutat att hålla oförändrade
priser under

1991.

o Bara ett sått
Den vinst som är nödvåindit
för oss och alla företag som vill
vidare måste vi söka skaPa
på annat sätt. Under hösten har

l,eva

iår

personal genomgått utbild-

ning och vi har sett över och
trirnmat vår produktionsaPpa-

vl vlll mola oef nar(rnanqe Korrkurrensläget.
- I oeh för sig inga nya eller

okända beglepp, men medel

som måste användas hå'rdare än

tidigare. Bara på det sättet kan
vi klara veiksarr*reten och möta
den knivskarpa konkurrensen
som redan år ett faktum. En utmaning som vi mårste ta - och
klara.

r

Drastiskföråndring

Henry Jarlsson, med ingående kännedom-om den europeiska marknaden, är övertygad om

i

som händer, om vi inte gör något åt vårt kostnadslåge, säger
han.
Men vimåste också få klart för
oss: det är inte bara de exporterande företagen som möts av
hå'rdnande konkurrens på den
nya Europamarknaden. Detsamma gåller i princiP företagen
som jobbar enbart på hemmamarknaden - när de utländska
företggen har "fritt fram" på vår
hemmamarknad.
Vi har i dag byggt upp en rad
tekniska och administrativa hin-

Sverige om tre-fYra år
måste sänka våra relativa priser
med kanske tjugo procent, om
vi skall kunna hävda oss på
marknaden..Det gåiller inte bara
det egrra företaget. Det gäller
alla företag som vill vara med

der för dem. Normer som till

och kåmpa på den nya EuroPa-

Men det år inte bara denna
anpassning som nu måste ske.

att vi

marknaden.

exempel skyddar vår byggnadsindustri. I en framtid finns inte
det skyddet längre. Och kanske
år välgörande...

.

DjuPsvacka

Vi har också en annan faktor att
räkna med. Vi befinner oss i dag
i en lågkonjunktur som av allt
att döma blir längre och djupare
ån någon konjunktursvacka på
många år.

-

Därför är det

så

mycket far-

ligare med den "automatik" i
kostnadsstegringen som vi vant
oss vid under senare år, och
därför behövs nu ett trendbrott

från svensk sida. Och

någon
måste gå före och visa vägen...
Om vi inte klarar en Europaanpassning och ett nödvändigt
trendbrott i vår kostnadsutveckIing, lever vi farligl. Det är inte
bara förligt för företagen och
deras anställda, det är farligt för
oss alla i "AB Sverige".

Henry Jarlsson, med ännu ett
par år kvar till de femtio, har
mångårig erfarenhet av företagsamhet och produktion. Han
har tillsammans med sina bröder "vuxit upp" inom det av fadern Jarl Andersson 1942 starta-

de Kinnarps Kontorsmöbler.

Från en ringa början har det

vuxit till ett storföretag i sin
bransch. I dag disponerar före-

taget en rationell produktionsapparat, som ständigt trimmas
vidare, på en yta av 95.000 kvadratmeter. Det är åtskilliga fotbollsplaner,..
Omsättningen är i dag en miljard kronor. Hårav kommer
25-30 procent från export. Mycket på den nordiska marknaden
men också till Frankrike, England och andra europeiska lånex-

porterar man.
Hos "Kinnarps" vet man vad

95 '000 koadratKr,nnarps Xoitors i;bters anlöggning i^KinnarP "Iite grann från 7uo?" "'
oö.gen genom
ud.nstet
TilI
och
femton fotollsplangr'..
Äiirt at" eller mellon fiorton.
,änAti"t, di,a*onalt g"nö* bitden restem,a ars gamla Ulncehamnsjö.rntsögen-

både konkurrens och rationell

tillverkning
betyder.

-

perspektiv
I

och för sig ser Henry Jarls-

son positivt på Europa-integrationen och vår anslutning - inte
bara ekonomiskt utan också
kulturellt och socialt - till en
europeisk gemenskap.

- Den är nödvändig om vi
inte skall bli en isolerad nation
i det Europa, där vi sjii,lvklart

hör hemma och måste vara med
- på alla fronter.
- Det kommer att kräva myc-

ket av oss men kan på sikt också
ge mycket.
Henry Jarlsson ser det framtida Europa med mellan 4fr) ochi

500 miljoner människor som
nästa sekels stora tillväxtområde, liksom USA varit det un-

o Familjeföretag

der. Även till Australien

o Europeiskt

genom alla led

-

der 1900-talet.

- Men nu gäller det att vi
nadsutveckling. Att vi vässar
skärper oss ifråga om vår kost-

våra "vapen" med tanke på den

hårda konkurrens som redan
råder och som hårdnar ytterligare.

.

Lite grann från
ovan...

Henry Jarlsson blev 1987 utsedd till årets företagare i landet. Han är en man med Europa-perspektivet klart för sig 'också när han sätter sig vid spakarna i företagets jetplan och
styr ut över den Europakontinent, där hans eget företag lika
väl som alla andra svenska ex-

portföretag vill vara med och
kämpa. Och där vi har en rejål
chans, bara vi sköter oss och
inrättar oss på rätt sätt.

-

Men vi får inte prissätta oss

ut ur marknaden, varken den
inhemska eller den internationella.

LARS-ERIK LINNARSSON
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Förenande första
spadtag togs i

Ifinnarp/Slutarp
Igår togs ett historiskt
spadtag i Kinnarp/Slu-

*,iJ3;r.

i..stit:,

'iJl ::ja1:,::

$.;,1.;1,,11@,

tarp.
I och med Riksbyggens
bostadsrättsproj ekt byggs
nu de båda tvillingsamhällena samman också på
den våstra sidan av riksvåg 46.
Efter semestrarna skall de
första av de 28 lägenheterna stå

klara för inflyttning.
I utbudet dominerar trerums-

lägenheterna men det finns också tvåor och fyror, Lägenheter-

na skall inrymmas i tolv olika
huskroppar, en oeh två våningar höga, som byggs i ornrådet
vid Lokal Frökind.

Igår togs,första spa4tage.t för Riksbyggens naa bostailsrdttsområde uid. Lokal Frökind" i
LLnnatplsl'utarp. Kurt-Ake Ertksson, claes-Göran Johansson, Gunnar Johanzon och
Bjöm. Johansson somsodes rant d.en irehöud,aite spad.ei.

.

Förstaprojektet

Det här åir Riksbyggens första

projekt

i

Falköpings kommun

utanför centralorten. Varför har
man valt att satsa på Kinnarp/
Slutarp?
- Har finns ett behov att fulla
i det här samhållet, säger Gunnar Johanzon från Riksbyggen.

-

Det gällertill exempel unga

familjer som ännu inte orkar
med eget hus, eller äldre par
som inte låingre orkar med villan
men ändå vill bo kvar i sam-

hället.
Riksbyggen har valt att bygga
många små hus framför ett eller

två större, just för att området
skall få den egnahemskaraktär
som präglar hela samhållet.
Man år heller inte rädd för att
ha startat vid fel tidpunkt, trots
bostadsmarknaden i komunen
visar för nåirvarande tecken till
övermättnad.
- Intresset för området år
stort. det visar den marknads-,
undersökning vi giort, och Riksbyggen har sedan tidigare mycket goda erfarenheter av just

den här typen av bostadsområden, säger Gunnar Johanzon.

o

24

miljoner

Byggkostnaderna förutspås
landa på cirka 24 mi$oner kro-

nor, och

boendekostnaderna,

inklusive värme men utan insats, bedöms hamna

i

spannet

3 400-4 900 kronor beroende
på bo.stadens storlek.

JORGEN GUSTAFSSON

I
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Centerkvinnor
på årsmöte
Vid årsmöte med Kinneveds
Centerkvinnor

i

Församlings-

hemmet, Kinnarp, omvaldes

styrelsen, som består av: ordf.
Ingrid Olsson, v. ordf. Inga
Larsson, sekr. Karin Hjortsåter,

v. sekr. Birgit Göransson, kassör Birgitta Lagerstrand, bitr.
kassör Barbro Andersson. studie- och verksamhetsledare
Margot Pettersson, suppl. Elly
Andersson och Elsa Johansson.

Program för måmadsmötena

har varit

blomskottsauktion.

frågetävlingar om landskapsblommor och djur, kanda visär.
exotiska frukter, vävgarner och
vävsätt. Gemensamt med centern ordnades valborgsmässofirande. En utflykt har giorts till
Herrtorps Kvarn. Första sönd.
i .4y.1! bjöd avdelningen på

ÅrrriffifäT xmnarp I Stutarps IF
Kinnarp/Slutarps IF

har haft årsmöte

och

bland annat valt funktionärer till en rad uppdrag i
en förening med omfattande. fotbollsverksamhet
- inte minst på dam- och
juniorsidan.
Båsse Johansson omvaldes

ordförande för

till

kommande
verksamhetsår och i en bantad
styrelse omvaldes likaså kassö-

ren Arne Lundgren på två år
och Gösta Andersson. Ny ordinarie ledamot och tillika sekreterare blev Arne Ekbom. I stvrelsen ingår också en

"upr...r-

kyrkkaffe.

Avdelningen har varit inbjuden tillBrismene för demonstra-

tant får ungdomssektionen och

vidare har Elof Rehn ytterligare
ett år kvar på sin mandatperiod.
Suppleanter blev Bengt An-

dersson och Thomas Westerberg.

Nedan följer ett sammandrag
över de de viktigaste valen vid

årsmötet.

Revisorer: Bengt Samuelsson och Ola Jarlsson. Revisorssuppleant Tony Persson.

Fotbollbsektion: Ordförande
Gösta Andersson. Sekreterare
Bengt Andersson, Ledamot Göran Johansson, Conny Cruus.
Lagledare A: Conny Cruus,
Anders Ek, B Owe Karl6n, J-O
Overgård, C: Vakant. Plg: Pe-

till Luttra där vi fick information
om färganalys och stilkurs och
på Aspens visades mode. Efter

l{iell6n' ambas sadör
och delegatiosnchef vid
OECD i Paris, född i Börstig, där fadern var folkBo

skollärare, har utsetts till
Sveriges chefsförhandlare i miljöfrågor. Nu för'
bereder han FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro
1992.

Liksom andra länder förbereder sig Sverige På svåra internationella överläggningar och har

just utsett Kjell6n som sin chefshandlare. knuten till miljöde-

partementet. Han har just tillträtt sin post.
Bo Kjell6n är en av Sveriges
mest erfarna förhandlare. Internationellt har han en nYckelPost
som ordförande i en av de två
arbetsgrupper som förbereder
FN:s mifiökonferens. Som ambassadör och chef för den Permaienta svenska delegationen
vid OECD har han sYsslat med
sambandet mellan ekonomi och

Ifermansson.

Ungdomssektion: Ordföran-

de Ulf Karl6n. Kassör

Arne

Lundgren. Sekreterare Ronny

Karlsson. Ekonomiansvarig
Tommy Larsson.
Lotterikommitt6: Bo Dahl-

strand, . Uno Carlsson. Carola
Carlsson.

Utbildningsansvarig: Chris-

ter Stenqvist.

IFkommitt6: K-G Ahl, Olof

Damkl,u bb r#.Å
på årsrnöte

Studiecirklar
hosIOGT-NTO
Vid IOGT-NTO:s möte i

13.000 kronor

Miljöförhandlare
från Falbygden

Wes-

Andersson, Elof Rehn.

ett 20-tal personer mött upp. Ur
verksamhetsberättelsen framgår bl.a. att klubens medlemmar vid sina månadsmöten besökt ett antal företag på orten,
anordnat bingo samt hållit jul-'
fest med julmat och julklappsbyte. Klubben har överlämnat

mötesförhandlingarna hölls kaffesamkvåim med centern. CarlEric Gabrielsson avslutade årsmötet med kommunal information.

Karin Georgsson, Tomas

terberg. Lagledare: Anders

ter Johansson.

Kinnarp-Slutarps damklubb
höll i tisdags årsmöte till vilket

tion av blomsterarrangemang,

Damsektion: Carola Carls-

s.on, Gunilla Kullman, Majvi
Oman, Susanne Ungh, Eva-

till ungdomssek-

tionen, utdelat silversmycken
till spelarna i vinnande serielag

i P 10 och blomsterhyllat lagets
ledare.
20.000

lotter har försålts

ge-

nom lotterikommittdns försorg
och medlemsantalet har under
året varit 130.
Styrelsen består av: ordföran-

de Ritha Skoogh, v ordf. Rut
Johansson, sekreterare Monica
Carlsson, alla omval, samt kas-

sör Gunnel Pettersson och v
kassör Gunilla Bertilsson, båda

nyval. Styrelsesuppleanter är
Monika Pryssander och Gullvi
Ek, båda omvalcia. Revisorer
Margit Brisbo, omval och Lilly
Karldn nyvald. I valberedning-

en omvaldes Ros-Marie Karlsson och Susanne Isberg.

NBV-salen Kinnarp på fredagskvällen beslutades att vartannat
möte skall programmet gå i form
av en studiecirkel omkring stu-

diehandboken "Detta blev vår
stad" vilken behandlar invandrarnas syn på vårt samhälle och
deras sätt att leva hår, samt deras religioner kontra vår religion. Märta Sandberg leder cirkeln på ett föredömligt sätt då
hon dels rest mycket samt studerat en hel del litteratur om de
olika länderna och deras religioner. Fredagskvällens cirkelträff

behandlade hinduism. Märta
visade en film om hinduism och
en om Afrika, varefter det dis-

kuterades livligt. Vid den förra

cirkelträffen var ämnet buddism.

Om 14 dagar håller fdreningen sitt årsmöte i Vårkumla bygdegård"

Pappersinsamling
I dag blir det pappersinsamling i Kinnarp-Slutarp. Tidningsbuntar kan placeras vid

fastigheterna under eftermiddagen. Nästa insamling blir i mitten av april.

miljö'

fqqr-r&-ös

Tillråttalåggande

omBoKjell6n
I

torsdagens FT berättade vi

om Bo Kjell6n, ambassadör och

deleSationschef vid OECD i Paris. Bo har utsetts till Sveriges

chefsförhandlare

i

miljöfrågor.

Vi skrev också att han härstatn-

mar fråm Falbygden, rnen släktförhälandena var inte så som

vi skrev. Hans farfar var folkskollärare J.P Kjell6n i Kinne-

ved. Bo är född i Stockholm och
son till John Kjell6n, f.d. direktör i Svensk Filmindustri (SF)

trfinnArps Anståtler
I krisens Sverige med nedlåggningar
och arbetslöshet känns det skönt att
kunna rapportera om företag som nyanställer.
Som Kinnarys - kontorsmöbeljätten
i Falköpings kommun, som just anställt

tolv personer, montörer och maskinar'
betare.
Några ersåtter sådana som slutat på
företaget, men resten år rena nyanstållningar.
Itll * ot-

Tidningen
sorn läromedel
vr(s.i,,

Att jobba med tidning-

en som läromedel i skolan

tyc}s vara något som är
på frammarsch på många

platser. Tidningen är ju
ett material, som ståndigt
år aktuellt. vilket inte alltid är fallet med läroböckerna. På lågstadiet i

Kinnarp har man just

startat ett projekt, där det
handlar om åldersintegrerade grupper. Under två
veckotimmar arbetar bar-

nen tillsammans i små
grupper med elever från
årskurs 1 till 3. Efter mycket funderande kom man
fram till att just tidningen
kunde vara ett bra tema
att samlas omkring, eftersom lärarna under läsåret
deltagit i en studiecirkel
med teniat "Tidningen i
skolantt.
Första lektionen blev en storsamling med alla barnen i gymnastiksalen och man samtalade
om massmedia i allmånhet och
kom så småningom in på lokaltidningen, Falköpings Tidning.
På frågan vad det var, som bar-

nen först läste i tidningen, så
blev svaret som väntat serier
och TV-program, men också fa-

miljesidan och nyheterna. Att
FT har en upplaga på 13.900 ex,
var det många som blev föryånade över. Så fick eleverna funder över vad tidningen kunde
tänkas använda de pengar till,

Storsamling i ggmnastiksalen
en d,agstidning.

i

som betalas för prenumerationer och annonser. Bland förslagen fanns, att man kanske
skänkte pengarna. till Rädda
barnen eller något liknande.

för tidningen

lågstadiebarnen

i Kinnarp

att nåsta lektion börja arbeta.
Första uppgiften var att välja ut
en bilditidningen och måla den,
lacka den och sist montera upp
den. Oj, vilken aktivitet .det

blev. Inte hade någon tänkt på

o Stort intresse
Intresset

för

tidigare att en svartvit tidningsbild kunde bli så fin och se så
annorlunda ut.

och

dess innehåll var i alla fall mYcket stort, och det var med sPän-

ning som eleverna sen delade
upp sig i blandade grupprer för

och sa.mtal om innehå,llet

Under de följande veckorna
kommer man bl.a. att arbeta

med generationsbilder

svara på annonser och göra eg-

na sådana, blir en uppgift, liksom att arbeta med serier och
göra egna texter till bilder. Matematiska uppgifter är heller inte svårt att hitta i en-dagstid-

ning. Man behöver bara

€rnnonser
t[;ii \ ,, d,,, tl

dvs.

klippa ut och fantisera ihop berättelser om en människas liv
från början till slut. Att låtsas

eller

läsa

TV-program.
Allt detta plus elvernas egna förslag kommer man att jobba
med, och det sker i grupper, där
elever i olika åldrar och från olika årskurser får samarbeta och
hj älpa varandra.. Förhoppningsvis kommer det attbli inkörsporten till ett åldersintegperat arbetssåit.
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Full akti,uitet med att fiirglögga tidningsbilder. Fr.o. Henrik Johansson, Patrik Johansson, Margareta Thor, Li,selotte Johansson och Johan Henningsson.
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Kinneved

omrattar in-

"o,,, och deras
vandrarnas religion

Io cT - NTO
höll årsmöte

ilt$:i"Hä*:*,T::xä
H**":ätil:''hä:3:'å:?

KinnevedroGr-Nroharhä-iH:?:;.iil$i;l;'1äti"i"ä1.
lit årsmöte i Vårkumla byg- öv.l leda-oter: Margareta Sil-

degårdvarvidordf. kundehälsa vander och Arne Karlsson. Reett3O-talmedlemmarvälkomna. visorer: Elof Rehn och KarlAv 1990 års verksamhets- Gustav GustavsSon. KorresPonberättelse framkom att för- derande Sven Andersson' Refe- .
eningen haft en mYcket god rent M-B Johansson. Förening-'
verksamhet och rhedlemsantaens gamla Protokollsbö-cker och
let var vid årsskiftet 80' Tre nYa
stanäar som förvarats hos ordf'
medlemmar har vunnit inträde
skall flyttas till Folkrörelsernas
under året, men föreningen har arkiv i LidköPing.
åven förlorat två av sina gamla
Efter årsmötesförhandlingarmedlemmar Göran Andersson na intogs kalfe med fralla och
som varit medlem sedan 1928
kakor varefter tre av med-:.
och Arne Johansson sedan 1944.
lemmarna sPelade en trevlig
En utflyktsresa giordes under
enaktspjås söm hette "Svar till
sommaren i anslutning till Atra- julglädje" vilket de giorde jättedalsprojektet varvid besågs en tri. Efteråt framkom önskan
del trevliga utflYktsmåI. För- om att försöka ta UPP teatereningen har deltagit i Musik- verksamhet i föreningen'

fråsan. Karusellen och Dan-

StarariKinnarp

san"t, Studiearbetet har varit
mvcket bra med cirklar i Pors-

linsmålnirg sqm! .hal4qlbel€,.
beredskapstider och "Detta

'

Nu är våren håir. Det säger.
,K-E Lindholnr-1på Länsmans-,'
,gatap.! ifin4arP, sPm fåtiS!+f:,i

Vårpi g gt tr(innarp/Slutarp
ningsintresse med runt 25 spelare på plats varje gång Göran
Johansson kallar i sin pipa.

Kinnarps-Slutarps-tränaren
Göran Johansson kunde glådja
sig åt ett vårpiggt KIF-SIF som
besegtade femmankollegan Ve-

Mattias Brisbo och Anders,

dum med 2-1 efter 1-0 efter
första halvlek. Tomas Hektor

Andersson var allra piggast den

håir'gåmgen tillsammans med

och Mattias Johansson svarade

för målen i en match som vurr
jåmn, men med flest öppna
chanser for -I€IF"SIF," som fpr'
öwigl{<an glädja sig åbsictrtträ-

I

mävakten Mats Carlzon. Blagens möte vanns av KIF-SIF'
med 3-0 efter två mä av Stefan

Slutarp
Hembygdsförening
påårsmöte
Äsakapojkarna medverkar i
Kinneveds Hembygdsförenings

årsmöte som hålls på tisdag
kväll i Lokal Frökind.

besök. Tre starar dök i går upp
i trädgå'rden och Lindholm ser

nu till så att de får tillräckligt
med mat.

t(|lillEllE0s
töRsAtulullGsHEtfl

TRÄFF
för äldre och daglediga
FREDAG der'22 feb kl15
SÅNG OCH MUSIK AV
EVA OCH HÄKAN

.

Välkomna
från hela pastoratet

Kinneveds Hembygdsförening
Ärsmöte den 5 mars kl. 19.00.
Lqkal Frökind. Underhållning
av Äsakapojkarna. Servering.

Välkomna! t ?t t

kingunderlag över hela riket
ska det i framtiden inte vara

någon skillnad

på

spelarnas

slagstyrka med samma handi.€e+Xc.f pqhp$t-altlta"tury+-n+qrs- , Fgpp F+tl olika.ddlår aV.lär-tdet'-'
" vilket tidigare varit fdllet ' '

son' fi'| l- o!'Qs

Il

it
tfl

I

I

Uid tigigfnas aft0n i Fritidsgården i slutarp korades miss Slutarp, som blev Jennie
Persson. Under kvällen hade ungdomarna sminkkurs - under ledning av Ingela Olausson lurrdrurudrr med Åsa
ordnini
ururrts, tillsuri'''.r,,
OeSOKAI'Ira gjorde
t"- r.tår..'"a
SOm
#;;en Sallao,
OCh avslutade meo ait ana
H,U[uts ti ur
";i;å;
alltså Jennie g:h lär. är flickorns_so1t 1ts;+aytad^" d,"ltit.
skoog. vid omröstningen vann

I

rrrvrrr
Carlsson,
Caniilla vq!
Linda fPersson,
tr )suur v4ruurd
ntrqsEal-uell: llltud
,ny"Jto. iI rFritidsgårdån:
mysallon

||

å;,\:t,;'{1f$l[lp*s,
(Foto' Kjell Caidahr\ -

L-

gvrlsr 'st
Anna-Karin Eckerlid,

miss Slutarp Jennie Persson, Jennv Grahn och Therese

---4--

Angelika
Persson'

---l

I
:
I
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^19_a.\.
Den årliga hingstpre- bundet. Utmärkelsen är
mieringen av kallblods- ny för året..

hingstar gick i torsdags av
stapeln på Grevagården i
Sj ogerstad. Artonårige ardennerhingsten Rolle,
som ägs av Vartoftaoltens
Hingstförening, erhöll
högsta elitutmärkelse av
Svenska Hästavelsför-

Rolle har tio godkända söner
och tjugo diplomerade ston och

är han en

fortfarande

avels-

hingst att räkna med. Det krävs
mycket för att bli godkänd avelshingst. I hela landet finns det
idag endast 85 godkända ardennerhingstar för avel. Tre av nio

adennerhingstar

bland

tre-

åringarna blev godkända vid

bedömningen. Etta blev bröderna Byhages från Vinköl treåriga
hingst.

Till kallblod räknas, ardenner,nordsvenska hästar, fiordhästar och haflinger. Dessa hästar är lämpade fdr hårt arbete.
- Haflinger är en ny ras som
kommer från Tyskland, den kan
användas både som kör och ridhäst, säger Erik Badh, Vartofta,
ordförande i Avelsföreningen
för Svenska Ardennerhingstar.

o Bedörnning
För att bli godkänd

dömning. Man ser på hur hästen
skrittar och travar och hur hans
köregenskaper är. Han skall ha
ett bra temperament och ha de
rätta måtten. Bedömmarna ser
också på huvud, hals, bål och
ben. 40 poäng skall hingsten erhålla för att bli godkänd.

- På 40-talet, innan traktorernas tid, fanns det ett stort
antal ardennerhästar i landöt
ffi$it ,iS+

för brukskörning, omkring 1300
var då godkända för avel, säger

'

,*'rS

Erik Badh.
Fortfarande används arden-

[1$lrr.

i F r ökind,.s SPF
Frökinds pensionärsförehing
av SPF har haft å,rsmöte i Frö-

kindsgårdens samlingslokal,
där många pensionåAer mött
upp'

V.ordf. Torsten

nern av en del, vid skogskörning
där det är svårt att ta sig fram
med maskiner.
Läktaren på Grevagårdens
Ridcenter var i stort sett fullsatt
av åskådare som intresserat följde premieringen i torsdags.

BARBRO OTTERSTEN

v.ordf., Torsten

-Hingr.\
stförening s egen etithingjst artonårige

ardennerhingsten Rolle erhöIl högsta elitutmtirkelse

iu

Suenslco äcistauelsförbundet uid premieringen på Greua-

gö.rden.
t:isr:,de

Leif Filipsson, Liden, Slutarp

rir foderuiird. och

stolt upp Rolle. (Foto: Barbro ötteriteil.

Gustafsson,

sekr., Inga Nielsen, v.sekr.

Eva

l

Karlstedt, kassör Rune Lord
son,

. Mycken aktivitet har

före-

kommit under året som gått,

bl.a. nio protokollförda möten,

med varierande program såsom
sång- och musikprogram av To-

re oih Majlis Johansson, film-

förevisning av Josef Jacobsson,
Mjölnarligan från Trädet, Arne
Kolare, makarna Wallgren, och
kyrkoherde Lennart Thoor.
Kyrkresor har förekommit till
Bjurbäcks kyrka och Bottnaryds kyrka.

-

Studiecirklar i Trafrk, "Ang-

ens blommor", (mitöcirkel) och

kurs i tråslöjd har förekommit,
även mjukgympa för äldre under ledning av Inga Nielsen.

Antalet medlemmar var

vid

I

i

årets slut 66, en ökning med 9.
Avgående kassör, Allan Johansson och Göte Johansson
fick blombuketter av ordf. Mar-

git

Andersson. Ärsmötet in-

ramades med "Solskenskören"
under ledning av musikdirektör

Tore

V artoftaortens

Gustafsson

hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Valet av styrelse gick raskt undan och består av: ordf. Margit Andersson,

(nyval), v. kassör Göte Johansavels-

hingst krävs en noggrann be-

',;

Aktiua perusionärer
jsrt-ag'cr

Svensson.

I Centrumkvrkan

,99l-4,.r-s?

startade i helgen kampanjen Livsviktigt med Roland och Ren6e Johansson från Halmstad. Första mötet var "en bjud en
vän-kväIl". Vid söndagens kvällsmöte medverkade ungdomskören Verkligt Liv. Första helgen i serien var det mycket stor tillslutning. Många har kommit för att lyssna till deras

starka förkunnelse, De är också mycket sång- och musikbegåvade. Roland och Rene6 har tidigare varit bosatta i Kinnarp åren 1975 till 1980. Serien fortsätter under kommande helg.

Tre förbundssegrare från Kiilhöiäa
Den gångna helgen

ge-

nomfördes förbundsmästerskapen i luftgevärsskytte i Oden-

hallen.

Förbundsmästare blev inte
oväntat Jerry Andersson från
Skövde. På ungdomssidan sköt
våra lokala förmågor bra, Kinneved dominerade som vanligt
och sköt till sig tre klassegrar,
plus två andraplatser.

L 15 R vann Jimmy Lindroth
och i L 15 S var Maria Dahlålv
totalt överlågsen, hon vann med
över 75 poäng tillgodo på två4n,,.

IL

17

blev det också Kinne-

ved i topp genom Mats Fäll-

En framg&ngsrik Kinneaedskuintett frå,n helgens förbundstöoling i luftgeoörsl<ytte. Fr.a. Lars Samuelsson

ström,

Mullsjö fick också en klasseg-

L 77), Mats Föllström (etta L 77), Heleno
L 13), Mari,a Dqhlölo (etta L 75 S), Jimmg
(etta L 15 R). (Foto: Kjell Caido,hl).

rare genom Per-Äke Svensson

L 1. Mullsjö vann
för övrigt den klassen tredubsom skot bäst i

(tuåa,

l(arlsson

(taåa.

Lind,roth

belt.
Besultat:

392

Måsterskap:
(öppet för alla ståshttar:
l) Jerry Andersson Skövde Skg, 383
p, 2) Morgan Andersson do, 379, 3)
Jonas Sjöberg Tibro, 376, 4) Lars Ek
Skövde Skg, 375, 5) Ingemar Gustavsson Skara, 375.

Individuell tålling klassvis:

Klass L ll:
l) Johan Thiberg Skövde Skg, 397 p
Hdpr, 2) Lars Samuelsson Kinneved,
394, 3) Lisa-Lim Persson Båireberg,
392, 5) Johan Lundin Sörby-Odensberg, 388, 9) Klas Samuelsson Kinneved, 387, l0) Andreas Alv6n do, 385,
1l) Joakim Gustavsson do, 383, 13)
Marcus Göransson Sörby-Odensberg,
383, 21) Mattias Bergström Kinneved,
376, 24) Anders Skoog Sörby-Odensberg, 369, 25) Linda Johansson Mullsjö,
367, ä) Daniel Alukic Falköping, 364,
30)

Fredrik Pettersson do.

Hdpr,

6)

Linda Gunnarsson Kinne-

1)

Hdpr, 2) Claes Dhn Levene, 346 Hdpr,
3) Jens Weborg Fredsberg, 343 Hdpr,

Falköping,

342

Hdpr.

L

4) Perry Bergström Falköping, 313.

Mullsjö, 380, 25) Jenny Persson SörbyOdensberg, 37f, 28) Niklas Andersson
do, 370, 30) Fredrik Osth Kinneved,
36:t.

Klass L 15:
1) Jimmy Lihd$th Kinqenö{,, \92 p
Hdpr, 2) Madelene Lundgren Axvall,
394 Hdpr, 3) Sara Jansson Bäreberg,

Klass L

Hdpr, 2) Anders Brolin Bäreberg, 359
Hdpr, 3) Dan Johansson Saleby, 343,
4) Joakim Carlsson Kinneved, 334, 6)
Alexander Börjesson Falköping, 287.
3:

1) Sven-Anders Karlsson Levene, 358
p Hdpr, 2) Peter Ahl Kinneved. 353.

Klass L

4:

?

Morgan Andersson Skövde Skg,379
p Hdpr, 2) Stefan Ros6n Mariestad, 367
Hdpr, 3) Per Stenhammar Hangel.Lundsbrunn, 362 Hdpr, 9) Jan Engström Falköping, 329, f1) Magnus Gustavsson do, 317.
1)

1)

-66:

263.

Lagtåvlingar:

'

L l:3-mannalag:

1) Båreberg 1186 p Hdpr, 2) Skövde
Skg 1179 Hdpr, 3) Kinneved 1176 Hdpr,
1155, 11) Falköping 1101.

L

2: 4-mannalag:

1) Skövde Skg 1552 Hdpr, 2) Båireberg
1513. 3) Kinneved 1500.

2:

Hanna Jansson Bäreberg, 361 p

Klass L

I

5) Sörby-Odensberg 1167, 8) Mullsjö

1:

1) Per-Åke Svensson Mullsjö, 346 p
Hdpr, 2) Jörgen Linusson do, 3,10
Hdpr, 3) Lars-Erik Svensson do, 333,

l)

Klass

1) Allan Broström Falköping, 297 p
Hdpr, 2) Arvid Johansson Skövde G,

Klass L l7:
Mats Fållström Kinneved, 354 p

Klass

Hdpr'

300.

Hdpr.

4) Anna Engström

356 p

340, 3) Esa Kuurunsari Skövde Skg,

1) Maria Dahlälv Kinneved, 345 p
Hdpr, 2) Fredrik Andersson Levene,
267 Hdpr, 3) Teresia Svensson Axvall,

l)

Klass L -56:
Lennart Wallgren Tibro,

2) Karl-Erik Wahlström Falköping,

Klass L 15 S:

261

375

Hdpr.

berg, 366, 13) Erwin Alukic Falhöping,
362, 14) SörenKarlssonKinneved, 347.

363.

Klass L 13:
l) Marcus Wikström Bäreberg, 399 p
Hdpr, 2) Helena Karlsson Kinneved,
396, 3) Milan Pavicevic Bäreberg, 394,
5) Andreas Severinsson Mullsjö, 393,
9) Lise-Lott Andersson Sörby-Odensberg, 391, l0) Andreas Silvander Kinneved, 390, 11) Mikael Gunnarsson do,
390, f5) Magnus Gustavsson SörbyOdensberg, 388, 16) Christian Johansson Mullsjö, 388, 18) Jonas Grabinski
Mullsjö, 38?, 20) Jan-Olof Öst SörbyOdensberg, 383, 22) Mats Svensson

Hdpr, 3) Lars Ek Skövde Skg,

ved, 389, 1l) Kjell Ost SörbY-Odens-

. .. . Klass L b:
Jerry Andersson Skövde Skg,

383

p

Hdpr, 2) Jonas Sjöberg T-ibro, 376

lelt-ås-

tL(

Hemhygdsförening
har 3f 4 rnedlemmar
Kinneveds Hembygdsfrirening har hållit årsmöte i Lokal
Frökind med ett glädjande stort
mötesdeltagande.
Till ordförande omvaldes Rune Lennartsson. Öwiga styrelseledamöter är Gun-Britt Filipsson, Gotthard Gunnarsson, Bar-

re, och en torpvandring

vid
Långaberget, Kinnarp, dåir Si-

bylla Jacobsson, Äsarp,

och

Gotthard Gunnarsson, Kinnarp,

var ciceroner.

Hembygdsföreningen medverkade även med utställning
av gamla kartor och foton samt

Dagny Silvander och Peter
,Strand (nWal). Suppleanter:
Sture Olsson (nyval), Inger

husförhörslängder och försäljning av hembakat bröd vid den
"Jul i Frökind"-dag, som anordnats av Frökinds Intressefören-

' Persson och Svante Svensson.

ing.

bro Jarlsson. Anders Eckerlid.

Avgående i styrelsen Rune
Alv6n och Torgny Johansson,
avtackades med blommor,

Av

verksamhetsberättelsen

framgår att föreningen bl.a. anordnat en kvållsvandring i Kinnarps samhälle med Sven An,dersson, Lofsgården som ledq-

Medlemsantalet i hembygdsföreningen uppgick den Bll12-90
till 314 personer. Ärsmötet beslöt attmedlemsavgiften för 1990
skall höjas till 20 kronor.

Efter. möteSförhandlingarna
serverades- kaffe, och därefter

svarade "Äsarpspojkarna" för

ett uppskatQt framträdande.

E o Kinnarp/Slutarftt,-"r*

'En Nordenherg
på Slutatpsaulfiion

S-årsmöte
Frökinds Socialdemokratiska
förening har hållit årsmöte och
det blev en del byten på de olika
posterna.. Till ordförande om-

son. Studieorganisatören Evert

och medlemsavgiften som höjts
till 20 kr gållde naturligtvis detta
år, alltså 1991.

Hjälp oss att hjälpa
försäljningen tisdagen den
19 mars kl. 18.30 i Kinneveds församlingshem.

Inl. andakt, lotterier, servering. Gåvor, gärna paket, mottages tacksamt.
Välkomna!
Slutarps kyrkl. syförening.

Boman).

En tavla av Bengt Norden-

berg... På söndagsauktionen i

Slutarp...
Jo faktiskt, i uppräkningen av
gungstolar, luftgevär, kaffeskedar och massor av annat gods
dyker tavlan av Bengt Nordenberg upp. Inte ofta ett verk av
Blekinge-konstnären Nordenberg (1822-1902) går under
klubban utanför de stora auk-

tionsföretagen

i

branschen,

Upplagt för rusning bland
konstsamlare som spanat in annonsen...
Men tyvärr, vi måste göra er

lbl?-1|

-

besvikna. Visserligen handlar
det om en tavla av Bengt Nordenberg, men en titt visar. att
det rör sig om en reproduktion.
Oljemålningar av "Dtisseldorfaren" från Blekinge säljs allt som
oftast för flera hundra tusen kronor på bl a Bukowskis och Beijers. Buden i Slutarp på söndag
blir nu betydligt blygsammare...
Men visst kommer tavlan att
pryda sin plats på någon vägg i
trakten. Men köparen behöver
inte höja försäkringen på sitt lösöre.

Det var i mitten av 1800-talet

möte .

skott
valde fram följande styrelse för Sammanlagt i de olika skytte1991. Ordf. Elisabeth Dahlälv, grenarna har föreningen anordsekr. Claes Åkesson, kassör iat 168 tränings o"t täulingrHans Cenerstig, v ordf' Anita dagar med 2344 starter. FörEtt

ganska välbesökt

-

Carlsson och Tommy

Berglund'

krets- och förbunds som rikstäv-

Försåljning
- På tisdag kvåll har Slutarps
kyrkliga syförening försäljning i
Kinneveds församlingsheå.
Man inleder med andakt.

sjunger

,fql" t6l3
llyrkan
lördag
kt. tg.Oö i KLn"_
veds kyrka. Medv. kyrkokö_

ren och flickkören, fastans och
påskens psalmer.

reste till den sydtyska staden

märksammats igen. Höstens
stora konstauktioner bekråftade att det på nytt tycks vara i

ropet. Några av Bengt Nordenbergs tavlor såldes betydligt
över utroP'

LEP
genom Mats Fällström och Tomas Johansson. I klass F15 belade våra fina ungdomar de fyra

första platsena genom Maria

i Göteborg där den bästa placeringen blev en 11:e plats i fåltskytte. Nio av tolv medaljer blev

resultatet för föreningens skyt-

tar vid kretsmästerskapet i luftgevärsskytte.

Dahlälv, Helena karlsson, Mikael Gunnarsson och Jimmy Lindroth. I lagtåvlingen placerade
sig seniorlaget på sjunde plats
och de bådajuniorlagen tog hem

en dubbelleger i juniorlagtävlingen.

91 000

Ekström, v sekr. Dan Simons- eningensmedlemmarharunder
son, ledamöter Bosse Johans- 1990 avlossat sammanlagt ca 91
son och Lars-Olof Silvander. 000 skott. Under året har förStyrelsesuppleanter: Curt eningens skyttar deltagit i såväl

bygdsförening hade årsmöte

Dtisseldorf för att utbilda sig till
genremålare. De gjorde studier
och skisser vid lantliga idyller i
omgivningarna och fullbordade
sedan tavlorna i atelj6. I slutet
av,1800-talet kom det här sentimentala måleriet ur modet men
har sen tid efter annan upp-

Arsmöte i lffiilIiöved
se för 1991.

i Lokal Frökind
när Kinnarp/Slutarps Hem-

som en grupp nordiska konstnärer - däribland Nordenberg

o

Kinneveds Slrytteför- tretton styrelsemöten i föreningening höll för en tid sedan en. Me^dlemsantalet var under
st' en ökning med 52 st
årsm-öte. I samband med :t:'?18
ttu
Jetta vlaes också .ty""r: |}",t*'"t"tfi"uilå:::
"

"Äsakapojkarna"

som svarade för ett uppskattat

framträdande

ggnom att möta upp vid

to: Margareta

Båttelse
Det var

valdes Firgit Ek och som ny sekreterare valdes Roland Adolfs-

son. Ny kassör blev Arne Karls-

Arne Johansson, Slutarps Auktionshall, med reproduktionen au Bengt Nordenbergs "Andakt,' må.Iad tgsl . f po_

Adolfsson omvaldes. Till styrelsesuppleanter valdes Kjell-Ove
Karlsson och Elof Rehn,

o Fina resultat

Vid förbundstävlingen i luft-

o Föreningsmåstare

mycVidare noterar vi att Maria
ketbraifrånsigmedmångafina vann F15 vid Jönköpingsträfresultat och placeringar. I Ska- fen, en tävling där Kinneved!
gevär giorde våra skyttar

raborgs luftgevärsserier ställde lag kom på 13:e plats.
föreningen upp med 10 lag. ReFöreningsmästareibanskytte
sultatet blevi fyra segrai och
Peter Ahl senior och Maria
andraplats.

Föreningen har ett mycket [ngar med många mycket fina
aktivt år bakom sig och styrelvåra färtskyuar har även
" resultat.
il?iiJåå'iäii:
sen hoppas att jubileumsåret
Maria Dahlälvs sjätteplace- der det här året giort många bra 3?3titåiffii:å
i;å*"f"e".åstare i korthålls1991 ska bli lika framgångsrikt ring vid riksfinalen i "Skyttiaförbundsfjlskjut;
Vid
resultat.
i;3tå" ahl senior och Ma_
för föreningens skyttar vid såväl den" vilken genomfördes i Faningen i trakten tY sl-,:1115 "f."tt"
junior. Föreningo.niåit
tävlingar på hemmabanorna gersta var en av . årets höjd- den 18 mars noterade
"iJ
piiiti". -.
.
sorn dd.tiiv{ingrpå annan*ciih. . 'prlhktbt. \fiärlafio?dte dc1*ä drd ' 'rfäiä'fiåriiåånkar:"m*11_1g1ij'- -"å?ra";,"ffi,råiTåöådlåli:Li,iäi,"
'r"e$et"J]qrgpyq""rsi
Under 1990 hölls ett allmänt och mycket bra insats vid Skol SM
blev det dubbelseger i klass F17

un-

"'l:':.1.

Mariu och Peter sköt
bäst

i kr e t smä st g,t

Falbygdens Skyttekrets gei lördags sitt mästerskap i luftgevärsskYtte. Tävlingen avgiordes På Odenhal-

nomförde

|

Fullfart

intresseföreningen
Frökindsborna hoppas att få
behålla biblioteket i Lokal Frökind och att det ev. byggs ut.
Det framkom vid Frökinds intresseförenings årsmöte i Lokal

"2kop

Frökind på måndagskvållen.

Föreningen har också tillskrivit
Kulturnåirnnden angående bidrag för sagostunder och de bi-

lens luftgevärsbana med många
bra resultat. Arrangörerna giorde ett mycket bra arbete och

dragen hoppas man på...

Vidare berättade ordf. Bengt
Samuelsson att intresseföreningen och vägföreningen varit
engagerad i flyttningen av busshållsplats från Affärsgatan till
riksvägen. Affärsgatan kommer
så småningom att bli återvändsgata och man hoppas från alla
håll att hållplatsen byggs så att
säkerheten för skolbarnen inte
riskeras. Skolfrågan var också

fick tävlingarna att fungera På
ett smidigt sätt. Glädjande var
att deltagarantalet i år var större

än det varit på flera år och att
det ökat på såväl junior som seniorsidan. MästerskaPet skjuts

med en huvudskjutning av 20
skott på 45 min + final. Finalen

vilken utgör för ståskYttarna de
10 bästa och för sittandeskYttarna de 15 bästa, utgörs av en 10
skottserie + 10 skott vilka skjuts
skott för skott med markering
mellan varje. Kinneveds SkYtte-

förening är dominerande i luftgevärsskyttet för tillfället men
förhoppningarna är att vid kommande tävlingar, övriga för-

eningar tar uPP kamPen om

medaljerna. LuftgevärsskYttet
år en för speciellt ungdomarna

billig och intressant tävlingsgren
där koncentration och Precision
är nyckelpunkterna. Men åven
för de äldre skyttarna är det en
intressant tävlingsform under
vinterhalvåret.
Resultat:

Final, stående: 1) Peter Ahl, Kinneved, 352 poäng; 2) Mats Fällström' do,
345; 3) Lars-Erik Svensson, Mullsjö'
341: 4) Per Brisbo, Kinneved, 339; 5)
Joakim Carlsson, do, 338; 6) Maria
Dahlälv, do, 338; 7) Anna Engström'
Falköping, 338; 8) Claes Äkesson, Kinneved. 338; 9) Per-Äke Svensson, Mullsjö, 326; l0) Karl-Eiik Wahlström, Falköping, 320.
Final. sittande: l) Maria Dahlälv,
Kimeved, 398 poäng; 2) Jimmy Lindroth, do 395; 3) Helena Karlsson, do,
395: 4) Mikael Gunnarsson, do 395; 5)
Linda Gunnarsson. do 392; 6) Fredrik
Öst, do, 390; 7) Andreas Silvander, do'
389; 8) Johan Lundin, SörbY-O, 389;9)
Christian Johansson, Mullsjö 387; 10)
Peter Svensson, do, 387; ll) Niklas
Andersson, Sörby-O, 387; 12) Andreas
Lindgren, Mullsjö 387; 13) Jenny Persson, Sörby-O, 386;

14)

Joakim Gustavs-

son, Kinneved 386; 15)'Ändreas AIv6n'

do, 385; 16) Marcus Göransson, Sörby-O, 3t[t; 17) Hans-Henrik Edström'
Mullsjö,

378.

Huvudskiutning:
Klass, veteran: 1) Karl-Erik Wahlström, Falköping, 164 Poång.
Klass.' senior: 1) Peter Ahl' Kinneved, 1?8 poång;2) Claes Åkesson, do,
1?5;3) Per Brisbo, do 174; 4) Lars-Erik
Svensson, Mullsjö' 170; 5) Jan Engström, Falköping, 160; 6) Jörgen Linusson, Mullsjö 157; 7) Magnus Gustavsson, Falköping, 151; 8) Leif Svensson,
Mullsjö, 151; 9) Leif Gustavsson, Sörby-O, 150; l0) Stefan Gustavsson, do,

1$.

Klass, junior: 1) Mats Fällström,
Kinneved, 176 poång; 2) Anna E-ngström, Falköping, 1?5; 3) Per-Äke
Svensson, Mullsjö, 172; 4) Malia Dahlålv, Kinneved,

do.

164.

168; 5)

Joakim Carlsson,

på,

Marta Dahlölo oann den
ena fr.nalen oid. helgens
kretsmösterskap

i

uppe till diskussion och här lamnade Anders Pryssander nästan

raka besked

oörsskgtte...
Klass L l5: l) Maria Dahlåi'lv, Kinneved, 199 poång; 2) Linda Gunnarsson,
do, 196; 3).Jimmy Lindroth, do, 196; 4)
Fredrik Ost, do, 194; 5) Raynond
Björk, do, 190;6) Kjell Öst, Sörby-O,
185; 7) Sören Karlsson, Kinneved, 175.

Klass

L

13:

Ordf. redogiorde också för

verksamheter som kommer,
nämligen Jul i Frökind, som i
fiol blev mycket uppskattat. I

l) Mikael Gunnarsson,

198 poång; 2) Helena

Karhson, do, 197; 3) Andreas Lindgren,
Mullsjö, 195; 4) Jenny Persson, SörKinneved,

möteslokalen kommer också armatur att bytas snarast.
Föreningen har sedan bildandet för ett år sedan fixat två informationstavlor vid tåtorternas
infarter och har övertagit skötseln av såväl motionsslingan
som isbanan i Slutarp. De styrel-

by-O, 195; 5) Andreas Silvander, Kinneved, 193; 6) Niklas Andersson, Sörby-O, 193; 7) Peter Svensson, Mullsjö,
192; 8) Hans-Henrik Edström, do, 192;
9) Christian Johansson, do, 192; 10)
Jonas Grabinski, do, 191; 11) Liselott
Andersson, Sörby-O, 190; 12) Mats
Svensson, Mullsjö, 190; 13) Johan Gunnarsson, Falköping, 190; 14) Jan-Olof
Ost, Sörby-O, 189; 15) Johan Lund-

seledamöter som stod

berg, Mullsjö, 184; 16) Claes Johansson, Falköping,

Klass

ut som följer:
Bengt Samuelsson, kvarstå-

1811.

ende 1991, Lena Persson, omval
(två år), Tommy Larsson, kvar-

stående 1991, Anders PrYssa4-

der, omval (två år), Christer
Angrimer, kvarstående 1991,

...likson Peter Ahl

som

Dann fNnolen för ståen'd,e
sleyne. Bå/Io rePresenterar
Ki,nneoe ils SlcYtteförenlng

-

Yillainhrott i lfinIiäf'fr
Ett viltainbrott förövades På
torsdagskvällen i KinnarP.
Familjen som bebor huset var
bortrest och någon Passade På
att ta sig in i huset, eventuellt
med hjålp av falsk nYckel.
En video samt en TV'dekoder saknas efter inbrottet. När
polisen började utreda inbrotiet, framkom att gtannar hade
sett att det var tänt i huset

under kvållen. Inbrottet

uPP-

i tur att

avgå omvaldes och styrelsen set

L ll: l)

Joakim Gustavsson,
Kinneved, 195 poång; 2) Johan Lundin,
Sörby-O, 194; 3) Mqrcus Göransson,
do 193; 4) Andreas Alv6n, Kinneved,
192; 5) Mattias Bergström, Falköping,
191; 6) Claes Samuelsson, Kinneved,
191; 7) Anders Skog, Sörby-O, 190;8)
Andreas Gustavsson, Kinneved, 184;
9) Rickard Oskarsson, do, ltlil; 10)
Fredrik Pettersson, Falköping, 181; 11)
Malin Andersson, Kinneved, 180; 12)
Daniel Alv6n, do, 178; 13) Kristian Gustavsson, Kinneved, 177; 14) Daniel
Gustavsson, do, 154; 15) PatrikJohansson, do, 1,14.

- till över 90 pro-

cent blir det åven Kinnarp i fortsättningen för barnen, alltså ingen Flobyflytt. Intresseföreningen jobbar vidare med utbyggnad av elljusspåret moi Kinnap.

.

luftge-

tåcktes på morgonen av en be'
kant som skulle titta till huset.

Intresseförening
harmåndagsårsmöte
På måndag kväll samlas alla

medlemmar och intresserade till
årsrriöte i Lokal Frökind. Intres-

seföreningen, som verkar för
båda samhällens5'bästa, hoppas
på stor uppslutning kring sam-

hällsfrågor som är aktuella.

Inger Persson, omval (två år),
Bernt Bertilsson, kvarstående
1991.

Styrelsesuppleanter: Tord
Torstensson, kvarstående 1991,
Kent Gustavsson, omval (två
år), Bengt Johansson, kvarstående 1991, Ann-Marie Persson,
omval (två år), Inger Eriksson,

kvarstående 1991, Stig Fredriksson, nyval (två år), Gull-Britt
Brage, kvarstående

1991.

Revisorer: Majru Carlsson,
kvarstående 1991, Inge Gertsson, omval (två år).

l'l rl t* c,3 "gC

cliskyrylycle
grönområ,den r,ly-afi,hfällor
V ä diöreningen

Kinnarps-SlutarPs Vägförening har haft årsmöte i Lokal Frökind, varvid medlemmarna under punkten "övrigl" diskuterade en del kring samhället, om

10

l

o KinnarP/SlutarP

ToJq#spn -dq,n

"S nickarboa"" tagen

grönområden och trafikfällor'

Bl a ko*m."

-

I

stYrelsen att företa

en sedvanlig vårvandring för
koll av skrymmande häckar i

?8., {nPr9. J99.1^.,

i bruk

korsningar.

Önskemål framfördes om

upprustning av området våster
om Sluta.Ps station mot Skogsvägen. Vidare bör kommunen
åtgärda det område som är ovanfor nybebyggelsen vid Lokal
Frökind. PåPekades också att
hastigheten på Hantverksgatan
ofta år så hOg från områdets bi-

lister att tillbud inträffat
van.

Pirlkabacken

i

i kur-

i SlutarP är se-

dan i höstas klar, men även un-

der det här året finns möjlighet
att tippa trädgårdsavfall - men
inget annat - nedanför backen

från Skogsvägsidan sett.

Klart är också att en container

för mindre mängder trädgårdsavfall m.m. ställs ut i slutet av
april i samhållena.

Styrelseledamöter som stod i

tur att avgå fick förnYat fö{ro-

.tra. *.d"o*val på 1 ar av ddf.

Båsse Johansson, sekr. Carina
Thörnqvist (2 år), kassör Heilene

Georgsson

(2 ar) samt Rune

Lennartsson 1 år. LänsstYrel-

sens repr, i styrelsen ärlennart
Helmersson som kvarstår sedan
tidigare. Han är tillika föreningens handäggare och kontaktman på hemmaplan. Anders
Andersson (2 år) och Karl-Gustav Johansson (2 år) omvaldes
som suppl. liksom revisorerna
Arne Persson och Erik Svens-

*"o'' ,71i -ee*,LL
Aggsexa

r

På lördagskvällen samlades

Kinneveds IOGTA'[TO-medlemmarna i Gökhems bYgde-

gård till äggsexa. Några damer
hade ordnat en härlig PåsksuP6
med de gamla traditionella maträtterna samt nYbakat bröd
som de bakat i den gamla ug-.

nen, Efter suP6n vidtog

en
stunds förhandlingar då ett nYtt
programblad för våren och som-

maren presenterades. En inbjudan förelåg från fritidsnämn-

den om en resa med besök På

folkrörelsernas arkiv

i

Lidkö-

ping.

Snickarkurs med fr.a. Anre Andersson,Iedaren luar Andersson, ELsa Fransson, Linnar
Hermansson, Inga Ni,elsen, Dagny Johansson, Knut Ostberg och Karl-Erik Li.nd.

Frökinds

pensionärs-

förening SPF, har haft

månadsmöte i Frökindsgårdens samlingssal. Efter sedvanliga förhandlingar vidtog kaffesamkvåm. Dagens höjdpunkt

var bygdens egen son,
Sven i Lofsgården, som
på sedvanligt sätt verkligen fångade allas uppmärksamhet.
Pensionårerna kände så väl
igen sig i skildringarna från förr,
närjordbruket sköttes med hästar framför plog och harv på
våren närlärkan drillade i skyn.

Sven citerade både "Jönn"
och Evert Taube m.fl. författare
i både tal och sång. V. ordf. tackade med blommor och alla applåderade för en mycket trevlig
sammankomst.

o "Snickarboa"

Nu är "snickarboa" på Frö-

tecken.

Vid cirkelträffen för fiorton

daqar sedan visade Märta Sand-

beie film och redogjorde för ju-

denäome.t. Denna gång var det
de iudiska invandrarnas situation som diskuterades' Nåsta
såne skall medlemmarna sätta

i hur katolikerna har det
i sverige'
-.,|-ag

äss i-n

nlr

lust och många sköna saker har
skapats i olika sorters träslag,
från ädelträ till furu, och kanske
furu tar priset med sin fina åd-

kindsgården tagen i bruk. Den
började med en kurs i tråslöjd i

ring.
Avslutningsfesten har hållits
med utställning av de föremål

Andersson från Falköping som
ledare.
Det var sju pensionärer som
snickrat och slöjdat av hjärtans

som kursdeltagarna tillverkat.
Sedan blev det kaffesamkväm
och utdelning av blommor till
ledaren Ivar Andersson samr

Vuxenskolans regi med lvar

Efter förhandlingarna dracks
kaffe och'bakelse och kvållen
förflöt i sångens- och musikqns

Torsten Gustafsson blomsterhgllar Soen i' Lofsg&rn'
medhj älparna Knut Ostberg'bch
Linnar Andersson. En visa på

vers för varje deltagare upplästes också,
Nu är det fritt fram för alla

Frökinds pensionärer, att

på

eget initiativ snickra och slöjda

när som helst när det passar,
maskinerna står bara och väntar på att få användas.

Båreloerg sköt håst

Riksbyggeninitiativ:
l\,cl t

-öJ -,1å

i Kinnarpsstafetten Murklägenheter med
b o st

ad,srätt i Kiran a,rp

Nu haren avbyggjättarna, Riksbyggen, tagit initiativet att bygga bostäder
även i mindre samhållen.
Förut har det bara skett i
städer. Nu finns dårför ett
bra komplement till boen-

det. Bl. a. har åldre män-

gens

i

Skaraborg, Per-Göran

niskor som haft villa i Malm och Gunnar Johanzon
haft visning och information om

många år, men nu börjat
tröttna på arbetet med det
egna huset, fått ett bra
alternativ.
Under helgen har Riksbyg-

kostnader och andra frågor i
samband med det nyligen påbörjade bygget med Siab, Skövde som totalentreprenör.

o Intressetstort
Att döma av tillslutningen är
intresset stort för det "nya".
Valmöjligheterna är stora. Där
kommer att finnas tvårummare

på 69 kvm, trerummare på 81
kvm och fyror på 104 kvm. Till
varje lägenhet finns också carport med förråd samt uteplats.

o Kostnaderna
Med nuvarande stora byggkostnader är man intresserad

|enffi^a"gdtrd"
Nintt Larssonfri.n Leoene, i mittenp&bild,en,

Iten".
I

halotimmen. zslz_4L.
Mullsjö2320,5)Axvdlär8,6)Skövde,
Slcvttefören2310'7)sörbv-odensberg22e?'7)Farlr"säi"sä"irrÄ.,,.j.tä;;å;i i^"-9-*l.o-P"it"". .. 'i rägraäi,,c"1.1"+
.*ä';:å3åilåj:m*,111jg åffi:i,;Hfå'Ä:'JF'"?%ll'0""''
i
luftgevår
;;;å;;;;å aut toii i . H.. f1 bå:t"-1ky1*f.,j:riT3:,
liT_::1lftrtu,"l',
håsta sk:utt den g&nqna

i

av vad kostnaderna blir. Princi-

ffiärwroa" "Kinzr.orpssffiäffi
oar en ans d.e sornfickpnsför

pen för det helaär att varje hyresgäst betalar en insats. Och
den synes inte vara oöverstiglig.
En tvåa på 41.200 kr och en fyra
på 60.100 kr. Hyran, som inklu-

BäreberSs

':iö:

aVgiordeS

i helgen.

Tio tolvmannalag stållde upp i tävlingen, som
såg anangefande Kinneo"ä komäa på
_

.;"a;

plats.
-

Man kan se det här to-

liten åvrirndning på

tt

.u,

och vi tävlar under lite

å?lt!il:

samma rormer, ue.au.,"i<ä.iGustav Ahl i Kinneved.
Bäreberg lyckades all- " ' med sina 235e poäng,

oJ:?::ii

poäng bäure än Kinneveds
3kytårorenins, som t

den hiir tävlingen.""'"
Vaie

"halv_

fn"

Lers Johansson, Bäreberg

199 poång,

timme var aet F"i""taåiili"s
ililä:.ff"äå?.:äär: *1"jJHI
bästa skytt,. och förutom tröst- il., Bå..b..g r99, Niklas Andersson,
priser Iottades det också ut två Biireberg 200, Malin Svensson, do 200,

',ilä
:ä:"r?åfifr:EllLl:Ttrf$'i:

l-"'ä#?i""'å'Jj'fiTl"iffil i'fitr
må tir ragied",na.
Ett oar .t vtill noterade sig
för utmärkta 200 poäng i tävl

Xilf,iå.iT.:?'lJå:'ärtiffilå:
Malin Svensson. do. Marcus

y]f^'I"""-9:'

Hanna

J""sson'

:::::-t',':':.b;iil"'kdä;:

öiä|?""XX_?33:,

reberg 200, Maria Dahlälv, Kinneved
200, Pete" Svensson, Båireberg 1e9.

",ff,1n:l.i;};f,

*.T";ä;:*:

berg, Mattias Bergstörm, Falköping,
Ingvar Jonsson' FBU' Lennart Gun-

ffi:-:l'''r";,"åll"T#'['*:"Tj3ä1

"?:::iåf.bästaresultaten.
*f,å."il,j":.Jfä,"*fär":*;
'il-'sä..u.rg,
hade elva poäng tillgodo tt'11;
på trei.g,
2359 poäng, 2)
FBU, Inge Gertsson, do.
an

leYene.

Kinneved,2350, g).Leven", Zafö. al

Elsa och Göran Grahn oar nffikna

på, ngbggget och

f&r

hiir information aa Fall<irpings Rilssbgggebos Gunnar Jo-

lwnzon. (Foto: Aloar And,ersson).

DAGS ATT VAKNA
är titeln på det bildband
Kh Alvar Llndman visar vid
träff för äldre o dagl.ediga.
Fred. 22 mars kl. 15
I Klnneveds församlings-t
hem

Vålkomna!

derar vårrne med återvinning,
blir ca 3.345 kr för en tvåa och
4.875 för fyran.

Lägenheterna har markplan

och hyresgästerna får dårmed
ett bekvämt boende och har lätt
tillgång till naturen. Sammanlagt 28 lägenheter är planerade
i området, som ligger utmed
Tångavågen alldeles i närheten
av Lokal Frökind och Centrum-

kyrkan.

Lokal Frökind:

Slutarp
Syförening
delar ut
Vid årsmöte nyligen

beslöt

Kinnarps kyrkliga syförening
att av auktionsmedel dela ut föl-

jande:

Till Sv. Kyrkans Mission sammanlagt 3.500 kronor, Lutherhjri'lpen likaså 3.500, Flämslätt

IM 1.fi)0, darav 500 till
Vrigstadshemmet, som kon2.000,

firmanderna varje år besöker,

folkhögskolan i Hjo 1.500, Ria
1.500, 500 vardera fick Sv. Kyrkan i Utlandet, Riksförbundet
Kristen Fostran, Hjelmseryds-

stiftelsen och Vasaskolan i G<iteborg, Stockholms resp. Göteborgs Stadsmission fick vardera
4(X)

Under året som gått har föreningen dessutom bidragit med

på

Frökinds intres seförening har fått många klagomål på det skick lokal Frökind befinner sig i. I en
skrivelse till fastighetsnämnden begär föreningen att lolialen skall renoveras och utrustas bättre.
Lokal Frökind byggdes 1970
men har inte renoverats sedan
dess, Uppvärmningen fungerar
dåligt och utrustningen är bristfällig. En diskmaskin som gått
sönder har t.ex. inte ersatts.
Servicen har minskat under

Upprustning
får vänta
En del av klagomålen,
men inte alla, är berättiga-_

de når det gållör Lokal
Frökind. Det tycker fastighetsnämndens arbetsutskott som vid sitt sam-

åren. Den som hyr lokalen får
själv hämta nyckel och placera
ut bord och stolar. Personalens
arbetstid har minskat från 20 till
fem timmar i veckan.
Samtidigt som servicen mins-

manträde tog del av skrivelsen från Frökinds in-

kat har hyran höjts men som

tresseförening med klagomål på Lokal Frökind.
Föreningen säger att den

lokalen nu ser ut motsvarar den
knappast den lokalhyra som tas
ut, enligt intresseföreningen.

diskmaskinsom gått sönder inte
har ersatts, men det är inte meningen att den skall ersättas. i

Intresseföreningen, vars ordförande ?ir Bengt Samuelsson,
bildades för ett år sedan. Fastig-

övriga liknande lokaler finns
ingen maskin och fastighetsnämnden vill ha samma status

hetsnämndens arbetsutskott
kommer att ta upp årendet vid
sitt nåsta sammanträde.
S.L.

när det gäller samlingslokaler.
Hyran för lokalen är så låg att

samt Göteborgs kyrkl. sjö-

mansvård 300.

5(X)

Illagomåf på
Lokal Fröhind

kronor

till

handikappkurs

Flåi,rnslätt samt

med

1.0(X)

kronor till Rumäniens barn, en
gåva som förmedlats av Luther-

hjalpen. Dessutom, icke att förglömma, gladde de flitiga da-

i

föreningen barnen i
Rumänien och åven borta på
Filippinerna genom att tillverka
enkla men fårgglada "trasdockor" och kramdjur. Till sist mås-

merna

te ur

verksamhetsberättelsen
nåmnas det högtidliga tillfället
under det gångna året, då träsnidare Eva Spångbergs konsfverk invigdes i församlingshemmet. Detta har nämligen helt
bekostats av Kinnarps kyrkliga
syförening.

Till ordf. i

föreningen omvaldes Uno Mårtensson med
Gertrud Mårtensson som ersättare. Ny kassör efter Inga Nielsen, som undanbett sig omval
oeh som varmt avtackades, ut-

sågs Barbro Andersson. Till

sekr. omvaldes Brita Wilgots-

son'

tgcl

Kinneveds
Hembygdstörening
anordnar studiecirkel
i linberedning.

Vid intresse ring:
0515 - 33:t 46

.

IJtmärkelser
till kuitatett
i Röd,akors et
Kinneveds

rödakorskrets har hållit årsstämma i Kinneveds försam-

lingshem." Ståmman inleddes med en minnesstund för Göran Andersson som avlidit under
året, en stor förlust för
kretsen. Göran Andersson var. ordförande under
25 år.
Kretsen har 245 medlemmar.
Medel och anslag ur kassan har
utdelats till katastroffonden
10.000 kr, distriktets projekt
2.000, jordbävningsdrabbade i
Iran 3.000, Polens barn 500. Efi
bössinsamling till Rumänien gav
5.820

kr ochtill Riksinsamlingen

kr. Handarbetsauktionen
inbringade 15.950 kr.
5.454

Styrelsens

s-amrnansättning

har varit v. ordt. Verna Lagerstrand, sekr. Brita Wilgotson,

kassör Gurti Sjöberg samt Valborg Clausson, Rut persson,

Inga Nielsen, Inger Karlsson,

Barbro Hermansson, Barbro

Jarlsson, Arne Gustavsson och
Valter Gustavsson. De i tur att
.avgå ur stynelsen omvaldes på
tre år och likaså omvaldes revisorer och valberedning.
Utmärkelsetecken för fem av
kretsens medlemmar kommer
att utdelas vid distriktsstämman

i Skövde den
medalj

25

maj. Förtjänst-

i silver går Rut Persson

och Inger Karlsson. Förtjänst-

den inte tåcker kostnaderna.
säger fastighetschef Mårten
Sandin.

- En del

klagomål

år

dock

beråttigade, enligt fastighets-

nämndens arbetsutskott. Det

gäller textilierna som skulle be-

höva bytas, men

fastighetsnämnden har ont om pengar och

byte måste skjutas på framti

den. Ett par år dröjer det innan
det finns pengar till oprioriterat
underhåll.

o Kinnarp
/Slutarp)
IOGT-möte

-

Kinneveds IOGT-NTO_fören_
ing samlades i NBV-salen i fre_
.{ags kvåtl för möte vilket giek
i

cirkelform med,'Katolicisåen"

som tema. Märta Sandberg ha_
de dukat upp en massa ltteiatur

och saker om åmnet som hon
skaffat under sina resor. Hon
hade åven giort stenciler till vil_
ka hon berättade om katolicis_

men. En film om katolikerna oeh
deras helg och vardag, visades

vareller det diskuterades

om_

tecken gar till Arne Gustavsson.

kring frågorna.

Nielsen. Den välbesökta stämman avslutades med samkvåm
då styrelsens damer. bjöd på
kaffe och våfflor.

kor sedan stod för en utsänd-

Verna Lagerstrand och Inga

.

När föreningen förnågra vec-,

ning i närradion stålldes det en
musikfråga som besvarades och
vanns av Nils Hallberg och han
fick för detta en radio som pris
vilken han fick mottaga under
kvållen.
Torsten och Sara Gustavsson
bjöd på kvällens kaffe med fralla
och kaka. Nåsta vecka åker
man-tiU Bjurum och tittar på
trandansen ochhar möte i Sand_
torp i Mårby by.

Torsdagen den 4 april 1991

Nn har UrlDan

hittilt

råttsom ytterbaet(

GLADA MINER aisare Peter Soensson (t.o) och Urbon Westerberg upp. Lagkompisurna fr&n Tid,aholms G&IF siisongerna 7988-89 ser bå.ila. fromemot.i,rets sdsong. Peter iir"tillboka i moderklubben IFK Falkitping, Urbon hw tagil en
ordinane plats son gtterback i Osters If :s intressanta och talangfulla allsoensl<a lag. (Foto: Kjell Caidahl)

Från mittback till ytterback.

Den fönandlingen har
Urban l/ltesterberg genomgått efter flytten från
Tidaholms G&IF til Ös'
ters IF i fjol.
- Jag år vål egentligen
en ganska typisk mittback
så det var svårt i början.
Nu börjar jas bli van och
ser verkligen fram emot
årets säsong, säger Urban
inför söndagens premiär
hemma på Värendsvallen
mot Orebro.

Talangfulla Öster giorde en
bra comeback-säsong i allsvens-

Under vintern och våren har
han befäst sin plats i laget - som

kan

Urban. Det var ju för hans
stronga spel som mittback i Tidaholms G&IF han värvades till

i fiol. Det blev en fiärde-

plats och slutspel mot IFK Norr-

köping. Där fick dock Vä:qiölaget sträcka vapen.

.

Imponerade

Urban imponerade i början
av sin sejour i Oster och fanns

med i fiolårets premiärmatch

mot GAIS. Där blev det förlust
med 3-0 och Urban fick stålla
sin plats till förfogande. Så småningom jobbade han sig dock
tillbaka till en plats i laget, inhoppen framemot hösten blev

allt tätare och längre och när det
var dags för SM-semifinaler mot

Norrköping var han ordinarie
igen.

ytterback, En ovan position för

Öster.
- Jag har spelat både höger-

i vår och det
blir nog en vänsterbacksPlats i
och vänsterback

konkursen har varit nära, klubben har 6 miljoner i underskott.
Nu har man antagit ett "saneringsprogram" som på sikt skall
vända det hela.
Truppen sedan ifiol finns kvar
frånsett någla namn. Sovjeterna Sergej Andreev och Sergej

Prigoda har gått till Mjii'llby respektive Västervik.

premiärlaget. Jag har fått ändra
min spelstil en hel del, men det
har också hjälpt mig att utvecklas, tycker Urban.
Framförallt är det löPvillig-

Urbans försvarskompisar är
en rutinerad trio i form av Erkka

Kinnarpssonen blivit bättre På'

-

heten och snabbheten som

-

Som ytterback är det en

nödvåndighet.

Öster har under våren ska-

kats av ekonomiska Problem,

o Starkt mittfålt

F akta

on,

U rban W esterb

erg

Futlståndigt namn: Urban Lars-Äke Westerberg.
Födelsedatum:

Långd/vikt:

15 mars 1967.
184 cm/87 kg.

Tidigare klubbar: Kinnarps IF, Tidaholms G&IF.

Fami[i: Sambo.

Pet{jå, Morgan Hansson och

Yrke: Möbelleverantör.
Allsvenska matcher/mål: 10/0.
Slutspelsmatcher/mål: 2/0.

Tonny Westring. Ulrik Janssons

Fritidsintressen: Spelar golf.

yngre bror Jesper är den som
kompletterar i första hand.
Målet vaktas även i år av
spektakuläre Pål Lundin, som
giirna gör utflykter som "libe-

ro".

- Pål är såpass skicklig som
utespelare också att det aldrig
känns osäkert, försäkrar Urban.

Östers mittfålt

är ett av

svenskas allra bästa

-

all-

och mest

'qffåd&ä&ät6frel

Här ät tieien med kläm
som lirades när hon lyllde 25...

lovande. Peter Wibrån. Ulrik

Jansson, Stefan Landberg och
Janne Janson är en ung kvartett som redan samlat på sig A-,

OS- och

U

2l-landskamper i

mängd, Hår finns talang i massor,

' o Samspelt
Framåt har Öster Niclas "Liatorparn" Persson, som giorde
en toppssäsong i fiol, och lands-

lagsmeriterade Hasse Eklund
som är rejålt på gång efter alla
sina skador, Nyförvärvet Tor-

björn Rampeltin,

Mönsterås,

kompletterar i första hand.
- Laget börjar bli verkligt väl
samspelt, många spelare har
utvecklats mycket och tränaren
Hasse Backe gör ett mycket fint
iobb. Vi var fvra i fiol och målatmcen Fåste v#a enrmrrsr

lika bra placering i år, tYcker
Urban, och

fortsätter:

-

-

-

De ekonomiska Problemen
får vi spelare försöka skjuta åt
sidan. ået är inte så mYcket vi
kan göra åt det ändå'

o Förstamålet?
Tolv matcher i serie och slutspel blev det ifiol, men ännu
väntar Urban på första allsvenska målet.
- I träningsmatcherna har

jag giort mål på Elfsborg och
Trelleborg. Som ytterbaclr, följer jag ju med upp i nästan vade
anfall, dessutom gårjag upp på
alla fasta situationer. Visst skulle det sitta fint med ett premiärmål på söndag, ler Urban.

.

HÄKANJOHANSSON

Så.

hör kan en Z|-å,ring firas...

Elisabeth "Bettan"

Helander arp. Diirr fick hon handdrjölka

fyllde häromdagen 25 år. Hennes kompisar lirade henne i dagarna. Ena dan blev hon kid-

och lyckades fylla en honungs-

nappad och fördes till massage
och bubbelpool på Billingehus,

läsa "lantbrukspraktikant". Ja,
se det blev minnesrika dagar för
en ung dam, som såg så här glad
ut niir hon framträdde i ladugården på Lillegården...

andra dan blev hon åter kidnappad och transporterad till
Lillegården, Svenstorp, Kinn-

burk med mjölk. Sen fördes hon
ut på traktor och på den stod att

orsdagen den 11 aPril 1991
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Pri,stagare i Skaraborgserr.en dr.o 4 seni.orer 27: Anders Herm.ansson, Itjell Josefsson,
Mats Föllstrtun Kloss L 15 R remstöd, d,i.o I Mana Dahlsiilo, Linda Gunnarsson, Jimmy
Li.ndroth L 13 ilio I Helenn Karlsson, Mikael Gunnwsson, Andreas Siluander. (Foto:

Josef Jacobsson).

I fredags kväll var skyttehal-

len i Kinnarp välfylld då man
samlats för prisutdelning för vin-

terns

luftgevärsskyttesäsong.

Kvällen inleddes dock med
varmkorv-servering och i viss

mån, mannekänguppvisning.
Kinneveds skytteförenings

Huvuds\iulning junior: 1) Maria
Dahtilv,

172 poäng, 2) Mats Fällström,
167, 3) Joakim Carlsson, 158.

Huvuds\iutning L 15: l) Jimmy

Familjetåvling individuellt: l) Maria Dahlålv, 300 poäng.

narsson, 197, 3) Sören Karlsson, 183.
Huvudskjutning L 13: 1) Helena
Karlsson, 198 poäng, 2) Andreas Silvander, 195, 3) Mikael Gunnarsson,

KANONTÄVLINGEN:
Klass L 11-L 15: 1) Jimmy Lind-

Lindroth, 200 poäng, 2) Linda Gun-

195.

medlemmar har nu möjlighet att
till ett förmånspris få köpa jacka
och byxor med föreningens emblem och dessutom med texten

11: l) Andreas
Alv6n, 192 poäng, 2) Lars Samuelsson,
191, 3) Klas Samuelsson, 187.
Huvuds\lutning L 9: l) Joakim
Gustavsson, 188 poäng, 2) Björn Gustavsson, 185, 3) Daniel Alv6n, 169.

deras hemort.

FAMILJELAGTÄVLING:;
Final division 1: l) Fam Sten Carls-

"Kinnarps" på ryggen för att
ingen skall behöva tveka om
JOSEF JACOBSSON
MÄSTERSKAP T991
Final sittande: l) Jimmy Lindroth,
397 poåing, 2) Linda Gunnarsson, 395,
3) Helena Karlsson, 395. Final stående: l) Claes Äkesson, 345

poäng, 2) Lennarth Blom, 340, 3) Maria
Dahlåilv. 340.

Huvudskjutning

L

son,-1328 poäng, 2) Fam. Fällström--

Centerstig,

1321,

Fam G-G Ahl, 13f3.

Huvudskjutning: 1) Fam Sten
Calsson, 885 poäng, 2) Fam, Fållström-Centerstig,882, 3) Fam Jonny
Gunnarsson, 875.

Final division 2: 1) Fam
1316

Dahlälv,

poiing, 2) Fam Berglund-Nyman-

- Huvuds\iutning senior: 1) KarlJohamson, 173 poång, 2) Claes

Eriksson, 1307, 3) FamRoyBjörk, 1285.

Äkesson, 173, 3) Lennarth Blom, 169.

877 poåing, 2) Fam Berglund-Nyman-

{ke

Eriksson, 871, 3) Fam Oman-Lindroth,
859.

Huvudskjutning:

l)

Fam Dahlålv,

roth, 298 poitrg, 2) Maria Dahlälv, 297,
3) Helena Karlsson, 295.

Klass L l?-L 66:1) Peter Ahl, 263
poåing, 2) Joakim Carlsson, 262, 3)
Karl-Ake Johansson, 242.
Ställning efter 3 år;:
Klass L ll-L 15: Maria Dahlii'lv, 26
pioång, Helena Karlsson, 17, Linda
Gunnarsson

16.

Klass L l7-L 66: Peter Ahl. 16 ooäng, Clas Äk"r.o., 15, Joakim Cailsson 14.

LUFTGEVÄRS-CUP stående: l)
Lennarth Blom. 2) Karl-Åke Johansson, 3) Per Brisbo.

LUFTGEVÄnS-CUp sittande:
A-Final: l) Maria Dahlälv, 2) Helena
Karlsson, 3)

B-final:

1)

Jomy

Lindroth.

Linda Gunnarsson.

